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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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, şi-n toiul zilei, e tot
cu noaptea-n cap. reportaj / 6

La câte ne sunt date să trăim şi să vedem,
vestea că Ion Mihai Pacepa a fost invitat în Ro-
mânia pentru a conferenţia în faţa tinerilor ne
mai lipsea. Lăsăm de-o parte faptul că-i doare
în pălărie pe tinerii din România de Ion Mihai
Pacepa. Ideea năstruşnică, menită probabil să
testeze opinia publică în legătură cu acest per-
sonaj sulfuros, aparţine preşedintelui executiv
al Institutului de Investigare a Crimelor Comu-
nismului şi Memoria Exilului Românesc (IIC-
CMER), fost subaltern al lui Vladimir Tismă-
neanu, care posta anul trecut pe platforma Hot-
News un text vitriolic, cu tangenţă la cartea is-
toricului american Larry L. Watts „Fereşte-mă,
Doamne, de prieteni”.
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La Călăraşi,
se umplu acum
hambarele

educaţie / 9

465 de absenţi şi 7 eliminaţi la prima
probă scrisă a bacalaureatului
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Preºedintele Traian Bãsescu a semnat, ieri, de-
cretul pentru numirea europarlamentarului Ramo-
na Mãnescu în funcþia de ministru al Transportu-
rilor, la scurt timp decretul a fost publicat în Moni-
torul Oficial, aºa cã ieri, la ora 15, noul ministru a ºi
depus  jurãmântul de învestiturã în funcþie, la Pa-
latul Cotroceni, în prezenþa mai multor demnitari ºi
membri ai Guvernului. Printre aceºtia s-a aflat, cum
era de aºteptat, ºi preºedintele Senatului, Crin
Antonescu, liderul liberalilor, care a plecat însã de
la ceremonie înainte ca preºedintele sã susþinã dis-
cursul. Acesta a asistat doar la momentul în care
liberala Ramona Mãnescu a depus jurãmântul.
Imediat dupã jurãmânt, Traian Bãsescu ºi-a expri-
mat speranþa cã aprecierile ministrului Transpor-
turilor legate de DNA nu vor mai fi „de tip Crin
Antonescu” ºi a adãugat cã sperã ca Ramona
Mãnescu sã se ocupe de o serie de proiecte, prin-
tre care CFR Marfã sau cele legate de absorbþia
fondurilor europene.

Premierul Victor Ponta i-a transmis preºedinte-
lui Traian Bãsescu în cursul dimineþii de ieri pro-
punerea de numire a Ramonei Mãnescu în acest
post, înainte de a pleca în Republica Moldova,
pentru o vizitã de douã zile, au declarat surse ofi-
ciale. Anterior, liberala fusese la Palatul Victoria,

Ramona Mãnescu este noul ministru al TRamona Mãnescu este noul ministru al TRamona Mãnescu este noul ministru al TRamona Mãnescu este noul ministru al TRamona Mãnescu este noul ministru al Transporturilorransporturilorransporturilorransporturilorransporturilor
unde a avut o discuþie de aproximativ jumãtate de
orã cu premierul, au declarat pentru Agerpres sur-
se guvernamentale. Partidul Naþional Liberal, cã-
ruia îi revine portofoliul Transporturilor prin algo-
ritmul de guvernare, a decis duminicã sã-i prezinte
primului-ministru douã propuneri în vederea unei
nominalizãri la conducerea acestui minister - Nini
Sãpunaru ºi Ramona Mãnescu. Surse oficiale au
declarat ulterior mass-media cã premierul a optat
pentru Ramona Mãnescu. Conducerea liberalilor
a fãcut noile nominalizãri în contextul în care de-
putatul Ovidiu Silaghi, propus anterior pentru
aceastã funcþie, ºi-a retras candidatura ca urmare
a faptului cã este cercetat de DNA.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri,
cã Ramona Mãnescu „are destule calitãþi, dar nici
una care sã o recomande pentru postul de minis-
tru al Transporturilor”, el apreciind totodatã cã
„PNL, aflat în derutã, este condus de Ponta”. „Pe
de o parte, vedem cã PNL, aflat în derutã, este
condus de Ponta. Nici nu mai au curaj (n.r. - libera-
lii) sã propunã ei un ministru al Transporturilor.
Taberele nu au ajuns la nici o înþelegere în PNL ºi
atunci lucrul ãsta l-a fãcut domnul Ponta”, a apre-
ciat Blaga, înainte de ºedinþa BPN al PDL. El a mai
spus cã românii s-au sãturat de calificarea miniº-

trilor la locul de muncã. „Doamna Mãnescu are
destule calitãþi, dar nici una care s-o recomande
pentru postul de ministru al Transporturilor. ªi o
sã vedem din nou calificarea la locul de muncã.
Românii sunt sãturaþi de calificãri ale miniºtrilor la
locul de muncã”, a mai spus Vasile Blaga.

446 de posturi desfiinþate
la Autoritatea Naþionalã
Sanitar Veterinarã

Autoritatea Naþionalã Sanitar
Veterinarã (ANSVSA) ºi unitãþile din
subordinea sa pierd 446 de posturi,
potrivit unei hotãrâri de guvern
publicatã ieri în Monitorul Oficial.
Astfel, din aparatul propriu al
ANSVSA se desfiinþeazã 17 posturi
din totalul de 341, iar din unitãþile
subordonate se desfiinþeazã 429 de
posturi din totalul de 5.524. Reamin-
tim cã unitãþile subordonate
ANSVSA sunt: Institutul de Diagnos-
tic ºi Sãnãtate Animalã, Institutul
pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz
Veterinar, Institutul de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã ºi
direcþiile sanitar-veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

Producãtorii bulgari
de pâine se tem cã piaþa
lor va fi invadatã
de pâine româneascã

Este foarte posibil ca, începând cu
1 septembrie, jumãtate din Bulgaria
sã fie inundatã de pâine româneascã,
scria ieri site-ul bulgãresc Vsekiden,
citat de Agerpres. Producãtorii
bulgari de pâine sunt foarte îngrijo-
raþi de faptul cã TVA-ul la pâine în
România urmeazã sã fie diminuat de
la 24% la 9%. În plus, preþul energiei
electrice folosite de colegii lor
români este cu 37% mai mic, iar
gazele naturale sunt cu 28% mai
ieftine. Toate acestea reduc drastic
preþul pâinii din România, ucigând
producþia bulgãreascã. Brutarii
bulgari se tem cã pâinea româneascã
va pãtrunde nu numai în Dobrogea ºi
în zonele transfrontaliere, ci în
întreaga Bulgarie de nord. Ei insistã
ca ºi guvernul de la Sofia sã reducã
TVA-ul în cazul pâinii de la 20% la
10%. Brutarii mai comenteazã cã
recolta de grâu din acest an este
foarte bunã, atât în Bulgaria, cât ºi în
România, ceea ce va duce la ieftinirea
semnificativã a pâinii.

Filosofia pentru copii, Educaþie
pentru societate ºi Educaþie financiarã
vor fi introduse din anul ºcolar 2013-
2014 ca discipline opþionale în învãþã-
mântul primar, programele ºcolare pen-
tru acestea fiind aprobate de ministrul
Educaþiei, Remus Pricopie, printr-un
ordin de ministru. Potrivit acestui do-
cument, disciplina Educaþie pentru
societate va fi studiatã la clasele pre-
gãtitoare, I ºi a II-a, Filosofie pentru
copii la clasa a III-a ºi/sau a IV-a, iar
Educaþia financiarã la clasele a III-a ºi/
sau a IV-a. Cele trei discipline fac parte
din curriculum la decizia ºcolii pentru
învãþãmântul preuniversitar, a precizat
Ministerul Educaþiei într-un comunicat
de presã remis, ieri, agenþiei Mediafax.
Disciplina Educaþie pentru societate
poate fi studiatã succesiv, într-un sin-
gur an ºcolar sau pe parcursul a doi -

trei ani. Elevii vor învãþa elemente de
conduitã moral-civicã ºi modul în care
se aplicã acestea în contexte reale de
viaþã. La disciplina Filosofie pentru
copii, elevii vor învãþa etapele pe care
le implicã rezolvarea unei probleme
date, cum sã susþinã un punct de ve-
dere, dar ºi cum sã respecte punctele
de vedere ale celuilalt. Programa pen-
tru Educaþie financiarã rãspunde unei
iniþiative dezvoltate de Comisia Euro-
peanã în toate statele membre ale UE ºi
îºi propune educarea consumatorului
ºi dezvoltatea receptivitãþii elevilor
pentru domeniul financiar, a precizat
Ministerul Educaþiei. Aceastã progra-
mã a fost elaboratã în colaborare cu
serviciul de educaþie al Bãncii Naþio-
nale a României, care a pilotat cursuri-
le pentru aceastã disciplinã în mai mul-
te unitãþii ºcolare, din anul 2010-2011.

Filosofia pentru copii, Educaþie pentru societate,
Educaþie financiarã, noi opþionale la clasele I-IV

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat asearã, la Palatul Cotroceni,
cã liderii USL „s-au întors nervoºi din
concediu” ºi cã are sã le transmitã
lucruri grave acestora. „Mica mea
conferinþã de presã este ocazionatã
exact de încheierea vacanþei liderilor
USL care, dupã cum vedeþi, imediat
ce s-au întors au reuºit, dupã 45 de
zile, sã dea o nominalizare pentru
Transporturi. Este un progres. Sin-
gurul lucru pe care-l constat e cã s-
au întors nervoºi din concediu. Poa-
te se calmeazã aflând situaþia þãrii (...).
Dacã n-au timp sã meargã în þarã da-
toritã conducerii þãrii prin televiziuni,
acolo pare a fi locul lor de muncã,
vreau sã le dau câteva informaþii gra-
ve. ªomajul e în creºtere (...). Când
acest guvern condus de Victor Vio-
rel Ponta a preluat guvernarea, ºoma-
jul conform ESA era 6,7%. În luna
iunie 2013, tot conform ESA, ºoma-
jul ajunsese la 7,6%. (...) Mai e un

lucru pe care încerc sã-l anticipez: în
iunie, ºomajul pe mãsurãtori ESA era
7,6%, dar în iulie România a mai înre-
gistrat un plus de 29.000 de ºomeri,
ceea ce, îmi permit sã anticipez, ne va
arãta cifra pentru iulie în jur de 8 pro-
cente”, a explicat ºeful statului. Aces-
ta a þinut sã atragã atenþia cã „este
timpul ca domnul Victor Viorel Ponta
sã guverneze, nu sã televizeze ºi nu
sã se lupte politic. El este copreºe-
dinte USL, dar înainte de toate este
prim-ministru al Guvernului României
(...)”. Întrebat câta încredere mai are
în Guvernul Ponta, preºedintele a rãs-
puns cã „faptul cã Guvernul are poli-
tici absolut de neacceptat, mã face
sã nu mai am încredere în capacita-
tea acestui Guvern de a valorifica
sacrificiul românilor. Deocamdatã nu
mai am încredere, dar nu am ce face.
(...) Eu încep sã mã conving cã sunt
incompetenþi, nu înteleg ce se întâm-
plã cu þara pe care o au în mânã”.

Bãsescu, atac la premier: E timpul
ca Ponta sã guverneze, nu sã televizeze

Combinatul petrochimic Oltchim
Râmnicu Vâlcea riscã sã se îndrepte
rapid spre faliment, dacã cei doi ad-
ministratori judiciari care se ocupã de
procedura de insolvenþã nu vor fi
înlocuiþi de autoritãþi, a declarat ieri,
pentru Agerpres, Mihai Diculoiu,
preºedintele Sindicatului Liber Ol-
tchim. „Guvernul trebuie sã trimitã o
Comisie de analizã ºi decizie la nive-
lul Combinatului petrochimic Ol-
tchim Râmnicu Vâlcea, care sã dis-
punã înlocuirea celor doi administra-
tori judiciari care se ocupã de proce-
dura de insolvenþã. În caz contrar,
combinatul riscã sã se îndrepte rapid
spre faliment. Ministrul Economiei,
Varujan Vosganian, a fãcut în ultima
vreme o serie de declaraþii prin care
încearcã sã intoxice opinia publicã cu
privire la rezultatele spectaculoase
înregistrate de combinat dupã decla-
rarea procedurii de insolvenþã. Din
pãcate, declaraþiile domnului minis-
tru nu concordã cu realitatea. Salarii-
le pe trei luni s-au plãtit din fondul
de garantare, în prezent sunt restan-
þe la acordarea salariilor, iar combi-
natul funcþioneazã la numai 10% din
capacitatea de producþie”, a afirmat
Mihai Diculoiu. Potrivit acestuia,
„deºi s-au vehiculat diferite nume de
firme dispuse sã investeascã în Com-
binatul Oltchim, din punctul meu de

Liderul de sindicat de la Oltchim:
Combinatul riscã falimentul imediat,

dacã administratorii judiciari nu vor fi înlocuiþi
vedere singura firmã serioasã este
Compania Petrolierã de Stat a Repu-
blicii Azerbaidjan - SOCAR. Dupã
vizita fãcutã de premierul Victor Pon-
ta în Azerbaidjan, la sfârºitul lunii iu-
nie 2013, conducerea companiei SO-
CAR a anunþat cã va trimite în luna
septembrie o delegaþie care va face o
analizã a activitãþii Combinatului Ol-
tchim ºi a Rafinãriei Arpechim”. Pe
de altã parte, potrivit unui comuni-
cat al Ministerului Economiei, remis
recent Agerpres, compania turcã Yil-
dirim Holding este interesatã sã par-
ticipe la procesul de privatizare a
combinatului petrochimic Oltchim
Râmnicu Vâlcea ºi la procesul de atra-
gere de investiþii la Cupru Min Abrud.
„Al doilea mare producãtor de crom
din lume, grupul de companii Yildi-
rim Holding Inc., este interesat de
participarea la procesul de privatiza-
re a combinatului Oltchim Râmnicu
Vâlcea. În viitorul apropiat, investi-
torii turci vor face vizite de documen-
tare atât la Cupru Min, cât ºi la Ol-
tchim”,  se menþioneazã în comuni-
catul ME. Combinatul Oltchim Râm-
nicu Vâlcea se aflã în procedurã de
insolvenþã din ianuarie 2013 ºi tre-
buia privatizat pânã în luna iunie a
acestui an. În prezent, combinatul
funcþioneazã la doar un sfert din ca-
pacitate.
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Consiliul Judeţean Dolj a alocat
1,5 milioane de lei pentru
consolidare

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, a anunţat ieri, în
cadrul unei conferinţe de presă sus-
ţinută la Muzeul de Artă, că adminis-
traţia judeţeană şi-a majorat contri-
buţia la cheltuieli cu aproape 1,5 mili-
oane de lei, fără TVA, sumă necesară
pentru efectuarea unor lucrări supli-
mentare de restaurare. „La Muzeul de
Artă avem un proiect european care
se derulează din anul 2010. Această
clădire extraordinară pentru tot ceea
ce înseamnă sudul României, o mi-
nune a Craiovei, a fost construită de
către cel mai bogat om din ţară la vre-
mea respectivă, Constantin Mihail,
tatăl lui Jean Mihail. El a apelat la un
arhitect celebru, Paul Gottereau, care
a realizat aces t palat cu stucatura
parţial acoperită cu foiţă de aur, cu

scări din marmură de Carrara, cu can-
delabre din cristal de Murano, în să-
lile căruia se găsesc acum colecţii de
importanţă naţională şi un iversală.
Practic, constructorul şi-a făcut da-
to ria ş i a încheiat  lucrarea. Îns ă,
atunci când a trebuit să ne ocupăm
de câteva s ăli, respectiv de sălile
Brâncuşi 1, Brâncuşi 2 şi de Sala Ita-
liană, care aveau pereţii acoperiţi cu
panouri, şi s-a făcut decopertarea,
ajungându-se la zid, s-a constatat că
acesta era afectat  de la cutremurul
din 1977. În altă parte, plafonul a fost
acoperit cu scânduri şi, când le-am
înlăturat, am descoperit o mândreţe
de pictură. Atunci am decis să luăm
bani de la consiliul judeţean şi să fa-
cem ceea ce este de făcut, pentru că
banii de la Uniunea Europeană fuse-
seră cheltuiţi. Astfel, Consiliul Jude-
ţean Dolj a alocat aproape 1,5 milioa-

Palatul “Jean Mihail” a revenit la viaţă
Inaugurat în vara anului 1954, în palatul fostului mare negus-

tor Jean Mihail, Muzeul de Artă din Craiova a fost predat în
luna septembrie a anului 2010, unei echipe complexe formată
din arhitecţi, proiectanţi şi constructori, pentru a-l consolida şi
restaura. Clădirea este monument istoric, aşa că lucrările pen-
tru consolidare şi restaurare au fost extrem de specializate, dar
constructorul a dat garanţii că obiectivul îşi va recăpăta strălu-
cirea de altădată, iar astăzi Palatul începe să prindă contur. Au
fost executate lucrări de consolidare pentru întreaga clădire,
restaurare a pardoselilor, zugrăvelilor, elementelor e decoraţii
exterioare şi interioare. Valoarea proiectului de “Consolidare
şi restaurare a Palatului Jean Mihail – Muzeul de Artă Craio-
va”  finanţat din fonduri europene, este de 26,8 milioane de lei.

Ion Prioteasa,
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:

“Fiind vorba despre un monument istoric de categoria A, singurul lucru
care a fost adăugat acestei clădiri a fost un lift pentru persoanele cu dizabi-
lităţi, absolut obligatoriu, cu care vor putea fi transportate, eventual, din
subsol şi lucrările de sculptură mai grele, pentru a fi aduse la parter. Am
făcut, bineînţeles, şi
un sistem antiefrac-
ţie, unul de alertare
şi intervenţie la in-
cendiu şi unul de su-
praveghere video. A
fost o lucrare de du-
rată, însă nu ne-am
zgârcit  deloc şi ,
dacă am descoperit
o problemă, nu am
ascuns-o, ci am do-
rit  s-o  remediem,
pentru a reda acest
muzeu  publicu lu i
aşa cum a fost el ini-
ţial gândit de arhi-
tectul  Paul Gotte-
reau”.

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

La Muzeul de Artă din Craiova sunt expuse şase opere ale lui Constantin Brâncuşi - „Cap de Copil”,
„Orgoliu”, „Coapsa”, „Sărutul”, „Vitellius” şi „Domnişoara Pogany” -, precum şi şase obiecte care au
aparţinut marelui sculptor: aparat de fotografiat, creion, cutie, ecorşeu, scaun colţar şi scrisoare.

ne de lei şi ne găsim în momentul în
care începem procedura prin care
va fi desemnată s ocietatea care va
executa lucrările în continuare. Noi
am obţinut prelungirea termenului
pentru proiect  până la sfârşitul anu-
lui, dar dorim ca aceia care vor face
lucrarea s ă se ocupe cu toată forţa
şi să termine până la Crăciun . Spe-
răm ca, la  inaugurare, să avem aici,
la Muzeul de Artă, pers onalităţ i
marcante ale României, reprezen-
tanţi ai ambasadelor, pentru  o re-
des chidere fastuoas ă”, a declarat
preşedintele Consiliu lui Judeţean
Dolj, Ion Prio teas a.
Centru Internaţional «Constantin
Brâncuşi» este complementar
operelor existente la Târgu-Jiu

Totodată, şeful administraţiei pu-
blice judeţene, Ion Prioteasa, a anun-
ţat că recent, a fost finalizat şi pro-

iectul tehnic pentru Centrul Interna-
ţional «Constantin Brâncuşi», care
urmează să fie constru it în curtea
Muzeului de Artă din Craiova, printr-
o investiţie estimată la aproximativ 6
milioane de euro, cu finanţare euro-
peană. “Cei care au întocmit acest
proiect au depus o muncă titanică
pentru a-l finaliza cât mai repede, ast-
fel încât noi să putem să-l prezentăm
de urgenţă la Agenţia pentru Dezvol-
tare Regională Sud-Vest Oltenia şi să
obţinem finanţarea mult dorită pen-
tru această extindere a muzeului. Vor-
bim despre un culoar săpat la 7 metri
adâncime, cu săli extraordinare, cu in-
trarea dinspre strada Romul, unde va
fi amenajat un amfiteatru, şi despre o
prismă din sticlă, de 11 metri înălţime
- practic, o altă minune a acestei zone.
Suntem foarte aproape să ajungem
unde ne-am dorit, ad ică să vedem

semnat acest contract de finanţare,
de circa 6 milioane de euro. Atunci
vom putea spune că am întregit acest
capitol al Muzeului de Artă şi l-am
îmbogăţit, l-am transformat în tr-un
centru pe care să-l viziteze toată Ro-
mânia. Acest Centru  Internaţional
«Constantin Brâncuşi» este, într-un
fel, complementar operelor existen-
te la Târgu-Jiu. Nu  ne aflăm în n ici-
un fel de competiţie, ci, dimpotrivă,
suntem într-o relaţ ie de p rietenie şi
dorim ca, la un moment  dat, un  tra-
seu turistic să lege cele două oraşe,
astfel încât  să poată fi admirate toa-
te aceste opere“, a subliniat preşe-
dintele Consiliului Judeţean  Dolj,
Ion Prioteasa.
“Craiova va câştiga foarte mult
din punct de vedere cultural”

La rândul său, vicepreşedin tele
Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel
Iovan, a punctat că, prin proiectul de
consolidare şi restaurare a Muzeului
de Artă, s-a reuşit salvarea unei clă-
diri emblemat ice pentru Craiova.

„Este o lucrare deosebit de valoroa-
să pentru craioveni, pentru judeţul
Dolj şi pentru români. Până la urmă,
astăzi le arătăm craiovenilor cum cea
mai reprezentativă clădire din oraşul
nostru a fost salvată şi poate fi reda-
tă unui circuit cultural care cu sigu-
ranţă că se va dezvolta în următorii
ani, aici, la Craiova, şi cu ajutorul aces-
tui palat. Sunt convins că, în momen-
tul în care va fi redată publicului larg,
foarte mulţi craioveni şi tu rişti vor
veni să viziteze această clădire şi o
vor aprecia la justa ei valoare, atât ca
imobil, cât şi pentru colecţiile pe care
le adăposteşte Palatul Jean Mihail.
Constructorii cred că s-au descurcat
foarte bine. Mai au câteva lucruri de
rezo lvat în  lunile următoare, as tfel
încât, probabil spre sfârşitul anului,
vom putea să facem o inaugurare fas-
tuoasă a acestei clădiri şi să o inclu-
dem într-un circuit turistic, aceasta
şi prin intermediul invitaţilor care vor
veni aici şi vor vorbi despre ceea ce
s-a făcut la Craiova, despre ceea ce
există în acest palat. Provocările le-
gate de execuţia acestor lucrări au

fost mari, însă subliniez încă o dată
că, dacă nu se intervenea, riscam ca,
în v iitorul foarte apropiat, această
clădire să nu mai existe, aşa cum s-ar
fi întâmplat şi la Muzeul Olteniei.
Acestea sunt simboluri ale Craiovei,
ale României şi cred că merită făcut
orice efort pentru  a salva lucrurile
care ne reprezintă. După cum deja ne
cunoaşteţi, nu putem să stăm liniş-
tiţi: finalizăm o clădire şi ne pregătim
să începem o a doua - un muzeu «Con-
stantin Brâncuşi», tot în incinta Pa-
latului Jean Mihail. Va fi de lucru în
anii următori, dar sunt convins că,
atunci când cele două muzee vor fi
funcţionale, Craiova va câştiga foar-
te mult ca imagine şi din punct de
vedere cultural. Fiecare dintre noi va
putea spune: «Şi eu sunt craiovean
şi reprezint un oraş deosebit, în care
există Palatul Jean Mihail şi Muzeul
Constantin Brâncuşi»”, a afirmat  vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean
Dolj Cristinel Iovan.
“În lume, nu mai există decât
un muzeu Constantin Brâncuşi”

Directorul Muzeului de Artă din
Craiova, Florin Rogneanu, a salutat
decizia conducerii administraţiei ju-
deţene de a construi un spaţiu expo-
ziţional dedicat creaţiei marelui sculp-
tor Constantin Brâncuşi.  „Să nu ui-
tăm că, în lume, nu mai există decât
un muzeu «Constantin Brâncuşi», cel
de la Centrul «Georges Pompidou».
Consiliu l judeţean a gândit foarte
bine: cea mai importantă colecţie a
operelor lui Brâncuţi este în oraşul
nostru. Nu degeaba spunea el că la
Craiova s-a născut pen tru a doua
oară, căci aici s-a născut ca artist. Şi
lumea trebuie să ştie  acest lucru.
Vreau să mulţumesc consiliului jude-
ţean pentru această iniţiativă extra-
ordinară, de nivel european şi mon-
dial, de a face la Craiova un muzeu
care să-i poarte numele lui Constan-
tin Brâncuşi, pe una din temele sale
majore, aceea a începutului lumii”, a
declarat Florin Rogneanu, directorul
Muzeului de Artă din Craiova.
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Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile ºi i-au trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv, pe soþii
Doina Marilena Licã, de 38 de ani
ºi Vasilicã Licã, de 32 de ani, am-
bii din comuna Amãrãºtii de Sus,
în sarcina lor fiind reþinute infracþi-
unile de trafic de persoane în for-
mã continuatã ºi trafic de minori.
Odatã cu înregistrarea dosarului la
Tribunalul Dolj, pe 6 august a.c.,
judecãtorii au admis propunerea
procurorilor ºi au prelungit ares-
tarea preventivã a celor doi incul-
paþi. S-a reþinut faptul cã „perico-
lul concret pentru ordinea publicã
reiese din natura faptei presupus
sãvârºitã, constând în aceea cã în
cursul anilor 2011 – 2013, au ra-
colat ºi gãzduit pãrþile vãtãmate Z.
A., P.M, P.A, P.S. ºi C. M. ºi le-au

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de duminicã,
lucrãtori ai Serviciului Rutier Dolj
împreunã cu agenþi rutieri din ca-
drul Birourilor ºi Formaþiunilor
Rutiere din judeþ, au desfãºurat o
amplã acþiune pe principalele dru-
muri naþionale ºi europene, în sco-
pul prevenirii accidentelor rutiere

Serviciul Cazier Judiciar ºi
Evidenþã Operativã din cadrul
Inspectoratului de Poliþie al Ju-
deþului (IPJ) Dolj îºi prelungeº-
te programul cu publicul la ghi-
ºeele de pe strada „Amaradia” din
Craiova. Reprezentanþii IPJ Dolj
au anunþat cã, începând de as-
tãzi, pentru a veni în sprijinul
cetãþenilor, conducerea unitãþii a
decis sã modifice programul de
lucru pentru eliberarea certifica-
tului de cazier judiciar. ”Pentru
a veni în sprijinul cetãþenilor, dar

Program prelungit la eliberareaProgram prelungit la eliberareaProgram prelungit la eliberareaProgram prelungit la eliberareaProgram prelungit la eliberarea
cazierului judiciarcazierului judiciarcazierului judiciarcazierului judiciarcazierului judiciar

ºi pentru reducerea substanþialã
a timpului de aºteptare, vã fa-
cem cunoscut cã începând cu
data de 27.08.2013, programul
de lucru cu publicul la ghiºeul
care funcþioneazã în Craiova,
strada Amaradia, nr. 93-95, pen-
tru eliberarea certificatului de
cazier judiciar pe loc se modifi-
cã astfel: Luni, Marþi, Joi, Vineri:
8:30 – 14:30; Miercuri 08:30 –
18:00”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Depistat cu 127 km/h pe un sector
de drum cu limitã de 70 km/h

Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au apli-
cat nu mai puþin de 141 de amenzi în
cadrul unei razii efectuate duminicã, pe
principalele drumuri din judeþ. Cea mai
mare parte dintre sancþiuni, mai exact

generate de nerespectarea regimu-
lui legal de vitezã. În cadrul acþiu-
nii, oamenii legii au constatatat 141
abateri de naturã contravenþiona-
lã, pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi în valoare de aproa-
pe 21.000 lei. Din cele 141 de sanc-
þiuni, 90 au fost aplicate conducã-
torilor auto care au cãlcat mai mult

decât trebuie pedala de accelera-
þie, totodatã fiind reþinute 5 permi-
se de conducere în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice.

Cel mai grãbit dintre ºoferii
sancþionaþi de poliþiºti a fost un
craiovean de 50 de ani. Marcel
Safta, de 50 de ani, din Craiova, a
fost depistat de în timp ce condu-
cea un  autoturism  Volkswagen
pe DN 6, la km 208, cu viteza de
127 km/h, pe un sector de drum
cu limitare de vitezã la 70 Km/h.
Conducãtorul auto a fost sancþio-
nat conform prevederilor OUG
195/2002 privind circulaþia pe dru-
murile publice cu amendã în sumã
de 720 lei, iar în plus, ca mãsurã
complementarã i-a fost reþinut per-
misul de conducere în vederea sus-
pendãrii exercitãrii dreptului de a
mai conduce autovehicule pe dru-
murile publice pe o perioadã de 90
zile, dupã cum a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

Soþ ºi soþie la judecatãSoþ ºi soþie la judecatãSoþ ºi soþie la judecatãSoþ ºi soþie la judecatãSoþ ºi soþie la judecatã
pentru trafic de minoripentru trafic de minoripentru trafic de minoripentru trafic de minoripentru trafic de minori

Cei doi doljeni, soþ ºi soþie, Doina Marilena ºi
Vasilicã Licã, ambii din comuna Amãrãºtii de Sus,
arestaþi preventiv în luna martie pentru trafic de
persoane, au fost trimiºi în judecatã de procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Cei doi au
fost prinºi de poliþiºtii ºi procurorii de crimã
organizatã craioveni în timp ce se pregãteau sã
pãrãseascã þara, cel mai probabil cu destinaþia
Italia, acolo unde anchetatorii au stabilit cã, prin
ameninþãri ºi violenþe, au obligat cinci tinere sã
se prostitueze. Tribunalul Dolj le-a menþinut ares-
tarea preventivã soþilor Licã ºi a stabilit primul
termen de judecatã pe data de 19 septembrie a.c.

determinat, prin promisiunea asi-
gurãrii unui loc de muncã, dar ºi
prin exercitarea de acte de violen-
þã ºi ameninþare, sã se prostitueze
în folosul lor, în zona Arosio, si-
tuatã în apropierea oraºului Mila-
no – Italia ºi particularitãþile spe-
ciale ale victimelor acestora”.

Reamintim cã, poliþiºtii Serviciu-
lui de Combatere a Traficului de
Persoane din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au organizat, în noaptea de 16
spre 17 martie a.c., o acþiune pe
linia combaterii traficului de per-
soane.

Astfel, cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul I.P.J Dolj – Poliþia Oraºului
Dãbuleni, oamenii legii au oprit în
trafic, în oraºul Dãbuleni, un au-

toturism înmatriculat în Italia, în
care se aflau soþii Doina ºi Vasilicã
Licã, de 38, respectiv 32 de ani,
din comuna Amãrãºti de Sus, care
intenþionau sã plece din þarã dupã
ce ameninþaserã familia uneia din-
tre victime. Cei doi au fost duºi la
sediul DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, pentru audieri. “Din
cercetãrile întreprinse de cãtre

poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
Craiova – Serviciul de Combatere
a Traficului de Persoane a reieºit
faptul cã, în perioada 2011 – 2013,
cei doi suspecþi au racolat, trans-
portat ºi exploatat sexual ºapte ti-
nere, prin promisiunea unui loc de
muncã în Italia, în apropierea ora-
ºului Milano, localitatea Arosio,

unde, prin ameninþãri ºi violenþe,
le-au determinat sã se prostitueze.
Valoarea prejudiciului obþinut este
estimat la 100.000 de euro”, dupã
cum se aratã în comunicatul In-
spectoratului General al Poliþiei
Române.

Primul termen de judecatã al
procesului a fost stabilit pentru 19
septembrie a.c., la Tribunalul Dolj.

90 dintre ele, au fost pentru vitezã ne-
regulamentarã, „recordmanul” acþiu-
nii fiind un craiovean de 50 de ani, de-
pistat cu 127 km/h, pe un sector de
drum cu limitare de vitezã la 70 km/h.
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La câte ne sunt date să trăim şi să ve-
dem, vestea că Ion Mihai Pacepa a fost in-
vitat în România pentru a conferenţia în faţa
tinerilor ne mai lipsea. Lăsăm de-o parte
faptul că-i doare în pălărie pe tinerii din
România de Ion Mihai Pacepa. Ideea năs-
truşnică, menită probabil să testeze opinia
publică în legătură cu acest personaj sulfu-
ros, aparţine preşedintelui executiv al Insti-
tutului de Investigare a Crimelor Comunis-
mului şi Memoria Exi-
lului Românesc (IIC-
CMER), fost subaltern
al lui Vladimir Tismă-
neanu, care posta anul
trecut pe platforma
HotNews un text vitri-
olic, cu tangenţă la car-
tea istoricului american
Larry Watts „Fereşte-
mă, Doamne, de prie-
teni”: „După rămâne-
rea sa în Occident, Ion
Mihai Pacepa a con-
tribuit, cu imense ris-
curi, la demarcarea sis-
temului pe care îl cu-
noştea ca nimeni altul,
precum şi la deconspi-
rarea acţiunilor anti-
occidentale ale servi-
ciilor secrete ale dicta-
turii. A nega acest lu-
cru se numeşte negaţi-
onism”. E drept că în urmă cu puţini ani a
fost invitat, bineînţeles din raţiuni „educati-
ve”, să conferenţieze în faţa studenţilor bu-
cureşteni şi fostul agent CIA Felix Rodrigu-
ez, un cubanez exilat, care a acţionat în răz-
boiul murdar împotriva Cubei şi mai târziu
în Vietnam şi a dispus tăiere degetelor lui
Che Guevara, după uciderea acestuia, în oc-
tombrie 1967, în Bolivia. „Tânăra genera-
ţie din România are astăzi nevoie de clari-
ficări reale, de răspunsuri pertinente şi de
problematizări avizate în privinţa trecutu-
lui recent al naţiunii. Prezenţa dvs. într-o
serie de prelegeri în mediul academic, în
universităţile româneşti, ar contribui în mod
considerabil la desfiinţarea tezelor negaţi-
oniste şi revizioniste şi la tentativele de rea-
bilitare ale dictatorului Nicolae Ceauşes-
cu, prezente tot mai des în ultimul timp în
spaţiul public” se spune în invitaţia adresa-

MIRCEA CANŢĂR

Circ moral:
Pacepa, invitat în România

România va începe să exporte cantităţi reduse de gaze
naturale spre Ungaria, prin gazoductul Arad-Szeged, în
luna decembrie a anului curent, iar pentru atingerea ca-
pacităţii maxime de transport prin această conductă sunt
necesare investiţii de 120 milioane de euro. România şi
Ungaria au convenit să realizeze toate investiţiile nece-
sare pentru importul-exportul de gaze prin conducta
Arad-Szeged până în 2016, potrivit unui plan de admi-
nistrare al Transgaz (TGN) elaborat de Consiliul de
Administraţie al companiei de stat. Conducta Arad-Sze-
ged a fost proiectată să transporte, la capacitate maxi-
mă, o cantitate anuală de 4,4 miliarde metri cubi de
gaze, echivalentul a circa o treime din consumul anual
al României. “Având în vedere importanţa regională a
proiectului, precum şi valoarea ridicată a investiţiei, pro-
iectul a fost propus pe lista proiectelor de interes co-

România va începe exportul de gaze
spre Ungaria în decembrie

mun la nivelul UE, listă care va fi adoptată până la finele
acestui an”, potrivit documentului citat. Planul de ad-
ministrare precizează că realizarea acestui proiect asi-
gură premisele deschiderii unui culoar “esenţial” de trans-
port al gazelor dinspre regiunea Mării Negre înspre pie-
ţele central şi est europene. Tot până în 2016 România
intenţionează să finalizeze altă conductă de gaze, spre
Bulgaria, pe ruta Giurgiu-Ruse. Investiţia în această
conductă este de 23,8 milioane de euro, din care 11
milioane de euroreprezintă partea Transgaz. Termenul
iniţial de finalizare al interconectării cu Bulgaria, res-
pectiv iunie 2013, a fost depăşit, iar părţile au solicitat
Comisiei Europene o extensie a termenului de finalizare
până la 31 decembrie anul curent. România mai are în
plan conectarea sistemului naţional de transport al ga-
zelor naturale cu Republica Moldova şi cu Serbia.

tă „domnului gen. (r.) Ion Mihai Pacepa”
de preşedintele executiv al unei instituţii pu-
blice aflate în subordinea Guvernului şi în
coordonarea directă a primului-ministru. Te
freci la ochi după asemenea insanităţi, mai
ales că e străvezie trimiterea la lucrările ştiin-
ţifice ale lui Larry Watts şi, inevitabil, istoria
secretă a României. Un trădător de netăgă-
duit, fost adjunct al şefului spionajului ex-
tern, DIE, care a defectat în iulie 1978 la

americani, este înduio-
şător rugat să conferen-
ţieze,  probabil despre
demnitate şi onoare mi-
litară, într-o ţară în care
trădarea are continuita-
te prin prezentul lumi-
nos şi viitorul şi mai lu-
minos . Memoriile re-
cente ale fostului spion
român Cornel Nemetzi,
apărute sub titlul „Ulti-
mul curier ilegal” (Ed.
Marist, 2013), o lucra-
re de referinţă prin cali-
tatea informaţiilor, a ra-
ţionamentelor emise, dar
şi cea narativă, etiche-
tează dezertarea fostului
adjunct DIE ca un ade-

vărat cataclism, efectele produse fiind mai
mari decât cele ale cutremurului care a zgu-
duit Bucureştiul la 4 martie 1977. Tentativa
cosmetizării unui trădător din partea unei in-
stanţe morale, cum este Institutul de Inves-
tigare a Crimelor Comunismului şi Memo-
ria Exilului Românesc, nu suscită decât grea-
ţă şi îl descalifică iremediabil. Circumstan-
ţele reciclate de Ion Mihai Pacepa şi de în-

treg „corul de civili” dirijat de Vladimir Tis-
măneanu că l-a trădat pe Ceauşescu sunt
praf în ochii unor creduli şi naivi. Dacă Ioan
Mihai Pacepa şi oamenii din umbră care îl
pilotau nu simţeau că pământul sub picioa-
rele trădătorului se mişcă, acesta ar fi ră-
mas încă mulţi ani în preajma cuplului pre-
zidenţial din România. Cert este un lucru:
Ion Mihai Pacepa putea să-l trădeze pe Ni-
colae Ceauşescu, să submineze ideologia co-
munistă, cum a făcut-o prin cartea nocivă
„Orizonturi roşii” cu „mult neadevăr, min-
ciună şi propagandă”, cum preciza amba-
sadorul George Maior, să-şi toarne colegii
din nomenclatura de partid şi de stat, dar
moralmente n-avea dreptul să distrugă via-
ţa unor oameni care acceptaseră să se sa-
crifice în interesul ţării lor. Dacă se sătura-
se de cuplul prezidenţial, îşi putea trage un
glonţ în cap. Cornel Nemetzi, ofiţer aflat la
datorie 26 de ani, de la curierat ilegal, res-
pectiv cel care primea materialele informa-
tive de la agenţii din străinătate, până la şef
al serviciului Europa, îl numeşte scamator
al muncii de spionaj şi trădător care pozea-
ză în victimă a regimului comunist. Cu toa-
te că Ion Mihai Pacepa s-a lăudat în cărţile
sale, prost scrise, cu funcţiile şi demnităţile
conferite de Nicolae Ceauşescu (în 1975 la
Tokyo era „consilierul personal”, iar în 1978

„şeful casei prezidenţiale”) aces-
te „avansări” fuseseră doar for-
male, ele nefiind confirmate de
acte oficiale (decrete, diplome,
etc). Tocmai aceste demnităţi îl
scoteau pe Pacepa din lumea
mirifică a spionajului, încât nu
mai putea să-i mulţumească pe
mandatanţii săi, menţionează
Cornel Nemetzi, care cunoşteau
deja toate intimităţile legate de
Nicolae Ceauşescu şi familia sa.
Cornel Nemetzi susţine în me-
moriile sale că la începutul lui
iulie 1978, Nicolae Ceauşescu

ar fi primit o informaţie de la KGB, con-
form căreia un general de armată sau secu-
ritate, cu acces la sferele înalte ale politicu-
lui, colaborează de mulţi ani cu CIA. Şi
atunci a luat decizia defectării. Invitaţia IIC-
CMER, circumscrisă unei frenezii pro-Pa-
cepa, cel mai mare şi cunoscut trădător din
istoria serviciilor de informaţii externe, nu
este altceva decât un circ moral.

Ion Mihai Pacepa



6 / cuvântul libertãþii marþi, 27 august 2013reportaj

Ca ºi în alþi ani, foarte mulþi lo-
cuitori din Cãlãraºi, profitând de
structura solului ºi de faptul cã
zona este însoritã, au ales sã mear-
gã pe cultura de lubeniþe. Nu mai
puþin de 700 de familii din comu-
nã, multe dintre ele cu mari efor-
turi financiare, chiar cu ajutorul
unor împrumuturi în bancã, au
înfiiþat bostãnãrii în câmp. Pentru
cã oamenii au investit foarte mulþi
bani în aceste culturi, îndeosebi în
irigarea lor, producþia a fost mare.
„Cei care au plantat soiuri de lube-
niþã pe altoi au scos ºi randament
bun, e vorba de 70 de tone de pe-
peni la hectar. Ceilalþi, care nu au
avut aceastã posibilitate ºi nici nu
au udat des bostanul, au reuºit ºi
ei sã ajungã la o producþie de 50
de tone la hectar”, a precizat pri-
marul Vergicã ªovãilã. La fel de
bine s-au fãcut ºi legumele, înde-
osebi roºiile.

Cartoful timpuriu a adus profit
O culturã cu adevãrat rentabilã

a fost anul acesta cartoful timpu-
riu pe care agricultorii din Cãlãraºi
l-au recoltat în luna mai, cu mult

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

La finalul campaniei agricole de varã,
primarul comunei Cãlãraºi, Vergicã ªovãi-
lã, trage concluziile. Fiind un an agricol
foarte bun, cu precipitaþii care au cãzut la
timp pentru unele culturi, agricultorii din
comunã au strâns recolte destul de bogate.
Partea proastã este cã puþini dintre aceºtia
au reuºit sã le vândã la un preþ care sã îi
ajute sã îºi scoatã mãcar investiþia. În to-
pul culturilor care au dat satisfacþie con-

duce detaºat cartoful timpuriu, care s-a
dovedit a fi o adevãratã afacere pentru cei
care l-au recoltat în luna mai. Cãlãraºiul
este cunoscut ºi pentru culturile de pepeni
verzi ºi galbeni, însã anul acesta, chiar dacã
s-au obþinut zeci de mii de tone pe terenu-
rile nisipoase din zonã, preþurile derizorii
i-au dezamãgit pe producãtori, mulþi din-
tre ei gândindu-se acum dacã se mai meri-
tã sã o ia de la capãt ºi anul viitor.

înaintea altor producãtori. Explica-
þia constã în faptul cã solul nisi-
pos de aici se încãlzeºte mult mai
repede ºi oferã timpurietate cultu-
rilor. Aºa s-a întâmplat anul acesta
ºi în cazul cartofului, astfel cã toþi
cei care l-au plantat au obþinut ºi
15-20 de tone la hectar. „S-au plan-
tat 300 de hectare cu cartof tim-
puriu ºi oamenii au scos destul de
bine ca producþie. Aº putea spune
cã a mers cel mai bine anul aces-
ta, a fost singura culturã rentabilã
pentru cã s-au scos aproape 6.000
de tone anul acesta”, a mai spus
primarul localitãþii Cãlãraºi, care a
adãugat cã acest lucru i-a încura-
jat pe producãtori sã se ocupe de
cultivarea cartofului timpuriu în
continuare, ºi anul viitor.

Are ºi via destui struguri
Încurajatoare este ºi producþia

de struguri care se anunþã a fi una
bogatã. La Cãlãraºi, oamenii au
început deja sã culeagã viile, iar
strugurii pe care îi adunã sunt
mari ºi frumoºi. „Mulþi îi culeg
pentru a face vin din ei, dar sunt
destul de mulþi care îi comerciali-

zeazã ºi ca struguri de masã, în
special roºioara, care este foarte
parfumatã ºi dulce. La noi oame-
nii încep, de obicei, culesul de pe
5 septembrie astfel cã, pe data de
15 septembrie, se cam încheie.
Anul acesta însã, pentru cã luna
august a fost una foarte cãlduroa-
sã, aproape secetoasã, strugurii s-
au copt mai repede ºi, iatã, a în-
ceput deja culesul”, a spus prima-
rul Vergicã ªovãilã. În Cãlãraºi,
viþa-de-vie se întinde pe o supra-
faþã de 500 de hectare, iar culti-
vatorii o îngrijesc cu atenþie încã
din primãvarã când începe trata-
mentul împotriva manei ºi a fãi-
nãrii, de aici rezultând producþiile
bune din toamnã.

Porumbul ºi grâul i-au
dezamãgit pe producãtori
Tot în acest timp, la Cãlãraºi

se culege ºi porumbul, astfel cã,

dacã ajungi în aceste zile în co-
munã, este imposibil sã nu îþi iasã
în cale câte o cãruþã încãrcatã cu
ºtiuleþii arãmii ºi cu bobul uscat.
„Oamenii au cultivat porumb, dar
nu prea a ieºit aºa cum ne-am fi
dorit noi. Este ºi din cauza solu-
lui, care nu avantajeazã astfel de
culturi. Stratul de humus la noi,
pe deal, este foarte mic, de nu-
mai 0,2% ºi este nevoie sã se fo-
loseascã mult îngrãºãmânt pentru
aceasta”, a explicat primarul Ver-
gicã ªovãilã. În comunã, sunt
cultivate cu porumb aproape 800
de hectare, iar producþia nu pare
sã fie aºa de bunã. La fel de mo-
destã pare sã fie ºi producþia de
grâu. În partea de nord a localitã-
þii, acolo unde se aflã terenurile
nisipoase, s-a obþinut o producþie
de trei tone de grâu pe hectar,
consideratã destul de micã.

Samsarii stricã piaþa
Marea nemulþumire a edilului

din Cãlãraºi rãmâne însã cea le-

gatã de lipsa unei pieþe de desfa-
cere pentru toate aceste recolte
bune. Aºa cum descrie acesta si-
tuaþia, „a fost o producþie bunã,
dar valorificarea a fost proastã”.
Spre exemplu, agricultorii din
zonã au vândut kilogramul de lu-
beniþã, aºa cum se spune „ de la
marginea satului”, cu doar 0,3 lei
pe kilogram, un preþ mult mai mic
decât cel cu care s-au vândut pe-
penii în Craiova, adicã ºi la 2 lei
pe kilogram. „Eu cred cã existã
soluþii sã schimbãm aceastã situa-
þie din care au de pierdut produ-
cãtorii adevãraþi, dar ºi statul ro-
mân. Samsarii vin ºi încarcã mii
de tone de la marginea satului ºi

nu taie nici o chitanþã. Ceea ce
înseamnã cã nu plãtesc nici un
impozit la stat. Instituþiile ar tre-
bui sã intervinã ºi sã îi întrebe pe
aceºtia dacã au acte de justificare
a mãrfii. Dacã ar face acest lu-

cru, diferenþa de preþ nu ar fi atât
de mare”, a explicat primarul Ver-
gicã ªovãilã.

Depozitul en-gross ºi exportul
Comercianþii ar putea fi ajutaþi

foarte mult prin construirea unui
depozit de achiziþionare ºi valo-
rificare a producþiei de legume ºi
fructe. Primarul Vergicã ªovãilã
susþine cã a înaintat memorii cã-
tre toate ministerele cu rol în
acest sens, inclusiv la preþedin-
þie, începând din anul 2010, dar
nu a primit, deocamdatã, nici un
rãspuns pozitiv. ”Dorim sã pãs-
trãm tradiþie care a fãcut ºi face
cunoscutã aceastã zonã de atâþia
ani, menþinând renumele de cel
mai mare producãtor de legume
ºi pepeni verzi. Luând în consi-
derare faptul cã se poate asigura
o producþie agricolã mult mai
mare, iar producãtorii agricoli nu
au siguranþa valorificãrii în tota-
litate a producþiei, am solicitat,
în repetate rânduri, sprijinul în
vederea obþinerea surselor de fi-
nanþare pentru proiectarea ºi con-
strucþia unui depozit”. Depozitul
ar urma sã fie dotat cu instalaþii
termice de rãcire care sã asigure
o temperaturã optimã pentru pãs-
trarea legumelor ºi fructelor. O
altã idee a primarului este ºi ca
tot ceea ce se strânge aici, pro-
duse de cea mai bunã calitate ºi
foarte proaspete, sã ajungã în
strãinãtate, aºa cum se întâmpla
cu mulþi ani în urmã, când Cãlã-
raºiul oferea pepeni verzi pentru
pieþele din Rusia, Germania, Ce-
hia ºi Polonia.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cele mai utilizate cinci canale
non-cash folosite de clienþii BCR
sunt: plãþile la POS, operaþiunile
prin Click 24 Banking, plãþile au-
tomate prin Direct Debit ºi Stan-
ding Order ºi plãþile efectuate la
ATM. “Clienþii BCR care au ad-
optat plãþile prin metodele non-
cash sunt persoane active care au
ales pachetele de cont curent Cla-
siCont, ExtraCont ºi TotalCont,

BRD lanseazã o ofertã unicã pe piaþa ro-
mâneascã.  Principalul avantaj îl reprezintã
dobânda fixã pe 7 ani, aceasta nefiind in-
fluenþatã pe aceastã perioadã de fluctuaþia
indicilor monetari Robor/ Euribor. În pre-
zent indicele monetar Euribor se situeazã
la un minim istoric. «Dobânda fixã repre-
zintã un element important pentru clienþi.
Prin urmare, garanþia nemodificãrii dobân-
zii pentru o perioadã de 7 ani, oferã clienþi-

BRD: Ofertã unicã
pe piaþa româneascã

lor siguranþa pãstrãrii costurilor ºi stabili-
tate pe un termen îndelungat. În momentul
de faþã oferim cea mai lungã duratã pentru
dobândã fixã în cazul creditelor imobiliare/
ipotecare», a declarat Elena Oprea, direc-
torul Executiv Adjunct al Departamentului
Marketing si Management Produse al BRD.
Pentru un credit în Euro, cu avans mai mare
de 25% ºi cu o durata de pânã la 20 de ani,
dobânda fixã este de 3.9% în primii 7 ani.

La un credit în valoare de 60.000 Euro pe
o perioadã de 20 de ani clientul va plãti în
prima lunã o ratã de 500 Euro, iar DAE este
de 6,95%. În cazul creditelor în moneda
naþionalã, cu un avans mai mare de 15% ºi
pe o duratã de pânã la 20 de ani, dobânda
fixã în primii 7 ani este de 6,6%. Astfel,
pentru un credit în valoare de 270.000 Lei,
clientul plãteºte în prima lunã o ratã de
2.364 Lei, iar DAE de 8,09%.

Încurajarea tranzacþiilor non-cashÎncurajarea tranzacþiilor non-cashÎncurajarea tranzacþiilor non-cashÎncurajarea tranzacþiilor non-cashÎncurajarea tranzacþiilor non-cash
face parte din strategia bãncii pentru 2013face parte din strategia bãncii pentru 2013face parte din strategia bãncii pentru 2013face parte din strategia bãncii pentru 2013face parte din strategia bãncii pentru 2013

Cei mai activi clienþi din punct de
vedere al numãrului de tranzacþii
non-cash sunt în Bucureºti ºi Ju-
deþul Ilfov, urmaþi de cei din ju-
deþele Timiº ºi Braºov, rezultã
dintr-un studiu al BCR efectuat pe

segmente interne de clienþi. Pe ul-
timele locuri în acest clasament
(judeþe unde clienþii preferã
tranzacþiile cash în detrimentul
celor non-cash) se situeazã:
Bistriþa, Neamþ ºi Cãlãraºi.

prin care îºi pot administra rapid
ºi eficient finanþele personale. Pa-
chetele de cont curent BCR oferã
cel mai scãzut cost total pentru
operaþiunile bancare care fac par-
te, inevitabil, din viaþa de zi cu zi
a oricarui client: plata facturilor
sau transferuri bancare“, a decla-
rat Cãtãlina Zincenco, ºef depar-
tament, Produse de Economisire
ºi Investiþii, BCR.

Craiova,
pe la mijloc

Conform aceluiaºi studiu, cele
mai multe convenþii de Direct De-
bit (serviciu prin care un client
împuterniceºte banca sã efectue-
ze automat plata facturilor lunare
din contul curent cãtre furnizori
de servicii agreaþi) au fost înche-
iate de clienþii din Bucureºti, Con-
stanþa ºi judeþul Argeº. Totodatã,
cele mai multe convenþii de platã
facturi de la ATM au fost înche-
iate de clienþii din Bucureºti ºi ju-
deþele Sibiu ºi Brasov. În ceea ce
priveºte utilizarea cardurilor pen-
tru tranzacþii non-cash, în ultimii
ani preferinþa deþinãtorilor de card
de credit este evidentã: plata cum-
pãrãturilor cu cardul are acum o
pondere de 87% în total tranzac-
þii, faþã de 29% în 2007. Aceeaºi
preferinþã se manifestã ºi în rân-
dul deþinãtorilor de card de debit,
ponderea plãþilor cumpãrãturilor
cu cardul fiind acum la 38%, faþã
de 12% în 2007.
Numãr nelimitat
de tranzacþii

Încurajarea tranzacþiilor non-
cash face parte din strategia bãn-
cii pentru 2013 ºi toc-
mai de aceea BCR a
modificat, la sfarºitul
anului 2012, structura
pachetelor de cont cu-
rent existente oferind
clienþilor 3 variante
noi: ClasiCont BCR -
cel mai accesibil pa-
chet care oferã acces
la contul clientului des-
chis la BCR, Extra-
Cont BCR – pentru
persoanele active, care
plãtesc facturi, trans-
ferã bani ºi constituie
depozite, inclusiv prin
internet ºi telefon ºi

TotalCont BCR – care este un pa-
chet dedicat clienþilor pasionaþi de
plata cu cardul ºi de utilizarea in-
ternet bankingului, oferind un nu-
mãr nelimitat de tranzacþii intra ºi
interbancare efectuate prin inter-
net ºi telefon cu comision zero.
Pe langã accesul gratuit la contul
curent, noile pachete oferã posi-
bilitatea de a plãti facturile sau de
a efectua tranzacþii printr-o serie
de canale directe: Click 24 Ban-
king BCR– serviciul de internet
banking accesibil de pe calcula-
tor Mobile Banking; Alo 24Ban-
king BCR  (apelabil non-stop ºi
gratuit la InfoBCR: 0800.801.227);
plãþi automate prin Direct Debit ºi
Standing Order; cu cardul la orice
bancomat CR sau prin echipamen-
tele acceptatoare de numerar.

Campanie de încurajare
a tranzacþiilor non-cash

În continuarea eforturilor sale
de susþinere a tranzacþiilor non-
cash, BCR a demarat o campa-
nie de încurajare a acestui tip de
operaþiuni. Astfel, clienþii BCR
care efectuezã plãþi la comer-
cianþi cu cardul (POS), care plã-
teasc facturile curente la ATM
BCR sau prin Click ºi Alo 24 Ban-
king BCR sau care efectuezã plãþi
ºi tranzacþii cãtre terþi prin ser-
viciul Tranzactii Mobile (de pe
telefonul mobil personal), pot
câºtiga contravaloarea tranzacþii-
lor efectuate. Promoþia se deru-
leazã în perioada 23 august – 23
octombrie a.c. premiile constând
în contravaloarea tranzacþiilor

non - cash efec-
tuate de client în
perioada campa-
niei. BCR acordã 5
premii/lunã cu o
valoarea maximã
de 1.000 lei net ºi
care vor fi virate,
automat, în contu-
rile clienþilor. La
aceastã campanie
participã toþi clien-
þii care au efectuat
minim 5 tranzacþii
non - cash prin in-
termediul BCR în
luna respectiva.

Tipurile de tranzacþii non - cash ce vor intra în tragerea la sorþi:
· plãþi cu cardul BCR
· plãþi facturi la ATM BCR
· direct debit
· reîncãrcãri cartele Vodafone, Orange, Cosmote la

ATM BCR
· plãþi facturi prin Click 24 Banking BCR (web ºi

mobile)
· transferuri cãtre terþi prin Click 24 Banking BCR

(web ºi mobile)
· plãþi facturi ºi transferuri cãtre terþi prin Alo 24

Banking BCR
· plãþi facturi ºi transferuri cãtre terþi prin Tran-

zactii Mobile
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GEORGE POPESCU Nenorocita bâjbâială

Hotărât lucru, societatea românească bate
pasul pe loc. Şi nu de ieri, de azi, ci încă din
perioada „daciadei” iliesciene, când, sub zar-
va asurzitoare a unei retorici prelungite din
ceauşismul supravieţuitor celui ce-l crease
şi-l gestionase peste trei decenii, schimbări-
le, atâtea câte au fost impuse de evenimen-
te, n-au depăşit nivelul declaraţiilor. Şi chiar
atunci când, mai mult de nevoie, au trebuit
aplicate, cele mai multe au rămas la stadiul
unor forme fără conţinut.

În jocul unor supra-etalate confruntări
„ideologice”, în general întreţinute de indi-
vizi cărora, cu cultura lor politică, „stânga-
dreapta” nu semnifică mai mult decât o
…alba-neagra, toate guvernele succedate au
acuzat, ca într-un blestem, o stranie bâjbâ-
ială de parcă accesul la Putere le-ar fi para-
lizat până şi cheful unor minime iniţiative.

Fireşte, actul de coabitare acceptat de
premierul Ponta – ac um este mai limpede

decât oricând – s -a dovedit o eroare de o
enormitate cu consecinţe încă imprevizibi-
le. În contextul dat, la începutul celui de-al
doilea mandat, premierul USL ar  fi trebuit
pur ş i simplu să încerce să acţioneze în ca-
drul unei ….coabitări, fără nic iun angaja-
ment. A acţiona – ar fi însemnat şi, din pă-
cate,  nici ac um n-o face cu impedanţa unei
inteligenţe de care, sincer, în suspectez – a
fi c ontinuat să-şi facă treaba la guvern, să
dea drumul la iniţiativele legislative res tan-
te ş i reformatoare, să evite expunerile pu-
blic e, îndeosebi c ele în c are continuă eroa-
rea de a-i răspunde adversarului declarat
pe acelaşi ton resentimentar, cu alte cuvin-
te, să fi ignorat c u obstinaţie pofta de gâl-
ceavă a lui Traian Băsescu, ştiut fiind că
aces ta din urmă es te un neferic it eşantion
în acest sens.

Acum, starea de lălăială, combinată cu
sindromul de zăpăceală tot mai persis tent

în rândul unei populaţii sustrase de la preo-
cupările ei cotidiene de şuetele talk-show-
iste ce sfârşesc prin a c rea falsa impresie
că prin organismele statului nic i nu se mai
munc eşte, induce o impresionantă doză de
difidenţă ş i sporeşte coeficientul de dezo-
lare. S-a c reat, astfel, impresia unei nepu-
tinţe de a guverna, pe care impardonabilele
bâlbâieli în desemnarea unor miniştri nu fac
decât să alimenteze nemeritat un fel de sin-
drom al neputinţei.

În fapt, ceea ce ne lipseşte, la aproape
douăzeci şi patru de ani de la evenimentele
din decembrie 89, es te absenţa unui pro-
gram ferm şi radical de schimbare: până
ac um, aparte senzaţia unor experimente
preluate, la pachet, din legislaţii comunita-
re europene, şi ele bifate fără prea multă
convingere în registre de protocol, tot ceea
s-a pretins  a fi reformă s-a dovedit o suc-
cesiune de c ârpeli. Nu există domeniu al

vieţii sociale care să poată revendica refor-
marea în substanţa şi în esenţa ei de dura-
tă. O probează chiar nevoia de revenire, de
cârpire, adică, pe care o resimte şi-o asu-
mă, aproape obligatoriu,  fiecare nouă gu-
vernare. De parcă şcoala, agric ultura,  să-
nătatea şi mai ştiu eu c are sec tor ar avea
ceva în comun cu vreo „ideologie”.

Vorba poetului, „vara a fost lungă”, dragi
guvernanţi: lungă şi aridă, sufocarea arşiţei
ameninţă nivelul de pacienţă al populaţiei,
proiectele, dacă mai există, riscă, tot amâ-
nate, să ridice nivelul de ameninţare spre o
toamnă în care viruşi, ştiuţi şi neştiuţi, se
află deja în cantonament.

Un gest decisiv, o mutare structurală –
iată ceea ce mai poate resuscita Puterea în
care o populaţie ignorată într-un surghiun
prelungit de către nişte nevolnici portocalii
şi-a livrat, aproape cu entuziasm, încrede-
rea într-o nouă speranţă

UDMR propune premierului Victor
Ponta o discuţie pe teme economice, de-
clară vicepreşedintele politic al Uniunii,
Laszlo Borbely, el precizând că ar trebui
abordate probleme precum banii pentru
infrastructură, bugetul României pe anul
viitor şi bugetul Uniunii Europene. „Sunt
foarte puţini bani pentru infrastructură şi
asta-i o altă problemă economică şi care
ţine şi de bugetul anului 2014, pentru că
am văzut că se pregăteşte bugetul pe anul
viitor şi noi, vorbesc acum de UDMR, noi
solicităm o întâlnire pe fond cu premie-
rul, cu USL, pe această temă, pentru că
în funcţie de banii care se alocă pe anul
viitor vom avea sau nu o economie stabi-
lă”, a spus, la RFI, Laszlo Borbely. O altă
problemă care, în opinia acestuia, „este
încă în ceaţă” e legată de bugetul şi repar-
tiţia bugetului pe şase ani al UE. „O altă

UDMR cere o întâlnire cu premierul
Victor Ponta pe teme economice

PDL face un apel către premierul Victor Ponta
şi preşedintele Senatului Crin Antonescu “la
responsabilitate” pentru a nu se coaliza şi a lua
măsuri împotriva DNA şi ANI, a dec larat, luni,
preşedintele PDL, Vasile Blaga.  El a arătat, după
şedinţa BPN al PDL, că nu este vina DNA şi a
ANI pentru faptul că 10 dintre miniştrii Cabinetu-
lui Ponta au fost nevoiţi să părăseasc ă guvernul.
“PDL constată că zilele aces tea domnul Crin
Antonescu şi PNL pregătesc o nouă răsc oală
împotriva instituţiilor statului pe motiv că se s imte
persecutat de către unele dintre acestea. Am
remarcat ier i la liderul PNL un nou derapaj de la democraţie.
Preşedintele PNL crede că instituţii precum DNA şi ANI sunt
partizane şi acţionează împotriva PNL şi c ere primului
ministru coalizarea pentru luarea unor măsuri împotriva
aces tora”,  a spus Vasile Blaga, într-o conferinţă de presă. El
a arătat că orice fel de demers c omun al USL împotriva ANI
şi DNA va f i “aspru decontat de România”.  “De ac eea,
facem un apel la responsabilitate din partea premierului şi a
preşedintelui Senatului Crin Antonescu”, a adăugat Blaga. El

Blaga: Orice demers USL
împotriva ANI şi DNA va fi
aspru decontat

problemă care mi se pare că este încă
în ceaţă, cum se spune, este bugetul
şi repartiţia bugetului pe şase ani al
Uniunii Europene,  buget pe care îl
ştim acum în mare, deci nu se în-
tâmplă schimbări spectaculoase. Din
păc ate, din informaţiile pe care le
avem, nu a fost pe plac ul Uniunii
Europene ceea ce a trimis până acum
România de două ori la Comisia Uni-
unii Europene. Va trebui să rediscute
priorităţile şi am vrea să avem o dis-
cuţie pe fond şi cu UDMR şi cu par-
tidele politice, să avem care este con-
cepţia Guvernului, pentru că, pe baza
a ceea ce se preconizează a se finaliza până
în octombrie, vom putea să avem bani
pentru infrastructură, pentru alte domenii
sociale, învăţământ, sănătate, care vor fi
bani nu puţini, peste 45 de miliarde de

euro, se pare. Din discuţiile pe care le-am
avut într-adevăr la nivelul Comisiei de
Politică Externă şi Afaceri Europene, nu
am avut parte de informaţii foarte detalia-
te”, a mai spus Borbely la RFI.

a arătat că, în c az contrar, PDL “se va opune cu toate forţele
în Parlament”, menţionând că democ rat-liberalii consideră că
nu trebuie modificate nici legea de funcţionare a ANI şi nici
cea privind funcţionarea DNA. Preşedintele PNL Crin
Antonescu a precizat, duminică, că nu este întâmplător
faptul că ANI nu are, de un an, altă activitate decât PNL, el
arătând că se va discuta, la Constanţa, cu PSD, despre
asumarea unei responsabilităţi comune în c e priveşte func ţio-
narea partizană a unor instituţii.
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Deºi sancþiunile sunt drastice ºi
erau cunoscute încã de anul tre-
cut, asta nu i-a împiedicat pe can-
didaþi sã încerce sã se inspire din
copiuþe. Aceºtia au pierdut dreptul
de a mai participa la urmãtoarele
douã sesiuni, ºi li s-au anulat ºi

probele de competenþe digitale.
“Astãzi s-a desfãºurat prima pro-
bã scrisã a sesiunii din toamnã a
examenului de bacalaureat – cea
la limba ºi literatura românã. Din
cei 2.071 de înscriºi, 465 au ales
sã nu se prezinte, ceea ce înseam-
nã cã avem un procent de prezen-
þã de 77 la sutã, spre deosebire de
sesiunea din varã, când nu a existat
probã scrisã cu procent de prezen-
þã sub 93 la sutã. Din nefericire,
încã din prima zi au început ºi eve-
nimentele neplãcute, sunt deja 7
eliminaþi din 6 centre de examen
din cele 11 organizate la nivelul în-

La aceastã ediþie, participã 16
studenþi, din toþi anii de studiu, sub
coordonarea profesorilor, Sevas-
tian Cercel, Gabriel Olteanu, Oana
Ghiþã, Dan Spânu, Manuela Istrã-
toaie, Sorin Ionescu, Lucian Sãu-
leanu, Daniel Ghiþã  ºi Irina Cãli-
nescu. Programul cursurilor pri-
veºte analiza unor cazuri practice,
din domeniul Dreptului Civil ºi al
Dreptului Procesual Civil, fiind
puse în discuþie teme de actualita-
te, precum: libertate ºi justiþie, ar-
bitrajul instituþionalizat sau servi-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

A început ªcoala de varã „Drept Civil
ºi Drept Procesual Civil”

Studenþii Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Administrative (FDSA), din
cadrul Universitãþii din Craiova, au
început ieri cursurile la ªcoala de varã

„Drept Civil ºi Drept Procesual Civil”.
Aceasta se desfãºoarã la cabana
Universiãþii din staþiunea montanã
Rânca, în perioada 26-31 august a.c.

tutea de trecere. Cursurile de varã,
organizate în afara amfiteatrului,
oferã soluþii pentru nevoia diferen-
þierii instruirii ºi pentru imperativul
”legãrii teoriei de practicã”. În con-
diþiile în care procesul instructiv
educativ românesc este dominat de
“prelegere” sau “curs”, ºcoala de
varã este o bunã ocazie pentru a
construi o relaþie academicã puter-
nicã ºi durabilã între profesori ºi
studenþii invitaþi sã se implice ac-
tiv ºi eficient în proiectele educaþi-
onale coordonate de facultate.

În acest an, ªcoala de varã are
un format nou.  Se desfãºoarã în
douã etape. Prima parte are loc la la
Rînca – o saptamanã, iar a doua par-
te, la Craiova, o sãptãmânã.  Partea
a doua este rezultatul unui partene-
riat deosebit al FDSA cu firma de
avocaturã Sauleanu& Asociaþii, unde
lucrezã deja mulþi absolvenþi ai fa-
cultãþii. Profesorul Lucian Sauleanu
coordoneazã  de multa vreme pro-
iecte practice la facultate în care
implicã studenþii interesati de cariera
lor juridicã. În acest an, se implicã

în organizarea ªcolii de varã, astfel
încât în sãptãmâna de practicã stu-
denþii vor merge în instanþele craio-
vene, vor avea ºansa sã deschidã

dosare reale, aflate pe rol, în care
apar probleme de drept interesante.
O ºansã în plus pentru a-ºi exersa
bagajul profesional teoretic.
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Peste 2.070 de absolvenþi de liceu

doljeni s-au înscris pentru a susþine
proba la Limba ºi literatura românã,
care s-a desfãºurat ieri în 11 centre de
examen. Dacã 465 dintre ei au ales sã
nu se prezinte la examen, se pare cã
restul au fost puºi în încurcãturã de

subiectele pe care le-au avut de rezol-
vat, majoritatea alegând sã pãrãseas-
cã sala dupã numai o orã ºi jumãtate,
semn cã inspiraþia a întârziat sã apa-
rã. Cazurile de tentativã de fraudã n-
au lipsit nici de aceastã datã, în total
ºapte la numãr în 6 centre de examen.

tregului judeþ. Sperãm ca acest tip
de evenimente sã nu se mai repete
ºi sã pãstrãm procentul de promo-
vare mãcar la fel cu cel obþinut
anul trecut, deºi rezultatele obþinu-
te la competenþe nu ne încurajea-
zã foarte mult în ceea ce priveºte

posibilitatea de promovare a baca-
laureatului din aceastã sesiune”, a
precizat Alexandrina Nãstase, vi-
cepreºedintele Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

Subiectele i-au pus
din nou în dificultate

Candidaþii au avut de rezolvat
varianta de subiecte cu numãrul opt
la proba scrisã la Limba ºi literatu-
ra românã susþinutã ieri în 11 cen-
tre de examen în judeþul Dolj. La
primul subiect, pe un fragment din
nuvela “Budulea Taichii” a lui Ioan

Slavici, candidaþii au avut de re-
zolvat mai multe cerinþe vizând
cunoºtinþe de vocabular, limbã ro-
mânã ºi gramaticã. Cerinþa de la
primul al primului subiect a fost sã
fie dat câte un sinonim potrivit pen-
tru sensul din text al cuvintelor
“ºtiam” ºi “uimirea”. La punctul
doi al primului subiect s-a cerut
explicarea rolului cratimei în sec-
venþa “dar se-nþelege”. Candidaþii
au avut, la punctul trei, de fãcut
un enunþ în care sã foloseascã o
locuþiune sau expresie care sã con-
þinã substantivul “nume”. Iar la
punctul patru, elevii trebuiau sã
menþioneze tipul de perspectivã
narativã din textul dat ºi apoi sã
precizeze douã motive literare iden-
tice din acelaºi fragment. În plus,
aceºtia au avut de selectat douã
secvenþe din text care fixeazã di-
mensiunea temporalã, apoi sã pre-
zinte rolul verbelor la timpul im-
perfect, sã ilustreze cu exemple
douã trãsãturi ale genului epic ºi
sã comenteze în 60-100 de cuvin-
te, respectiv 6 sau 10 rânduri, o
secvenþã dintr-un fragment din
nuvela “Budulea Taichii” a lui Ioan
Slavici. La al doilea subiect la Lim-
ba ºi literatura românã, cerinþa a
vizat unui text de tip argumentativ
de 150-300 de cuvinte, respectiv
15-30 de rânduri, despre importan-
þa comunicãrii pentru succesul
muncii în echipã. Subiectul al trei-
lea a vizat redactarea unui eseu de
600-900 de cuvinte, respectiv douã
- trei pagini în care trebuia prezen-

tatã relaþia dintre douã personaje
dintr-o comedie studiatã. Pentru
fiecare subiect rezolvat corect can-
didaþii primesc câte 30 de puncte,
10 puncte fiind acordate din ofi-
ciu. Aºa cum era de aºteptat, can-
didaþii au avut emoþii mari la aceas-
tã probã, considerând cã subiec-
tele au avut un grad ridicat de difi-
cultate. “Am ieºit din examen ime-
diat cum profesorul supraveghe-
tor ne-a spus cã putem începe sã
predãm lucrãrile. N-am ºtiut mare
lucru ºi nici nu mai aveam ce scrie.
Recunosc cã nu m-am pregãtit

foarte mult pentru aceastã sesiu-
ne”, a recunoscut Raluca.
Minim cinci pentru
fiecare examen

Examenul continuã astãzi cu pro-
ba scrisã la limba ºi literatura ma-
ternã, miercuri 28 august cu proba
obligatorie a profilului ºi vineri 30
august cu proba la alegere a profi-
lului ºi specializãrii. Primele rezul-
tate vor fi afiºate în 2 septembrie,
pânã la ora 12.00, iar contestaþiile
vor fi depuse între orele 12.00 ºi
16.00. În 3-4 septembrie vor fi so-
luþionate contestaþiile, iar în 5 sep-
tembrie vor fi afiºate rezultatele fi-
nale. Potrivit metodologiei, se con-
siderã promovat la examenul de
bacalaureat, candidatul care a par-
ticipat la toate probele de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digita-
le, a obþinut cel puþin nota cinci la
fiecare probã scrisã sau practicã ºi
are media generalã minimum ºase.
Candidaþii care s-au prezentat la toa-
te probele de examen, dar nu înde-
plinesc simultan condiþiile menþio-
nate mai sus sunt declaraþi
„respinºi”. Pentru cei care obþin
media generalã 5,99, media gene-
ralã se rotunjeºte la 6,00.

Alexandrina Nãstase
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CIA l-a ajutat pe Saddam Hussein în efectua-
rea unor atacuri chimice contra Iranului, în 1988,
menþioneazã Foreign Policy în temeiul unor do-
cumente declasificate ºi a mãrturiilor unor înalte
grade militare americane. Rapoartele, pânã acum
secrete, demonstreazã cã în 1984 serviciile se-
crete americane ºtiau cã aliatul lor ofi-
cial în epocã, Saddam Hussein, în rãz-
boiul contra Iranului, din 1980 pânã în
1988, deþinea un stoc de arme chimice
conþinând gaz muºtar ºi sarin. Douã
substanþe letale a cãror folosire era
interzisã prin protocolul de la Geneva,
ignorat de Irak, dar ratificat de SUA în
1975. „Iranienii nu ne-au spus cã in-
tenþioneazã cã utilizeze gaze neuroto-
xice. Dar noi ºtiam deja”, s-a confesat
Foreign Policy colonelul în retragere
Rick Francona, specialist în Orientul
Mijlociu pentru serviciile secrete ame-
ricane. SUA deþineau informaþii privind
miºcãrile trupelor iraniene necesare lo-
viturilor, dar ignorau cã Irakul posedã
astfel de arme ºi avea toate ºansele sã
le utilizeze, relevã Foreig Policy. Când,
în 1987, serviciile secrete americane au
aflat cã iranienii fãcuserã o breºã în
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apãrarea irakianã lângã Basra ºi cã pregãtesc sã
lanseze ofensiva, situaþia era basculatã. Con-
form estimãrilor americane, dacã acest oraº cã-
dea în mâinile iranienilor, aceºtia puteau câºtiga
rãzboiul. Potrivit lui Rick Francona, informaþiile
prezentate lui Ronald Regan, pe atunci preºe-

dintele SUA, sub forma unui raport, au primit
notificarea laconicã: „O victorie a Iranului este
inacceptabilã”. Nota a fost transmisã secretaru-
lui american al Apãrãrii, care a urmat linia direc-
toare. Începând cu 1988, agenþia de informaþii
militare era autorizatã sã furnizeze irakienilor in-

formaþiile de care SUA dispuneau, pri-
vind deplasarea ºi miºcãrile inamicu-
lui. În 1988, patru atacuri chimice ira-
kiene au fost îndreptate contra iranie-
nilor. Atacuri decisive, care au provo-
cat mii de decese în rândul trupelor
inamice. La ultimul dintre aceste pa-
tru atacuri, condus de Saddam Hus-
sein, în aprilie 1988, a fost aruncatã în
aer cea mai mare cantitate de gaz sarin
utilizatã de irakieni. „De-a lungul unui
sfert de secol, nici un atac chimic n-a
avut amploarea atacului ilegal al lui
Saddam Hussein”, subliniazã Foreign
Policy. Aceste revelaþii intervin în timp
ce Bashar al-Assad este acuzat de uti-
lizarea gazului sarin la Damasc. Ata-
curi chimice contra cãrora SUA, dupã
20 de ani de la participarea lor la gaza-
rea trupelor iranieni, accentueazã pre-
gãtirile pentru o ripostã.

Turcia este pregãtitã sã se alãture
unei coaliþii internaþionale împotriva
Siriei, ca reacþie faþã de atacul chimic
de la 21 august, chiar ºi în absenþa
consensului ONU, a declarat ieri mi-
nistrul turc de Externe, Ahmet Davu-
toglu. „Dacã este formatã o coaliþie
împotriva Siriei în cadrul acestui pro-
ces, Turcia va face parte din ea”, a
declarat Davutoglu pentru ediþia de
ieri a cotidianului „Milliyet”.  La rân-
dul sãu, ºeful diplomaþiei britanice,
William Hague, a apreciat cã este „po-
sibil” sã se rãspundã folosirii de arme
chimice în Siria „fãrã o unitate totalã
în cadrul Consiliului de Securitate al
ONU”. „Este, oare, posibil sã se rãs-
pundã folosirii armelor chimice fãrã o
unitate în Consiliul de Securitate al
ONU? Eu aº spune cã da”, a declarat
ministrul britanic de Externe într-un
interviu pentru BBC, în contextul în
care Rusia ºi China blocheazã orice
condamnare a regimului sirian. Rea-
firmându-ºi convingerea cã regimului
lui Bashar al-Assad a utilizat arme
chimice în atacul de la 21 august, Ha-
gue a apreciat cã este posibil sã se
acþioneze din motive „umanitare”.
„Am încercat alte metode, metode di-
plomatice, ºi continuãm sã le utilizãm,
dar ele au eºuat pânã acum. Noi, Sta-
tele Unite ºi alte þãri, ca Franþa, sun-
tem foarte clari asupra faptului cã nu
putem permite ca în secolul XXI sã fie
utilizate arme chimice în deplinã im-
punitate, dar nu pot detalia opþiunile
militare pentru moment”, a declarat el.
Întrebat despre posibilitatea unor lo-
vituri militare în aceastã sãptãmânã,
Hague a refuzat sã „speculeze pe
aceastã temã în mod public”.

Procesul fostului lider
chinez Bo Xilai
s-a încheiat, verdictul
va fi anunþat la o datã
neprecizatã

Procesul pentru corupþie împotri-
va fostului lider chinez Bo Xilai s-a
încheiat ieri, completul retrãgându-
se sã delibereze pânã la o datã nepre-
cizatã, a anunþat tribunalul. „ªedin-
þa este închisã. Verdictul va fi prezen-
tat la o datã care urmeazã sã fie sta-
bilitã”, a anunþat Curtea într-o posta-
re pe un microblog. Bo Xilai a fost
judecat, începând de joi, pentru co-
rupþie, deturnare de fonduri ºi abuz
de putere într-un tribunal din Jinan,
un oraº situat în estul Chinei. Autori-
tãþile au controlat atent, de la un ca-
pãt la altul, acest proces, care se va
încheia, în opinia unor experþi, cu
anunþarea unui verdict de vinovãþie,
deja decis de conducerea comunistã.
Acuzatul, care riscã sentinþa capita-
lã, ar urma sã fie condamnat la o lun-
gã pedeapsã cu închisoarea. Repre-
zentanþi ai acuzãrii nu au gãsit cir-
cumstanþe atenuante fostului membru
al puternicului Birou Politic al Co-
mitetului Central al Partidului Co-
munist Chinez.

Grecia ar putea primi
ajutor suplimentar fãrã
noi termeni sau reduceri,
potrivit ministrului
de Finanþe

Grecia ar putea primi ajutor finan-
ciar suplimentar din partea Uniunii
Europene ºi a Fondului Monetar In-
ternaþional fãrã noi condiþii de sal-
vare sau alte reduceri ataºate, potri-
vit ministrului grec de Finanþe, Yan-
nis Stournaras, informeazã agenþia
Xinhua. „În cazul în care Grecia are
nevoie de sprijin suplimentar, ce nu
va depãºi 10 miliarde de euro (13,4
miliarde de dolari), acesta va fi un
pachet de sprijin fãrã noi condiþii, de-
oarece obiectivele au fost stabilite
pânã în 2016, precum ºi angajamen-
tele noastre”, a declarat Stournaras
într-un interviu acordat ziarului du-
minical „Proto Thema”. Din 2010,
Grecia este þinutã pe linia de plutire
cu un total de 240 de miliarde de euro
finanþat în cadrul a douã programe
de salvare, în schimbul unei austeri-
tãþi dure ºi a unui plan de reformã
lovit de întârzieri. În ciuda acestui
ajutor internaþional, la sfârºitul pri-
mului semestru din 2013 Grecia încã
avea o datorie de 321 de miliarde de
euro, consideratã nesustenabile de
unii analiºti, aminteºte Xinhua. Drept
rezultat, discuþiile despre un al trei-
lea plan de salvare sau o a doua ºter-
gere a datoriei au reapãrut recent.

Ministrul de Externe
japonez a vizitat centrala
nuclearã de la Cernobîl

Ministrul japonez al Afacerilor
Externe, Fumio Kishida, a efectuat
duminicã o vizitã la Cernobîl, în
Ucraina, unde a avut loc cea mai mare
catastrofã în domeniul nuclear civil,
în vederea unui schimb de experienþã
în gestionarea crizei dupã acciden-
tul de la Fukushima. Vizita lui Kishi-
da „este prima vizitã în Ucraina a unui
ministru japonez de Externe în ultimii
ºapte ani”, a declarat pentru AFP un
purtãtor de cuvânt al Ambasadei Ja-
poniei la Kiev. Deºi sunt foarte dife-
rite, cele douã accidente sunt singu-
rele catastrofe nucleare care au fost
clasate la nivelul maxim 7 pe scara
evenimentelor nucleare ºi radiolo-
gice (INES). În urma cutremurului
cu magnitudinea 9 din martie 2011,
un tsunami uriaº s-a abãtut asupra
coastelor de nord-est ale Japoniei,
distrugând numeroase locuinþe ºi
avariind grav centrala nuclearã de
la Fukushima. Aproximativ 19.000 de
persoane au murit în aceastã catas-
trofã naturalã.

Turcia, Marea Britanie ºi Germania, decise sã se alãture
unei coaliþii împotriva Siriei, chiar ºi fãrã girul ONU

Germania ar aproba
o eventualã “acþiune”

împotriva Siriei
De asemenea, ministrul german de

Externe, Guido Westerwelle, a afirmat
ieri cã þara sa ar aproba o eventualã
„acþiune” a comunitãþii internaþiona-
le în cazul în care ar fi confirmatã folo-
sirea de arme chimice în Siria. „Folosi-
rea unor arme chimice de distrugere
în masã ar reprezenta o crimã împotri-
va civilizaþiei. Dacã o asemenea folo-
sire este confirmatã, comunitatea in-
ternaþionalã trebuie sã acþioneze.
Atunci Germania va face parte din
rândul celor care sprijinã consecinþe-
le”, a declarat Westerwelle, în cadrul
conferinþei anuale a ambasadorilor
germani, la Berlin.

Assad nu recunoaºte nimic
Preºedintele sirian, Bashar al-As-

sad, a calificat ca „exagerate” acuza-
þiile occidentale privind atacul chi-
mic comis de regimul sãu ºi a averti-
zat SUA cã planurile privind o inter-
venþie militarã în Siria sunt menite
„eºecului”, într-un interviu acordat
cotidianului rus „Izvestia”, relateazã
AFP ºi Reuters. „Declaraþiile fãcute
de oameni politici din SUA ºi Occi-
dent sunt o insultã la adresa bunului
simþ. SUA vor suporta un eºec, ca
toate rãzboaiele precedente pe care
le-au lansat începând din Vietnam”,
a declarat preºedintele sirian. În ve-
derea gãsirii unei soluþii, ºefii State-
lor Majore din mai multe þãri occi-
dentale ºi musulmane participã, în-
cepând de ieri, la Amman, la o reu-
niune de douã zile, pentru a discuta

despre impactul conflictului din Si-
ria, a declarat un oficial iordanian sub
rezerva anonimatului, relateazã AFP.

Anchetatorii ONU întorºi
din drum cu tiruri de armã
Dupã atacul sângeros comis în

apropierea capitalei Siriei, în regiunea
Ghouta, pe 21 august, în care, afirmã
opoziþia, regimul a folosit arme chimi-
ce pentru a omorî sute de civili, ONU
a trimis ieri experþi care sã ancheteze
la faþa locului. Membrii misiunii, în
numãr de zece, conduºi de suedezul
Aake Sellström, s-au urcat în cinci
maºini ºi, escortaþi de serviciile de
securitate siriene, au pornit spre re-
giunea Ghouta, acolo unde se spune
cã au avut loc atacurile. Experþii s-au
trezit însã þinta unor lunetiºti ascunºi
neidentificaþi, ceea ce i-a obligat sã
îºi suspende misiunea, a anunþat un

purtãtor de cuvânt al ONU. „Primul
vehicul al echipei de anchetã asupra
armelor chimice a fost atins în mod
deliberat, în mai multe rânduri, de ti-
ruri ale unor lunetiºti neidentificaþi”,
a declarat Martin Nesirky, citat într-
un comunicat. El nu a anunþat vreun
rãnit. Imediat, regimul preºedintelui
Assad i-a acuzat pe rebeli sirieni cã ar
fi tras focurile de armã asupra experþi-
lor ONU, transmite AFP. Pe de altã
parte, rebelii sirieni au tãiat, tot ieri,
singura rutã de aprovizionare a arma-
tei cãtre provincia nordicã Alep, a re-
latat Observatorul sirian al drepturi-
lor omului (OSDH), citat de AFP.
„Dupã lupte violente, începând de ieri
(duminicã) searã, rebelii au preluat
controlul localitãþii strategice Kha-
nasser (...), situatã pe singura rutã care
leagã Alep de centrul Siriei, tãind ast-
fel întãririle militare ºi alimentare ale
armatei’” cãtre aceastã provincie, a
indicat OSDH. Insurgenþii au tãiat ruta
„dupã ce au facilitat venirea a 2.000
de oameni înarmaþi, din care mulþi nu
sunt sirieni. (...) Oameni înarmaþi au
plasat mine de-a lungul întregii auto-
strãzi, în regiunile în care ei s-au infil-
trat, ºi au tras asupra camioanelor ºi a
autobuzelor, ucigând zeci de cãlãtori”,
scria ieri un cotidian local.
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07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 SCENART (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:10 Harta de sunete din

Tokyo
00:00 Ora de business (R)
00:45 Filmoteca veselã (R)
01:30 Harta de sunete din

Tokyo (R)
03:15 Zestrea românilor (R)
03:45 Lumea modei (R)
04:00 Sport (R)

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

înlãnþuite
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã

(R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
11:00 India – Pãrul ofrandã (R)
12:00 D’ale lu’ Miticã (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

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

înlãnþuite
16:55 O9atitudine – Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate *
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Gimnasticã Ritmicã
21:00 Georgia – Din dragoste

pentru vin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Mihail Gorbaciov
01:10 Popasuri folclorice (R)

07:30 Flicka 2
09:05 Bean - O comedie

dezastru
10:35 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
12:35 Curaj
14:40 Viaþa de boem
16:55 Anonim
19:05 În derivã
20:00 Prometheus
22:05 Vicepreºedinta
22:35 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:05 Întâlnire nepotrivitã
00:35 Colecþia
01:55 Prometheus

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Amintiri ºterse (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Vãpaia din adâncuri
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Nu privi înapoi
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Vãpaia din adâncuri (R)

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

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

07:30 Sheena (R)
08:30 Liga dreptãþii: Noua

frontierã
10:30 Aventurile lui Sylvester ºi

Tweety
11:30 Promotor (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Crimele din Midsomer
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Ultima decizie
00:45 Crima in direct
02:15 Ultima decizie (R)
04:30 Lumea Pro Cinema

10:20 Next Top Model

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Fata maharajahului

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele

22:00 În puii mei

23:30 Zile fierbinþi la Moscova

01:30 Observator (R)

02:30 Nikita

03:15 Observator special (R)

03:45 Fata maharajahului (R)

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Testul de rezistenþã (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România! (R)

21:30 Everest

22:30 Diamante

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Cei 7 ani de acasã (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Testul de rezistenþã (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 În formã

09:30 Mama de imprumut (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Soþia perfectã (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Cometa ucigaºã

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Soþia perfectã

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste (R)

03:00 Familii la rãscruce (R)

04:00 În formã (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

08:00 Colecþia de la Count's
Kustoms

09:00 Aºii amanetului
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
20:00 Premierã Extratereºtri

antici
21:00 Premierã Din Alabama pe

Amazon
22:00 Rãzboiul depozitelor

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Fotbal: Academia Hagi -

PSV
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Box: Cristian Ciocan - Leif

Larsen
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
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07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite (R)
08:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã

(R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
11:00 Georgia - Din dragoste

pentru vin (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

(R)
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Engleza la colþ de stradã
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Gimnasticã Ritmicã
21:00 Japonia - Þarã a ceaiului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Mihail Gorbaciov
01:10 Popasuri folclorice (R)

08:10 Viaþa de boem
10:25 Pe platourile de filmare
10:55 Anonim
13:05 Vacanþa de varã
14:55 Liga dreptãþii: Apocalipsa
16:10 Cum sã te îndrãgosteºti
17:35 Calendarul
19:05 În derivã
20:00 Vorbitor
21:05 În beznã
23:25 True Blood
00:20 Cãlãtorie eroticã
00:55 Vina
02:25 Lumina rece a dimineþii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Vapaia din adancuri (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Dragoste in ape tulburi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Europa League:

Petrolul – Swansea
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Bobocul
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

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

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

07:00 Aventurile lui Sylvester ºi
Tweety (R)

08:00 Sheena (R)
09:00 La bloc (R)
10:30 Aventurile lui Sylvester ºi

Tweety
11:30 M.A.S.H. (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 M.A.S.H. (R)
15:15 Crimele din Midsomer
17:15 Micuþul Dodo
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Vânãtorii de extratereºtri
00:00 Vince Vaughn: comedie

fãrã sfârºit
02:00 Mândrie ºi Glorie
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A.M.

10:20 Next Top Model

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 B.D. intrã în acþiune

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Burlacul

23:00 În puii mei

00:30 Observator (R)

01:30 Nikita

02:30 În puii mei (R)

03:45 B.D. intrã în acþiune (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gatim azi?

10:00 Cei 7 ani de-acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Testul de rezistenþã (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Highlander: Runda finalã

22:00 Vacanþa mare (R)

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Testul de rezistenþã (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Vacanþa mare (R)

04:45 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Coursier

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Soþia perfectã (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Soþia perfectã

00:30 Focus (R)

01:30 Paris Express (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 Special: România 4x4.

Europa, venim!
17:00 Fotbal: Academia Hagi -

Anji
19:00 Special: România 4x4.

Europa, venim!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV TLC:

Tables, Ladders and Chairs
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Restaurãri
08:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
09:00 Aºii amanetului
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Restaurãri
19:00 Aºii amanetului
20:00 Premierã Extratereºtri

antici
21:00 Premierã Restaurãri
00:00 Extratereºtri antici

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

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:35 Minunile naturale ale

Europei
18:35 Studio: Liga Campionilor

2013 - 2014
18:45 Liga Campionilor 2013 -

2014
19:50 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Festivalul Internaþional de

Folclor "Cântecul de dragoste de-
a lungul Dunãrii"

23:10 Regii ringului
00:40 Garantat 100% (R)
01:40 Patriotul (R)
02:30 Rãzboiul umbrelor (R)
03:00 SCENART (R)
03:30 Zestrea românilor (R)
04:10 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
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Anunþul tãu!
Asociaþia de proprietari nr. 1 - Opanez Cra-
iova, strada Opanez, nr. 4, bl. C9-parter,
contacteazã (selecþie oferte) prestare lu-
crãri: inventar sistem de încãlzire centrali-
zat bloc ºi calcul suprafeþe echivalente ter-
mic; reparaþie învelitoare tablã acoperiº ºi
achiziþie – montare sistem preluare ape
pluviale. Telefon: 0351/420.169; 0721/
091.978; 0722/597.090.
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cor-
netti Craiova, cu sediul în strada Jieþu-
lui nr. 19 (fostul Comisariat), primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2013-2014 în
perioada 20 august – 5 septembrie 2013,
la urmãtoarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acordeon, instru-
mente de suflat (saxofon), balet actorie,
artã cinematograficã, picturã, graficã.
Relaþii la telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
COMUNA Mãceºu de Jos, CUI 5001929,
str. Academician ªtefan Berceanu, nr. 12,
tel/fax: 0251.354.507, adresã e-mail: ma-
cesu_de_jos@cjdolj.ro, scoate la licita-
þie în vederea concesionãrii suprafaþa de
1 ha teren extravilan situat în T33/6, co-
muna Mãceºu de Jos, judeþul Dolj. Do-
cumentaþia de atribuire poate fi ridicatã
de la sediul Primãriei Mãceºu de Jos,
Biroul Achiziþii Publice în fiecare zi lu-
crãtoare între orele 8.00 ºi 16.00 pânã in
data de 10.09.2013 contra sumei de 10
lei. Data-limitã pentru solicitarea clarifi-
cãrilor este 12.09.2013. Data-limitã de
depunere a ofertelor 17.09.2013, ora 9.30.
Ofertele se depun la sediul Primãriei Co-
muna Mãceºu de Jos, str. Academician
ªtefan Berceanu, nr. 12, într-un singur
exemplar. ªedinþa publicã de deschide-
re a ofertelor se va desfãºura in sediul
primãriei din comuna Mãceºu de Jos în
data de 17.09.2013, ora 10.00. Litigiile
între pãrþi se vor soluþiona de cãtre in-
stanþele judecãtoreºti competente, con-
form legii române.
SC BIBI BROTHERS LOGISTIC SRL anun-
þã publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea „Staþie betoane”
ce se desfãºoarã în localitatea Balta Ver-
de, strada Industriilor, nr. 21. Informaþii-
le privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile  publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 10.09.2013.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm stupi. Tel.
0765.638.742.
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngrijesc
copil externã sau supra-
veghez teme (I-IV) Tele-
fon: 0766/695.652.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri 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 frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
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, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã D+P,  6 came-
re, 2 holuri, 2 bãi, pivniþã,
3 camere cãrãmidã, teren
1300mp, str Bucovãþ. Te-
lefon:0761/824.947
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/ 097.486
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoº-
tiþa Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon:0744/251.816 si
0762/872.359.
Vând urgent teren intra-
vilan 3300 mp, Cãlineºti,
zona Midschii, 22 m des-
chidere, stradal, la 12 km
de Craiova, cadastru,
6500 euro. Telefon: 0765/
201.601, 0760/577.540.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.

Anunþul tãu!
Societatea Cooperativã de Consum Craiova
vinde prin licitaþie publicã deschisã cu stri-
gare „Spaþiu Parter Bloc Murgaºi „-comuna
Murgaºi, judeþul Dolj. Licitaþia va avea loc
pe data de 18.09.2013, orele 11.00, la sediul
coopereativei, strada Petrache Poenaru, nr.1,
Localitatea Craiova, judeþul Dolj. În caz de
neadjudecare licitaþia rãmâne deschisã în fie-
care zi de miercuri din sãptãmânã la ora 11,
00 pânã la vânzarea spaþiului. Relaþii la tele-
fon: 0251/544.242.
1. Informaþii generale privind concedentul:
Comuna Valea Stanciului, prin Consiliul Lo-
cal al comunei Valea Stanciului, cu sediul în
localitatea Valea Stanciului, str. Arh.Cezar Lã-
zãrescu, nr.120, judeþul Dolj, tel.:
0251.352.025,  e-mail: valea_stanciului@cjdol-
j.ro. 2.Informatii generale privind obiectul
concesiunii: teren in suprafata de  2.50 ha,
situat în extravilanul ºi domeniul privat al
comunei Valea Stanciului având vecinãtãþi-
le: -nord-T 23, sud-intravilan, vest-DE 22/1,
est-construcþii. Terenul este neproductiv, fi-
ind un teren mlãºtinos, acoperit cu buruieni
ºi arbuºti sãlbatici. Forma terenului este ne-
regulatã. Drumul de acces este asfaltat ºi
existã energie electrica la limita proprietãþii.
Terenul respectiv este liber de orice sarcini.
Investiþiile ce se vor realiza pe terenul în ca-
uzã vor avea destinaþia de activitãþi piscico-
le. 3. Informatii privind documentaþia de atri-
buire: Documentatia de atribuire se poate pro-
cura de la sediul Primãriei comunei Valea
Stanciului ºi conþine: Caietul de Sarcini, Re-
gulamentul de desfãºurare a licitaþiei ºi Mo-
del al Contractului de Concesiune. 4. Moda-
litatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documen-
taþiei de atribuire: Se poate intra în posesia
documentaþiei de participare la licitaþie prin
solicitarea acesteia de la secretariatul Primã-
riei comunei Valea Stanciului. 5. Data-limitã
pentru solicitarea clarificãrilor: 12.09.2013, ora
10.00. 6. Data-limitã pentru depunerea ofer-
telor: 13.09.2013, ora 10.00. 7. Adresa la care
se depun ofertele:Registratura Primãriei Co-
munei Valea Stanciului, cu sediul în localita-
tea Valea Stanciului, str. Arh. Cezar Lãzãres-
cu, nr. 120, judeþul Dolj. 8. Numãr de exem-
plare în care trebuie depusã fiecare ofertã: 2
exemplare (original ºi copie). 9. Data ºi locul
la care se va desfãºura sedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 26.08.2013, ora 12.00
la sediul Primãriei Valea Stanciului. 10.De-
numirea instituþiei competente în soluþiona-
rea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesi-
zarea instanþei: Judecãtoria Craiova, strada
Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, jud. Dolj. 11.
Garanþia de participare la licitaþie=300 lei;
Taxa de participare la licitaþie=300 lei. În ca-
zul adjudecãrii  licitaþiei, taxa de participare
la licitaþie nu se mai restituie ofertantului.
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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

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

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
sssss-----a întrerupa întrerupa întrerupa întrerupa întrerupttttt furnizarea apei calde furnizarea apei calde furnizarea apei calde furnizarea apei calde furnizarea apei calde
de consum la asociaþiile:de consum la asociaþiile:de consum la asociaþiile:de consum la asociaþiile:de consum la asociaþiile:

Asociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - Craioviþa
NouãNouãNouãNouãNouã

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

- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº
Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -

StoenescuStoenescuStoenescuStoenescuStoenescu
Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -

DâmboviþaDâmboviþaDâmboviþaDâmboviþaDâmboviþa
Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.

  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL

Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºal-
niþa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren Preajba 900
mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.

Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea 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. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus. Terenurile
fiind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capaci-
tate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.

Vând bicicletã bãrbaþi, cu
cadru, în stare foarte
bunã, cu pompã maºi-
nã -200 lei, negociabil.
Telefon:0762/671.135
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Tele-
fon: 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 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de marmu-
rã. Telefon: 0251/546.666.

Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 200 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2 lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

marþi, 27 august 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Albine – Familii puternice, cu
5-6 rame cu puiet – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi de
pruni, 2 lei bucata. Tele-
fon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

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, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cear-
ceaf medicinal. Telefon:
0785/634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
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 negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, 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. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modi-
ficat în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral, pre-
tabil firmã. Telefon:
0744/541.452.

Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol pre-
tabil bar, discotecã, casi-
no, birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez apar-
tament 2 camere, zona
1 Mai. Telefon: 0765/
058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã
cu permis auto cu maºi-
nã sau fãrã, plãcutã fi-
zic, maxim 55 ani. Tele-
fon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Soþul, Viorel, cu regret
ºi tristeþe anunþã împli-
nirea a 5 luni de la de-
cesul dragei sale soþii
LUCREÞIA NIÞIPIR-
profesor de matematicã
la Liceele Elena Cuza ºi
Matei Basarab din Cra-
iova. Amintirea ta va rã-
mâne vie în memoria
noastrã! Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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BUNDESLIGA – ETAPA A III-A
Vineri: Dortmund – Werder 1-0 (Lewandowski 55);
Sâmbãtã: Bayern – Nurnberg 2-0 (Ribery 69, Robben 78),

Leverkusen – M’gladbach 4-2 (Kiessling 23 pen., Sam 28, 60,
Castro 72 / Stranzl 54, Arango 57), Hannover – Schalke 2-1
(Huszti 15 pen., Diouf 42 / Szalai 55), Hoffenheim – Freiburg
3-3 (Salihovici 9 pen., Volland 25, Strobl 77 / Sorg 13, Guede
29, Freis 65), Mainz – Wolfsburg 2-0 (Choupo-Moting 60, N.
Muller 78), Hertha – Hamburg 1-0 (Ramos 74);

Duminicã: Braunschweig – Frankfurt 0-2 (Meier 52, Aigner 63),
Augsburg – Stuttgart 2-1 (Halil Altintop 6, Callsen-Bracker 36 /
Ibisevici 42 pen.; Alexandru Maxim a fost integralist la oaspeþi).

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

LIGUE 1 – ETAPA A III-A
Vineri: Monaco – Toulouse 0-0 (Mihai Roman nu a fãcut

parte din lotul formaþiei oaspete, fiind accidentat);
Sâmbãtã: Valenciennes – Marseille 0-1 (Gignac 84; La gazde,

Aurelian Chiþu a jucat începând cu minutul 81), Bordeaux –
Bastia 1-0 (Saivet 31; La oaspeþi, Claudiu Keºeru a fost intro-
dus pe teren în minutul 68), Evian TG – Rennes 1-2 (Berigaud
49 / N. Oliveira 11 pen., 34; Proaspãt transferat, Dan Nistor nu
a fãcut parte din lotul gazdelor), Guingamp – Lorient 2-0 (Yata-
bare 17, 48), Lyon – Reims 0-1 (O. Fortes 76), Montpellier –
Sochaux 2-1 (Hilton 45+1, Tiene 90+4 / Contout 43);

Duminicã: Lille – St’Etienne 1-0 (S. Kalou 37 pen.; Bãnel
Nicoliþã a fost rezervã la oaspeþi), Ajaccio – Nice 0-0 (La gaz-
de, Adrian Mutu a fost integralist, în timp ce ªtefan Popescu a
intrat pe teren în minutul 83), Nantes – Paris SG 1-2 (Alex 52
aut. / Cavani 24, Lavezzi 73).

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A II-A
Vineri: Getafe – Almeria 2-2 (Lafita 32, D. Castro 85 pen. /

Rodri 30, Soriano 37), Bilbao – Osasuna 2-0 (Arribas 31 aut.,
De Marcos 82);

Sâmbãtã: Elche – Sociedad 1-1 (Coro 2 / Vela 75; La gazde,
Cristian Sãpunaru a fost integralist), Espanyol – Valencia 3-1
(D. Lopez 32, Stuani 47, Bifouma 88 / Postiga 10), Villarreal –
Valladolid 2-1 (Dos Santos 38 pen., Cani 83 / J. Guerra 4);

Duminicã: Atletico – Rayo 5-0 (R. Garcia 17, 90, D: Costa 21, A.
Turan 35, Thiago 53), Levante – Sevilla 0-0 (Raul Rusescu nu s-a
aflat în lotul formaþiei oaspete), Malaga – Barcelona 0-1 (Adriano
44), Betis – Celta 1-2 (Castro 90 / Charles 67, Nolito 74);

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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A II-A
Sâmbãtã: Fulham – Arsenal 1-3 (Bent 77 / Giroud 14, Podol-

ski 41, 68), Everton – West Brom 0-0 (Gabriel Tamaº nu s-a
aflat în lotul formaþiei oaspete), Hull – Norwich 1-0 (Brady 22
pen.), Newcastle – West Ham 0-0 (Rãzvan Raþ a fost rezervã la
vizitatori), Southampton – Sunderland 1-1 (Fonte 88 / Giac-
cherini 3), Stoke – Crystal P. 2-1 (C. Adam 58, Shawcross 62 /
Chamakh 31), Aston V. – Liverpool 0-1 (Sturridge 21);

Duminicã: Cardiff – Man. City 3-2 (Gunnarsson 60, Campbell
79, 87 / Dzeko 52, Negredo 90+2; Costel Pantilimon a fost
rezervã la oaspeþi), Tottenham – Swansea 1-0 (Soldado 58 pen.);

Luni, dupã închiderea ediþiei: 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 vi-
neri Supercupa Europei, contra lui Bayern Munchen.

1. Chelsea 6 11. Cardiff 3
2. Liverpool 6 12. Fulham 3
3. Tottenham 6 13. Hull 3
4. West Ham 4 14. Everton 2
5. Southamp. 4 15. Norwich 1
6. Man. City 3 16. Sunderl. 1
7. Man. Utd.* 3 17. West B. 1
8. Arsenal 3 18. Newcastle 1
9. Aston V.** 3 19. Crystal P. 0
10. Stoke 3 20. Swansea 0
* - un joc în minus, ** - un joc în plus.

SERIE A – ETAPA I
Sâmbãtã: Verona – Milan 2-1 (Toni 30, 53 / Poli

15), Sampdoria – Juventus 0-1 (Tevez 58);

Duminicã: Inter – Genoa 2-0 (Nagatomo 75,
Palacio 90+2; Accidentat, Cristi Chivu nu s-a
aflat în lotul gazdelor), Cagliari – Atalanta 2-1
(Nainggolan 28, Cabrera 63 / Stendardo 27;
La oaspeþi, Constantin Nica a jucat începând
cu minutul 82), Lazio – Udinese 2-1 (Hernanes
13, Candreva 16 pen. / Muriel 61; La gazde,
ªtefan Radu a fost integralist. De cealaltã par-
te, Gabriel Torje nu a fost în lot), Livorno – Roma
0-2 (De Rossi 65, Florenzi 67; Bogdan Lobonþ
a fost rezervã la oaspeþi), Napoli – Bologna 3-0
(Callejon 32, Hamsik 45+2, 63; Denis Alibec
nu s-a aflat în lotul oaspeþilor), Parma – Chievo
0-0 (La vizitatori, Paul Papp a fost integralist,
în timp ce Adrian Stoian a rãmas pe banca de
rezerve), Torino – Sassuolo 2-0 (Brighi 40, Cerci
63; La învinºi, Marius Alexe a fost utilizat din
minutul 65);

Luni, dupã închiderea ediþiei: Fiorentina – Ca-
tania.

Autoare doar a unei remize, 1-1
miercurea trecutã, pe Arena Naþio-
nalã, Steaua va încerca în aceastã
searã sã obþinã o nouã calificare în
grupele Champions League, prima
dupã o aºteptare de cinci ani.
Misiunea campioanei se anunþã însã
extrem de dificilã, adversara Legia
Varºovia demonstrând cã reprezintã
o echipã de un alt calibru decât cele
întâlnite pânã acum de Reghecampf
(foto) & co.

Faþã de confruntarea din urmã
cu o sãptãmânã, douã sunt noutãþile
Stelei: uºor accidentat atunci,
Chiricheº, care dupã acest joc va
pleca la Tottenham, îºi va relua
locul în centru defensivei, substi-
tuindu-l pe Gardoº, în timp ce Filip,
autor al unui meci fantastic,
sâmbãtã la Mediaº, unde a reuºit
ambele goluri ale Stelei în remiza
2-2, va intra în locul suspendatului
Pintilii.

Prin urmare, dacã nu va inter-
veni vreo indisponibilitate de ultim
moment, primul „11” sunt ºanse
mari sã arãte astfel: Tãtãruºanu –
Georgievski, Szukala, Chiri-
cheº, Latovlevici – Bourceanu,
Filip – Tãnase, Stanciu, Popa –
Piovaccari.

Partida va fi arbitratã de o
brigadã din Portugalia, avându-l la

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANªA RETUR

Ultimul meci al lui Chiricheº în tricoul roº-albastru!

Steaua, în Polonia pentruSteaua, în Polonia pentruSteaua, în Polonia pentruSteaua, în Polonia pentruSteaua, în Polonia pentru
un loc la masa bogaþilorun loc la masa bogaþilorun loc la masa bogaþilorun loc la masa bogaþilorun loc la masa bogaþilor

Legia Varºovia – Steaua (în tur 1-1), astãzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce 1

centru pe Pedro
Proenca.

Tot astãzi se mai
joacã întâlnirile:
Austria Viena (Aus)
– Dinamo Zagreb
(Cro) – în tur 2-0,
FC Basel (Elv) –
Ludogoreþ Razgrad
(Bul) – 4-2, PAOK
Salonic (Gre) –
Schalke 04 (Ger) –
1-1 ºi Arsenal FC
(Ang) – Fenerbahce
Istanbul (Tur) – 3-0.

Mâine: Celtic FC
(Sco) – ªahtior
Karagandy (Kaz) –
în tur 0-2, Zenit St. Petersburg
(Rus) – Pacos de Ferreira (Por) –
4-1, NK Maribor (Slv) – Viktoria
Plzen (Ceh) – 1-3, Real Sociedad
(Spa) – Olympique Lyon (Fra) –
2-0, AC Milan (Ita) – PSV Eindho-
ven (Ola) – 1-1.

Câºtigãtoarele acestor „duble” se
calificã în grupele competiþiei, în
timp ce pierzãtoarele vor continua
în grupele Ligii Europa.

În grupele Ligii Campionilor
sunt direct calificate echipele:
Bayern Munchen (Ger), FC
Barcelona (Spa), Chelsea FC
(Ang), Real Madrid (Spa), Man.

United (Ang),
FC Porto (Por),
SL Benfica
(Por), Atletico
Madrid (Spa),
ªahtior Doneþk
(Ucr), Olympique Marseille (Fra),
ÞSKA Moscova (Rus), Paris Saint-
Germain (Fra), Juventus Torino
(Ita), Man. City (Ang), Ajax
Amsterdam (Ola), Borussia Dort-
mund (Ger), Olympiacos FC
(Grecia), Galatasaray (Tur), Bayer
Leverkusen (Ger), FC Copenhaga
(Dan), SSC Napoli (Ita), RSC
Anderlecht (Bel).

Conducerea lui Stuttgart nu a
mai aºteptat ºi dupã înfrângerea
de duminicã searã, cu modesta
Augsburg, Bruno Labbadia a fost
demis. Cu 1-2 au pierdut cei su-
pranumiþi ºvabii, singurul gol fi-
ind reuºit de Ibisevici, dintr-un
penalty obþinut de Maxim. Alãturi
de nou-promovata Eintracht

Maxim va avea antrenor nou

Labbadia, dat afarã de Stuttgart
Braunschweiger, Stuttgart este
singura echipã din Bundesliga
care nu a reuºit sã obþinã nici mã-
car un punct în primele trei eta-
pe. Bruno Labbadia a preluat con-
ducerea tehnicã a celor de la Stut-
tgart în decembrie 2010, iar pe
30 ianuarie 2013 îºi prelungise
contractul pânã în 2015.

PROGRAM LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Legia Varºovia –
Steaua.

Digi Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Arsenal – Fener-
bahce.

Digi Sport 3

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: PAOK Salonic –
Schalke.

Dolce Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Legia Varºovia –
Steaua.

Dolce Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Arsenal – Fener-
bahce.

GSP TV

22:00 – JUDO – Campionatele
Mondiale: finale 66 kg (m) ºi 52
kg (f).

Eurosport

6:00 – TENIS (M, F) – Open-ul
SUA / 17:00 – CICLIM – Turul
Spaniei: etapa a patra / 18:45,
22:05 – TENIS (M, F) – Open-ul
SUA.

Eurosport

18:00 – TENIS (M, F) – Open-
ul SUA / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Freiburg –
Bayern Munchen / 21:30 – TENIS
(M, F) – Open-ul SUA.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Botoşani 6 4 2 0 7-3 14
Petrolul 6 3 3 0 7-4 12
Astra 5 4 0 1 16-6 12
Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11
Steaua 4 3 1 0 9-4 10
Pandurii 6 3 1 2 12-8 10
ACS Poli 6 3 1 2 9-7 10
Oţelul 6 3 0 3 6-7 9
Dinamo 6 2 2 2 10-5 8
Săgeata 6 2 2 2 7-6 8
FC Vaslui 5 2 1 2 6-4 7
Chiajna 3 2 0 1 3-5 6
Braşov 6 1 2 3 5-8 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
Mediaş 6 0 3 3 5-8 3
Viitorul 5 0 2 3 2-9 2
Corona 5 0 1 4 3-11 1
„U” Cluj 6 0 1 5 3-16 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VI-a
Săgeata Năvodari – Viitorul 3-1
Au marcat: M. Roman 4, 89, Tigoianu 81 / Al. Lazăr 84.
FC Braşov – ACS Poli 2-1
Au marcat: Rodrigues 40, An. Cristea 90 / Şeroni 61.
Dinamo – „U” Cluj 6-0
Au marcat: D. Grigore 28, 45 – ambele din pen., Boubacar 30, Luchin

57, Curtean 70, Rotariu 85.
Ceahlăul – Oţelul 2-0
Au marcat: Golubovic 49, Gheorghiu 61.
Gaz Metan – Steaua 2-2
Au marcat: Buzean 11, Robertson 28 / L. Filip 74, 82.
FC Botoşani – FC Vaslui 1-0
A marcat: Codoban 80.
Concordia – Pandurii 1-5
Au marcat: Da Costa 80 / Erico 27, Eric 56, Breveld 58, Matulevicius

84, Ciucur 90.
Astra Giurgiu – Petrolul 1-2
Au marcat:  Fatai 64 / Hamza 15, Grozav 18.
Meciul CFR Cluj – Corona Braşov s-a jucat aseară.

Preşedintele Craiovei Maxima este alături de CS Universitatea

Corneliu Stroe: „Prevăd un
viitor luminos acestui proiect”

Înaintea primului mec i oficial,
cel din Cupa României, c u Pan-
durii II , CS Universitatea ş i-a
prezentat preşedintele de onoare
al clubului de fotbal, nimeni altul
decât Corneliu Andrei Stroe, li-
derul staff-ului Craiovei Maxima.
Acesta garantează pentru proiec-
tul susţinut de autorităţile din Bă-
nie. „Am aderat la aces t proiect
ac um o lună, la propunerea mu-
nicipalităţii şi după c e am s tudiat
toate datele am c oncluzionat că
es te o construcţie solidă, căreia
îi prevăd un viitor  luminos. Oa-
menii care sus ţin ac est proiect
sunt serioşi, elevaţi ş i au posibi-
lităţi financiare.  Se reînnoadă ast-
fel tradiţia Clubului Sportiv Uni-
versitatea Craiova, eu consider
că această ec hipă este continua-
toarea c elei înfiinţate în 1948,

sub egida senatului Univers ităţii
din Craiova. Nu avem nicio pro-
blemă cu cealaltă ec hipă care re-
prezintă Craiova,  sper să avem
parte de o concurenţă loială, pli-
nă de fair play.  Trebuie să avem
răbdare, să reconstruim pe baze
solide, iar publicul va constata
ac est luc ru pe parc urs” a decla-
rat Stroe, care este şi preşedin-
tele c onsiliului de administraţie al
Clubului Sportiv Univers itatea
Craiova. „Este o mare onoare şi
un privilegiu să avem lângă noi
un om precum Corneliu Stroe,
cel care a condus  acest c lub în
perioada sa de glorie maximă,
sperăm măc ar să ne apropiem de
ac ele performanţe,  c u ajutorul
dumnealui” a declarat managerul
general al CS Universitatea, Pa-
vel Badea.

Au fost prezentate variantele de
echipament

CS Universitatea şi-a prezentat
şi noile modele de echipament, pro-
duse de firma Nike. Varianta prin-
cipală este în dungi alb-albastre, iar
cea de deplasare are culorile gal-
ben-negru, jucătorii care le-au îm-
brăcat la conferinţa de presă de ieri
fiind Adrian Ionescu şi Marian Câr-
jă. Eric Lincar a anunţat căpitanii
echipei, aleşi în mod democratic
de jucători. Astfel, mijlocaşul Adri-
an Ionescu va purta banderola, la
fel ca la ultimul amical, cu CS Mio-
veni, iar „secunzii” săi vor fi Zo-
ran Ljubinkovic şi Ionuţ Stancu.
„Principalul obiectiv al echipei este
promovarea şi cred că o putem ob-
ţine cu acest lot, la care s-ar putea
alătura alţi 2-3 jucători. Ştiu că la
Craiova se vrea din primul an şi
câştigarea Cupei României, dar
cred că acest obiectiv îl putem
aborda mai serios din sezonul vii-
tor, acum vom încerca să avem
un parcurs cât mai bun. Întâlnim
o echipă bună, Pandurii II, de care
sperăm să trecem. Cel mai impor-
tant lucru este că vom juca pe te-
renul principal de la Târgu Jiu, nu
pe sintetic, aşa cum era progra-
mat iniţial” a declarat antrenorul
Universităţii, Eric Lincar. Meciul
dintre Pandurii II şi CS Universi-
tatea Craiova, din turul 4 al Cupei
României, este programat astăzi,
de la ora 17.30, pe arena „Munici-
pal-Tudor Vladimirescu” din Târ-
gu Jiu. Pandurii II au eliminat în
turul II al competiţiei pe CS Po-
dari, scor 1-0.

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

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

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

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

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

SCM Argeş Piteşti 2012 (AG) - FC U Craiova (DJ)
– ora 20.

CS Sănătatea S.P. Cluj (CJ) - FC Argeş (AG) – nu
se dispută.

CS Ripensia Timişoara (TM) - CS Turnu Seve-
rin (MH) – nu se dispută

AS Armata Aurul Brad (HD) - CS Minerul Motru
2008 (GJ)

CS Pandurii Lignitul TG. Jiu 2 (GJ) - CS Universi-
tatea Craiova (DJ)

FC Hidişelul de Sus (BH) - CS Luceafărul Ora-
dea (BH) – nu se dispută

AS Avântul Bârsana (MM) - CS Olimpia 2010 Satu
Mare (SM)

Meciurile se dispută de la ora 17.30, pe terenuri-
le primelor echipe.

Podariul a câştigat ultimul meci de verificare al verii
În ultimul amical înaintea star-

tului din noul sezon CS Podari s-a
impus cu 1-0 în faţa echipei  Spor-
ting Roşiori (Liga a IV-a). Unicul
gol al meciului a fost marcat de
Afrem (50).  Formula de strat a
Podariului a fost: Turieanu - Bog-
danovici, Rondac, Istudor, Roman
– R. Bălan, Slobozeanu, Mormo-

lea, Popovici – Preda, M. Gheor-
ghe. Au mai jucat: Pârvu, Orvban,
Ignat,  Predu, Epure,  Mirescu,
Crângoiu, S. Popescu, Stăncuţa,
Slavu, Afrem. La echipa oaspete,
antrenată de Florin Şoavă, au ju-
cat: Gavriş – Vişan, Moşteanu, Flo-
ricel, Sitaru – Niţă, Mitran, Urâtu,
Bocănete – Vălimăreanu, Stavara-

che. Au mai evoluat: Celea, Leco-
vişte, Moraru, Cimpoeru, Bârsan
şi Dicu. Înainte de startul meciului
s-a ţinut un momnet de reculegere
în memoria lui Costică Ştefănes-
cu. În prima etapă a Ligii a III-a,
seria a treia, CS Podari va întâlni
sâmbătă, pe teren propriu, echipa
CS Baloteşti.

Programul turului 4 al Cupei României:


