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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd, Popescule, că politicienii
noştri ţin la zicalele din popor, mai
ales la “una spune, alta face”. administraţie / 3

Craiovenii
vor fi obligaţi
să-şi sterilizeze
câinii

Absolvenţii de clasa a XII-a care nu au promovat bacalaureatul în
sesiunile trecute au susţinut ieri proba scrisă obligatorie a profilului.
Din cei 2.491 de candidaţi doljeni înscrişi, 583 au ales să nu se pre-
zinte la examen, procentul de prezenţă fiind de 77%.

“Din păcate, deşi au fost avertizaţi că vor suporta consecinţele
în cazul în care vor fi prinşi că încearcă să fraudeze examenul de
bacalaureat, unii dintre elevi nu au luat în seamă aceste avertismen-
te, astfel că şi de această dată avem 5 eliminaţi care au pierdut
dreptul de a mai participa la următoarele două sesiuni...”, : Alexan-
drina Năstase, vicepreşedintele comisiei de examen
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$1 EURO ...........................4,4350 ............. 44350
1 lirã sterlinã..........................5,1393........................51393
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3159........33159
1 g AUR (preþ în lei).......152,0042......1520042
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Accesul la finanþare pentru Programul Ope-
raþional Sectorial Transport, buna administrare
a instituþiei ºi integritatea activitãþii desfãºura-
te reprezintã principalele prioritãþi ale noului
ministru al Transporturilor, Ramona Mãnescu,
care a preluat ieri mandatul de la premierul Vic-
tor Ponta. „În ceea ce priveºte asigurarea ac-
ceptului la finanþare pentru Programul Operaþi-
onal Sectorial Transport vreau sã vã spun cã
nu sunt strãinã de acest domeniu. De mult timp
m-am implicat activ în negocierile de la nivelul
Parlamentului European, Comisiei Europene ºi
Consiliului European, punând accent pe direc-
tivele existente ºi pe problematica României.
Sãptãmâna viitoare voi merge la Bruxelles pen-
tru a face demersurile necesare, astfel încât cele
douã miliarde de euro care au fost deblocate sã
fie utilizate cât mai rapid ºi eficient”, a afirmat
Ramona Mãnescu. Referitor la buna adminis-
trare a instituþiei, noul ministru a precizat cã are
nevoie de sprijinul angajaþilor vechi din minister.
„Am nevoie de sprijinul personalului cu vechime
în minister, care îºi poate aduce contribuþia la im-

Prima zi, prima sarcinã pentru
noul ministru al Transporturilor

Premierul Victor Ponta i-a cerut ieri
noului ministru al Transporturilor, Ra-
mona Mãnescu, sã îl cheme, luni, pe
câºtigãtorul licitaþiei de privatizare a CFR
Marfã ºi sã semneze contractul de vân-
zare, adãugând cã, dacã acesta „nu dã
banii”, va fi numit un manager privat, iar
licitaþia va fi reluatã. În cazul reluãrii lici-
taþiei, termenele vor fi mult mai extinse ºi
mai rezonabile decât la prima licitaþie,
derulatã în condiþiile ºi termenele nego-
ciate cu FMI, a spus Ponta, ministru in-
terimar al Transporturilor, prezent la se-
diul ministerului pentru ceremonia de
predare-primire a portofoliului cãtre Ra-
mona Mãnescu. Hotãrârea de Guvern
privind privatizarea CFR Marfã prin vân-
zarea a 51% din acþiuni cãtre Grup Fero-
viar Român, deþinut de omul de afaceri
Gruia Stoica, a fost publicatã în urmã cu
douã sãptãmâni în Monitorul Oficial, ter-
menul de finalizare a tranzacþiei fiind sta-
bilit la 60 de zile calendaristice de la data
intrãrii în vigoare a actului normativ, res-
pectiv jumãtatea lunii octombrie. GFR a
fost declarat câºtigãtor în luna iunie în
procesul de privatizare a CFR Marfã,
oferind un preþ de 202 milioane euro.

Am venit la guvernare
„ca sã arãt eu cum
se construiesc” autostrãzile

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
la ceremonia de predare-primire a porto-
foliului ministerului Transporturilor cã-
tre Ramona Mãnescu, cã este nemulþu-
mit de modul cum se construiesc auto-
strãzile în România ºi din acest motiv a
venit la guvernare, pentru a arãta cum
trebuie construite. „(...) de aia am avenit
la guvernare, ca sã arãt eu cum se con-
struiesc, ca sã arãt cã se poate face ºi
Comarnic-Braºov ºi Piteºti-Craiova ºi
centura Sud, de aia am venit la guver-
nare. Dacã eram mulþumit, rãmâneau Boc
ºi cu Berceanu ºi cu Boagiu”, a rãspuns
Ponta la o întrebare pe aceastã temã. El
a precizat cã din exerciþiul bugetar al UE
pentru 2007-2013 se finanþeazã ºi se
vor finaliza tronsoanele Nãdlac-Sibiu
ºi Sebeº-Câmpia Turzii, pentru care s-
a lansat deja licitaþia.

Premierul Victor Ponta a afir-
mat, ieri, la Reuniunea Anualã a
Diplomaþiei Române, care se
desfãºoarã la Bucureºti, cã pen-
tru þara noastrã este important
sã-ºi îmbunãtãþeascã, în special,
relaþiile economice, dar ºi diplo-
matice ºi politice cu þãri din
Asia, Africa, America de Sud,
Orientul Apropiat ºi Mijlociu.
„Am propus în ultimul an ºi vã
propun ºi dumneavoastrã ºi o
sã vã rog sprijinul în acest sens,
cred cã trebuie sã ne adaptãm
secolului XXI, sã rãmânem pro-
fund ancoraþi în interesele noas-
tre euroatlantice, dar sã ne dãm sea-
ma cã trãim într-o lume cu adevãrat
globalã ºi cã pentru România este la
fel de important sã-ºi reconstruiascã
sau sã construiascã de la zero, dacã
este cazul, relaþii economice, în pri-
mul rând, ºi politice, în afara aliaþilor
noºtri tradiþionali. Mã refer la Asia,
mã refer la Africa, la America de Sud,
Orientul Apropiat ºi Mijlociu, þãri cu
care România, cel puþin în ultimii ani,
a avut mai puþine relaþii politice, eco-
nomice”, a spus Victor Ponta, potri-
vit Agerpres. Primul ministru a subli-
niat cã diplomaþii români trebuie sã

Fostul preºedinte al PNL, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, a declarat, ieri,
pentru Mediafax, cã lipsa unei agen-
de proprii a PNL a dus la scãderea
în sondaje atât a partidului, cât ºi a
celorlalþi lideri din conducerea for-
maþiunii. „Vreau sã mã refer în prin-
cipal la problema pe care eu am pus-
o legatã de agendele PNL - agenda
susþinerii cadidaturii lui Antonescu
(n.r. - Crin Antonescu, preºedintele
PNL ºi candidatul USL la preºedin-
þie) ºi agenda PNL. Cred cã nu gre-
ºesc atunci când spun cã PNL tre-
buie sã aibã ºi propria lui agendã”,
a explicat Tãriceanu. În opinia aces-
tuia, lipsa unei preocupãri pentru
teme referitoare la politicile sociale
ºi economice a afectat partidul ºi
conducerea acestuia, punct de ve-
dere împãrtãºit ºi de alþi liberali. „Pã-
rerea mea este cã acei care conside-
rã cã PNL a avut o agendã suficient

Guvernul ºi-a propus sã achiziþi-
oneze, cu circa 10 milioane euro, o
aeronavã de 12 locuri, pentru a fi fo-
lositã în deplãsãrile oficiale de cãtre
preºedintele României, prim-ministru,
preºedinþii celor douã Camere ale
Parlamentului ºi miniºtri, a declarat,
ieri, premierul Victor Ponta. Acesta a
arãtat cã România este singura þarã
din UE care nu are aeronavã oficialã,

Ramona Mãnescu a cerut o sãptãmânã-douã pentru
a face evaluarea activitãþii Ministerului Transporturilor

plementarea programelor ºi proiectelor pe care le
vom desfãºura. Nu în ultimul rând, una dintre prio-
ritãþile mele este asigurarea integritãþii, deoarece
integritatea este o condiþie de bazã pentru a fi efi-

cient ºi performant. Tocmai de aceea, orice
derapaj va fi sancþionat”, a atras atenþia Ra-
mona Mãnescu. Aceasta a avut o rugãminte
ºi la jurnaliºti, cãrora le-a solicitat un rãgaz de
maxim o sãptãmânã - douã pentru a face o
evaluare ºi o analizã a activitãþii din cadrul
Ministerului Transporturilor. Întrebatã de zia-
riºtii prezenþi la predarea ºi preluarea manda-
tului când a cãlãtorit ultima datã cu trenul,
Ramona Mãnescu a recunoscut cã ultima de-
plasare cu acest mijloc de transport a fost în
2002, atunci când parcurgea frecvent distan-
þa dintre Bucureºti ºi Constanþa. „Trebuie sã
recunosc cã am cãlãtorit ultima datã cu trenul
în 2002 sau 2003, atunci când eram nevoitã sã
parcurg frecvent distanþa dintre Bucureºti -
Constanþa. Am încetat sã merg cu trenul când
au început lucrãrile pe tronsonul Bucureºti -
Constanþa, ºi o cãlãtorie cu trenul ajungea sã

dureze 5-6 ore. Nici cu metroul nu am cãlãtorit în
ultima perioadã de timp ºi nu ºtiu cât costã o cãlã-
torie cu metroul”, a mai spus noul ministru al Trans-
porturilor.

Ponta: Pentru România este important
sã-ºi reconstruiascã relaþiile cu þãri din Asia,

Africa, America ºi Orient

„deschidã” România pentru astfel de
þãri. „Cred cã þine de o viziune pe ter-
men mediu ºi lung ºi îmi permit la o
vârstã un pic mai puþin obiºnuitã
pentru funcþii importante în Româ-
nia sã gândesc pe termen mediu ºi
lung. ªi cred cã efortul dumneavoas-
trã, al ambasadorilor noºtri, al Minis-
terului de Externe, este de a încerca
sã deschidã România pentru toate
celelalte þãri cu care trebuie ºi este
bine sã avem relaþii diplomatice, po-
litice ºi economice, mai ales mult îm-
bunãtãþite faþã de situaþia actualã”, a
arãtat Ponta.

Tãriceanu: Lipsa unei agende a PNL a dus
la scãderea partidului în sondaje

Guvernul va plãti 10 milioane de euro pentru un avion
cu 12 locuri pentru preºedinte, premier ºi demnitari

iar pentru astfel de zboruri este în-
chiriatã o aeronavã de dimensiuni mai
mari de la Tarom. În felul acesta, a
susþinut premierul, costul deplasãri-
lor oficiale este foarte mare, iar ori-
cum, din aceastã toamnã, aeronava
respectivã va intra în reparaþii. „De
10 milioane - 13 sunt puse în buget -
încercãm sã avem o aeronavã de 12
locuri care sã reducã costurile de

deplasare ale preºedintelui, primului-
ministru, preºedinþii celor douã Ca-
mere ºi ale miniºtrilor, aºa cum au toa-
te þãrile din zonã, toate mult mai mici
decât România. Ne costã mult mai
mult sã mergem de fiecare datã cu
aeronavã închiriatã”, a declarat Pon-
ta. Preºedintele Traian Bãsescu a
anunþat marþi cã ºi-a anulat deplasa-
rea la sesiunea la nivel înalt a Adu-

nãrii Generale a ONU de la New York
din „motive bugetare”. „Vreau sã vã
spun cã ºi eu am anulat zborul la se-
siunea plenarã a ONU exact din mo-
tive bugetare, dacã cineva are o cu-
riozitate de ce nu mai plec în Statele
Unite în septembrie. Din acest mo-
tiv”, a afirmat Bãsescu, la întâlnirea
de la Palatul Cotroceni cu ambasa-
dorii români.

de bine umplutã cu subiectele de
preocupare pentru cetãþeni la nive-
lul politicilor sociale ºi economice
se înºealã. Punctul meu de vedere,
care este împãrtãºit ºi de alþi colegi,
este cã lipsa acestei procupãri a dus
la scãderea atât a PNL în sondaje,
cât ºi a celorlalþi lideri din conduce-
rea partidului. (...) Senzaþia mea este
cã în ultima perioadã energiile PNL
s-au concentrat aproape exclusiv pe
proiectul candidaturii prezidenþiale
ºi temele majore cu care noi ne adre-
sãm electoratului propriu au fost,
într-o oarecare mãsurã, lãsate în pla-
nul doi”, a adãugat Tãriceanu. Con-
cret, fostul lider al liberalilor a de-
clarat, pentru Mediafax, cã la nive-
lul conducerii PNL existã „o încor-
dare”, „un stres” legate de situaþia
de la Ministerul Transporturi ºi a
admis cã aceastã situaþie a creat o
problemã de imagine partidului.
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Pentru că nu va participa la
şedinţa de astăzi, primarul Lia Ol-
guţa Vasilescu a ieşit, cu câteva zile
în urmă, într-o conferinţă de presă
pentru a-i asigura pe consilierii care
vor vota proiectul, dar şi pe craio-
venii care vor trebui să se supună
lui, că este un regulament foarte
bun, care poate fi aplicat. „Am dis-

Dacă aleşii locali vor da un vot pozitiv,

Craiovenii vor fi obligaţi
să-şi sterilizeze câinii

Consilierii municipali votează, astăzi, regulamentul pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din Craiova. Primarul Lia
Olguţa Vasilescu îi îndeamnă pe aceştia să îl avizeze pozitiv
întrucât va face ca numărul maidanezilor să scadă. Dacă ale-
şii locali îşi vor da votul pe acest regulament, craiovenii vor
creşte câini în apartament numai cu acordul vecinilor şi vor fi
obligaţi să îi sterlizeze. Când îi vor scoate la plimbare, le vor
pune lesă şi botniţă celor periculoşi şi vor strânge în pungă
mizeriile pe care aceştia le vor lăsa pe domeniul public.

cutat foarte mult pe acest regula-
ment. Ne-am consultat cu mai multe
persoane, am luat şi regulamentele
pe care le au şi alte municipalităţi în
România şi le-am confruntat astfel
încât să ajungem la o situaţie cât
mai bună pentru Craiova. Ştiu că
vor isca foarte multe nemulţumiri,
dar nu avem ce să facem, trebuie

să le cerem tuturor să sterilizeze
câinii. Degeaba facem noi adăpos-
turi, putem să prelungim nu la 5.000
de locuri, ci la 20.000 de locuri,
dar, atâta timp c ât oamenii vor
arunca în continuare puii în stra-
dă, nu vom rezolva niciodată pro-
blema câinilor vagabonzi”, a decla-
rat primarul Olguţa Vasilescu.

Sterilizarea este obligatorie
Potrivit regulamentului, fiecare

cetăţean al Craiovei, care deţine un
câine în curte, va trebui să îl steri-
lizeze în mod obligatoriu, aceasta
fiind noutatea cea mai importantă
cu care se vine. „Sigur că îl vom
ajuta şi noi cu c linica pe care o
avem la dispoziţie la adăpostul de
câini care este unul dintre cele mai
moderne din România. Aşteptăm
şi ONG-urile de partea noastră
pentru că, ani de zile, şi ele au ve-
nit cu clinici mobile pentru sterili-
zări gratuite”. Dacă nu doresc să-
şi sterilizeze câinii, din diferente
considerente, proprietarii vor achita
atunci o taxă de 500 de lei în plus
la Primăria Craiova. Cei care au
câini de rasă şi nu doresc să îi ste-
rilizeze vor plăti, totuşi, o taxă mai
mică, de 50 de lei. „Pentru câinii
de rasă care au pedegree, care sunt
înregistraţi la asociaţia chinologi-
că, taxa va fi mai mică, în jur de
50 de lei, pentru că ne dorim să
încurajăm c reş terea câinilor de
rasă. Am prefera să fie un câine de
rasă pentru că ştim sigur că nu îi
aruncă în stradă”, a precizat edi-
lul-şef al Craiovei.

Amenzi mari pentru cei care
încalcă regulamentul

Autorităţile locale susţin că re-
gulamentul cuprinde nişte amenzi
drastice pentru cei care abandobea-
ză câinii pe domeniul public, îndeo-
sebi pentru cei care îi adoptă din
adăpost şi îi aruncă din nou în stra-
dă. „Noi putem să ne dăm seama
imediat care sunt câinii adandonaţi.
Ei vor fi crotaliaţi şi ne dăm seama
unde ar fi trebuit să fie câinele, la
ce persoană, iar dacă ajunge din nou
pe domeniul public, atunci acea per-
soană va fi amendată”, a spus Ol-
guţa Vasilescu. Sunt amenzi mari şi
pentru cei care îşi plimbă câinii pe
domeniul public şi nu fac curăţenie
după aceştia. „Nu este normal ca
angajaţii noştri de la RAADPFL să

vină şi să cureţe mizeria câinilor din
spaţiile de joacă, nu e normal nici
ca să ne trimitem copii în spaţii de
joacă unde găsim mizeria după câini.
Cu alte cuvinte, eu zic că este un
regulament bun, un regulament care
se poate aplica”, a declarat Olguţa
Vasilescu.

O persoană adoptă doi câini
În ceea ce priveşte câinii maida-

nezi, care continuă să fie destul de
mulţi pe străzile din Craiova, aceş-
tia vor fi ridicaţi, ca şi acum, tot în
funcţie de solicitări. „Am avut şi
cazuri în care ni s-a spus că am
solicitat să se ridice câinele şi aces-
ta este în continuare în faţa blocu-
lui, şi ne-am deplasat încă o dată ca
să ridicăm acel câine. Ne dorim să
nu îi mai dăm din adăpost în mo-
mentul în care ajung acolo, dar si-
gur că pentru asta va trebui să pre-
lungim adăpostul”, a afirmat prima-
rul Craiovei. Regulamentul prevede
ca singura condiţie în care maida-
nezii pleacă din stabiliment este

atunci când sunt adoptaţi, fie de că-
tre persoane fizice, fie de c ătre
ONG-urile care se ocupă cu pro-
tecţia animalelor.În timp ce unei
persoane i se pot oferi spre adopţi
doi câini, ONG-urilor li se vor câţi
câini vor, cu condiţia „să ne arate
unde îi duc, fie că este vorba de un
alt adăpost conform, fie este vorba
de trimiterea lor în străinătate”.

La plimbare
cu măturica şi făraşul

O altă prevedere a noului regu-
lament spune că locatarii vor pu-
tea să crească patrupedele în apar-
tament numai dacă deţin acordul
asociaţiei de proprietari, dar şi a
vecinilor de sus, jos , s tânga şi
dreapta. „Ne-am aplecat şi asupra
unor solicitări ale unor asociaţii de
proprietari care se plângeau de fap-
tul că sunt persoane care ţin prea
multe patrupede în apartament şi
îi deranjează pe vecini”. Regula-
mentul mai spune că atunci când
ies cu câinii la plimbare pe dome-
niul public, patrupedele trebuie să
aibă lesă şi iar cei periculoş i să
poarte botniţă. Proprietarul lor tre-
buie să fie dotat cu mătură, făraş
şi pungă de unică folosinţă pentru
strângerea mizeriilor. Dacă nu vor
avea aceste ustensile pentru cură-
ţenie, riscă să primească o amen-
dă cuprinsă între 10 şi 25 milioane
de lei vechi. Regulamentul stabi-
leşte şi un program de vizitare pen-
tru ONG-uri, ac eştia putând să
meargă la adăpostul de la Breasta
în fiecare zi de luni şi marţi, între
orele 11.00 şi 12.00.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, ieri, arestarea preventivã a
lui Filip Sãrdaru, Ovidiu Bil Chiciu,
Dumitru Chiciu ºi Liviu Rãdulean,
astfel cã inculpaþii rãmân în spatele
gratiilor. Cei patru au fost transferaþi
din arestul IPJ Dolj în Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova luna
trecutã, când au fost trimiºi în jude-
catã de procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru iniþie-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Dolj au men-
þinut, ieri dupã-amiazã, arestarea preven-
tivã a celor patru romi craioveni acuzaþi
de trafic de migranþi pe relaþia România
– Mexic – Statele Unite ale Americii –
Canada. Astfel, Filip Sãrdaru, unul din
liderii grupãrii de traficanþi, Ovidiu Bil
Chiciu, Dumitru Chiciu zis „Paris” ºi
Liviu Rãdulean rãmân în penitenciar, însã
pot face recurs la Curtea de Apel Craio-

va. Cei patru, împreunã cu Daniel Rãdu-
lean, Luigi Cristinel Popescu (pe nume-
le cãrora s-au emis mandate internaþio-
nale) ºi cu Florin Isvoranu (în stare de
libertate), au fost trimiºi în judecatã de
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova pentru cã au obþinut câºtiguri
substanþiale din traficul de migranþi.
Urmãtorul termen de judecatã a fost sta-
bilit pentru 18 septembrie a.c.

re, aderare sau constituire de grup
infracþional organizat ºi trafic de mi-
granþi. În acelaºi dosar, au mai fost
trimiºi în judecatã, în lipsã, Daniel Rã-
dulean ºi Luigi Cristinel Popescu, pe
numele cãrora s-au emis mandate  de
urmãrire internaþionalã, dar ºi Florin
Isvoranu (în stare de libertate). În cu-
prinsul actului de sesizare a instan-
þei s-a reþinut cã, „la data de 30.01.
2012, Brigada de Combatere a Crimi-

nalitãþii Organizate Craiova s-a sesi-
zat din oficiu cu privire la racolarea
de pe raza judeþelor Dolj, Vâlcea ºi
Mehedinþi a unor familii de etnie
romã, fãrã surse de venit, îndruma-
rea ºi cãlãuzirea acestora în scopul
trecerii frauduloase a frontierei Sta-
telor Unite ale Americii ºi exploatãrii
lor ulterioare prin obligarea la desfã-
ºurarea de activitãþi ilicite. Pericolul
pentru ordinea publicã rezultã din
natura ºi gravitatea deosebitã a fap-
telor pentru care inculpaþii au fost
trimiºi în judecatã, constând în ace-
ea cã în perioada 2012 – 2013 aceºtia
au constituit un grup infracþional
organizat, care urmãrea racolarea,
îndrumarea ºi cãlãuzirea mai multor
persoane în vederea trecerii fraudu-
loase a frontierei dintre Mexic ºi
SUA, în vederea obþinerii ilicite de
beneficii financiare. Fiecare membru
avea sarcini prestabilite în cadrul gru-
pului, fie racolarea persoanelor, fie
pãstrarea legãturii cu o agenþie de
turism în vederea obþinerii biletelor
de avion, fie pãstrarea legãturii cu
persoanele de contact din mexic, care

sã ajute la trecerea frauduloasã, or-
ganizarea efectuându-se din româ-
nia, fãrã a fi nevoie de deplasarea
acestora în strãinãtate, creând posi-
bilitatea acestor persoane de a sã-
vârºi fapte antisociale, respectiv cer-
ºetorie, prostituþie sau furturi”.

Acþiunea de destructurare a gru-
pãrii s-a desfãºurat pe 26 martie a.c.,
când poliþiºtii BCCO Craiova ºi pro-
curorii DIICOT Craiova au fãcut 13
percheziþii domiciliare, majoritatea la
palate din cartierul „Faþa Luncii”, din
Craiova. Au fost ridicaþi Ovidiu Bil
Chiciu, Dumitru Chiciu zis „Paris”,
Liviu Rãdulean ºi Filip Sãrdaru, ares-
taþi preventiv pe 27 martie, în timp ce
Daniel Rãdulean ºi Luigi Cristinel Po-
pescu au primit mandate de arestare

preventivã în lipsã. „Liderii grupã-
rii au fost identificaþi ca fiind Chi-
ciu Dumitru, zis “Paris”, de 39 de
ani, Serdaru Filip, de 40 de ani ºi
Popescu Luigi Cristinel, de 44 de
ani, exponenþi ai lumii interlope din
municipiul Craiova. În sarcina mem-
brilor grupãrii s-a reþinut cã, în
schimbul sumei de aproximativ
8.000 USD/ migrant, au racolat, în-
drumat ºi cãlãuzit persoane de et-
nie rromã, provenind din judeþele
Dolj, Vâlcea ºi Mehedinþi, facilitân-
du-le acestora trecerea frauduloa-
sã a frontierei de stat dintre Mexic
ºi SUA, respectiv SUA – Canada”-
, dupã cum au comunicat, la momen-
tul respectiv, procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova.

Jandarmii GJMb Craiova, împre-
unã cu poliþiºtii IPJ Dolj, poliþiºti
locali ºi agenþii societãþii de pazã
„Civitas”, au desfãºurat, ieri, în in-
cinta Stadionului „Ion Oblemenco”,
un exerciþiu demonstrativ, în care
au prezentat modul de intervenþie
în cazul în care lucrurile degene-
reazã la un meci de fotbal. Având
în vedere cã se vor disputa, din
nou, meciuri de fotbal pe arena din
Bãnie, jandarmii i-au instruit pe
agenþii de pazã ai firmei „Civitas”,
care vor asigura ordinea în incinta
stadionului pe perioada desfãºurã-
rii meciurilor CS Universitatea Cra-
iova. Conform scenariului pus la

„Bãtaie” pe stadion
între ultraºi ºi jandarmi

O gaºcã de „ultraºi” violenþi, care intenþionau sã
pãtrundã pe Stadionul „Ion Oblemenco” ºi sã

întrerupã desfãºurarea unei partide de fotbal, a fost
opritã de jandarmii Grupãrii de Jandarmi Mobile
(GJMb) Craiova, dupã o intervenþie în forþã. Cea

mai mare parte dintre scandalagii au fost încãrcaþi
în dubele jandarmilor ºi duºi la sediul celei mai

apropiate unitãþi de poliþie, unde au fost sancþionaþi.
Din fericire, totul a fost doar un exerciþiu, astfel

încât angajaþii firmei „Civitas”, care se vor ocupa de
asigurarea ordinii în incinta stadionului la meciurile

CS Universitatea Craiova sã fie pregãtiþi pentru
orice fel de situaþii.

cale de Jandarmerie, mai mulþi „ul-
traºi” nemulþumiþi de cum decurge
partida, au devenit violenþi. S-au
apucat sã distrugã scaunele, au tre-
cut la acte de violenþã ºi s-au „cioc-
nit” cu agenþii de la „Civitas”. Jan-
darmii, care asigurã ordinea în afa-
ra stadionului, intervin în forþã ºi,
pentru cã tinerii nu se potolesc, fo-
losesc gaze iritant-lacrimogene ca
sã-i împrãºtie pe turbulenþi. Apoi
sunt „sãltaþi” cu toþii, urcaþi în dube
ºi duºi la cea mai apropiatã unitate
de poliþie pentru a fi sancþionaþi
conform prevederilor legale.

„Pentru cã vom avea meciuri pe
stadion, noi ne-am ocupat de in-

struirea teoreticã a agenþilor socie-
tãþii Civitas, care se vor ocupa de
asigurarea ordinii în incinta arenei.
Cu toþii au fost informaþi despre
prevederile Legii nr. 4/2008, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare,
privind prevenirea ºi combaterea
violenþei cu ocazia competiþiilor ºi
a jocurilor sportive. Dupã un curs
de 30 de ore, exerciþiul practic de
astãzi (n.r.-ieri) a avut menirea de
a-i testa, dar ºi de a le arãta modul
ºi procedurile de restabilire a ordi-
nii în cazul în care este tulburatã”,
ne-a explicat general de brigadã
Constantin Ion, comandantul GJMb
Craiova.

Reprezentanþii Serviciului Terito-
rial de Frontierã (STPF) Dolj, au anun-
þat cã marþi, în jurul orei 12.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, judeþul Dolj, s-a prezentat
pentru a ieºi din þarã cetãþeanul ro-
mân Irinel S., în vârstã de 47 de ani,
care conducea un autoturism marca
Volkswagen, cu numere de înmatri-
culare de Spania. Existând suspiciuni
la controlul de frontierã, poliþiºtii au

Volkswagen furat din Spania
descoperit la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã doljeni au descoperit, marþi, la

PTF Calafat, un autoturism marcaVolkswagen, în valoa-
re de aproximativ 13.500 lei, care figura ca fiind furat

din Spania. Cel care îl conducea, cetãþean român,
este acum cercetat penal.

verificat autoturismul în bazele de
date, ocazie cu care au constatat cã
figureazã ca fiind furat din Spania.
Poliþiºtii de frontierã au întocmit per-
soanei în cauzã acte premergãtoare
de cercetare penalã pentru tãinuire
la sãvârºirea infracþiunii de furt, iar
autoturismul în valoare de 13.500 lei
a fost indisponibilizat la sediul STPF
Dolj, dupã cum au anunþat reprezen-
tanþii instituþiei.

Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:Exerciþiu demonstrativ pe „Ion Oblemenco”:

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã

Romii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþiRomii lui Sãrdaru menþinuþi
dupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatãdupã gratii ºi trimiºi în judecatã



joi, 29 august 2013 cuvântul libertăţii / 5administraţie

Sunt mai mulţi ani, vreo nouă
la număr, de când ceremonia res-
pectivă, lipsită de fast,  are conti-
nuitate. Olimpicii Doljului, înso-
ţiţi de dascălii şi îndrumătorii lor,
dar şi de reprezentanţi ai ISJ  Dolj,
sunt invitaţi sis tematic  la Consi-
liul Judeţean Dolj, de preşedintele
Ion Prioteasa, pentru a li se în-
mâna diplome şi premii în bani,
drept recunoş tinţă pentru aportul
lor  la imaginea învăţământului
preuniversitar doljean şi, de ce nu,
a Doljului.  S-a relatat, ieri, in ex-
tenso, în cotidianul nostru, despre
desfăşurarea evenimentului. Cu
simbolistica lui perenă. Fiindcă,
dincolo de premiile înmânate şi
disc ursul c alibrat al preşedintelui
Cons iliului Judeţean Dolj, altceva
mi s-a părut de semnalat: robusta
bucurie, atât a elevilor, cât şi a

MIRCEA CANŢĂR

Simbolistica unui gest inspirat
cadrelor didactic e de la unităţile
şcolare cu astfel de copii-minu-
ne, de a simţi că performanţa lor
iradiază de-a dreptul tonic la ni-
velul unei comunităţi, care se vrea
teafără. Mai mult, în alocuţiunea
sa caldă, preşedintele Consilului
Judeţean Dolj a făc ut menţiunea
că, la finele anului, va mai exista
o premiere pentru performerii
sportivi şi cei din domeniul me-
seriilor din rândul elevilor. Şi ni-
mic nu e mai reconfortant decât
să admiri aceste minuni de copii,
cu fizionomia lor candidă, c are
probează peremptoriu zăcământul
de inteligenţă nativă, de sagac ita-
te,  de gândire vioaie, c are încă
există pe aceste meleaguri. Nu am
să enumăr performanţii, toţi,  dar
realmente toţi, demni de felicitat.
Am să menţionez numele Izabelei

Tiberiade,  locul I  la Olimpiada
Internaţională de Limba Rromani.
Pentru detenta ei, aproape inefa-
bilă, de a părăsi o lume. Cu se-
chelele ei. Copiii ac eştia-minune
ai Doljului, apţi să ia cu asalt ori-
ce universitate din lume, pot, la
rândul lor, să devină modele şi,
mai mult, să valideze o încredere
în ziua de mâine, de care, nu ra-
reori,  ne îndoim.  Modele,  am
spus . Fiindcă colegii lor  se uită şi
ei în jur ş i ce văd pe toate ecrane-
le patriei, cine sunt oamenii de
succ es, coc oţaţi în func ţii pe ali-
niament politic, „personalităţile”
momentului? Sunt ei oameni rigu-
roşi, inteligenţi, corecţi, profunzi?
Astăzi merge şi fără inteligenţă,
creativitate, seriozitate. Util este
tupeul. Dar mâine? Din demnita-
tea publică pe care o ocupă,  Ion

Prioteasa a transmis  un mesaj cu
o simbolistică inspirată: orice îm-
plinire, de o asemenea amplitudi-
ne intelectuală,  buc ură nu doar
părinţii şi rudele apropiate ale per-
formerilor, nu doar şcoala respec-
tivă,  ci inclusiv comunitatea. Am
mai face o menţiune deloc lipsită
de sens. Prin lege, ş i ne referim
la c ea a administraţiei publice lo-
cale,  învăţământul preunivers itar
de s tat, ca şi cel gimnazial, nu se
află în subordinea Consiliului Ju-
deţean Dolj. Mai degrabă, ISJ-ul,
cons iderat drept un serviciu de-
concentrat, se află în subordinea
Instituţiei Prefectului şi opinăm că
acelaşi lucru trebuia să-l fac ă şi
reprezentantul guvernului în teri-
toriu că,  slavă Domnului, nu îl as-
fixiază grijile. Ori, când nu saluţi
nici măcar performanţa de excep-

ţie a unor copii cu har,  devine de
neînţeles ce te poate face să vi-
brezi de emoţie. Dar e o pierdere
de timp cu orice comentariu sub-
secvent. Revenim la festivitatea
menţionată. Lipsită de orice va-
lenţe politice, dar să nu mai vor-
bim de cele electorale. Ea trebuia
făcută, dinc olo de acordarea de
diplome şi premiile enunţate, pen-
tru a dovedi că, în pofida atâtor
şi atâtor neajunsuri cotidiene, spre
şcoala doljeană, ca entitate edu-
caţională, încă se priveşte cu ochii
desc hişi şi nimic din ceea c e se
întâmplă în acest ter itoriu nu ne
rămâne străin. Viaţa unei c omu-
nităţi care se vrea, cum spuneam,
teafără are nevoie vitală de as tfel
de împlinir i, cu c are este răsplăti-
tă an de an pentru o continuitate
cât mai fertilă.

As tfel, c u adresa nr  1080/
06.08.2013 Clubul Sportiv Jude-
ţean Ştiinţa U Craiova unitate par-
ţial finanţată a Consiliului Judeţean
Dolj,  a solic itat suplimentarea
transferurilor de la bugetul propriu
judeţean alocate în anul 2013 cu
suma de 93, 00 mii lei. Suma va fi
utilizată pentru majorarea cheltu-
ielilor cu bunuri şi servicii ale, Clu-
bului Sportiv Judeţean Ştiinţa U
Craiova. „Ac eas tă suplimentare
es te nec esară având în vedere
creşterea numărului de grupe de
copii şi juniori de la 5 la 10, care
să evolueze în campionatele orga-
nizate de Federaţia Română de
Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Dolj, sub emblema Club
Sportiv U Craiova, ce se vor des-
făşurat în cursul anului 2013, con-
form Contractului de Asociere nr
1060/31.07.2013”, a precizat Ale-
xandru Nemţaru, contabilul Clubu-
lui Sportiv Judeţean Ştiinţa U Cra-
iova, prezent ieri, la şedinţa Con-
siliului Judeţean Dolj.
Ion Prioteasa : „Trebuie să ne
gândim şi la imaginea noastră”

Consilierul judeţean,  Marcel
Marcea a solicitat o explicaţie vi-
zavi de acest proiect, de împărţire
a banilor dar şi de modul în care
este administrat Stadionul Tinere-
tului. „De ce ani la rândul acest Club
a funcţionat cu aceeaşi sumă de
bani, cu acelaşi buget, iar anul aces-

Ieri, în cadrul şe dinţei ordinare a Consiliu Ju-
deţe an Dolj,  s-au de zbătut 21 de puncte tre cute
pe Ordinea de zi. Două dintre acestea fiind vo-
tate  cu şase abţineri, care au provenit din par-
tea grupului PDL. Cele două proie cte care au
creat dispute şi schimb de replici între consilie-
rii PDL şi PSD au fost cele legate de  buget.  Pe-

deliştii nu au fost de acord cu rectificarea buge-
tului de ve nituri şi cheltuieli al Clubului Spor-
tiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, unitate parţi-
al f inanţată, pe anul 2013 şi pe de  altă parte,
aceştia nu au votat nici proiectul de hotărâre
privind aprobarea rectif icării bugetului propriu
al judeţului Dolj pe anul în curs.

ta este nevoie de o rectificare bu-
getară. De ce este prioritar fotba-
lul,  şi nu sunt prioritare şi sportu-
rile de sală ?! Al cui este acest sta-
dion ? De ce este nevoie acum să
facem investiţii aici ?!”, a întrebat
consilierul PDL, Marcea.  Astfel,
50,00 mii de leii vor fi cheltuiţi cu
transportul fotbaliştilor, 15,00 mii
lei pentru hrană iar 28,00 mii lei sunt
destinaţi pentru reparaţiile curente
la stadion. Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, diplo-
mat din fire, a calmat spiritele şi a
explicat că acest stadion se află în
administrarea Consiliului Judeţean
Dolj şi că nu s-au mai făcut inves-
tiţii de ani de zile. „Nu organizăm
competiţii pe acest stadion. Acolo,
sportivii vor face doar duş şi ceva
antrenamente, dar trebuie să existe

nişte condiţii cât de cât bune. Este
vorba de blazonul nostru. Noi, Con-
siliul Judeţean Dolj ne facem de râs.
Trebuie să ne gândim şi la imagi-
nea noastră. Am votat într-o şedin-
ţă anterioară proiectul prin care am
căzut de acord să mergem cu
această echipă, CSU Craiova. Vă
rog, pentru acest început, să vo-
tăm proiectul şi vom vedea pe vii-
tor ce o mai fi. Vom fi foarte atenţi
ce se întâmplă acolo”, a spus  pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.
Protocol cu Brigada
de Combatere a Criminalităţii

Tot ieri, în cadrul aceleiaşi şedin-
ţe, consilierii judeţeni au mai votat
cu o majoritate consistentă şi pro-
iectul de hotărâre privind aproba-
rea protocolului de colaborare din-
tre Consiliul Judeţean Dolj – Auto-
ritatea Teritorială de Ordine Publi-

că Dolj şi Brigada de Combaterea
Criminalităţii. „Avându-se în vede-
re Strategia Naţională de Ordine
Publică 2012-2013, în care unul
dintre obiectivele prioritare propu-

se pentru această perioadă îl repre-
zintă reducerea impactului crimina-
lităţii organizate, criminalităţii trans-
frontaliere şi terorismului, Brigada
de Combatere a Criminalităţii Cra-
iova, pentru realizarea activtăţilor
curente, necesită echipamente IT
în vederea realizării activităţilor de
percheziţii în sisteme informatice
pentru toate structurile Ministeru-
lui Administraţiei şi Internelor, res-
pectiv unităţile de parchet de pe raza
de competenţă. Pentru realizarea
acestor obiective în cadrul proto-
colului de colaborare încheiat se
propune alocarea sumei de 20 mii
lei în anul 2013 pentru achiziţiona-
rea de calculatoare cu monitoare,
tas turi şi mouse-uri imprimante
colar...”, a precizat consilierul ju-
deţean Ion Voiculescu.

MARGA BULUGEAN
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Marcel MarceaAlexandru Nemţaru



joi, 29 august 20136 / cuvântul libertăţii social

Era funciarmente tenace. Dârz în ori-
ce  împre jurare. Aproape încăpăţânat
când îşi susţinea punctele de vedere, ca
inginer constructor. Şi „la partid”, de
Partidul Comunist este vorba, când era
chemat în faţa şefilor ierarhici, vorbea
la fel. Convins că în meseria lui de con-
structor nu prea avea ce căuta „îndru-
marea de partid”. Se obişnuiseră toţi cu
el, mai ales că avea cuvânt. Dacă se an-
gaja la o treabă o ducea la capăt, în ter-
menul stabilit. Aşa erau vremurile. Do-
tat cu o putere de muncă realmente ne-
obişnuită, punctual ca un ceas elveţian,
când făgăduia ceva, ducea la îndeplinire.
Până în 1984, a condus şantierul 3 Cra-
iova, cu sute de angajaţi, pendinte de trus-
tul de construcţii industriale. După care
a devenit directorul brigăzii 3 Craiova din
cadrul antreprizei Turceni.  Şi-a le gat
numele de mii de apartamente construi-
te în Craiova, de construcţia tramvaiu-
lui, Romte lecomului,  Oltcitului, dru-
muri, etc. Marin Lungu, fost primar al
urbei, şi încă bun primar, până la „în-
tâmplarea cu vânătoarea din noiembrie
1987”, care eclipsa evenimentele de la
Braşov, cu doar o săptămână înainte, mi-
a vorbit despre toate acestea. Din anul
1990,  a condus SC General Comi. Ca

Chemaţi-l pe... Victor Bică!
MIRCEA CANŢĂR

specialist, era nu destoinic, aşa erau mulţi
ingineri constructori, cât poate fără egal.
Era o competiţie şi între „constructori”.
La o privire, spunea cum trebuie proce-
dat din punct de vedere tehnic pe orice
şantier din subordine, tot la o privire
spunea direct, fără vorbe de prisos, ce
credea despre cel care urma să îl anga-
jeze, şi la o a doua privire spunea, mai
exact diagnostica, ce gândea despre rit-
mul de lucru pe orice şantier. Ca să folo-
sesc o expresie vetustă, ştia cum trebuie
lucrat cu oamenii din subordine . Deşi
avea o vorbă abrazivă, îşi iubea meseria
şi, mai ales, subordonaţii. Devenise, în
pofida atâtor şi atâtor dezamăgiri, care
traversează pe oricine într-o viaţă de om,
convins de  utilitatea lui socială. L-am
cunoscut, paradoxal, graţie fotbalului,
fiindcă, la un moment dat, s-a trezit lo-
vit şi de patima asta, fiind cooptat în ceea
ce se numea „secţia de fotbal” a Univer-
sităţii Craiova. Era perioada fastă. Era
consultat la transferuri, la colectarea de
fonduri, la cheltuirea acestora, oricum
nu prea se lua o decizie „fără ştirea lui
Bică”. Nu îl informa Cornel Stroe, o fă-
cea Ion Rinderiu şi invers. Deşi uşor nu
era de convins, în tot felul de demersuri,
mai ales că avea un patriotism local exa-

cerbat, fiind de loc din Secu.
„Chemaţi-l pe Victor Bică!”
deve nise  un clişe u. După
1990, pe fondul suflului re-
voluţionar, nu a ezitat o clipă
să îl angaje ze la Gene ral
Comi pe Vasile Bulucea, care
fusese o vreme primar şi pre-
şedinte al Consiliului Popu-
lar al judeţului Dolj. „Lăsaţi-
mă dracului în pace cu comu-
niştii voştri. Pentru mine a
fost om!”, spunea când se re-
ferea la „nea’ Vasile”. Uneori
părea excentric,  alteori pa-
te tic,  dar îşi juca rolul.  Într-
o îm pre jurar e ,  tot  după
1990, s-a încăpăţânat, că altfel nu se
poate spune, şi l-a adus în Craiova pe
Ion Radu, fost prim-secre tar al Dolju-
lui şi apoi ce a mai fost prin CPEx. L-a
dus inclusiv la stadionul „Ion Oble-
me nco” să îl vadă lumea ş i nu a fluie-
rat nimeni, spunând aceleaşi vorbe : „O
fi fos t prim-secretar, dar a fost om cât
a lucrat în Dolj”. Greşe a, nu greşe a,
prin imprudenţă,  nu îl interesa ş i pro-
ce da cum îi dicta propria conştiinţă.
Fireşte, nu a fost un s fânt, ăştia sunt
unde le e ste locul, cum ne  asigură bio-

graful lor. Dar şi-a iubit urbea prin fap-
te , de şi multe dintre  ace ste a s-au ui-
tat. La vârsta de 74 de ani, Victor Bică
s-a prăpădit,  după o sufe rinţă prelun-
gită ş i poate  cee a ce va mai dăinui o
vreme,  în planul amintirilor, va f i baza
sportivă „Constructorul” din Lunca Jiu-
lui, cu istoria ei învolburată.  Şi, evi-
de nt, construcţiile de care îi este  legat
numele , deşi pe cine  mai interesează
astăzi. Dumne zeu să îl odihnească în
linişte şi pace, că a făcut,  într-o viaţă
de  om,  de stul bine prin părţile  locului.

În prima parte a acestui an în
judeţul Dolj s-au născut 3.199 de
copii, în timp ce numărul de dece-
se a fost mult mai mare ajungând
la 4.837.

De departe cele mai multe de-
cese sunt provocate, în judeţul
Dolj, de boli ale aparatului cardio-
vascular (3.720 de decese), urmate
la distanţă de tumorile maligne (730
de decese), boli ale aparatului re-
spirator (227 de decese), boli ale
aparatului digestiv (220 de dece-
se) şi traumatisme şi otrăviri (178
de decese). Aceas ta es te
conc luzia care se desprin-
de dintr-un raport asupra
stării de sănătate a popula-
ţiei întocmit de Direcţia de
Sănătate Publică (DSP)
Dolj. În ceea ce priveşte co-
munităţile cu populaţie îm-
bătrânită, natalitate sc ăzu-
tă, mortalitate c rescută şi
spor natural negativ, loca-
lităţile doljene cu probleme
demografice sunt Seac a de
Pădure, Brabova, Drănic şi
Terpeziţa.
Peste 70.000 de doljeni
suferă de boli ale inimii

Referitor la afecţiunile în-
tâlnite cu precădere în spi-
talele şi cabinetele medicale

Statistici îngrijorătoare:

Mai puţini nou-născuţi, mai multe decese
Statisticile Direcţiei de Sănătate Publi-

că Dolj arată că de la un an la altul nu-
mărul  nou-născuţilor scade alarmant.

Şi mai îngrijorător este că, în paralel cu
această evoluţie deloc fericită, numărul
deceselor este din ce în ce mai mare.

din Dolj, pe primele cinci locuri în
ierarhia bolilor înregistrate în rân-
dul populaţiei se înregistrează hi-
pertensiunea arterială cu 70.420 de
cazuri, cardiopatia  ischemică cu
34.852  de cazuri, diabetul zaharat
cu 34.467 de cazuri, tumorile ma-
ligne cu 20.919 de cazuri respec-
tiv ciroza şi hepatita cronică cu
14.828 de cazuri.

Şi bolile transmisibile le-au dat
mari bătăi de cap doljenilor, dar
şi medicilor,  sunt virozele respi-
ratorii, pneumonia ac ută bacte-

riană,  bolile diareice acute,  oxiu-
raza ş i giardioza.

Potrivit reprezentanţilor Direc-
ţiei de Sănătate Publică Dolj, ser-
viciile de sănătate din judeţul Dolj,
în structura lor actuală, pot asigu-
ra ameliorarea stării de sănătate a
populaţiei judeţului mai ales prin
derularea de Programe de sănăta-
te, centrate pe principalele proble-
me cu care se confruntă.
Grijile de zi cu zi afectează tot
mai mult starea de sănătate

a doljenilor
Revenind la principala

cauză de deces, afecţiunile
cardiovasculare determină
aproximativ o treime din
invaliditatea permanentă
reprezentând 30% din to-
talul c onsultaţiilor acorda-
te de medicul de familie.
Unul din patru adulţi are o
formă de boală cardiovas-
c ulară,  dintre care c ele
mai dese sunt hipertensi-
unea arterială, c ardiopatia
ischemică şi aterosclero-
za. Totodată,  mai mult de
jumătate din numărul in-
farcte şi 75% din acciden-
tele vasculare cerebrale au
la bază hipertensiunea ar-
terială. Grijile de zi cu zi,

neajunsurile şi c ondiţiile de trai
prec are afec tează tot mai mult
starea de sănătate a doljenilor. În
plus, tot mai mulţi pacienţi care
trec pragul spitalelor ş i c abine-
telor medicale doljene sunt dia-
gnosticaţi cu afecţiuni grave ale
inimii, iar s tatisticile sunt încă şi
mai alarmante.

Dincolo de faptul că reprezintă
o cauză majoră de handicap şi afec-
ţiuni cronice, bolile cardiovascula-
re sunt şi o povară considerabilă
pentru sistemele medicale şi pentru
economie, estimându-se la nivel de
Uniune Europeană un cost mediu
annual total pe cap de locuitor de
370 euro, cu diferenţe de la 50 euro
în Malta la peste 600 euro în Ger-
mania şi Marea Britanie.

Bolile cardiovasculare, excep-
tând moştenirea genetică, vârsta
şi sexul, sunt rezultatul acţiunii
unor factori de risc modificabili
care ţin numai şi numai de stilul
de viaţă – fumat, supraalimenta-
ţie,  alimentaţie bogată în grăsimi
suprasaturate, consumul excesiv de
sare, cafea şi alcool, obezitatea,
stresul, lipsa de mişcare. Fumatul
este cel mai nociv obicei, nicotina
din fumul de ţigara duce la deficien-
ţe de oxigenare a miocardului, creş-
terea colesterolului, creşterea ten-
siunii arteriale şi apariţia ateroscle-
rozei. S-a dovedit ca o persoană fu-
mătoare are un risc de 5 ori mai
mare să facă un infarct miocardic
decât una nefumătoare.

RADU ILICEANU
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Preºedintele Þãrii – care oricum n-a fost
niciodatã al tuturor românilor, aºa cum îi
stipuleazã „fiºa de post”, curat …constitu-
þionalã – ºi-a denaturat într-atât funcþia de
reprezentativitate încât pare a se fi transfor-
mat într-un veritabil destabilizator al condi-
þiei actuale a propriei naþiuni. De parcã, igno-
rând cu totul angajamentul unui pact, oricât
de discutabil, de coabitare cu un guvern ce
nu-i aparþine, ieºind dintr-o izolare fãrã vreo
învãþãturã a unei minime jene, s-ar fi decis,
victimã a unui instinct mortificator, sã des-
chidã un front cu iz de bãtãlie …civilã.

Faptul cã nimic nu-i convine din tot ceea
ce întreprinde actuala guvernare, chiar ºi
atunci când aceasta reitereazã, din inerþie ori
din neputinþã, metehne identice cu cele ale
predecesoarele ei cârmuite însã de unicul
matador cotrocenist, îl determinã la gesturi
ºi acþiuni care sfârºesc pânã a compromite

ºi cea mai rãmas din alegaþia de mediator
între puterile statului. Rolul de „rãzboinic”
cu Puterea îl conduce însã, aproape în mod
fatal, la o ambiguitate profund marcatã de
aceeaºi perversitate ce-i este proprie: pes-
cuind, într-o realitate socialã marcatã de
imperfecþiuni, mai vechi, ºi de bâlbâieli ale
celor sosiþi pe un val ameþitor de simpatie,
Preºedintele îºi face jocul, unicul exersat,
de a jongla cu jumãtãþi de adevãr ori cu date
amestecate din registre diferite (cazul invo-
catelor cifre ale ºomajului) conturând o rea-
litate a Þãrii mai neagrã decât este ºi mai
disproporþionatã chiar decât cea a unor po-
sibili adversari din afarã.

Cã lucrurile aºa se prezintã, o probeazã o
cerinþã (directivã?, Doamne fereºte!) pe
care o formula în faþa corpului diplomatic
românesc, la recenta reuniune a acestuia de
la Bucureºti. Lãsând la o parte faptul cã di-

plomaþia e poate sarcina cea mai directã ºi
mai importantã din agenda prezidenþialã,
Traian Bãsescu le indica emisarilor Româ-
niei în lume sã nu mai „înfrumuseþeze” rea-
litatea internã… O astfel de „indicaþie” care,
din nefericire, s-a pierdut în zarva anostelor
dezbateri ce i-au urmat, îmi pare, dacã nu
un declic de la mandatul constituþional,
atunci mãcar o adevãratã …gogomãnie.

Poþi înþelege faptul cã diplomaþii români
au, prin lege, ºi girul prezidenþial ºi cã, de
asemenea, tot potrivit cutumelor legislative,
constituþionale chiar, ei sunt deopotrivã ºi
emisari ai guvernãrii, indiferent care ºi ce
culoare va fi fiind aceasta. Însã faptul cã
chiar ºeful statului, orbit de ura contra gu-
vernului cu care pretinde a coabita, cuteazã
sã le cearã acestor emisari sã nu …înfru-
museþeze realitãþile interne reprezintã, din-
colo de ambiguitatea formulei, un plonjon

într-un absurd vecin cu deraierea de la un
elementar bun simþ. Fiindcã, aºa cum se ºtie,
intrã în atribuþiile statutare ale oricãror am-
basadori sã facã lobby în favoarea propriu-
lui stat, fie ºi cu scopul mai …lucrativ de a
alimenta apetitul de interes ºi, prin asta, de a
aduce investitori ºi investiþii atât de necesa-
re societãþii în slujba cãreia se gãsesc.

Printr-un simplu exerciþiu fantezist,
cum ne-am putea închipui, de exemplu,
un ambasador american, sau englez, sau
german, informând, la Bucureºti ori la
Beijing, despre nu ºtiu ce derapaje ºi acte
ilegitime ar avea loc în propriile lor þãri.
Experienþa cotidianã – ºi veche cât istoria
diplomaþiei din lume – exclude, ca pe un
non-sens, o practicã precum cea contu-
ratã în nefericita cerere-doleanþã a Preºe-
dintelui (încã) al României ºi tot mai puþin
al locuitorilor acesteia.

Vârsta de pensionare între femei ºi
bãrbaþi nu trebuie egalizatã deocamda-
tã, în ciuda realitãþilor economice in-
vocate în sprijinul adoptãrii unei astfel
de mãsuri, apreciazã preºedintele fon-
dator al Partidului Conservator, Dan
Voiculescu. „Înþeleg argumentele ºi
nuanþele din jurul mãsurii: e o solicita-
re europeanã, presiunea pe fondul de
pensii e prea mare, mãsura se aplicã pe
termen foarte lung. Cu toate acestea,
rãmân la opinia pe care am exprimat-o
(...) în urmã cu câþiva ani, când Traian
Bãsescu a impus tema”, a arãtat Voicu-
lescu, ieri, într-o postare pe blogul per-
sonal. El a reiterat ce a afirmat în mod
public în 2009, argumentând cã existã
încã diferenþe semnificative între res-
ponsabilitãþile reale ale femeii ºi cele ale
bãrbatului. „Cred cã femeia munceºte
- în fapt - mai mult ºi mai constant de-
cât bãrbatul. Pentru cã, în lumea con-
temporanã, femeia maturã are cel puþin
douã slujbe: una de prestator pe piaþa
muncii ºi alta de «responsabil domes-
tic» - de mamã ºi de gospodinã. Cã în
Occident existã o tendinþã naturalã a fe-
meii de a deveni «om de acþiune», care

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã Guvernul acordã în continuare, ca ºi
în alte þãri, subvenþii pentru CFR Cãlã-
tori ºi este dispus sã dialogheze cu sindi-
caliºtii, dar a precizat cã nu acceptã ca
sindicatele sã conducã societatea, pentru
cã au condus-o în trecut ºi nu a fost bine.
Întrebat cum comenteazã faptul cã repre-
zentanþi ai sindicatelor de la CFR Cãlã-
tori vor reclama Consiliului Concurenþei
cã se anuleazã anumite trenuri de cãlã-
tori, iar pe aceste rute intrã operatori pri-
vaþi, care primesc subvenþii mai mari de
la stat, premierul Ponta a spus cã astfel
de reclamaþii privind subvenþiile sunt pri-

Voiculescu: Nu trebuie sã ne grãbim cu egalizarea
vârstei de pensionare între femei ºi bãrbaþi

lasã treburile casei pe mâna unei bone
ºi a unei menajere plãtite din banii câº-
tigaþi la job - asta nu poate nega nimeni.
Dar, chiar ºi aºa, cu bonã ºi menajerã,
femeia tot trebãluieºte în gospodãrie
dupã serviciu”, considerã Dan Voicu-
lescu. Preºedintele fondator al conser-
vatorilor mai argumenteazã cã, proba-
bil, România va mai avea nevoie de o
jumãtate de secol pentru a-ºi aduce fe-
meile în situaþia emancipãrii  reale.
„Adevãrul necosmetizat este cã, acum,
femeile noastre muncesc ca niºte robi
în gospodãrie ºi cã doar vreo 5% sau
10% dintre ele îºi permit o bonã sau o
menajerã. De ce spun toate aceste lu-
cruri? Pentru cã nu sunt convins - aºa
cum este preºedintele Traian Bãsescu -
cã ar trebui sã ne grãbim cu egalizarea
vârstei de pensionare între femei ºi bãr-
baþi. Existã, într-adevãr, o tendinþã de
gen la nivelul Uniunii Europene - dar
pãrerile sunt ºi acolo împãrþite, argu-
mentului egalitãþii dintre femei ºi bãr-
baþi fiindu-i opusã ideea unei mai mari
responsabilitãþi a femeii în zona fami-
liei ºi caritãþii”, considerã preºedintele
fondator al PC, Dan Voiculescu.

„Nu conduc sindicatele„Nu conduc sindicatele„Nu conduc sindicatele„Nu conduc sindicatele„Nu conduc sindicatele
CFR Cãlãtori”CFR Cãlãtori”CFR Cãlãtori”CFR Cãlãtori”CFR Cãlãtori”

mite ºi de la operatorii privaþi. El a adãu-
gat cã, în toate þãrile, subvenþia pentru
transportul feroviar de cãlãtori nu este su-
ficientã CFR ºi cã Guvernul va continua
dialogul cu sindicatele. „Ministrul, secre-
tarii de stat vor discuta cu sindicatele,
dar au de la mine urmãtorul mandat: nu
conduc sindicatele CFR Cãlãtori, cã l-au
condus pânã acuma ºi aþi vãzut ce «bine»
a fost. L-au condus pânã acum sindica-
tele ºi nu a fost bine! Dialogãm, facem
tot ce putem, salvãm locuri de muncã,
dãm subvenþii mai mari pentru CFR Cã-
lãtori, dar sã fie totuºi clar cine conduce
CFR”, a spus Ponta.
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Execuþia bugetarã dupã pri-
mele ºapte luni ale acestui an
continuã sã ne semnaleze o mare
problemã: cheltuielile cu inves-
tiþiile au scãzut cu 14,4% faþã
de aceeaºi perioadã a anului pre-
cedent. Este cunoscut faptul cã

Cu 37.889 persoane în luna iulie 2013,  comparativ
cu luna iulie 2012 ºi se ridicã la 466.932 persoane, conform
numãrului ºomerilor înregistraþi în BFM – ANOFM;

Cu 26.000 persoane în luna iunie 2013 comparativ
cu luna iunie 2012 ºi se ridicã la 736.000 persoane, conform
numãrului ºomerilor raportaþi la BIM – INS – EUROSTAT.

un buget care pune accent pe
investiþii în detrimentul cheltu-
ielilor cu personalul duce la
creºtere economicã sustenabilã
pe termen lung. Ori, din datele
prezentate de MFP, cheltuielile
de personal cresc cu 16,4%, iar

cheltuielile de investiþii scad cu
14,4%, adicã se întâmplã exact
invers. Deputatul Andreea Paul
Vass susþine cã o altã problemã
o reprezintã sumele primite de la
UE care au scãzut cu 0,6%, în
condiþiile în care USL anunþase
cã se bazeazã pe o creºtere con-
siderabilã a acestor venituri bu-
getare în anul 2013 pentru a pu-
tea face faþã cheltuielilor ºi a
putea menþine sub control defi-
citul bugetar. „Adevãrul este ca
ºomajul a crescut mult. Nici nu
avea cum altfel cu investiþiile blo-
cate, cu sumele primite de la UE
în cãdere, cu afacerile private
creatoare de locuri de muncã su-
focate cu cele 28 de taxe ºi im-
pozite noi sau majorate. Ultime-
le date oficiale disponibile la ju-
mãtatea anului, din comparaþia
relevantã, corectã, adicã lunã a
anului curent raportatã la aceeaºi
lunã a anului anterior, ca sã eli-
minãm factorul sezonier, relevã
cã ºomajul a crescut”, a mai
spus deputatul democrat-liberal.

În primele ºapte luni ale acestui an:

Ieri, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Olte-
nia a semnat  un nou contract de finanþare în cadrul Progra-
mului Operaþional Regional. La acest eveniment au fost pre-
zenþi Marilena Bogheanu - director al Agenþiei pentru Dez-
voltare Regionalã Sud-Vest Oltenia ºi Constantin Bobaru-
primarul oraºului Bumbeºti Jiu, Judeþul Gorj. Proiectul sem-
nat „Extinderea, modernizarea ºi echiparea  ambulato-
riului integrat al Spitalului Orãºenesc” are un buget total
de 4.991.430,28 lei din care finanþarea nerambursabilã este
de 3.821.587,42 lei (880.550,09 euro). „Prin implementa-
rea acestui contract vor fi realizate lucrãri de reabilitare a
cabinetelor medicale ºi extinderea  ambulatoriului pentru  un
cabinet de  neurologie-recuperare neurologicã. Prin lucrãri-
le prevazute se vor repara toate suprafeþele pereþilor, pode-
lelor ºi tavanelor încãperilor începând de la demisol pânã la
etajul 1, reþelele electrice, instalaþiile sanitare, termice, reþe-
lele de alimentare cu apã vor fi schimbate în întregime, se
va face izolarea termicã din exterior a întregii construcþii, se
vor înlocui ferestrele cu tâmplãrie PVC ºi geam termopan”,
a subliniat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.

Primãria oraºului Bumbeºti Jiu  a mai primit în
cadrul POR peste 7,2 milioane lei finanþare neram-
bursabilã pentru proiectul „Reabilitare, construire
ºi extindere Campus Scolar Colegiul Mihai Viteazu”.

Prin POR:
Peste 1,1 milioane

de euro investiþi în sãnãtate

În condiþiile în care Dacia ºi Ford vor menþine constant
ritmul de producþie pânã la sfârºitul anului, in total cei doi
constructori ar putea produce peste 420.000 de maºini, în
creºtere cu 30% comparativ cu 2012, cu o valoare cumula-
tã de peste 6 mld. euro, din care peste 90% va merge la
export. Din aceasta valoare, Dacia ar putea produce peste
340.000 de masini, iar Ford peste 75.000 de B-Max. În acest
context, România se va clasa în acest an pe locul 9 in topul
þãrilor europene producãtoare de automobile, depãºind Ita-
lia, unde se vor produce în acest an mai puþin de 360.000 de
masini. Evolutia subliniaza importanta industriei auto pentru
economia româneascã, având în vedere cã aceasta a gene-
rat anul trecut un business de peste 12 mld. euro, echivalen-
tul a aproape 3% din Produsul Intern Brut al României si
10% din exporturile þãrii ºi în care lucreazã peste 140.000
de salariaþi, luând în calcul atât cele douã uzine auto, cât ºi
cei peste 800 de producatori de componente.

România s-ar putea clasa pe locul 9
în topul þãrilor europene

producãtoare de automobile
Producþia de autoturisme a atins

luna trecutã un nou maxim istoric de
aproape 45.300 de unitãþi, industria

auto depãºind recordul anterior stabi-
lit în luna mai, potrivit constructorilor

auto de pe piaþa localã.

Beneficiarii vor primi garanþii de la Fondul Naþional
de Garantare a Creditelor pentru IMM pentru 80% din
valoarea creditului ºi o perioadã de graþie de maxi-
mum 12 luni. Clienþii eligibili sunt microîntreprinde-
rile, întreprinderile mici ºi mijlocii, cu capital social
integral privat ºi care nu au beneficiat de alocaþie fi-
nanciarã nerambursabilã în cadrul programului în anii
anteriori ºi nu au asociaþi, acþionari sau administra-
tori care deþin sau au deþinut calitatea de  asociaþi /
acþionari / administratori ai altor societãþi comerciale
care au beneficiat de alocaþie financiarã nerambursa-
bilã în cadrul programului în anii anteriori. Asociaþii,
acþionarii sau administratorii care deþin mai multe so-
cietãþi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului
program decât cu o singurã societate comercialã. De
asemenea, firmele trebuie sã aibã cel mult doi ani de
la înregistrare la Registrul Comerþului la data com-
pletãrii online a planului de afaceri ºi obiectul de acti-
vitate pe care acceseazã este eligibil în cadrul progra-
mului. Prin program se finanþeazã implementarea pla-
nurilor de afaceri, în ordinea descrescãtoare a punc-
tajelor obþinute. Astfel, sunt acordate alocaþii finan-
ciare nerambursabile, care acoperã maxim 70% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar
nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, la care se adau-
gã un credit bancar, reprezentând minim 30% din va-
loarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar
nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.

CEC Bank, selectatã pentru a
acorda credite prin START
Ministerul Economiei a selectat

CEC Bank pentru a acorda credite
în cadrul programului guverna-

mental destinat dezvoltãrii abili-
tãþilor antreprenoriale în rândul

tinerilor ºi facilitarea accesului la
finanþare - START, prin care sunt
acordate finanþãri nerambursabile

de pânã la 100.000 lei.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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educaţie

Majoritatea au susţinut proba la
matematică, considerată proba de
foc care le-a dat bătăi de cap şi de
această dată, aşa că sălile de exa-
men au început să se golească des-
tul de repede. “Nu ştiu dacă reu-
şesc  să iau notă de promovare.

Cinci elevi eliminaţi pentru că au încercat
să fraudeze bacalaureatul

Absolvenţii de clasa a XII-a care nu au promovat bacalaureatul în sesiunile trecute
au susţinut ieri proba scrisă obligatorie a profilului. Din cei 2.491 de candidaţi doljeni
înscrişi, 583 au ales să nu se prezinte la examen, procentul de prezenţă fiind de 77%.

Nici în prima sesiune nu mi s-a
părut prea uşor, deşi unii aşa au
spus. Dacă nu iau acum mă pre-
gătesc mai bine şi dau la anul din
nou. Asta e!”, a spus Bogdan, elev
la Colegiul Naţional Economic
“Gheorghe Chiţu” din Craiova. Şi

de această dată cinci elevi au fost
eliminaţi pentru că au încercat să
fraudeze examenul de bacalaureat,
folosindu-se de fiţuici sau telefoa-
ne mobile. Aceştia au pierdut drep-
tul de a mai participa la următoa-
rele două sesiuni, şi li s-au anulat
şi probele de competenţe digitale.
“Astăzi s-a desfăşurat c ea de-a
doua probă scrisă a sesiunii din
toamnă a examenului de bacalau-
reat – proba obligatorie a profilu-
lui. Din cei 2.491 de înscrişi, 583
au ales să nu se prezinte, ceea ce
înseamnă că avem un procent de
prezenţă de 77 la sută, dar ne aş-
teptam la acest număr de absenţi,
pentru că nici în prima sesiune nu
s-au înghesuit să se prezinte la
această probă. Din păcate, deşi au
fost avertizaţi că vor suporta con-
secinţele în cazul în care vor fi
prinşi că încearcă să fraudeze exa-
menul de bacalaureat, unii dintre
elevi nu au luat în seamă aceste
avertismente, astfel că şi de această

dată avem 5 eliminaţi care au pier-
dut dreptul de a mai participa la
următoarele două sesiuni. Sperăm
ca măcar în ultima zi de examen
elevii să înţeleagă cât de mult pot
pierde din acest motiv”, a precizat
Alexandrina Năstase, vicepreşe-
dintele comisiei de examen
Vineri are loc ultima probă

Ultima probă a examenului de
bacalaureat din acest an - cea la
alegere a profilului şi specializării -
va fi sus ţinută vineri 30 august.
Primele rezultate vor fi afişate în 2
septembrie, până la ora 12.00, iar
contestaţiile vor fi depuse între
orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 sep-

tembrie vor fi soluţionate conte-
staţiile, iar în 5 septembrie vor fi
afişate rezultatele finale. Potrivit
metodologiei, se consideră promo-
vat la examenul de bacalaureat,
candidatul care a participat la toa-
te probele de evaluare a compe-
tenţelor lingvistice şi digitale,  a
obţinut cel puţin nota cinci la fie-
care probă scrisă sau practică şi
are media generală minimum şase.
Candidaţii care s-au prezentat la
toate probele de examen, dar nu
îndeplinesc simultan condiţiile
menţionate mai sus sunt declaraţi
„respinşi”. Pentru cei care obţin
media generală 5,99, media gene-
rală se rotunjeşte la 6,00.

Un parc de distracţie realizat şi adminis-
trat de elevi, 30 de destine schimbate, 30 de
copii ce vor fi liderii de mâine în comunităţi-
le din care provin. Acestea sunt câteva din
rezultatele măsurabile a ceea ce a însemnat
Tabăra din Ţara lui Andrei pentru 30 de elevi
din judeţul Dolj. În perioada 18 – 24 august,
membrii echipei “Micii artişti, economişti”
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 33 Craiova, câş-
tigători ai locului II în competiţia de proiecte
Şcoala lui Andrei ediţia 2013, au trăit experi-
enţa vieţii lor. Desfăşurată la Bran, judeţul
Braşov, ediţia din acest an a Taberei i-a invi-
tat pe elevi la joacă pentru a-şi depăşi limite-
le. Le-au fost puse la dispoziţie ateliere non-
formale pentru stimularea creativităţii şi a
imaginaţiei, noţiuni de antreprenoriat şi idei
sustenabile pentru dezvoltarea comunităţilor
din care fac parte. Timp de şase zile, micii
antreprenori au dat dovadă de implicare şi
imaginaţie, materializate într-un parc de dis-
tracţii pe tema Cirque d’Andrei, ispirat din
farmecul spectacolelor pregătite de celebra
companie Cirque du Soleil. Elevii au învăţat
să negocieze, să facă investiţiile potrivite, să
administreze un buget, să promoveze parcul
pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori şi au
plecat din Tabără cu o viziune mai clară şi
cu noţiuni mai detaliate legate de antrepre-

Parcuri de distracţii construite de elevii
doljeni în Tabăra din Ţara lui Andrei

Echipa „Micii artişti, economişti” din Craiova, premiată în competiţia de
proiecte Şcoala lui Andrei, a participat la cea de-a şasea ediţie a Taberei din
Ţara lui Andrei.  Timp de 6 zile, micuţii au participat la ateliere nonformale şi
jocuri din sfera antreprenorială, pe care le-au aplicat construind şi adminis-
trând un parc de distracţii. De asemenea, cadrele didactice coordonatoare au
participat la cursuri de management de proiect şi comunicare online.

Despre Ţara lui Andrei
Ţara lui Andrei susţine proiecte inspirând comunităţile din România să intre în acţi-

une şi săşi schimbe viaţa în domenii cheie: crearea de locuri de muncă, acces la educa-
ţie non-formală şi cultivarea spiritului civic. Valorile Ţarii lui Andrei sunt spiritul
civic, spiritul de întreprinzător, educaţia (non-formală) şi inovaţia. Ţara lui Andrei este
o mare comunitate orientată către soluţii, o comunitate a celor care nu se dau înapoi de
la a lupta pentru a-şi transforma iniţiativele în realitate. Cetăţenii Ţării lui Andrei sunt
oamenii cu spirit de lider, orientaţi către soluţii.

În 5 ani de Tabăra din Ţara lui Andrei,
peste 2.600 de elevi şi 170 de cadre didactice
au aflat că stă în puterea lor să schimbe lu-
mea în care doresc să trăiască.

noriat, ce vor fi folosite pentru implementa-
rea proiectului lor de schimbare în bine a
comunităţii.
400 de elevii îşi dezvoltă abilităţile

Tabăra din Ţara lui Andrei a fost pentru
micii antreprenori din Dolj un bun prilej de
a se c unoaşte şi de a-şi valorifica talente-
le. Ac eştia au realizat interviuri şi reporta-
je pentru Ziarul Taberei, au redefinit şi au
pus în sc enă,  au cuprins  ritmurile muzi-
cale în c oregrafii ş i au învăţat că materia-
lele reciclabile se pot transforma în costu-
me de gladiator sau prinţesă. „Tabăra din
Ţara lui Andrei este un proiect de suflet,
pe de o parte pentru că întâlnim energia şi
imaginaţia copiilor,  pe de altă parte pentru
că suntem martorii unor schimbări de ati-
tudine şi mentalitate. Inovaţia, c urajul şi
implic area stau la baza schimbării, iar Ta-
băra din Ţara lui Andrei,  îş i propune să-i
inspire pe partic ipanţi pentru a se trans-
forma într-o resursă valoroasă pentru c o-
munitatea lor”, a dec larat Mona Nic olic i,
Manager Sus tenabilitate Petrom.  Anul
ac esta, 400 de elevii îşi dezvoltă abilităţile
în Tabăra din Ţara lui Andrei. De aseme-
nea, c adrele didactic e c oordonatoare care
au înscris proiecte în Şcoala lui Andrei au

participat la c ursuri de management de
proiec t şi comunicare online. „Dacă orele
de clasă s -ar  desfăşura ca aici, dacă c ei
mici ar veni cu drag la ore, c red că am
pune în mişcare motorul sc himbării. In-

formaţiile din cadrul cursului de manage-
ment de proiect sunt utile în scrierea pro-
iectelor următoare” a dec larat Aurelia Gu-
lian, profesor coordonator al ec hipei “Mi-
cii ar tiş ti, economişti”.
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Premierul britanic, David Came-
ron, ºi preºedintele american, Barack
Obama, care s-au întreþinut marþi la
telefon, n-au nici o îndoialã privind
responsabilitatea regimului Assad în
atacul de miercurea trecutã (21 au-
gust), a precizat Downing Street.
Potrivit Foreign Policy, certitudinea
americanilor se bazeazã pe intercep-
tarea unei convorbiri telefonice între
un oficial al Ministerului sirian al
Apãrãrii ºi ºeful unitãþii de arme chi-
mice. O eventualã loviturã este o
„chestiune de zile”, a estimat Ahmad
Ramadan, liderul coaliþiei opoziþiei si-
riene. Potrivit responsabililor admi-
nistraþiei americane, este exclusã tri-
miterea trupelor terestre, intervenþia
urmând a fi limitatã punctual la câte-
va zile ºi va consta în lansãri de ra-
chete de croazierã Tomahawk de pe
cele patru distrugãtoare aflate în lar-
gul Siriei. Purtãtorul de cuvânt al
Casei Albe, Jay Carney, a reiterat cã
decizia nu a fost încã luatã de preºe-
dintele Obama, însã a insistat asu-
pra faptului cã ea nu vizeazã înde-
pãrtarea de la putere a preºedintelui
Bashar al-Assad. Scenariul prezen-
tat în presã este cel al unui atac limi-
tat, al cãrui obiectiv va fi, potrivit
Pentagonului, „descurajarea” preºe-
dintelui sirian în utilizarea de gaz to-
xic ºi diminuarea capacitãþii de a-l
produce. Pe teren, experþii ONU an-
cheteazã eventuala utilizare de arme
chimice, reluându-ºi activitatea în
cursul zilei de ieri, dupã o suspenda-
re din raþiuni de securitate. Ieri, se-
cretarul general al ONU a declarat cã
aceºtia au nevoie de patru zile pen-
tru a-ºi încheia activitatea.

O intervenþie militarã occidentalã în Siria pare
iminentã. Dar când? ªi sub care formã? Din
punctul de vedere al vice-ministrului rus pen-
tru Afaceri Externe, Vladimir Titov, citat de agen-
þia Interfax, orice discuþie în Consiliul de Secu-
ritate înainte ca inspectorii ONU în Siria sã-ºi
prezinte raportul, este mai mult decât inopor-
tunã. La rândul sãu, premierul britanic, David
Cameron, a anunþat pe Twitter cã Regatul Unit
urma sã prezinte ieri o rezoluþie în Consiliul de
Securitate al ONU, „condamnând atacul chimic
din 21 august în Siria ºi cerând protejarea civi-
lilor”. Cu o agendã încãrcate de contacte inter-

naþionale, preºedintele Franþei urmeazã sã ia
deciziile care se impun, a declarat Laurent Fa-
bius în cursul unui Consiliu al apãrãrii privind
criza sirianã reunit la Elysee. Asearã era prevã-
zut un nou contact telefonic al lui Francois Hol-
lande cu omologul sãu american, Barack Oba-
ma. Franþa se pronunþã pentru o ripostã, a spus
purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Najat Val-
laud-Belkacem. Secretarul general al Naþiunilor
Unite, Ban Ki-moon, a cerut ieri membrilor Con-
siliului de Securitate, care s-a reunit, sã aibã în
vedere o acþiune pentru pace în Siria. Rusia a
evacuat ieri 116 ruºi ºi cetãþeni ai altor repu-

blici ex-sovietici, la bordul a douã avioane ale
Ministerului pentru Situaþii de Urgenþã. În fine,
Ghidul Suprem iranian, Ali Khamenei, principa-
lul aliat regional al regimului preºedintelui siri-
an, Bashar al-Assad, a declarat pentru televi-
ziunea de stat cã „o intervenþie americanã va fi
un dezastru pentru regiune”. Mai multe þãri oc-
cidentale, cu Statele Unite în frunte, ºi-au armo-
nizat deja punctele de vedere privind lansarea
unei acþiuni militare contra regimului sirian, acu-
zat de folosirea armelor chimice, în timp ce alia-
þii Siriei, Rusia ºi China, pun în gardã, menþio-
nând destabilizarea de ansamblu a regiunii.

Americanilor
li se reaminteºte
precedentul Irak

Reprezentantul Siriei la ONU, Ba-
char al-Jaafaria, a acuzat rebelii de
„utilizarea de arme chimice, în do-
rinþa antrenãrii unei
intervenþii militare
strãine”. Potrivit
acestuia, armele chi-
mice au fost fabrica-
te de insurgenþi pe
teritoriul Turciei, cu
materiale furnizate de
aceastã þarã, Arabia
Sauditã ºi Qatar. În
cursul unei conver-
saþii telefonice avutã
marþi, cu trimisul spe-
cial al Ligii Arabe la
ONU, ºeful diploma-
þiei ruse, Serghei La-
vrov, a insistat pe
faptul cã nu existã al-
ternativa unei soluþii
politico-diplomatice
în Siria, remarcând cã
soluþia militarã s-ar
putea solda cu desta-
bilizarea suplimenta-
rã a situaþiei din þarã ºi din regiune.
Ca ºi pânã acum, regimul sirian afir-
mã cã n-a utilizat niciodatã arme chi-
mice. Pe de altã parte, SUA i se rea-
minteºte, potrivit unor documente
CIA declasificate recent ºi publicate
luni pe siteul revistei Foreign Policy,
cã serviciile de securitate americane
au furnizat ex-preºedintelui irakian,
Saddam Hussein, informaþiile nece-

sare bombardãrii chimice a trupelor
iraniene în 1998. Potrivit rapoartelor
declasificate ale CIA, în 1983 ameri-
canii au avut dovezi solide în privin-
þa atacurilor chimice irakiene graþie
satelitului, prin care au urmãrit de-
plasarea de materiale chimice irakie-
ne în direcþia bateriilor de artilerie si-
tuate în faþa poziþiilor iraniene. Bag-
dadul a fãcut atunci uz de substanþe
letale, cum ar fi gazul sarin ºi gazul
muºtar.

Specialiºtii vorbesc
de trei scenarii
posibile

Cel mai plauzibil scenariu în pri-
vinþa intervenþiei în Siria, care pare
inevitabilã date fiind declaraþiile li-
derilor occidentali, ar consta în ata-
curi simbolice ºi limitate, potrivit unor
analiºti intervievaþi de publicaþia rusã
„Kommersant”, care detaliazã cele
trei opþiuni posibile. Conform primu-

lui scenariu, timp de o zi sau douã, ar
urma sã fie lansate rachete de croa-
zierã de pe navele ºi submarinele
americane asupra unor puncte admi-
nistrative ºi militare cheie ale regi-
mului sirian: Ministerul Apãrãrii, Car-
tierul General, Palatul prezidenþial,
bazele militare, aerodromurile, locu-
rile de desfãºurare a celor mai opera-
þionale unitãþi. Însã aceastã acþiune
nu va avea o urmare ºi un final logic.
În acest caz, scopul va fi de a trans-
mite un semnal Damascului: „Vor
urma noi represalii dacã mai folosiþi
încã o datã arme chimice”, noteazã
„Kommersant”. Anumiþi aliaþi euro-
peni, Turcia, dar ºi monarhii din Golf,
precum Qatar ºi Arabia Sauditã, pre-
seazã Washingtonul spre al doilea
scenariu. Acesta implicã un rãzboi
aerian mai lung ºi bombardamente
mai intense. Planul ar semãna mai
mult cu campania din Libia din 2011,
când forþele aeriene ale þãrilor din
NATO au asigurat un sprijin aerian
pentru rebelii care luptau împotriva
lui Muammar Gaddafi. Iar obiectivul

final al acestei operaþiuni va fi rãs-
turnarea regimului Assad, la fel ca în
Libia. Al treilea scenariu este inter-
mediar. Pentru o perioadã de timp,
SUA ar bombarda Siria pentru a slãbi
potenþialul militar al Damascului,
dupã care s-ar retrage în plan secund,
pentru a îndeplini în principal funcþii
auxiliare. Þãrile din regiune, care vor
ca Assad sã fie înlãturat, ar prelua
atunci ºtafeta, în frunte cu Turcia,
care are cea mai puternicã armatã din
zonã. Armata aerianã turcã ar putea
asigura un sprijin aerian pentru opo-
ziþia sirianã în zonele cheie ale fron-
tului, prin intermediul bazelor aerie-
ne de la Incirlik, Konya, Malatya ºi
Diyarbakir. Forþele terestre turce ar
putea, de asemenea, participa la anu-
mite operaþiuni. Într-o mãsurã mai
micã, acelaºi rol ar putea fi jucat de
forþele aeriene ºi trupele de elitã ale
þãrilor arabe care fac parte din coali-
þia anti-Assad, cum ar fi Qatar, Ara-
bia Sauditã ºi EAU. Participarea ame-

ricanã, francezã ºi britani-
cã ar urma sã fie, în aceas-
tã etapã, mai degrabã sim-
bolicã - trimiterea câtorva
escadrile în bazele turceºti
sau punerea la dispoziþie a
portavioanelor americane
în Mediterana.

România
va fi solidarã
cu partenerii
externi

Premierul Victor Ponta a
declarat ieri, referindu-se la
o eventualã intervenþie mi-
litarã în Siria, cã România
face parte dintr-o alianþã a
þãrilor democratice ºi va fi
solidarã. „Facem parte
dintr-o alianþã de care sun-
tem foarte mândri, o alian-
þã a þãrilor democratice ºi

evident vom fi, ca întotdeauna, soli-
dari. Acestea sunt decizii care se iau
la nivel european, la nivel NATO ºi
la nivelul CSAT (n.r. – Consiliul Su-
prem de Apãrare a Þãrii)”, a afirmat
premierul, rãspunzând unei întrebãri
referitoare la poziþia României în pri-
vinþa unei posibile intervenþii milita-

re în Siria. Pe plan intern, premierul a
subliniat cã o decizie în acest sens
nu se poate lua decât în CSAT. „Când
va exista un CSAT pe aceastã temã,
evident cã acolo se iau deciziile”, a
subliniat Ponta.

Þara noastrã poate
contribui politic,
militar sau umanitar
la misiunea din Siria

La rândul sãu, consilierul prezi-
denþial pentru securitate naþionalã,
Iulian Fota, a afirmat cã România ar
putea contribui în Siria politic, mili-
tar, umanitar sau economic, autoritã-
þile fiind pregãtite inclusiv pentru
evacuarea românilor din Siria, dacã
va fi nevoie. „Sunt mai multe planuri
unde noi putem contribui ºi este su-
ficient sã vã uitaþi la misiunile la care
noi am participat pânã acum. Putem
contribui politic ºi solidarizarea în
primul rând are o semnificaþie politi-
cã. Putem contribui militar, fie prin
participare semnificativã la operaþi-
uni, fie prin sprijin pe care-l putem
da acestor operaþiuni militare. Putem
contribui umanitar, am fãcut-o ºi altã
datã. Putem contribui economic, asis-
tenþa economicã având ºi ea un im-
portant aspect umanitar”, a declarat
ieri Fota, la RFI. Acesta a explicat cã
statul român este pregãtit pentru o
eventualã evacuare a românilor din
Siria. „Le-am purtat foarte bine de
grijã pânã acum (n.r. - românilor din
Siria) ºi aici eu cred cã trebuie lãuda-
te instituþiile statului pentru efortu-
rile pe care le-au fãcut. Ne strãduim
cât putem sã le purtãm în continuare
de grijã acestor zece mii de români,
venindu-le în întâmpinare acolo unde
ei vor considera cã au nevoie de asis-
tenþa statului. (...) Suntem deschiºi
sã discutãm, sã analizãm orice cerin-
þã, orice necesitate, orice opþiune. În
momentul ãsta ne facem ºi noi pro-
priile evaluãri, avem resurse pe care
le putem folosi, inclusiv pentru un
astfel de scenariu (n.r. - evacuarea
românilor), dacã va fi nevoie. Statul
român este pregãtit, are o logisticã
suficientã pentru ca, dacã e nevoie,
sã facem ºi evacuãri”, a spus consi-
lierul prezidenþial.
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TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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

înlãnþuite (R)
08:55 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
04:00 A fost odatã asasin...
06:00 Talismanul norocos

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Vãpaia din adâncuri (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Dragoste în 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)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 CSI: Miami (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 Mandrie 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 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 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
22:00 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Restaurãri
02:00 Rãzboiul depozitelor
03:00 Restaurãri
04:00 Colecþia de la Count's

Kustoms

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)
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Filmele din perioada 23.08 - 29.08.2013

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

ªTRUMPFII 2

SUNT O BABÃ COMUNISTÃ

Ore de spectacol:
14:00(3D, ro) 19:00(3D)
21:30(3D)
Gen film: Animaþie,
Comedie, Familie,
Fantastic
Cu: Neil Patrick Harris,
Christina Ricci, Katy Perry,
Anton Yelchin, Alan
Cumming, Hank Azaria,
Jonathan Winters
Regizor: Raja Gosnell

Sunt o babã
comunistã

Ore de spectacol:
16:30
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Luminiþa Gheorghiu,
Marian Râlea, Ana Ularu
Regizor: Stere Gulea

Ore de spectacol:
16:00;18:00; 20:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Luminiþa Gheorghiu,
Marian Râlea, Ana Ularu
Regizor: Stere Gulea

Madagascar 3:
Europe's Most

Wanted
Ore de spectacol: 14:00
Gen film:Animaþie, Aven-
turi, Comedie
Cu:Ben Stiller, Chris Rock,
David Schwimmer, Jada
Pinkett Smith
Regizor:Eric Darnell
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Anunþul tãu!
SC SLATERIS SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere  a acordului de mediu
privind proiectul “CONSTRUIRE
PENSIUNE S+P+2+M CRAIOVA,
STRADA BRAZDA LUI NOVAC, NR.
79E”. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.
NICK S.P.R.L Craiova in calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C
ASMAR S.R.L vinde la licitatie pu-
blica cu strigare constructie cu ni-
vel de inaltime P+1E+M cu destina-
tie locuinta cu suprafata utila 156,87
mp si suprafata construita82 mp si
teren intravilan aferent in suprafata
totala de 250 mp din care 168 mp
liber de constructii situate in Craio-
va str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 2.
jud. Dolj. Pretul bunurilor scoase
la vanzare este de 368.534 lei. Lici-
tatia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Craiova, str. Calea
Bucuresti, nr. 15 B, jud. Dolj, in data
de 12.09.2013 ora 1100. Relatii supli-
mentare la tel: 0251415158 e-mail:
nicksprl@yahoo.com.
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada
Jieþului nr. 19 (fostul Comisariat), pri-
meºte înscrieri pentru anul ºcolar
2013-2014 în perioada 20 august – 5
septembrie 2013, la urmãtoarele dis-
cipline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chita-
rã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet actorie, artã ci-
nematograficã, picturã, graficã. Rela-
þii la telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

LLLLLuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vineriineriineriineriineri
9.00-19.00-19.00-19.00-19.00-19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
ANIVERSÃRI

Biroul Executiv al ANVR
Filiala Dolj ureazã D-lui
General de Brigadã LU-
CULESCU TRAIAN, care
azi, 29 august 2013, ani-
verseazã 101 ani, multã
sãnãtate, viaþã lungã ºi
multe satisfacþii alãturi de
cei dragi! La mulþi ºi sã-
nãtoºi ani!

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU AUTO
PENTRU ANGLIA. SALA-
RIU NEGOCIABIL. TELE-
FON: 00447805868773.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm stupi. Telefon:
0765/638.742.
Bonã, cu simþ de rãspun-
dere 53 ani, îngrijesc copil
externã sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon: 0766/
695.652.
Executãm acoperiºuri, sub-
zidiri, garduri, pavaje, hi-
droizolaþii, termoizolaþii, zi-
dãrii, finisaje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.

Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 camere
decomandate, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4. Te-
lefon: 0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3 camere
decomandate, superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã Amaradia. Tele-
fon: 0770/ 871.554.

Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi 38 ari
curte în sat Þugureºti, co-
muna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ieºi-
re la ºoseaua Craiova – Be-
chet. Telefon: 0734/159.594.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, jude-
þul Dolj, la 16 km de Craio-
va. Telefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependinþe,
livadã, vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 550 mp în co-
muna Podari. Telefon:0744/
251.816 si 0762/872.359.
Vând teren 400 mp intra-
vilan situat în Segarcea str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului), cadastru. Tele-
fon: 0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.

Vând teren intravilan Iºalni-
þa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren Preajba 900 mp.
Telefon: 0723/253.544.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren intravi-
lan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren intravi-
lan la 10 km de Craiova –
cedez 4500mp pentru reno-
varea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toa-
te facilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a
halei pentru vanzarea carnii nr. 3 in suprafata totala de 23,25
mp (din care se liciteaza suprafata de 14 mp., iar suprafata
comuna de 9,25 mp. reprezentand hol, vestiar, grup sanitar
va fi achitata la pretul de 15 euro/mp/luna, conform H.C.L.
nr. 155/29.10.2009), situata in Piata Centrala a municipiul
Calafat,  jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 15 euro (echiva-
lent lei)/mp/luna;

perioda de închiriere este de 5 ani.
participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achita-

rii la zi a datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local.
taxa de participare la licitaþie 150 lei
garanþia de participare la licitaþie 100 lei
caietul de sarcini si lista documentelor necesare parti-

ciparii la licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc la data de 14.09.2013, ora 1100, iar

inscrierea se va face pina la data de 14.09.2013, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel./fax:

0251/333016.

VÂNZAREA PRIN LICITAÞIE PUBLICÃ  A 570 ml ÞEAVÃ

1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, numãrul de fax ºi adresa de e-mail
ale autoritãþii contractante:

Primãria Podari, strada Dunãrii, nr. 67, comuna Podari, judeþul Dolj, telefon
0251339155, fax 0251339155, e-mail: primaria.podari@yahoo.com

2. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, numãrul de fax ºi adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentaþia de atribuire, Caietul de
Sarcini:

Primãria Podari, strada Dunãrii, nr. 67, comuna Podari, judeþul Dolj, telefon
0251339155, fax 0251339155, e-mail: primaria.podari@yahoo.com

3. Obiectul vânzãrii: þeavã gaze 570 ml, având caracteristici: stas 715/ 2;
O/88; φφφφφ 323,9 x 9,5 mm, în cantitate de: 43890kg

       4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 30 septembrie 2013, ora 1200

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primãria Podari, strada Dunãrii,
nr. 67, comuna Podari, judeþul Dolj, telefon 0251339155, fax 0251339155,
e-mail: primaria.podari@yahoo.com

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Românã
d) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 30.09.2013 orele 13.00 în “Sala de

ºedinþe” a Primãriei Comunei Podari.
5. Condiþiile personale, tehnice ºi financiare pe care trebuie sã le îndeplineas-

cã ofertanþii: A. Persoane juridice:
a) Cerere pentru inscrierea la licitatie.
b) Act constatator de la Oficiul Registrului Comerþului (act constitutiv, statut);
c) Copie dupã certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerþului;
d) Sa prezinte dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10

% din valoarea materialelor supuse licitatiei in suma de 9173 lei, prin prezentarea
ordinului de platã în original depus la bãncile comerciale sau la Trezoreria Craio-
va, însoþit de extrasul  de cont din care sã rezulte operaþiunea efectuatã ºi accep-
tatã de banci sau Trezorerie. Contul în care pot fi depusã garanþia de participare
este: RO36 TREZ 2915 006X XX01 2117 deschis la Trezoreria Craiova, C.I.F.
4553399 sau se achitã numerar la sediul casieriei Primariei comunei Podari.

B. Persoane fizice:
           a) Actul de identitate;
b) Dovada privind depunerea garanþiei de participare la licitaþie in cuan-

tum de 10 % din valoarea materialelor supuse licitatiei in suma de 9173 lei, prin
prezentarea ordinului de platã în original depus la bãncile comerciale sau la Tre-
zoreria Craiova, însoþit de extrasul  de cont din care sã rezulte operaþiunea efec-
tuatã ºi acceptatã de banci sau Trezorerie. Contul în care pot fi depusã garanþia
de participare este: RO36 TREZ 2915 006X XX01 2117 deschis la Trezoreria
Craiova, C.I.F. 4553399 sau se achitã numerar la sediul casieriei Primariei comu-
nei Podari.

6. Preþ minim de pornire 2,09 lei/ kg în elaborarea ofertei financiare.
7. Criteriul utilizat la atribuirea contractului: „Oferta cu preþul cel mai mare”
8. În cazul în care ofertele financiare sunt egale, pentru pasii urmatori ai licita-

tiei se va adauga la pretul minim un procent de 5%.
9. Denumirea ºi adresa organismului competent de rezolvare a contestaþiilor ºi

dupã caz de mediere: contestatiile se vor depune in scris la Registratura,
Primãria comunei Podari, sat Podari, jud. Dolj, str. Dunãrii, nr. 67, cod postal:
207465, Romania, in termen de 6 zile de la incheierea sedintei.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND MATIZ, AN FABRI-
CAÞIE 2001. Relaþii la tele-
fon: 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-ma-
rin, piele, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat
2008. Telefon: 0728/
031.821.

Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.

Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
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 antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon: 0766/355.375.

Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând 6 giurgiuvele cu geam.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balotat, sti-
cle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier 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 încãl-
zire. Cadou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
janþã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.

Vând cuptor cu microunde
cu geam spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe, pompã
defectã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând bar cu terasã ºi depen-
dinþe, zona Tribunalul Jude-
þean, str. Iancu Jianu. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folositã.
Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã. Te-
lefon: 0251/546.666.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de cu-
sut, plãci muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, aragaz
+ butelie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, sufra-
gerie, bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cusut, lus-
trã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Telefon:
0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrãni-
toare mari din plastic ºi ta-
blã groasã pentru pui, cur-
cani ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
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 suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucã-
tãrie, 2 radio casetofoane
(30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole, vie
0,30-1-2 lei/buc. Telefon:
0251/415.863; 0765/027.337.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 29 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.

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

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

Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin altoiþi,
fructe mari puieþi de pruni, 2
lei bucata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.

Vând mobilã (diverse), co-
vor 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 cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar –  nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.

CUMPÃRÃRI
AUTO

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã alb. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã, cen-
tral. Telefon: 0769/680.597.
Închiriez teren pentru parca-
re maºini sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru ampla-
sare chioºcuri sau magazi-
ne pe perioadã nedetermi-
natã, zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2 ca-
mere decomandat, zona
George Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol pretabil
bar, discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat ºi utilat. Re-
cent renovat, Rovine, pizze-
ria Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

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

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã  cu
permis auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic, maxim 55
ani. Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a Vete-
ranilor de Rãzboi anunþã
membrii sãi sã se prezinte
la asociaþie pentru a ridica
biletele de cãlãtorie gratuite
conform Legii 44/1994. Sunt
mulþi membri care au plãtit
cotizaþia pe anul 2013 ºi nu
au ridicat biletele.
Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân. Te-
lefon. 0764/568.897. 0751/
911.417.

Pensionar singur caut fami-
lie 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 ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Familia Ion Voiculescu re-
gretã nespus stingerea
din viaþã a celui ce a fost
ing. VICTOR BICÃ. Con-
doleanþe familiei îndoliate.
Familia Marin Lungu  este
alãturi de doamna dr. Ele-
na Bicã ºi de fiul sãu ing.
ªerban, la marea durere
pricinuitã de stingerea din
viaþã  a celui ce a fost ing.
VICTOR BICÃ, specialist
de înaltã clasã, colabora-
tor apropiat în construi-
rea unor mari obiective so-
ciale ºi industriale în mu-
nicipiul Craiova ºi în jude-
þul Dolj. Te vom regreta în-
totdeauna, dragul nostru
prieten. Dumnezeu sã te
odihneascã în pace!

Corpul profesional al
avocaiþlor din Baroul Dolj
ºi salariaþii deplâng înce-
tarea prematurã ºi tragicã
din viaþã a avocatului Ma-
rinescu Gabriel ºi transmit
sincere condoleanþe fami-
liei îndurerate. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Colonel (R) Deca ªtefan,
sublocotenent Hristea
Mircea, ajutant Dumitru
Mariana regretã profund
decesul celui care a fost
General Locotenent CI-
PRIAN GUSTAV MARIN.
Sincere condoleanþe fa-
miliei îndoliate! Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte
ºi pace! Pioasã amintire!
COLECTIVUL DIN CA-
DRUL PRIMÃRIEI GRE-
CEªTI ªI REPREZEN-
TANÞII CONSILIULUI LO-
CAL GRECEªTI TRANS-
MIT SINCERE CONDO-
LEANÞE FAMILIEI ÎNDO-
LIATE LA PIERDEREA
CELUI CARE A FOST DI-
RECTOR VICTOR BICÃ,
OM DE ALEASÃ ÞINU-
TÃ MORALÃ. ODIHNÃ
VEªNICÃ!
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Neînvinse pânã în prima
manºã a play-off-ului, mai
exact în 14 jocuri (10 victorii
ºi 4 egaluri), Astra, Petrolul ºi
Pandurii ºi-au dat cu stângul
în dreptul joia trecutã, mai
având acum doar ºanse teo-
retice pentru a pãtrunde în
grupe, fazã ce ar repre-
zenta o performanþã isto-

ricã pentru fiecare dintre ele.
Fãcând o scurtã analizã, dintre cele trei, As-

tra pare a fi în pole-position în încercarea de a
întoarce soarta calificãrii. Asta dacã luãm în cal-
cul, strict, doar avantajul terenului propriu! Pen-
tru cã altfel, giurgiuvenii au fost praf la Haifa,
scãpând tare ieftin cu acel 0-2. ªi încã o bilã
neagrã, Isãilã nu va putea conta la acest joc pe
Budescu (accidentat; chiar dacã unul dintre cei
mai slabi oameni de pe teren în Israel) ºi pe
Tembo (dat afarã de patronul Ioan Niculae).

Avantajul terenului propriu îl are ºi cocitadi-
na pânã nu demult a Astrei, Petrolul, însã e im-
posibil de crezut cã Swansea ar putea încasa
patru goluri fãrã sã marcheze vreunul.

Pandurii pornesc la drum cu cel mai mic ecart,
numai cã joacã afarã, iar Braga este o echipã tare,
obiºnuitã de ani buni cu prezenþele în fazele avan-
sate ale competiþiilor europene.

Fanii Petrolului n-au depus armele
Suporterii Petrolului au lansat de câteva zile o

campanie fãrã precedent în Ploieºti. Cu mesajul

Celelalte partide ale zilei în tur

Dinamo Kiev (Ucr) –  Aktobe (Kaz) 3-2
Frankfurt (Ger) – Qarabag (Azb) 2-0
Feyenoord (Ola) – Kuban Krasnodar (Rus) 0-1
Tottenham (Ang) – Dinamo Tbilisi (Geo) 5-0
Betis Sevilla (Spa) – Jablonec (Ceh) 2-1
AZ Alkmaar (Ola) – Atromitos Atena (Gre) 3-1
Standard Liege (Bel) – FC Minsk (Blr) 2-0
Rubin Kazan (Rus) – Molde FK (Nor) 2-0
Spartak Moscova (Rus) – Sankt Gallen (Elv) 1-1
St. Etienne (Fra) – Esbjerg (Dan) 3-4
Dnepr (Ucr) – Nomme Kalju (Est) 3-1
Zalgiris Vilnius (Lit) – Salzburg (Aus) 0-5
Trabzonspor (Tur) – Kukesi (Alb) 2-0
Nordsjaelland (Dan) – Elfsborg (Sue) 1-1
Beºiktaº (Tur) – Tromso (Nor) 1-2
Nice (Fra) – Apollon Limassol (Cip) 0-2
Genk (Bel) – Hafnarfjardar (Isl) 2-0
Stuttgart (Ger) – Rijeka (Cro) 1-2
Sheriff Tiraspol (Mol) – Vojvodina (Srb) 1-1
Thun (Elv) – Partizan Belgrad (Srb) 0-1
Skenderbeu Korce (Alb) – Cern. Odesa (Ucr) 0-1
APOEL Nicosia (Cip) – Waragem (Bel) 1-1
Slovan Liberec (Ceh) – Udinese (Ita) 3-1
Fiorentina (Ita) – Grasshopper (Elv) 2-1
Dila Gori (Geo) – Rapid Viena (Aus) 0-1
Pasching (Aus) – Estoril Praia (Por) 0-2
Slask Wroclaw (Pol) – Sevilla (Spa) 1-4
Maccabi Tel Aviv (Isr) este calificatã din oficiu, deoarece adversara

sa, PAOK Salonic (Gre), a fost avansatã în play-off-ul Ligii Campionilor,
dupã ce UEFA a exlus-o din competiþie pe Metalist Harkov (Ucr), gãsitã
vinovatã de a fi trucat o partidã din competiþia internã.

„Noi credem cã se poate! Crede ºi tu!”, fanii „lu-
pilor” au umplut oraºul cu bannere.

Încã de la intrarea dinspre Bucureºti ºi pânã la
celãlalt capãt al municipiului, pe marginea princi-
palelor artere de circulaþie ºi pe unele blocuri apa-
re acest mesaj. Suporterii galben-albaºtrii promit
un spectacol de neuitat în tribune.

Contra, pe aceeaºi lungime de undã
Antrenorul Cosmin Contra este în acelaºi ton

cu fanii ºi este încrezãtor în potenþialul echipei
sale de a remonta diferenþa din tur. „De ce sã nu
sperãm într-un miracol? Vom lupta pentru ºanse-
le noastre, acelea care vor fi, de 5 la sutã, sã
spunem. Vom face tot ce depinde de noi pentru a
ne califica în grupe“, a anunþat Contra.

Antrenorul lui ªahtior Do-
neþk, Mircea Lucescu, a decla-
rat, marþi searã, pentru site-ul
tuttojuve.com, cã îºi doreºte
sã-l transfere pe atacantul
formaþiei Juventus Torino, Fabio
Quagliarella, dar acest lucru nu
depinde doar de campioana

BUNDESLIGA – ETAPA A IV-A

Meci în devans
Freiburg – Bayern Munchen 1-1

(Hofler 86 / Shaqiri 33)
Partida a fost programatã marþi, deoarece Bayern va susþine vineri searã, când va

debuta runda a IV-a a campionatului german, Supercupa Europei, contra lui Chelsea.
Clasament: 1. Bayern 10p, 2.Dortmund 9p, 3. Leverkusen 9p, 4. Mainz 9p, 5. Hertha

7p...14. Freiburg 2p, 15. Hamburg 1p, 16. Schalke 1p, 17. Stuttgart 0p, 18. Braunschweig 0p.

Digi Sport 1

19:00, 22:30 – FOTBAL – Liga Euro-
pa: Astra – Maccabi Haifa, Braga – Pan-
durii.
Digi Sport 2

17:15 – HANDBAL (M) – Cupa Poli-
tehnica (la Timiºoara): HC Odorhei – Po-
taisa Turda / 21:00 – ATLETISM – Dia-
mond League Elveþia.
Digi Sport 3

19:15 – HANDBAL (M) – Cupa Poli-
tehnica: Poli Timiºoara – Energia Tg. Jiu.
PRO TV

20:30 – FOTBAL – Liga Europa: Pe-
trolul – Swansea.
TVR 2

20:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ –
Campionatele Mondiale de la Kiev (Ucrai-
na): finale la mãciuci ºi panglicã.
Sport.ro

17:00 – FOTBAL – „Talent Cup 2013”:

David Moyes pregãteºte o mutare
de rãsunet în Premier League. Noul
manager al lui Manchester United vrea
sã aducã pe “Old Trafford” un jucãtor
din curtea unei rivale la tilul.

Potrivit DailyMirror, Manchester
United intenþioneazã sã-l transfere pe
David Luiz. Fundaºul central brazilian
s-a aflat în aceastã varã ºi în vizorul
Barcelonei, dar spre deosebire de
catalani “Diavolii” au fãcut o ofertã
concretã: 30 de milioane de lire
sterline.

Lucescu a pus ochii pe un jucãtor de la Juve:

„Îl vreau, dar nu depinde doar de noi”
Ucrainei.

“Quagliarella este un jucãtor
uriaº, l-aº lua imediat. Nu
depinde însã doar de noi! Este
dificil sã-l conving sã vinã în
Ucraina. De câteva luni mã
interesez de el, dar pânã acum
nu l-am putut convinge. Vedem

ce se va întâmpla în aceastã
ultimã sãptãmânã de transfe-
ruri”, a spus Lucescu.

Fabio Quagliarella, în vârstã
de 30 de ani, a mai evoluat în
cariera sa la AC Torino, Fioren-
tina, Chieti, Ascoli, Sampdoria
Genova, Udinese ºi Napoli.

United, ofertã pentru David LuizSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Academia Hagi – Anji.
Eurosport

8:45 – CANOTAJ – Campionatul Mon-
dial din Coreea de Sud / 16:45 – CICLISM
– Turul Spaniei: etapa a 6-a / 20:00, 22:05

– TENIS (M, F) – Open-ul SUA.
Eurosport 2

13:00 – DARTS – Seria Mondialã: eta-
pa I / 18:00, 21:30 – TENIS (M, F) –
Open-ul SUA.

sursa: prosport.ro
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LIGA EUROPA – PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ
Astãzi în tur

ASTRA – Maccabi Haifa (Isr) 0-2 19:00, Digi 1

PETROLUL – Swansea City (Ang) 1-5 20:30, PRO TV

Sporting Braga (Por) – PANDURII 1-0 22:30, Digi 1
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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)

Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

După 1-1 la Bucureşti, Steaua a
remizat iarăşi, scor 2-2, marţi sea-
ră, cu Legia Varşovia şi s-a califi-
cat în grupele Ligii Campionilor
graţie golurilor înscrise în depla-
sare. Este pentru a şaptea oară
când gruparea roş-albastră îşi pro-
cură un loc la “masa bogaţilor”,
unde nu mai fusese prezentă din
sezonul 2008-2009.

Steaua a rezolvat rapid califica-
rea. Nici nu se aşezaseră bine pe
scaune minunaţii suporteri ai Le-
giei, şi tabela arăta deja un incredi-
bil 0-2. Nicuşor Stanciu a deschis
scorul în minutul 7, după ce a fost
servit perfect de Tănase. Interna-
ţionalul român de tineret a depăşit
din corp un fundaş polonez, învin-
gându-l pe fostul goalkeeper al
Vas luiului, Kuciak,  cu un şut la
colţul lung.

La primul meci oficial după doi ani de absenţă, una
cauzată de dezafilierea dictată de FRF, .formaţia lui Adri-
an Mitetelu, FC “U” Craiova, a câştigat greu, după pre-
lungiri, scor 2-1, partida disputată marţi seară, pe stadio-
nul “Nicolae Dobrin”, în compania divizionarei de liga a
III-a SCM Argeş Piteşti, partidă contând pentru turul IV
al Cupei României. La finele timpului regulamentar scorul
a fost 0-0. Pentru craioveni a punctat Vasile Gheorghe
(96) şi Cornel Frăsineanu (113 pen.), în timp ce reuşita
piteştenilor a purtat semnătura lui Dulcea (97). SCM Pi-
teşti a încheiat meciul cu un om mai puţin, Pâslaru fiind
eliminat la faza penalty-ului.

Nicolo Napoli a jucat cu echipa: Hotoboc – Mitic,
Acka, Cosic, Buşu – V. Gheorghe (Bălaşa 100), Mâr-
zeanu (Frăsineanu 100), Săceanu, Cruceru (Rioşanu
116) – Stoianof, Goge.

Reamintim, într-un meci tratat pe larg în  număru l de
ieri al cotid ianului nostru, în turul V al competiţiei KO

ajunsese anterior şi CS Universitatea Craiova, învingă-
toare cu 6-1 la Tg. Jiu în faţa echipei secunde a celor de
la Pandurii. Pentru  echipa pregătită de Eric Lincar au
marcat Dragu (25), Voinea (49), Dragalina (58, 62 pen .) şi
Fl. Pârvu (68, 73).

Ia tă şi celela lte rezulta te consemnate marţi : A r-
mata Aurul Brad – Minerul Motru 1-0, Chindia Târgo-
viş te –  Alro Slatina 3-2, FCM Dorohoi –  Rapid CFR
Suceava 2-1, Kosarom Paşcani – SC Bacău 1-2, Spor-
ting Lieşt i – FCM Dunărea Galaţi 0-1, Viitoru l Axintele
– Faru l Constanţa 1-3, FC Voluntari – Unirea Slobozia
5-0, Juven tus Bucureşt i – ACS Berceni 0-1, CS Balo-
teşti –  Sportul Studenţesc 3-0 (neprezentare), Inter
Clinceni –  CS Clincen i 2-3, Petrolis tul Boldeşt i – CS
Mioveni 2-0, FC Păpăuţ i – Gloria Buzău 1-2, Arieş ul
Turda – Unirea Târlungeni 0-1, Avântul Bârsana – Olim-
pia Satu Mare 2-1, Hid işeu l de Sus  – Luceafăru l Ora-
dea 3-0 (nu a avut  loc).

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANŞA SECUNDĂ

Steaua,
din nou cu

granzii la masă

Marţi           în tur
Legia Varşovia (Pol) – STEAUA 2-2 1-1
(Radovici 27, Rzezniczak 90+4 / Stanciu 7, Piovaccari 9)
Austria Viena (Aus) – Dinamo Zagreb (Cro) 2-3 2-0
(Mader 5, Kienast 82 / Brozovici 33, Fernandes 43, Beciraj 70)
FC Basel (Elv) – Ludogoreţ Razgrad (Bul) 2-0 4-2
(F. Frei 11, Degen 79)
PAOK Salonic – Schalke 04 (Ger) 2-3 1-1
(Athanasiadis 53, Katsouranis 79 / Szalai 43, 90, Draxler 67)
Arsenal FC (Ang) – Fenerbahce Istanbul (Tur)2-0 3-0
(Ramsey 25, 72)

Miercuri, după închiderea ediţiei
Zenit St. Petersburg (Rus) – Pacos Ferreira (Por) 4-1
Celtic FC (Sco) – Şahtior Karagandy (Kaz) 0-2
NK Maribor (Slv) – Viktoria Plzen (Ceh) 1-3
Real Sociedad (Spa) – Olympique Lyon (Fra) 2-0
AC Milan (Ita) – PSV Eindhoven (Ola)

1-1
Câştigătoarele acestor „duble” merg în grupele competiţiei, în timp ce

pierzătoarele vor continua în grupele Ligii Europa. Privind ultimul as-
pect, cu o execpţie. UEFA a exclus ieri pe Fenerbahce din actuala ediţie a
cupelor europene (pentru trucarea unor partide din ompetiţia internă),
urmând ca locul să-i fie atribuit unei alte echipe. Detalii, în numărul de
mâine al cotidianului nostru.

În grupele Ligii Campionilor sunt direct calificate echipele: Bayern
Munchen (Ger), FC Barcelona (Spa), Chelsea FC (Ang), Real Madrid
(Spa), Manchester United (Ang), FC Porto (Por), SL Benfica (Por), Atle-
tico Madrid (Spa), Şahtior Doneţk (Ucr), Olympique Marseille (Fra),
ŢSKA Moscova (Rus), Paris Saint-Germain (Fra), Juventus Torino (Ita),
Manchester City (Ang), Ajax Amsterdam (Ola), Borussia Dortmund (Ger),
Olympiacos FC (Ger), Galatasaray (Tur), Bayer Leverkusen (Ger), FC
Copenhaga (Dan), SSC Napoli (Ita), RSC Anderlecht (Bel).

 “Avem o echipă foarte bună, suntem un grup unit şi am fost recompensaţi. Anul acesta am reuşit să ne
îndeplinim două obiective, titlul şi această calificare. Vreau să dedic această victorie şi această calificare
patronului nostru, familiei mele, soţiei mele şi tuturor fanilor. În momentul de faţă am reuşit să trecem în
următoarea etapă, acesta este un pas foarte important. Ştiam că avem valoare să trecem de Legia. La
Bucureşti nu am avut rezultatul pe care ni-l doream, însă în seara aceasta am reuşit să marcăm două
goluri şi să ne creă ocazii clare. Am spus dinainte că ambele meciuri vor fi dificile, că vom juca calificarea
la Varşovia. Toate meciurile sunt grele la acest nivel, băieţii şi-au dat seama, au crescut enorm”.

Laurenţiu Reghecampf – antrenor Steaua

“Este o seară tr istă! Cu mai
multă atenţie puteam obţine alt re-
zultat. Primul gol primit a venit
după o situaţie de unu la unu, în
care jucătorul Stelei a depăşit fun-
daşul nostru, iar al doilea a venit
după o greşeală a noastră la mijlo-
cul terenului. Abia după aceea am
jucat foarte dur. Adversarii noştri
au fost mai relaxaţi şi noi am în-
ceput cursa de urmărire. Steaua
ştia însă că are un avantaj enorm
în faţa noastră. Realist, dacă este
să privim per ansamblu, după du-
bla manşă s-a calificat echipa mai
bună. Ei au mult mai mult potenţi-
al faţă de noi, se vede cu ochiul
liber calitatea pe care o au”.

Jan Urban – tehnician Legia.

Apoi, doar două minute mai târ-
ziu, Filip l-a deschis în careu pe Pi-
ovaccari (foto), italianul a întors
mingea şi l-a făcut sanie pe adver-
sarul direct, după care a strecurat
abil balonul pe sub Kuciak. “Du-
bla” lovitură n-a contat pentru fanii
campioanei Poloniei. Nu s-au oprit
nici măcar o secundă din cântat şi
încurajări. Şi asta a contat în jocul
Legiei. În minutul 20, Kucharczyk
a trimis în poarta lui Tătăruşanu,
dar golul a fost anulat corect pen-
tru ofsaid. 7 minute mai târziu însă,
goalkeeper-ul stelist nu a mai avut
ce face la mingea trimisă cu capul
de Radovici de lângă visătorul La-
tovlevici. 1-2 şi gazdele sperau într-
o revenire miraculoasă. Dar au trăit
periculos finalul de repriză, deoa-
rece Steaua a avut două-trei con-
traatacuri bune, care ar fi putut să
demoleze din nou fragila apărare din
faţa lui Kuciak.

Şi după pauză, steliştii s-au apă-
rat excelent, chiar dacă Georgiev-
ski a continuat să aibă probleme
cu neobositul Kosecki. Fundaşii lui
Reghe s-au arătat stăpâni pe situa-
ţie, demonstrând că există viaţă şi
după Chiricheş (n.r. accidentat şi
care după acest meci va evolua
pentru Tottenham). Minutele s-au
scurs în favoarea Stelei, care, pro-
fitând şi de extenuarea adversaru-
lui, a încheiat meciul în atac. Rzez-
niczak a înscris cu 30 de secunde
înainte de final, dar emoţiile au fost
risipite la scurt timp de “centralul”
portughez Pedro Proença.

Laurenţiu Reghecampf a tri-
mis în teren următoarea formu-
lă de echipă: Tătăruşanu – Geor-

gievski, Szukala, Gardoş, Latovle-
vici – Bourceanu, Filip – Popa,
Stanciu (Ad. Cristea 59), Tănase
(Tatu 72) – Piovaccari (Iancu 89).

Roş-albaştrii îşi află azi
adversarii din grupe

În această seară, de la ora 19:00,
în direct la TVR 1, Digi 1, Sport.ro
şi Eurosport, Steaua va afla cu cine
se va duela în grupele prestigioasei
competiţii. Plasaţi în ultima urnă
valorică, oamenii lui Reghecampf
ar putea da piept, într-o grupă in-
fernală, cu Bayern Munchen, Paris
SG şi Manchester City. Varianta cea
mai uşoară ar fi cu Benfica, ŢSKA
Moscova şi FC Basel.

Echipa lui Mititelu însoţeşte CS
Universitatea în turul V al Cupei României

Calificare
în prelungiri!


