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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

- L-au invitat pe Pacepa să ne
facă o vizită; trebuie, Popescu-
le, încă de la graniţă, să-i spu-
nem PA!

Bărbatul de 40 de ani, din oraşul Filiaşi,  care, băut şi fără
permis, marţi după-amiază,  în timp ce circula pe  „Calea Se-
verinului”,  în zona hipermarketului Baumax a pierdut con-
trolul maşinii pe  care o conducea şi a lovit două TIR-uri par-
cate pe marginea carosabilului, a fost arestat. Poliţ iştii au sta-
bilit că bărbatul avea permisul de  conducere anulat din anul
2001 şi, în plus, a comis  o nouă infracţiune în stare  de recidi-
vă post-executorie.  Ieri după-amiază, Jude cătoria Craiova i-a
emis  mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 15 zile,
însă decizia nu este  definit ivă.
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ULTIMA ORĂ

Jose Mourinho
vine la Bucureşti

Grupa E a Ligii Campionilor
are următoarea componenţă:

Chelsea
Schalke 04

Basel
Steaua
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Oficialitãþile au anunþat, cu surle ºi trâmbiþe, cã
sâmbãtã, 31 august, de Ziua Limbii Române, vor
inaugura Drumul Judeþean 713, care leagã Sinaia
de rezervaþia naturalã de pe platoul Bucegilor. Un
drum care, teoretic, este închis ºi care este un real
pericol pentru turiºti, scrie adevarul.ro. Dacã în
ultimele luni, muncitorii au realizat parapeþi din
beton pentru a preveni surparea malurilor, aceºtia
nu au rezolvat ºi problema bolovanilor cãzuþi de
pe versant. Este vorba de 16 kilometri de drum
pentru tractoare, fostul drum al oilor ºi al vacilor,
care a fost asfaltat timp de trei ani, contra sumei de
12 milioane de euro - din bugetele Ministerului
Dezvoltãrii ºi Consiliilor Judeþene Dâmboviþa ºi
Prahova - ºi care a început sã se surpe cu doar
câteva zile înainte de inaugurare, potrivit adeva-
rul.ro. Drumul este mai îngust decât unul judeþean
normal, adicã douã maºini încap greu una pe lângã
cealaltã, iar asta îl face extrem de periculos, în spe-
cial în zona de urcuº, unde asfaltul ºerpuieºte pe
buza prãpastiei. Reabilitarea DJ 713 Sinaia – Caba-
na Cuibul Dorului – ªaua Dichiului – Cabana Ba-
bele a început în septembrie 2010, printr-o colabo-
rare între Dâmboviþa ºi Prahova ºi are termen de
finalizare 3 ani. Valoarea totalã a investiþiei pe dru-
mul din munte se ridicã la peste 50 de milioane de

Camera Deputaþilor
ºi Senatul îºi reiau,
de luni, activitatea

Camera Deputaþilor ºi
Senatul sunt convocate, pentru
luni, în a doua sesiune ordinarã
a Parlamentului din anul 2013.
Potrivit unui comunicat remis
Mediafax, preºedintele Senatului
convoacã Biroul Permanent luni,
ora 14.00, iar grupurile parla-
mentare se vor întruni la ora
15.00. Senatorii se vor reuni în
plen de la ora 16.00, la sediul
din Palatul Parlamentului. De
asemenea, Camera Deputaþilor
este convocatã în a doua sesiune
ordinarã a anului 2013 tot în
ziua de luni, la ora 14.00.
ªedinþa Biroului Permanent al
Camerei Deputaþilor va avea loc
începând cu ora 13.00.

UNPR va beneficia
de loc eligibil pe listele
PSD la europarlamentare

Uniunea Naþionalã pentru
Progresul României (UNPR) va
beneficia de un loc eligibil pe
listele PSD la alegerile europar-
lamentare de anul viitor, a
declarat ieri pentru Agerpres
vicepreºedintele acestei formaþi-
uni ªerban Mihãilescu. Potrivit
acestuia, negocierile din interio-
rul Alianþei de Centru Stânga
(ACS, adicã PSD ºi UNPR)
prevãd asigurarea pentru UNPR
a unei poziþii de europarlamen-
tar. „Este o chestiune promisã.
Pânã acum, toate promisiunile au
fost respectate în ACS, ºi la
alegerile parlamentare. Deci, nu
cred cã nu vor fi respectate la
alegerile europarlamentare”, a
afirmat Mihãilescu. Vicepreºedin-
tele UNPR susþine cã numele
candidatului partidului nu a fost
încã stabilit.

Românii aflaþi în
Siria sunt sfãtuiþi
de Ministerul Afa-
cerilor Externe
(MAE), printr-o
atenþionare posta-
tã pe site-ul institu-
þiei, sã pãrãseascã
aceastã þarã „cât
mai curând posibil,
prin mijloacele de
transport încã ope-
raþionale”. „Având
în vedere cã situa-
þia de pe întreg te-
ritoriul Siriei a cu-
noscut o deteriorare majorã în ultima
perioadã, Ministerul Afacerilor Exter-
ne recomandã cetãþenilor români care
se mai aflã în aceastã þarã sã o pãrã-
seascã cât mai curând posibil, prin
mijloacele de transport încã operaþi-
onale”, atenþioneazã MAE. Diploma-
þia românã explicã faptul cã forþele
înarmate ale opoziþiei sunt concen-
trate în zone aglomerate ºi dens po-
pulate. „În acþiunea de reprimare, for-
þele guvernamentale utilizeazã inclu-
siv armament greu ºi aviaþie militarã.
Pe fondul deteriorãrii accelerate a si-
tuaþiei, pe linie de securitate, existã
temeri legate de posibilitatea declan-
ºãrii unor violenþe extreme, de am-
ploare mai mare decât cele care au
avut loc la Homs, Hama ºi Alep”,
susþine MAE. Conform deciziei Con-
siliului UE din iulie 2012 privind tre-
cerea companiei de stat „Syrian Air-
lines” pe lista de sancþiuni a UE, sin-
gurele rute de evacuare ale cetãþeni-
lor români din Siria sunt cele teres-
tre, spre statele vecine, în primul rând
spre Liban, apoi spre Iordania ºi Tur-
cia, aratã ministerul. La aceastã orã
nu mai existã nici o cursã directã cã-
tre România, precizeazã MAE. „Ce-
tãþenii români sunt avertizaþi cã exis-
tã în continuare riscul ca autostrãzi
importante (Tartous-Latakia, Latakia-
Alep, Homs-Alep ºi Damasc-Iorda-
nia) sã fie temporar închise. Legãtu-
rile de comunicaþie în Siria pot suferi

Pâinea va fi mai ieftinã din 1 sep-
tembrie în raioanele specializate din hi-
permarketuri, dar ºi în magazinele pro-
prii ale brutãriilor, odatã cu reducerea
Taxei pe Valoare Adãugatã (TVA) de la
24% la 9%, a declarat, ieri, pentru Ager-
pres, preºedintele Patronatului Român
din Industria de Morãrit, Panificaþie ºi
Produse Fãinoase - ROMPAN, Aurel
Popescu. „Avem certitudinea cã toþi co-
mercianþii vor ieftini pâinea ºi produ-

Europarlamentarul PSD Corina Cre-
þu, membrã a Ordinului Naþional „Stea-
ua României”, solicitã public retrage-
rea acestei distincþii acordate lui Las-
zlo Tokes în decembrie 2009, ea invo-
când „fapte dezonorante ºi contrare Ar-
ticolului 1 din Constituþia României”.
„Stimaþi membri ai Consiliului de Onoa-
re al Ordinului Naþional «Steaua Ro-
mâniei», în baza Legii 29/2000 privind
sistemul naþional de decoraþii al Româ-
niei, având în vedere dispoziþiile Lite-
rei b) a Articolului 52 prevãzutã în ca-
drul acesteia, solicit public retragerea
Ordinului «Steaua României» acordat
domnului Laszlo Tokes la data de 14
decembrie 2009, pentru fapte dezono-
rante ºi contrare Articolului 1 din Con-
stituþia României, care
au adus prejudicii Ro-
mâniei ca stat, precum
ºi tuturor cetãþenilor
români care dezavu-
eazã poziþiile extremis-
te ºi contrare convie-
þuirii inter-etnice”, se
aratã în mesajul Cori-
nei Creþu, citat într-un
comunicat remis
agenþiei Mediafax. Po-
trivit acesteia, „este
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lei. Din aceastã sumã, contribuþia CJ Damboviþa
este de 31.600.000 de lei, ceea ce reprezintã 62%, iar
CJ Prahova vine cu aproape 19.400.000 de lei, adicã
38%. DJ 713 are o lungime de 16 km, iar în Dâmbovi-

þa sunt 10 km. Drumul Judeþean 713 mai este cu-
noscut ºi sub numele de „Drumul Babelor”. Un ri-
val de frunte al Transfãgãrãºanului ºi Transalpinei,
atât din punctul de vedere al peisajelor care parcã
se prãbuºesc peste tine sau þi se aºtern verde la
picioare, dar mai ales al calitãþii drumului, o ºosea
linã, nou-nouþã, Transbucegi sau „Calea Daciei“
este foarte aproape de finalizare. Pe 31 august,
ºoseaua va da atunci o probã de foc, când la Cru-
cea Caraiman este programatã o manifestare dedi-
catã Limbii române, dar ºi pentru inaugurarea dru-
mului, la care sunt aºteptaþi aproximativ 5.000 de
participanþi. Majoritatea vor urca spre Cruce pe
Transbucegi. De reþinut este ºi faptul cã autocarele
ºi maºinile cu masa peste 7,5 tone nu vor avea ac-
ces pe acest drum, din cauza îngustimii ºoselei. Pe
alocuri, este nevoie ca ºoferii care coboarã spre
Sinaia sã staþioneze pentru a da prioritate celor care
urcã. Partea carosabilã are o lãþime cuprinsã între 4
ºi 5,50 metri. În ciuda, încã, a dezavantajelor, atuu-
rile Transbucegi sunt de netãgãduit: peisajele spec-
taculoase rivalizeazã cu orice zonã de munte din
Elveþia, aerul este limpede ºi tare, curat ºi ozonifi-
cat, punctele de belvedere sunt amplasate strate-
gic, iar zona este o mostrã de sãlbãticie, presãratã
cu stâne ºi numeroase turme de oi, vaci ºi mãgãruºi.

Pâinea va fi mai ieftinã din 1 septembrie
în hipermarketuri, dar ºi în magazinele

proprii ale brutãriilor
sele din panificaþie atât în hipermarke-
turi, cât ºi în magazinele proprii ale bru-
tãriilor de la 1 septembrie, pentru cã
vom avea TVA redusã de 9%, iar con-
sumatorii vor mânca o pâine fiscalizatã
ºi mai sigurã din punct de vedere igie-
nico-sanitar. Practic, începând de du-
minicã nu numai pâinea se va ieftini, ci
ºi produsele de panificaþie care au com-
poziþia pâinii, cornuri, covrigi sau chi-
fle, dar fãrã umpluturi”, a spus acesta.

Corina Creþu cere retragerea Ordinului
„Steaua României” lui Tokes, menþionând

cã e membru al Ordinului
inadmisibil ca un deþinãtor al Ordinu-
lui Naþional «Steaua României» – în
grad de Cavaler - sã conteste public,
printr-o serie de aprecieri ºi acþiuni, ca-
racterul de stat naþional, unitar ºi indi-
vizibil al României”. „Solicitarea recen-
tã a europarlamentarului român Laszlo
Tokes cãtre premierul Ungariei, Viktor
Orban, de instituire a unui protectorat
maghiar asupra Transilvaniei reprezin-
tã escaladarea unei serii întregi de acþi-
uni ºi declaraþii anti-naþionale din par-
tea sa, care au promovat în mai multe
medii teza periculoasã a autonomiei pe
criterii etnice. Am speranþa cã împãrtã-
ºiþi, fiecare dintre dumneavoastrã, prin-
cipiile Constituþiei României ºi ale lup-
tei împotriva extremismului. De aceea,

am încredere cã veþi fi
receptivi la aceastã
solicitare ºi cã veþi da
un semnal cu privire la
nevoia respectãrii fun-
damentelor morale ale
statului ºi poporului
român. Cu deosebitã
consideraþie, Corina
Creþu, europarlamen-
tar PSD, membrã a
Ordinului Naþional
«Steaua României»”.

 MAE: Românii din Siria sã pãrãseascã
„imediat” þara, „pericol major”

unele întreruperi sau limitãri. Existã,
de asemenea, riscul de producere de
atacuri teroriste în locuri publice.
Cetãþenilor români care se aflã încã
pe teritoriul acestui stat le este reco-
mandat sã evite în totalitate deplasã-
rile în localitãþile Alep, Daraa, Deir
Ezzour, Hama, Homs, Idleb ºi Da-
masc”, adaugã diplomaþia de la Bu-
cureºti. Românii care ignorã avertis-
mentele MAE ºi se deplaseazã în
zone de risc sunt atenþionaþi cã o fac
„pe propria rãspundere” ºi „vor su-
porta consecinþele unor astfel de cã-
lãtorii”, având în vedere cã, de la caz
la caz, pot interveni limitãri privind
posibilitãþile de intervenþie ale misi-
unilor diplomatice ºi oficiilor consu-
lare de carierã în situaþii de urgenþã,
se mai aratã în mesajul postat pe site.
Cetãþenii români prezenþi pe terito-
riul Siriei sunt sfãtuiþi sã contacteze
Ambasada României la Damasc (prin
telefon, fax sau Internet), pentru a-ºi
înregistra prezenþa ºi transmite pro-
priile coordonate, precum ºi pe cele
ale rudelor lor, astfel încât, în even-
tualitatea unei situaþii de urgenþã, sã
poatã beneficia, la cerere, de asisten-
þa statului român. În cadrul Departa-
mentului Consular funcþioneazã o li-
nie telefonicã +40.21.319.21.37 la
care cetãþenii români afectaþi de ac-
tuala situaþie din Siria pot suna 24/
24, pentru asistenþã ºi informaþii
consulare.



cuvântul libertãþii / 3vineri, 30 august 2013 administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie

Fiind cel mai fierbinte proiect de
pe ordinea de zi, toatã lumea se aº-
tepta ca regulamentul pentru ges-
tionarea câinilor fãrã stãpân din
Craiova sã ridice spiritele în plenul
de ieri. Însã surpriza a constituit-o
iubitorii de animale care au venit
într-un numãr destul de mare la
ºedinþã, trei rânduri de scaune din
salã fiind ocupate numai de cãtre

aceºtia. Nici nu au început bine
dezbaterile, cã unul dintre repre-
zentanþi s-a strecurat printre ca-
merele de luat vederi ale jurnaliºti-
lor, solicitând prezidiului dreptul de
a vorbi. Dupã o discuþie aprinsã
cu preºedintele de ºedinþã, Pavel
Badea, Chiorãscu Ligia a înþeles cã
existã un regulament de funcþio-
nare cãruia va trebui sã i se supu-
nã. Ceilalþi iubitori de animale nu
au putut fi opriþi de la comentarii
nici mãcar cu ameninþarea cã vor
fi evacuaþi din salã dacã nu pãs-
treazã liniºtea. Pe parcursul ºedin-
þei, ei au improvizat o adevãratã
galerie, aplaudând ºi adresând com-
plimente sau acuze la adresa con-
silierilor de la microfon.
Cherciu a fãcut
mai multe amendamente

Primul consilier care a luat cu-
vântul a fost democrat-liberalul

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Regulamentul pentru gestionarea câi-
nilor din Craiova a iscat un adevãrat
scandal la ºedinþa CLM de ieri. În salã au
fost prezenþi mai mulþi iubitori de ani-
male care nu s-au limitat numai la aplau-
ze ºi susþineri verbale pentru unii dintre
consilieri, ci au dorit sã ia cuvântul în

plen pentru a-ºi expune propriile idei.
Nici avertismentul preºedintelui de ºedin-
þã cã vor fi evacuaþi din salã nu i-a fãcut
pe aceºtia sã-ºi schimbe atitudinea, pã-
rãsind sala în trombã abia dupã ce soar-
ta regulamentului a fost tranºatã, fiind
votat de consilierii majoritari ai USL.
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Dan Cherciu. Acesta a cerut ca
proiectul sã fie retras pentru 30 de
zile, timp în care sã aibã loc con-
sultarea tuturor pãrþilor „ºi vã ga-
rantez cã va ieºi un proiect mult
mai bun decât cel de astãzi”. Con-
vins fiind cã aceastã propunere nu
va avea succes, Cherciu a venit
atunci ºi cu o listã de amendamen-
te, pe articole. Acesta a propus ca

animalele sã nu fie prinse cu crose
ºi plase, pentru cã atunci câinii se
zabat ºi creazã disconfort, ºi sã nu
fie inventariate pe fiºe, ci electro-
nic. Pentru o mai bunã identifica-
re, sã i se facã fiecãrui câine ºi câte
o fotografie. „Poate sunã ºtiinþifi-
co-fantastic, dar astãzi o fotogra-
fie digitalã nu produce costuri ºi
ar avea marele avantaj cã va elimi-
na orice discuþie legatã pe tema cã
se scot ºi se pun crotalii, deci du-
ble înregistrãri. Am înþeles cã se
practicã astfel de lucruri la adãpost,
nu le pot nici confirma ºi nici in-
firma. Dar evidenþa dublatã de fo-
tografie eliminã aceste discuþii”.
Adopþia ºi sterilizarea
sã fie gratuite

Cea mai importantã propunere a
acestuia a vizat însã taxele pe care
craiovenii, proprietari de câini, le vor
suporta prin acest regulament. El a

venit cu ideea ca adopþia unui câine
de la adãpostul canin Breasta sã fie
gratuitã. De asemenea, ºi steriliza-
rea. „Cheltuielile cu sterilizarea sunt
semnificative, în cuantum de 3-4
milioane, deci sunt comparabile cu
taxa pe care ar plãtit-o dacã refuzã
sã facã acest lucru, care este de 5
milioane. Sunt foarte multe cazuri
în Craiova, la curþi, unde sunt pen-
sionari unde aceste valori sunt pro-
hibitive ºi atunci omul va prefera
sã elibereze câinele pe domeniul
public decât sã plãteascã aceºti
bani. Propun eliminarea costurilor
cu sterilizarea ºi luarea în evidenþã,
sã fie gratuite pentru proprietarul de
câini ºi suportate de cãtre Primã-
rie”. O altã obiecþie a consilierului a
fost legatã de obligaþia ca proprie-
tarii sã-ºi scoatã câinii la plimbare
având la ei obiecte pentru curãþe-
nie, cum ar fi mãtura ºi fãraºul. ”Sã
fim realiºti, pânã la urmã cu o pun-
gã de unicã de folosinþã pot fi înlã-
turate excrementele lãsate de câini
pe domeniul public. Sincer eu nu
vãd pe cineva plimbându-se prin
oraº ºi având în buzunar câte o
mãturã, fãraº ºi alte ustensile”.
Pãreri împãrþite
în rândul consilierilor USL

Consilierul USL, Emilian ªtefâr-
þã a cerut ºi el ca regulamentul sã
prevadã ca maidanezii sã fie luaþi
de pe domeniul public nu doar la
solicitãri, ci pe tot timpul progra-
mului ecarisajului. Alesul PP-DD,
Ionel Panã a solicitat ca regulamen-
tul sã fie amânat ºi dezbãtut temei-
nic în urmãtoarele zile, apoi ºi-a pus
problema dacã aceste prevederi vor
putea fi duse la îndeplinire de cãtre
Salubritate. Consilierul PDL, Mari-
an Vasile a ridica problema taxei pe
care proprietarul trebuie sã o plã-
teascã dacã are mai mult de doi
câini. Consilierii USL, Rãzvan So-
coteanu ºi Lucian Dindiricã i-au
îndemnat pe colegi sã voteze favo-
rabil proiectul propus de Executiv.
„Avem un regulament bun pentru
stadiul în care ne aflãm, þinnd cont
de faptul cã niciodatã nu a existat
aºa ceva”, a spus social-democra-
tul Rãzvan Socoteanu. Consilierul
Lucian Dindiricã a pus problema
oamenilor muºcaþi de aceºti câini
pe strãzi. „Cred cã întâi trebuie sã
apãrãm oamenii ºi dupã aceea câi-
nii. Votãm aºa cum este, îl modifi-
cãm dacã e cazul împreunã cu iu-
bitorii de animale ºi, la final, vom
avea un proiect perfect”.
ONG-urile susþin cã regulamen-
tul va avea efect invers

Oana Popescu, preºedintele aso-

ciaþiei „Speranþã pentru animale” a
luat cuvântul în cadrul ºedinþei
CLM Craiova ºi a spus cã acest
regulament nu va scãdea numãrul
câinilor, dimpotrivã îl va spori.
„Sterilizarea obligatorie e un lucru
binevenit, ni l-am dorit ºi noi de
mult. Însã taxa de 500 de lei pen-
tru cei care nu o doresc va duce la
abandon”. Aceasta a arãtat cã un
numãr mare de câini vor fi adan-
donaþi din  gospodãrii, acolo unde
se cresc 20.000 de câini cu stã-
pâni ºi marea majoritate nu îºi per-
mit sã achite taxele unei sterilizãri
într-un cabinet particular.„ O ster-
lizare de mascul este între 80 ºi 150
de lei, iar a unei femele între 150 ºi
250 de lei, la care se adaugã taxã
de microcipare de 50 de lei, deci
ajungem cu costurile la 350 de lei.
În situaþia asta, între a plãti primã-
riei 500 de lei sau unui cabinet 350
de lei, proprietarul va alege meto-
da abandonului. Dumneavoastrã ar
fi trebut întâi sã faceþi o bazã de
date de înregistrare a acestor câini
ºi apoi sã venim cu metode coer-
citive pentru cei care nu sterilizea-
zã”. Reprezentantul ONG-ului a
contestat ºi timpul de trei luni pe
care proprietarii îl au la dispoziþie
pentru a-ºi steriliza câinii. „Este
insuficient pentru cã sunt în jur de
12-13 cabinete veterinare, din care
jumãtate presteazã operaþii de ste-
rilizare, care sunt operaþii de mare
chirurgie. Fizic nu ajunge timpul
sã fie sterilizate”. Craioveanca Li-
gia Chiorãscu a luat ºi ea cuvân-
tul, solicitând categoric ca regula-
mentul sã fie amânat pentru o pe-
rioadã de trei luni, timp în care sã
fie dezbãtut din nou.
Genoiu: ”Regulamentul trebuie
sã înceapã într-un fel”

Viceprimarul Craiovei, Mihai
Genoiu, care a îndeplinit preroga-

tivele de primar, edilul Lia Olguþa
Vasilescu lipsind de la ºedinþã, a
spus cã regulamentul nu poate fi
retras de pe ordinea de zi. Mai
mult, acesta a declarat cã este ne-
voie de aceste prevederi în Craio-
va. „Acasã când mã duc, mã aº-
teaptã cãþeii mei la poartã ºi întâi
vorbesc cu ei ºi dupã aceea cu fa-
milia. Calitatea  de viceprimar mã
face sã judec, de data aceasta, cu
raþiunea, ºi nu cu sufletul. Încerc
sã fac un echilibru pentru cã co-
munitatea este a tuturor, ºi a iubi-
torilor ºi a neiubitorilor de câini.
Primãria are obligaþia sã deserveas-
cã cetãþenii, sã creeze un oraº
model ºi cu toþii avem obligaþia sã
facem ca strãzile, spaþiile verzi sã
fie pe placul tuturor. Vã rog sã în-
þelegeþi cã acest regulament trebu-
ie sã înceapã într-un fel. Aveþi un
sprijin în toate problemele legate de
sufletul acestor câini ºi primul lu-
cru care nu ar trebui sã existe este
violenþa legatã de ei. ªi ea nu poate
fi stãvilitã decât prin implicarea
tuturor. Vã propun sã înþelegeþi cã
trebuie sã existe un regulament pe
care îl vom perfecþiona în perma-
nenþã ºi vom fi alãturi de comuni-
tatea oraºului Craiova din toate
punctele de vedere”, a spus Mihai
Genoiu.

Deºi au fost supuse la vot ºi alte
trei variante, propuse de consilieri,
regulamentul a  trecut în forma pe
care a conceput-o Executivul Pri-
mãriei Craiova, cu câteva amen-
damente fãcute de Asociaþia Chi-
nologicã Oltenia, printre care ºi
renunþarea la taxa de 50 de lei pe
care proprietarii ar fi trebuit sã o
plãteascã pentru deþinerea de la trei
câini în sus. Proiectul a fost votat
de consilierii PSD ºi UNPR. Au
existat ºi trei voturi împotrivã (ale
consilierilor PDL), precum ºi douã
abþineri (ale consilierilor PP-DD).
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Magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au admis, ieri dupã-amia-
zã, propunerea procurorilor de

la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova ºi au dispus ares-
tarea preventivã pe o perioadã
arestarea preventivã pentru 15
zile a lui Ion Grejdan, de 40 de
ani, din Filiaºi, care marþi dupã-
amiazã a lovit douã TIR-uri par-
cate pe “Calea Severinului”, în
zona hipermarketului “Baumax”.
Bãrbatul a fost reþinut miercuri
searã, de poliþiºtii Biroului Ru-
tier Craiova, care au extins cer-
cetãrile în ceea ce-l priveºte ºi
au stabilit cã avea permisul de
conducere anulat din anul 2001,
fapt ce nu l-a împiedicat sã urce
la volan. În plus, marþi, dupã co-
miterea faptei, Grejdan a suflat
în etilotest, rezultatul fiind o
concentraþie de 1,01 mg/l alco-

Analiza dinamicii accidentelor
rutiere a relevat faptul cã, în pe-
rioada 1 ianuarie 2013 – 29 au-
gust 2013, pe drumurile deschise
circulaþiei publice din Dolj s-au
produs 159 accidente grave, în
care ºi-au pierdut viaþa 31 per-

ªoferul bãut ºi fãrã permisªoferul bãut ºi fãrã permisªoferul bãut ºi fãrã permisªoferul bãut ºi fãrã permisªoferul bãut ºi fãrã permis
care a lovit douã TIR-uri a fost arestatcare a lovit douã TIR-uri a fost arestatcare a lovit douã TIR-uri a fost arestatcare a lovit douã TIR-uri a fost arestatcare a lovit douã TIR-uri a fost arestat

Bãrbatul de 40 de ani, din oraºul Fi-
liaºi, care, bãut ºi fãrã permis, marþi
dupã-amiazã, în timp ce circula pe „Ca-
lea Severinului”, în zona hipermarke-
tului Baumax a pierdut controlul ma-
ºinii pe care o conducea ºi a lovit douã
TIR-uri parcate pe marginea carosa-
bilului, a fost arestat. Poliþiºtii au sta-

bilit cã bãrbatul avea permisul de con-
ducere anulat din anul 2001 ºi, în
plus, a comis o nouã infracþiune în sta-
re de recidivã post-executorie. Ieri
dupã-amiazã, Judecãtoria Craiova i-a
emis mandat de arestare preventivã
pe o perioadã de 15 zile, însã decizia
nu este definitivã.

ol pur în aerul expirat, însã la
spital a refuzat recoltarea pro-
belor biologice.

Reamintim cã, marþi dupã-
amiaza, Ion Grãjdan, de 40 de
ani, din Filiaºi, în timp ce con-
ducea un autoturism marca Cie-
lo pe „Calea Severinului” dinspre
centrul Craiovei cãtre Filiaºi, pe
fondul consumului de alcool, a
pierdut controlul direcþiei de
mers ºi, în zona hipermarketului
„Baumax”, s-a oprit direct în
douã TIR-uri  parcate pe margi-
nea drumului. Poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova ajunºi la locul im-
pactului au constatat cã bãrbatul
scãpase cu leziuni uºoare, care
nu-i pun viaþa în pericol, ºi l-au
testat cu etilotestul, rezultând o
concentraþie de 1,01 mg/l alcool
pur în aerul expirat. În aceste
condiþii, oamenii legii l-au dus la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, pentru recoltarea pro-
belor biologice, în vederea stabi-
lirii alcoolemiei. Numai cã, odatã
ajuns aici, doljeanul a declarat cã
refuzã sã se supunã recoltãrii
probelor biologice. În plus, în
urma verificãrilor efectuate în
baza de date a IPJ Dolj a reieºit
cã bãrbatul nu posedã permis de
conducere. Pe numele sãu s-a
întocmit atunci dosar penal ºi a
fost lãsat sã plece acasã. Numai
cã oamenii legii au continuat ve-
rificãrile în cauzã, ºi au stabilit
cã bãrbatul avea, de fapt, permi-
sul de conducere anulat din anul
2001, când a fost prins condu-
când un autoturism pe drumurile
publice deºi avea permisul de
conducere suspendat. Mai mult
decât atât, Grejdan se aflã în sta-
re de recidivã post-executorie,
fiind condamnat la 3 ani de în-
chisoare în anul 2007, pentru
comiterea infracþiunii de furt. Cu
noile date obþinute, poliþiºtii l-au

ridicat pe bãrbat, miercuri searã,
faþã de el fiind luatã mãsura reþi-
nerii pentru 24 de ore. Ieri a fost
prezentat Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova ºi instan-
þei de judecatã, fiind arestat pre-
ventive pentru 15 zile.

“În cauzã a fost începutã ºi con-
firmatã urmãrirea penalã faþã de
doljeanul de 40 de ani, acesta fi-
ind reþinut pe bazã de ordonanþã
de reþinere pentru 24 ore ºi intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv Dolj. Astãzi (n.r.-ieri) a
fost prezentat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova cu pro-
punere de punere în miºcare a
acþiunii penale ºi de arestare pre-

ventivã, propunere promovatã la
instanþã, unde i s-a emis mandate
de arestare preventivã pentru 15
zile. În sarcina sa s-au reþinut in-
fracþiunile de conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice
cu permisul anulat, refuz de re-
coltare a probelor biologice ºi pã-
rãsirea locului accidentului, întru-
cât a încercat sã fugã dupã im-
pactul cu TIR-urile, însã a fost
prins”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Decizia Judecãtoriei Craiova
poate fi atacatã cu recurs la Tri-
bunalul Dolj, întrucât nu este
definitivã.

Razie rutierã
de amploare pe vitezã

De ieri, poliþiºtii doljeni au demarat o
amplã acþiune pentru conºtientizarea con-
ducãtorilor auto cu privire la importanþa
respectãrii regimului legal de  vitezã, acþiu-
ne ce se va derula pe tot parcursul week-
end-ului. Astfel, toate maºinile dotate cu
radar vor fi scoase în stradã, astfel cã
poliþiºtii îi avertizeazã pe ºoferi sã nu calce
prea tare pedala de acceleraþie.

soane, iar alte 151 persoane au
suferit vãtãmãri corporale gra-
ve. Dintre acestea, pe fondul vi-
tezei, atât cea excesivã cât ºi cea
neadaptatã la condiþiile de drum,
s-au produs 33 accidente rutie-
re grave, care s-au soldat cu 5

persoane decedate, 40 persoane
rãnite grav ºi 24 de persoane rã-
nite uºor.

Tocmai de aceea, pentru creº-
terea gradului de siguranþã ru-
tierã ºi conºtientizarea partici-
panþilor la trafic asupra conse-

cinþelor accidentelor rutiere ge-
nerate de nerespectarea regimu-
lui legal de vitezã, poliþiºtii Ser-
viciului Rutier Dolj, împreunã cu
lucrãtori din cadrul Poliþiilor Orã-
ºeneºti ºi Municipale din judeþ,
vor desfãºura, pânã pe 31 au-

gust, o amplã acþiune, pe prin-
cipalele artere rutiere din Dolj.

“În cadrul acþiunii se vor fo-
losi toate autospecialele pe care
sunt montate echipamente vi-
deo-radar din dotarea poliþiei
doljene. Acestea vor fi amplasa-
te pe sectoarele de drum unde
frecvent se produc accidente
rutiere pe fondul nerespectãrii
regimului legal de vitezã precum
ºi pe acele tronsoane de drum
unde, datoritã configuratiei, se
poate depãºi cu mult limita de
vitezã stabilitã de legislaþia rutie-
rã”, ne-a explicat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Alin Apostol.
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Ştirea a apărut pe site-ul săptămâna-
lului francez „Le Point” şi anunţă că un
proiect imobiliar ameninţă existenţa ce-
lebrului garaj, prezentat în scandalul Wa-
tergate, din Arlington (Virginia), care a
găzduit mai multe întâlniri secrete între
jurnalistul Bob Woodward, de la „Wa-
shington Post”, la originea dezvăluirilor,
şi sursa sa, agentul FBI, Mark Felt. Pro-
motorul imobiliar american Monday Pro-
perties intenţionează demolarea a două
imobile, inclusiv garajul construit în 1965,
situat la nr.1401 pe bulevardul Wilson.
„Cele două clădiri sunt la sfârşitul vie-
ţii. Ele vor fi înlocuite cu un imobil mul-
tifuncţional, adică va oferi spaţii comer-
ciale, birouri şi locuinţe” a menţionat
Tim Helmig, responsabilul cu dezvolta-
rea imobiliară la Monday Properties. Afa-
cerea Watergate este „un eveniment im-
portant în istoria ţării noastre”, a recu-
noscut Tim Helmig, care a propus să „lu-
creze împreună cu comunitatea pentru
prezervarea plăcii comemorative insta-
late cu mulţi ani în urmă în faţa garaju-
lui”. Proiectul imobiliar este în faza de
început şi trebuie examinat de toate păr-
ţile. Pe o inscripţie la intrarea în garaj se

MIRCEA CANŢĂR

Mai mult decât o ştire
poate citi că a fost locul a şase întâlniri,
între octombrie 1972 şi octombrie 1973,
între jurnalistul lui „Washington Post” Bob
Woodward şi „Deep Throat”, agentul FBI
Mark Felt. Garajul a fost ales ca loc de
întâlnire fiind considerat un loc anonim
şi sigur, potrivit plăcii comemorative. In-
formaţiile furnizate de Mark Felt lui Bob
Woodward, referitoare la spargerea se-
diului Partidului Democrat din Washing-
ton, situat în imobilul Watergate, de că-
tre foşti angajaţi ai Casei Albe, pentru a
instala tehnică de ascultare, au potenţat
o campanie de presă devastatoare, care
a dus la demisia preşedintelui republican
Richard Nixon, aflat la a doua legislatu-
ră, în octombrie 1974. De fapt, jurnaliş-
tii Bob Woodward şi Carl Bernstein, răs-
plătiţi cu premiul Pulitzer, au descoperit
prin propriile investigaţii, dar şi cu ajuto-
rul unei contabile republicane înfricoşată
de repercusiuni, că întreaga campanie de
realegere s-a făcut cu fonduri ce prove-
neau din surse ilegale. „Washington Post”,
nava amiral a presei americane timp de
80 de ani, ce paradox!, a fost vândut re-
cent lui Jeff  Bezos (44 de ani), fondato-
rul site-ului de comerţ online Amazon.

Filmul „Toţi oamenii preşedintelui”
(1976), cu actorii Robert Redford şi
Dustin Hoffman în rolurile jurnaliştilor
menţionaţi, a obţinut în 1977 nu mai pu-
ţin de 4 premii Oscar. Dincolo de între-
gul story, captivant, filmul, reluat în ne-
numărate rânduri pe canalele de televi-
ziune, oferă şi mostre de jurnalism au-
tentic, cu reporteri devotaţi profesiei şi
un redactor-şef al publicaţiei menţiona-
te, Breen Bradlee, pentru care convinge-
rea că adevărul triumfă în cele din urmă
este un crez de viaţă. „Toţi oamenii
preşedintelui” a fost nu doar un film
artistic încununat de premii, ci o lecţie
de jurnalism fără egal, Bob Woodward
şi Carl Bernstein devenind modele de
urmat. Astăzi, când auzim, pe meleagu-
rile autohtone, că presa nu trebuie să
mai atace nu ştiu ce instituţii, bine privi-
te la Bruxelles, nu putem decât să ne
gândim la etica jurnaliştilor de la „Wa-
shington Post”. Pentru că presa nu e
datoare să urmeze nici recomandările
Bruxellesului, nici ale Washingtonului şi
nici chiar indicaţiile lui Dumnezeu posta-
te pe cer cu litere de foc, cum spunea
nu de mult un bun jurnalist al ţării.

O anchetă preliminară a fost deschisă de Parchetul din
Paris în urma plângerii depuse de două asociaţii pentru apă-
rarea drepturilor omului împotriva programului american de
spionare a comunicaţiilor electronice la nivel mondial PRISM,
a anunţat o sursă apropiată dosarului. O plângere a fost de-
pusă pe 11 iulie de către Federaţia Internaţională a Drepturi-
lor Omului (FIDH) şi Liga Drepturilor Omului (LDH), în
numele apărării libertăţilor individuale. Această anchetă a fost
deschisă pe 16 iulie, pentru „acces şi menţinere frauduloase
într-un sistem de prelucrare automată a datelor”, „colectare
ilicită de date cu caracter personal”, „atingere adusă intimi-
tăţii vieţii private” şi „încălcarea secretului corespondenţei”,
a precizat sursa judiciară. Agenţia Naţională americană pen-
tru Securitate (NSA), care supervizează PRISM, este acu-
zată de spionarea comunicaţiilor electronice mondiale efec-
tuate pe servicii online ca Facebook, Google sau Skype în

Cu trei săptămâni înainte de alegerile legis-
lative din Germania, cancelarul Angela Mer-
kel (foto) şi rivalul său Peer Steinbrück vor
participa, duminică, la singurul lor duel tele-
vizat, semnala ieri AFP, care comenta că
aceasta este una dintre ultimele şanse ale so-
cial-democratului de a recupera o parte din

Germania: Merkel şi Steinbrück,
duminică, în singurul lor duel televizat

rămânerea în urmă. Fost ministru de Finanţe
în guvernul Merkel de „mare coaliţie” din
2005 până în 2009, Peer Steinbrück, în vâr-
stă de 66 de ani, ar urma să încerce o desta-
bilizare a cancelarului profitând de subiectele
polemice apărute în dezbaterea germană: cri-
za euro şi proiectul unei intervenţii militare în

Siria, potrivit aceleiaşi surse. Ultimele sonda-
je de opinie indică un avans în creştere pen-
tru Angela Merkel, în vârstă de 59 de ani,
care are şanse să obţină un nou mandat pen-
tru actuala coaliţie de guvernământ cu Parti-
dul Liber-Democrat (FDP). Totuşi, Partidul
Social-Democrat (SPD) mai poate spera să
obţină destule voturi pentru a o constrânge
pe Angela Merkel la o nouă „mare coaliţie”.
Conform unui sondaj de opinie publicat mier-
curi, conservatorii - Uniunea Creştin-Demo-
crată (CDU) şi Uniunea Creştin-Socială (CSU,
în Bavaria) - sunt creditaţi cu 41% din inten-
ţiile de vot, aproape dublu faţă de social-de-
mocraţi, creditaţi cu 22%. FDP are 5%, iar
Verzii, aliaţi ai SPD, 11%. Aproape 30 de pro-
cente îl separă pe Steinbrück de Merkel în
sondajele de popularitate. Angela Merkel este
preferată mai ales pentru modul în care a ges-
tionat criza euro. Acest al cincilea duel televi-
zat din istoria germană nu ar urma să devină
o luptă crâncenă, estimează Ulrich von Ale-
mann, politolog din cadrul Universităţii din

Düsseldorf. Potrivit acestuia, „Steinbrück,
mai ales, se va arăta prudent, va încerca să
nu pară prea agresiv”. Candidatul social-de-
mocrat a anunţat deja că o va întreba pe An-
gela Merkel despre costul crizei din zona euro
pentru contribuabilul german, acuzând-o că
le-a „distribuit somnifere” alegătorilor. Totuşi,
îi va fi greu să marcheze multe puncte, deoa-
rece social-democraţii au votat împreună cu
guvernanţii toate planurile de ajutorare a ţări-
lor  în c riză,  c omentează sursa citată.
Steinbrück ar urma, de asemenea, să insiste
asupra diferenţelor care s-au accentuat în ul-
timii ani între bogaţi şi săraci. „Programul SPD
cu Steinbrück este cu siguranţă unul dintre
cele mai social-democrate de la Willy Brandt
(cancelar între 1969 şi 1974) încoace”, re-
marcă Hajo Funke, de la Universitatea Liberă
din Berlin. Duelul televizat, transmis în direct
cu începere de la ora 18.30 GMT de cinci
canale de televiziune, ar urma să aibă o bună
audienţă, într-o campanie foarte puţin animată
pentru moment, adaugă sursa citată.

Franţa a deschis o anchetă asupra
programului american de spionaj PRISM

cadrul acestui program, potrivit dezvăluirilor fostului con-
sultant american al NSA Edward Snowden (foto). Date per-
sonale ale cetăţenilor europeni sunt transferate şi utilizate în
Statele Unite, fără ca ei să ştie şi fără să aibă mijloacele de a
se apăra în faţa tribunalelor americane. În afară de rolul NSA
şi FBI, această plângere împotriva unui autor necunoscut
vizează să clarifice rolul jucat în scandalul PRISM de către
Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, Youtube, Sky-
pe, AOL şi Apple. Potrivit plângerii, consultate de AFP, „ex-
perţi apreciază că (aceşti furnizori de acces) nu pot ignora
colectarea de date materiale găzduite pe serverele lor şi că ar
fi fost obligaţi să creeze mijloacele tehnice necesare permi-
terii colectării”. Potrivit reclamanţilor, aceste societăţi „tre-
buiau să asigure un nivel suficient de protecţie a datelor găz-
duite pe serverele lor”. Astfel, ele „au putut implementa mij-
loacele tehnice necesare care să permită folosirea datelor,

aducând atingere intimităţii vieţii private”. „Salut deschide-
rea acestei anchete. Sper că ea nu este doar de circumstanţă
şi că va conduce la investigaţii cât mai aprofundate posibil,
cu voinţa de a elucida atingerile aduse vieţii private comise
de NSA”, a declarat Patrick Baudouin, un avocat FIDH.
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Pentru creditele de consum ga-
rantate cu ipotecã, dobânzile por-
nesc în prezent de la 8,9% pe an
pentru clienþii care au salariul vi-
rat într-un cont BCR ºi de la 9,1%
pe an pentru clienþii standard,
dobânzile fiind fixe pe primii cinci
ani, iar nivelul poate fi mai mare
cu pânã la un punct procentual,
în funcþie de scoringul clientu-
lui. Noile dobânzi de la 1 septem-
brie vor porni de la 7% pe an. În
cazul împrumuturilor negaranta-

te, dobânzile pleacã acum de la
12,5% pe an ºi pot ajunge la un
nivel maxim de 18,9%, în func-
þie de situaþia clientului. Noile rate
de dobândã vor începe de la
12%. “Vrem sã acordam credi-
te. Avem suficientã lichiditate ºi
suntem pregãtiþi sã susþinem re-
venirea creditarii ºi economia per
ansamblu atât prin credite nega-
rantate, cât ºi garantate”, a decla-
rat, într-un comunicat, Andrew
Gerber, director produse retail în

cadrul BCR. Banca reduce toto-
datã dobânzile pentru depozitele la
termen în lei cu 0,25-0,5 puncte
procentuale, urmând sã se situe-
ze între 3% ºi 4,25% pe an, în
funcþie de maturitatea depozitului.
Reducerea este aplicatã în contex-
tul scãderii dobânzii de politicã
monetarã a BNR, care a determi-
nat coborârea dobânzilor pe piaþa
bancarã ºi a randamentelor titlu-
rilor de stat.

MARGA BULUGEAN

Banca Comercialã Românã (BCR)
reduce, de la 1 septembrie, dobânzile
fixe pentru creditele de nevoi perso-
nale în lei cu ºi fãrã garanþie ipoteca-
rã, cu pânã la 3,4 puncte procentuale,
respectiv un punct procentual, ºi pen-
tru depozitele la termen în lei cu 0,25-

0,5 puncte, a anunþat ieri banca. Con-
siliul de Administraþie al BNR a decis
la începutul lunii august sã reducã rata
dobânzii de politicã monetarã, de la
5% la nivelul minim record de 4,5%
pe an, dupã ce nivelul fusese redus ºi
în iulie, de la 5,25% pe an.

Din data de 22 octombrie
a.c va intra în vigoare noua
prevedere introdusã prin
Legea nr. 250 din 19 iulie
2013 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã ºi
pentru modificarea Legii nr.
116/2002 privind prevenirea ºi
combaterea marginalizãrii
sociale,  potrivit cãreia,
angajatorii au obligaþia infor-
marii agenþiilor pentru ocupa-
rea forþei de muncã teritoriale,
ocuparea locurilor de muncã
vacante care au fost comuni-
cate, în termen de o zi de la

data ocupãrii acestora, în
condiþiile legii. „Persoanele
aflate in cautarea unui loc de
muncã pot accesa Serviciul
Electronic de Mediere a
Muncii,  http://www.sem-
m.ro/LMV/home.seam  sau
reþeua de cooperare între
serviciile publice de ocupare
europene creatã pentru
facilitarea liberei circulaþii a
lucrãtorilor în cadrul Spaþiului
European ºi Elveþia, EURES
Romania,  http://eures.anof-
m.ro/”, a precizat Alina
Ghercioiu, inspector asistent,
Compartiment Control Mãsuri
Active.

MARGA BULUGEAN

În prezent
ANOFM deru-

leazã  campania
de informare

”Mai informat,
mai multe

ºanse!” în ca-
drul proiectului
FII INFORMAT!,
în scopul creºte-

rii vizibilitãþii
instituþiei prin

promovarea
serviciilor ofe-
rinte clienþilor,

potenþialilor
clienþi. În vede-

rea unei infor-
mãri cât mai

corecte ºi actualizate, ANOFM va publica zilnic,
prin intermediul unui comunicat de presã,

postat pe site-ul instituþiei ºi trimis reprezen-
tanþilor mass media,  locurile de muncã vacante

declarate de angajatori.

Asociaþia “Ca-
rousel Project” a
vernisat la înce-
putul acestei sãp-
tãmâni expoziþia
“ C r e a t o r ” .
Aceasta a reunit
13 tineri artiºti
din Craiova ºi lu-
crãrile acestora
de picturã, grafi-
ca, sculpturã ºi
fotografie. Au
expus Sebastian
Viscol, Ioana Flu-
erasu, Pavel Flu-
erasu, Raluca
Chirea, Bianca
Breleanu, Crina
Duchi, Bogdan
Grosu, Miruna
Caminescu, Cornel Pârvulescu,
Rebeca Rãdulescu, Luchian Ma-
rinescu, Alma Cãlinescu ºi Rãz-
van Toma. Cel mai tânãr artist ex-
pozant - Sofia Flueraºu - are 5
ani, iar lucrarea sa de picturã a
fost atracþia expoziþiei.  “Eveni-

mentul – unic pânã acum în Cra-
iova, având în vedere cã s-a pe-
trecut într-un spaþiu neconven-
þional, terasa unui bar – a atras
nenumãraþi trecãtori curioºi sã
fotografieze ºi sã se fotografieze
cu exponatele de sculpturã care

au fãcut senzaþie:
o girafã aurie, o li-
belulã-gigant, de-
gete, un cal fãrã
corp, o bufniþã
gânditoare. Insta-
laþia de sticlã, ta-
blourile ºi desenele
tinerilor nu au
scãpat nici ele de
aprecierile vizita-
torilor surprinºi ºi
încântaþi”, spun
organizatorii. Ex-
poziþia “Creator”
va rãmâne des-
chisã publicului
pânã la sfârºitul
acestei sãptãmâni,
cu deschidere de
la ora 18.00.

De asemenea, miercuri, 28 au-
gust, Asociaþia “Carousel Project”
a organizat atelierul “Original”. în
cadrul cãruia tinere pricepute în
arta make-up-ului ºi a hairstyling-
ului, “au construit”, în faþa publi-
cului, machiaje ºi coafuri îndrãz-
neþe pe care orice tânãrã ºi-ar dori
sã le încerce mãcar o datã pe varã.
Atelierul a fost urmat de prezen-
tarea de modã intitulatã tot “Ori-
ginal”, desfãºuratã ieri ºi în ca-
drul cãreia au fost prezentate cre-
aþii vestimentare semnate de ta-
lentaþi designeri din Craiova. Cele
trei evenimente reprezintã activi-
tãþi ale proiectului “Creator”, im-
plementat în perioada mai – au-
gust 2013 de cãtre Asociaþia “Ca-
rousel Project, prin Programul
“Tineret în Acþiune” al Uniunii
Europene. Parteneri în proiect
sunt Asociaþia EUROPROTEC-
TOR România, Muzeul  Olteniei
ºi Asociaþia Fotografilor ºi Came-
ramanilor din Oltenia.

ALINA DRÃGHICI

BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale

BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale

BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale
BCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzileBCR reduce, de la 1 septembrie, dobânzile

fixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personalefixe pentru creditele de nevoi personale

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

”Mai informat,
mai multe ºanse!”

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni

Expoziþia “Creator” a reunit

tinerii artiºti craioveni



vineri, 30 august 2013 cuvântul libertăţii / 7educaţie
BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Universitatea, înapoi la …elite!
Devalorizarea până sub pragul minimei

rezistenţe a sistemului nostru educaţional de
toate gradele s-a repercutat cu un plus de
tristă evidenţă îndeosebi în zona învăţămân-
tului superior. Faptul că există, fără-ndoia-
lă, o interdeterminare de tip cauză şi efect
între cele două segmente, fără a le nega cu
obstinaţie, nu constituie, în ciuda unor con-
vingeri larg răspândite, principala cauză şi
motivul esenţial pentru masiva degradare a
Universităţii. În definitiv, au existat, de-a lun-
gul vremii, şcoli generale şi licee distribuite
într-o largă paletă axiologică, iar acest lucru
n-a constitui un impediment pentru câştiga-
rea şi conservarea unui râvnit ş i meritat
prestigiu al unor atenee româneşti.

Dincolo însă de contexte ce ţin de un în-
treg proces de degradare a societăţii în era
globalizării, ce se resimte şi este denunţată
nu doar la noi, ci mai peste tot, principala
cauzalitate a acestei nefaste stări de lucru,

şi aceasta „globalizată”, o constituie ceea ce
reprezintă, în ultimele decenii, fenomenul de
masificare a învăţământului superior. Mai
grav ca prin alte părţi, la noi ciclul universi-
tar a coborât până spre pragul ridicolului:
fără a mai insista cu detalii atât de cunoscu-
te încât au intrat deja în folclorul străzii, să
reţinem totuşi realitatea, nu mai puţin …folc-
lorică la rândul ei, că frecventarea unui ci-
clu superior şi-a adjudecat drept unic mobil
şi finalitate obţinerea râvnitului „carton”.

Liberalizarea postdecembristă a permis,
printre multe alte declicuri de la reglemen-
tări atestate de îndelungate tradiţii, şi des-
chiderea largă, prea largă, a ateneelor pen-
tru tinerii nu toţi şi nu totdeauna animaţi de
vreun ideal al învăţării. S-a adăugat, ime-
diat, o reţea de instituţii pretins universitare,
denaturând încă şi mai mult întregul seg-
ment al unei educaţii ce trebuia să se reven-
dice de la un statut academic. Subfinanţa-

rea, coroborată cu sărăcia şi, ca regretabil
efect, o potenţare dezolantă a decalajului din-
tre bogaţi şi săraci au obligat centrele uni-
versitare, inclusiv pe cele de tradiţie şi de
prestigiu, la o decizie hazardată, semănând
cu un fel de vânare a viitorilor clienţi. În
consecinţă, nici actul instructiv nu avea cum
să se sustragă acestui tăvălug al degradării:
chiar şi la palierele curriculare, impuse, cum
se spune, de nisc aiva instanţe „central”-
europene, au trebuit să suporte varii ş i,
uneori aiuritoare, ajustări potrivit cu …cala-
poadele dascălilor, mulţi dintre ei fără reale
şi principiale testări profesionale.

Ce-i de făcut? Dificil de identificat mă-
suri miraculoase în contextul unui sistem
blocat în rigidităţi de tot felul, de la cele ale
unei legislaţii încă netranşate definitiv şi, mai
ales, mergând, mai adânc, la rezistenţa ma-
sivă şi agresivă a diriguitorilor şi a comilito-
nilor lor, dascălii înşişi. Unica salvare ar fi

una radicală: revenirea, cu voinţa – mai ales
politică – larg împărtăţită şi larg asumată, la
Universitatea de elită. Atributul acesta n-ar
mai trebui să sperie: întâi, fiindcă Universi-
tatea ca instituţie şi instanţă academică, a
fost aşa de la apariţia ei în târziul Ev Mediu;
apoi, fiindcă, aşa cum decreta, cu un patos
pe cât de c onvingător pe atât de legitim,
marele cărturar italian Umberto Eco recent,
la Burgos, în Spania, cu prilejul încununării
sale cu titlul de Doctor Honoris Causa, Uni-
versitatea, în esenţa ei ultimă, este chemată
să dea societăţii elitele de care aceasta are
imperioasă nevoie.

Cât despre „cartoane”, ele n-au, nic i mai
mult, nici mai puţin, decât valoarea unor
biete banale … vouchere.  Adică,  nişte sim-
ple anexe, ataşate unor dosare de „cadre”,
cvas i-egale, ca impedanţă profesională, cu
cele de „activitate politică” ce se cereau în
vechiul sis tem.

Ultima probă a examenului de bacalaureat din
acest an - cea la alegere a profilului şi specializării
- va fi susţinută astăzi de 2.232 de elevi doljeni.
Examenul începe la ora 9.00, iar candidaţii nu au
voie să intre în sală cu telefone mobile sau mate-
riale din care s-ar putea inspira. 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 septembrie vor fi soluţionate con-
testaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezulta-
tele finale. Potrivit metodologiei, se consideră pro-

Astăzi are loc ultima
probă a bacalaureatului

„Ne-am gândit să iniţiem
aces t proiect pentru c ă nu
putem să nu observăm că
internetul şi televizorul reprezin-
tă de multe ori opţiunea copiilor,
în detrimentul cărţilor. Partene-
riatul cu Biblioteca Judeţeană din
Filiaşi a luat naştere din dorinţa
de a trezi interesul copiilor faţă
de lectură, de a le arăta c ă la
bibliotecă pot descoperi un
univers special, captivant, acela
al c ărţilor”, a precizat Alexandra
Toma, coordonatorul Centrului
„Sfântul Nicolae” din Filiaşi.
Prima activitate desfăşurată în
cadrul parteneriatului a constat
în c itirea unor fragmente din
cartea “Colţ Alb”, de Jack
London, pe lângă lectura având
loc şi disc uţii libere pe baza
textului ales. Copiii au fost
încântaţi de această iniţiativă,
care le es te de mare folos
tocmai pentru că intră în
legătură cu specialişti în dome-
niul literelor, bibliotecarii.  “Am

Copiii din Filiaşi, beneficiari
ai parteneriatului
“Lectura educă spiritul”

Centrul social „Sfântul Nicolae” din Filiaşi a
încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Anton Pann”
parteneriatul educaţional „Lectura educă spiri-
tul”. Acest parteneriat urmăreşte desfăşurarea
de acţiuni şi programe de educaţie în beneficiul
copiilor aflaţi în grijă Asociaţiei Vasiliada, având
ca scop formarea şi dezvoltarea deprinderilor de
citit, trezirea interesului pentru lectură, crearea
respectului faţă de carte.

fost bucuros  când ni s-a spus că
doamna bibliotecar  ne va citi
fragmente din “Colţ Alb”,
deoarece am de lecturat această
carte în vacanţă ş i astfel am
înţeles mai bine textul şi esenţa
lui”, a mărturisit Cătălin, în
vârs tă de 10 ani. Reprezentanţii
Centrului “Sfântul Nicolae”
subliniază faptul c ă programele
educative pe care le derulează au
un mare impact asupra benefi-
ciarilor, că încearcă să îmbine
acţiunile instructive cu cele
recreative,  astfel încât să fie cât
mai antrenante şi mai atrac tive
pentru ei. “Suntem foarte
mulţumiţi că şi de această dată
copiii sunt receptivi la iniţiativele
pe c are le avem, că se implică,
sunt entuziasmaţi, c ă de fiecare
dată când le propunem să
participe la programele Asociaţiei
Vasiliada, cu rol esenţial în
formarea lor educativă”, a
completat Alexandra Toma.

ALINA DRĂGHICI

movat la examenul de bacalaureat, candidatul care
a participat la toate probele de evaluare a compe-
tenţelor lingvistice şi digitale, a obţinut cel puţin
nota cinci la fiecare 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 generală se rotunjeş-
te la 6,00.

ALINA DRĂGHICI
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Se vor face schimburi
de experienţă între arheologi
şi restauratori

În curs de implementare se află
şi proiectul „Centru de coordona-
re şi conducere a intervenţiei în caz
de dezastre în zona transfrontalie-
ră“, contractat tot prin POCT Ro-

mânia-Bulgaria, în c azul c ăruia
valoarea totală eligibilă se ridică la
5,6 milioane de euro. „Am primit
cu bucurie această propunere de
la guvernatorul Districtului Vratsa,
domnul Ventsislav Vasilev, care a
vizitat pentru prima dată Craiova
la începutul lunii trecute, în legă-

Formaia Zdob şi Zdub va
concerta în cadrul festivalului
„The Most Beautiful Truck and
Chopper Festival”, pe 21
septembrie, la autodromul
IFPTR din Târgu Mureş. Zdob ’i
Zdub a susţinut concerte în
peste 20 de ţări europene şi a
participat la numeroase festiva-
luri de anvergură: Ungaria -
Sziget, Franţa - Sin Fronteras,
Germania - Krefelder Folkfest,
Olanda-EuroSonic etc. De-a
lungul anilor, Zdob şi Zdub a
cântat în deschiderea unor
formaţii de renume precum:
Linkin Park, Red Hot Chili
Peppers, Rollins Band, Emir
Kusturica & No Smoking

Muzeul Olteniei şi Muzeul Regional de Istorie
din Vratsa au semnat un contract de cooperare

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, a anunţat, ieri, că Muzeul
Olteniei, aflat în subordinea instituţiei, va
încheia un acord de cooperare cu Muzeul
Regional de Istorie din Vratsa (Bulgaria),
parteneriatul vizând în principal domeniul
cercetării arheologice. Consiliul Judeţean
Dolj şi Administraţia Districtului Vratsa
au dezvoltat o bună relaţie de colaborare
în realizarea unor investiţii de interes co-

mun. În prezent, cele două instituţii au în
derulare, în parteneriat cu Biblioteca Ju-
deţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ şi Bi-
blioteca Regională „Hristo Botev“, pro-
iectul privind Centrul Transfrontalier de
Informaţii şi Comunicaţii Dolj-Vratsa, fi-
nanţat prin Programul Operaţional de Co-
operare Transfrontalieră (POCT) Româ-
nia-Bulgaria 2007-2013, cu o valoare to-
tală eligibilă de 3,3 milioane de euro.

tură cu proiectul Centrului Trans-
frontalier de Informaţii şi Comu-
nicaţii, în care suntem parteneri.
Acum s-a creat posibilitatea de a
extinde această relaţie de bună co-
laborare, pe care o avem de mai
multă vreme, într-un domeniu nou,
prin acordul de cooperare care va
fi încheiat între Muzeul Olteniei şi
Muzeul Regional de Istorie din

subordinea Administraţiei Distric-
tului Vratsa, cel mai mare din par-
tea de nord-vest a Bulgariei. Este
un parteneriat pentru care Consi-
liul Judeţean Dolj îşi oferă toată
susţinerea, având convingerea că
din el vor avea de câştigat ambele
părţi, fie că vorbim despre cerce-

tătorii de la cele două muzee, fie
despre vizitatorii lor. Odată cu pa-
rafarea acestui acord, vor putea fi
făcute schimburi de experienţă în-
tre arheologi şi restauratori, spe-
cializări reciproce şi, de ce nu, pro-
iecte comune de promovare turis-
tică. Ambele muzee deţin în colec-
ţiile lor piese foarte valoroase. La
Craiova, avem craniul descoperit
la Peştera Muierilor, care datează
de acum 30.000 de ani, fiind al
doilea ca vechime din Europa, dar
şi un koson din aur, monedă daci-
că extrem de rară, ori tezaurul de
la Dudaşul Schelei, care reprezin-
tă, în fapt, o parte din vistieria me-
dievală a Ţării Româneşti. La Vrat-
sa se află tezaurul tracic de la Ro-
gozen şi o tăbliţă cu ceea ce este
considerată a f i c ea mai vec he
scriere din lume. Această colabo-
rare vine cu atât mai firesc cu cât,
în activitatea lor de cercetare, cele
două muzee au deja un important
punct comun. Vorbim despre is-
toria unor comunităţi umane care,
în urmă cu câteva mii de ani, lo-
cuiau, în această regiune, pe am-
bele maluri ale Dunării, aşa cum o
arată şi piese descoperite de arheo-
logi în Dolj, asemănătoare cu cele
descoperite de colegii lor, în Vrat-
sa. Referindu-mă la săpăturile ar-
heologice, vreau să precizez fap-
tul că, în acelaşi timp, partenerii
noştri bulgari s-au adresat şi Uni-
versităţii din Craiova, cu propune-
rea ca studenţi de aici să participe,
ca voluntari, la cercetările care se

desfăşoară la un sit aflat lângă sa-
tul Borovan, la 30 de kilometri de
oraşul Vratsa, începând chiar din
această toamnă. Muzeul Olteniei se
bucură de mai mulţi ani de spriji-
nul acestor tineri inimoşi, la şanti-
erul arheologic de la Desa, şi sunt
convins că mulţi vor vedea drept
o şansă faptul că pot să-şi desă-
vârşească pregătirea la un sit din
Bulgaria”, a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa.
“Vom putea pune la punct
o platformă ştiinţifică”

La rândul său, directorul Mu-
zeului Olteniei, Florin Ridiche, a
subliniat că atragerea voluntarilor
în proiectele de cercetare arheolo-
gică poate reprezenta un punct
important al acordului de coope-
rare care va fi încheiat cu institu-
ţia muzeală din Bulgaria. „Muzeul
Olteniei, din Craiova,  şi Muzeul
Regional de Istorie din Vratsa au
demarat procedurile de întocmire
a acestui parteneriat. Colegii noştri
din Bulgaria desfăşoară de mai
mulţi ani activităţi de voluntariat cu

studenţi străini pe şantierul arheo-
logic din punctul «Ezeroto», situat
lângă satul Borovan. Ca parteneri,
vom putea pune la punct, în co-
mun, o platformă ştiinţifică pe care
să o lansăm pe site-urile internaţi-
onale specializate în atragerea de
studenţi voluntari pe şantierele ar-
heologice, voluntari care să parti-
cipe atât la cercetările din Distric-
tul Vratsa, cât şi la cele din judeţul
Dolj. Vreau să precizez că multe
dintre piesele descoperite la «Eze-
roto» se regăsesc şi în situri ar-
heologice importante din judeţul
Dolj, spre exemplu la Cârcea, unde
s-a demonstrat că s-a aflat cel mai
vechi sat neolitic din România. În
general, numeroase piese încadrate
de cele două muzee la categoria
«Tezaur», artefacte valoroase din
perioada tracică, descoperite atât
la sud, cât şi la nord de Dunăre,
sunt asemănătoare. Această bază
comună a cercetărilor noastre re-
prezintă un argument în plus pen-
tru încheierea acestui parteneriat“,
a precizat Florin Ridiche, directo-
rul Muzeului Olteniei.

 ALINA DRĂGHICI

Formaţia Zdob şi Zdub vine să ne
înCÂNTE la “The Most Beautiful Truck
and Chopper Festival”
Despre IFPTR :

IFPTR - funcţionează ca furni-
zor de formare profesională de spe-
cialitate, având un număr de 47 de
c entre autorizate de Minis terul
Transporturilor pentru desfăşura-
rea activităilor de pregătire şi per-
fecţionare a personalului de specia-
litate din domeniul transporturilor
rutiere. IFPTR derulează programe
de formare încă din iulie 1999. Ab-
solvenii cursurilor IFPTR exercită
ocupaţii cu responsabilităţi în do-
meniul siguranei rutiere (şoferi pro-
fesionişti, manageri de transport,
consilier ADR ’.a.). Numărul cur-
sanilor şcolarizai de IFPTR pe par-
cursul celor 14 ani de ac tivitate
depăşeşte 600.000.

Despre U.N.T.R.R :
U.N.T.R.R – Uniunea Naţionala a Trans-

portatorilor Rutieri din România este o orga-
nizaţie profesională şi patronală neguverna-
mentală, fondată în 1990 pe principii demo-
cratice. U.N.T.R.R promovează şi apără in-
teresele transportatorilor rutieri pe plan intern
şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare şi
până în prezent peste 13.000 de membri.

Despre
AdBrain Partners:

AdBrain Partners este o agen-
ţie de public itate full service,
aflată pe piaţa din România încă
din anul 2001.

Orchestra, Rage Against The
Machine, The Garbage, Bioha-
zard sau Fun Lovin’ Criminals.
Premii de 22.000 de euro

Componenţa: Roman
Iagupov – vocal, fluier, ocarină,
iorgafon şi alte instrumente
populare; Mihai Gâncu –
chitară bass; Andrei Cebotari –
tobe;Victor Dandeş – trombon
şi alte instrumente populare;

Valeriu Mazâlu – trompetă,
cimpoi; Sveatoslav Staru’ –
chitară. Mii de participanţi, zeci
de camioane şi de choppere,
premii de 22.000 de euro,
adrenalină, mii de cai putere,-
concerte -iatăîn câteva cuvinte
festivalul “The Most Beautiful
Truck and Chopper Festival”
din acest an. Evenimentul va fi
onorat de prezenţa unora dintre
cele mai importante nume din

industria auto-moto, reprezen-
tanţi ai IFPTR, U.N.T.R.R.,
Adbrain Partners şi reprezen-
tanţii sponsorilor.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Proiectul internaþional „The Art of Ageing”
este realizat prin colaborarea a mai multe
organizaþii ºi teatre europene majore, printre
care Theater und Orchester Heidelberg,
Deutsches Theather Berlin, Staatstheater
Karlsruhe, Staatstheater Braunschweig din
Germania, Nottingham Playhouse din Anglia,
Gavella Drama Theatre Zagreb din Croaþia,
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova,

Orchestra Filarmonicii Oltenia va susþine, vi-
neri, 6 septembrie a.c., un concert extraordi-
nar în cadrul Festivalului Internaþional „Geor-
ge Enescu” - Seria Concerte în þarã. Regalul
muzical este programat în Sala Filarmonicii Ol-
tenia din Craiova, urmând sã-l aibã la pupitrul
de dirijor pe Theo Wolters din Olanda, iar ca
soliºti pe Liviu Prunaru – vioarã ºi Ceciliu Ovi-
diu Iºfan – violã.

Dirijorul Theo Wolters
 Theo Wolters s-a nãscut la Melick

(un oraº din sudul Olandei), în anul
1955, fiind mezinul unei numeroase
familii de muzicieni. Ca dirijor invitat,
a susþinut concerte alãturi de Orches-
tra Simfonicã Slovacã de Stat, Sinfo-
nietta Slovaka, Orchestra Simfonicã
din Tbilisi (Georgia), Filarmonica
„George Enescu” ºi Orchestra Naþio-
nalã Radio din Bucureºti, Filarmonica
„Transilvania” din Cluj-Napoca, Filar-
monicile de Stat din Sibiu ºi Târgu
Mureº, Filarmonica “Banatul” din Ti-
miºoara (România), Bucheon Philhar-
monic Orchestra Seoul, Korean Sym-
phony Orchestra ºi Wonju Philharmo-
nic Orchestra (Coreea de Sud), Neue
Philharmonie Westfalen ºi Nürnberger
Symfoniker (Germania), Orchestra
Naþionalã de Tineret, Limburg Sym-
phony Orchestra, Netherlands Prome-
nade Orchestra, Residentie Orchestra/
Filarmonica din Haga, Concertge-
bouw Chamber Orchestra ºi Royal
Concertgebouw Orchestra (Olanda).

 Violonistul Liviu Prunaru
Distins în toamna anului 2012 cu Titlul de „Cetãþean de

Onoare” al Municipiului Craiova, Liviu Prunaru deþine ac-
tualmente statutul de concertmaestru al reputatei Orches-
tre Regale Concertgebouw (Koninklijk Concertgebouwor-
kest) din Amsterdam ºi, începând cu 1 martie 2013, pe cel de
solist concertist al Filarmonicii „Oltenia”. Simultan, desfã-
ºoarã o intensã activitate didacticã ca profesor de vioarã la
Academia „Menuhin” din Gstaad (Elveþia). Cântã pe valo-
roasa vioarã istoricã Stradivarius „Pachoud”, datatã 1694.

A cântat ca solist în compania unora dintre cele mai
prestigioase orchestre din lume: Royal Philharmonic
Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestra Na-
þionalã din Belgia, Orchestra Filarmonicii din Atena, Or-
chestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de Camerã
din Indianapolis, Juilliard Symphony Orchestra, Orches-
tra Naþionalã Radio - Bucureºti. A colaborat cu dirijori de
renume - Yehudi Menuhin, Yuri Simonov, Andrew Litton,
Cristian Mandeal, Lukas Vis, Horia Andreescu.

Violonistul Ceciliu Ovidiu Iºfan
Ceciliu Ovidiu Iºfan a început studiile de vioarã în ora-

ºul sãu natal, Deva, la vîrsta de ºase ani. La Bucureºti, a
studiat viola în cadrul Liceului de Muzicã “George Enescu”
(la clasa prof. Mugur Popovici). Ca elev al liceului, a parti-
cipat anual în Italia la cursurile de varã “Corsi Estivi di Per-
fezionamento Orchestrale Fedelle Fenarolli”. În prezent,
este ºef adjunct al partidei de violã în Orquestra Sinfónica
Portuguesa, Opera de São Carlos (Lisabona).

În program sunt incluse compoziþii muzicale
cunoscute cum ar fi: Gioacchino Rossini - Uver-
tura operei La Cenerentola (Cenuºãreasa); Wol-
fgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante în
Mi bemol major pentru vioarã, violã ºi orches-
trã, K. 364; Antonin Dvorak: Simfonia a VIII-a
în Sol major, op. 88. Preþul biletului este de 20
lei, iar elevii, studenþii ºi pensionarii beneficia-
zã de o reducere la jumãtate a tichetului.
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Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova este parte
a unui proiect internaþional – „The Art of Ageing” – realizat
împreunã cu mai multe teatre europene de renume,
sub egida European Theatre Convention.

Teatrul Naþional Timiºoara – sub egida Eu-
ropean Theatre Convention.

„The Art of Ageing” urmãreºte sã desco-
pere noi forme de expresie, noi posibilitãþi ºi
reacþii în faþa acestui fenomen, noi metode
teatrale care sã rãspundã acestor nevoi. La
proiect vor participa tineri regizori, actori ºi
dramaturgi pentru a dezvolta cãi de colabo-
rare între teatre care sã atragã atât generaþii-

le tinere, cât ºi pe cele în vârstã.
O astfel de metodã este teatrul-
documentar, discutat recent de
cãtre oameni de teatru la Berlin,
cu ocazia conferinþelor organizate
de Goethe Institut.
Proiect despre valorile familiale,
împreunã cu Staatstheater
Braunschweig

Printre activitãþile ce vor fi
desfãºurate în cadrul proiectului,
se numãrã ºi un prolog þinut de
iniþiatorul acestuia, scriitorul Etel
Adnan – în vârstã de 87 de ani –

dar ºi un simpozion ºtiinþific ºi un
proiect multimedia de documenta-
re care îi va ajuta pe membri sã þinã
legãtura ºi sã comunice din diferite
þãri. Diversele spectacole ce vor re-
zulta din colaborãri se vor axa pe
ideea de integrare a seniorilor în
societate cât mai bine, de a-i menþi-
ne activi ºi participanþi, ºi de a de-
monstra cã viaþa unui om nu este
definitã doar de vârsta sa.

Cu o duratã de doi ani, „The Art
of Ageing” a început în 2013, ºi va include
un program complet de muncã teatralã aca-
demicã ºi creativã. Teatrele alese pentru pro-
iect, fiecare un exemplu de artã teatralã con-
temporanã inovatoare, vor colabora între
ele. Astfel, Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova colaboreazã cu Staatsthea-
ter Braunschweig din Germania, cu care
va realiza un proiect despre valorile fami-
liale ºi „lucrul emoþional”. Proiectul va în-
cepe în septembrie, el concentrându-se pe
tendinþele de emigrare în Europa din ultimii
ani. Tot mai multe femei pleacã sã lucreze
în strãinãtate, unde locurile de muncã cele
mai comune sunt îngrijirea copiilor ºi a bã-
trânilor. Documentarea pentru proiect se va
face de cãtre ambele teatre, fiecare având
responsabilitatea de a discuta cu mame care

vin în Germania pentru a munci ºi care sunt
astfel o perioadã de timp absente, departe
de proprii copii. Conversaþiile rezultate vor
fi transformate în replici pentru o piesã de
teatru ce va fi jucatã de actori craioveni la
ambele teatre acasã.
Reprezentanþii teatrului german prezenþi,
în septembrie, la Craiova

Regizoarea spectacolului este Julia Roes-
ler, iar Silke Merzhäuser este cea care va
scrie textul. Cele douã, alãturi de traducãto-
rul Alex Sterescu, vor sosi la Craiova în pe-
rioada 5-11 septembrie ºi vor avea interviuri
cu familiile care se încadreazã în specificul
proiectului. Aceste familii au fost identifica-
te cu ajutorul Fundaþiei World Vision Roma-
nia, partener al proiectului anunþat.
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Rusia va trimite douã nave în estul
Mediteranei pentru a-ºi întãri prezenþa
navalã, din cauza „situaþiei binecunos-
cute” din zonã, a relatat ieri agenþia In-
terfax, fãcând referire la criza din Siria,
potrivit Reuters ºi AFP. O sursã din Sta-
tul Major al forþelor armate ruse a decla-
rat, citatã de Interfax, cã o navã antisub-
marin ºi un lansator de rachete se vor
adãuga în urmãtoarele zile flotei ruse
deja prezente în regiune, deoarece com-
plicarea situaþiei în estul Mediteranei
„ne cere sã ne adaptãm forþele navale”.
La rândul sãu, Marea Britanie a decis
sã trimitã, ieri dimineaþã, ºase avioane
de vânãtoare din cadrul forþelor aeriene
(RAF) în Cipru, a anunþat Ministerul
britanic al Apãrãrii. „ªase avioane de
vânãtoare (Eurofighter de tip) Typho-
on din cadrul RAF sunt mobilizate în
aceastã dimineaþa la Akrotiri, în Cipru.
Este o simplã mãsurã de prudenþã ºi de
precauþie, menitã sã protejeze interese-
le Marii Britanii ºi sã apere zonele noas-
tre de suveranitate într-o perioadã de
tensiuni sporite în regiune”, a precizat
ministerul într-un comunicat. „Nu sunt
mobilizate pentru a lua parte la o acþiu-
ne militarã împotriva Siriei”, a adugat
imediat ministerul.

„Egiptul
nu va participa
la nici un atac militar
împotriva Siriei”

Pe de altã parte, preºedinþii rus, Vla-
dimir Putin, ºi iranian, Hassan Rohani,
au catalogat „inacceptabilã” folosirea
armelor chimice „de cãtre oricine” în
Siria, într-o convorbire telefonicã, mier-
curi seara, potrivit unui comunicat
postat ieri pe site-ul Kremlinului. Putin
ºi Rohani au subliniat, totodatã, „ne-
cesitatea cãutãrii cãilor de soluþionare
politico-diplomaticã”, potrivit aceleiaºi

Francois Hollande a profitat de vizita ºefului Coali-
þiei Naþionale Siriene (CNS), Ahmed Assi Jarba, ieri,
29 august, la Elysee, pentru a stãrui pe identificarea
unei alte soluþii decât cea a intervenþiei armate în Si-
ria. „Trebuie fãcut totul pentru o soluþie politicã, dar
aceasta va veni doar dacã Coaliþia sirianã estecapabilã
sã aparã ca o alternativã cu forþa necesarã, inclusiv
armata sa. (...) Vom reuºi numai în cazul în care comu-
nitatea internaþionalã este capabilã sã înþeleagã cã o
intervenþie în scopul opririi escaladãrii violenþei ºi
masacrului chimic nu este doar o operaþie de imagi-
ne”, a spus Hollande, referindu-se la o „reacþie adec-
vatã”, un termen deja utilizat la începutul sãptãmânii.
Preºedintele francez a pãrut mult mai moderat în dis-
cursul sãu, în comparaþie cu discursul avut în faþa am-
basadorilor, marþi, unde el a asigurat cã Franþa este
„gata sã-i pedepseascã pe cei care au luat decizia infa-
mã a gazãrii inocenþilor”. O reuniune extraordinarã a
Parlamentului este prevãzutã pentru 4 septembrie a.c.
ºi problema Siriei va fi dezbãtutã. Hollande a reafirmat

ieri cã þara sa va contribui cu tot ajutorul, sprijinul po-
litic, asistenþa umanitarã ºi materialã, dar n-a mai fã-
cut menþiunea creºterii sprijinului militar pentru CNS,
cum anunþase marþi. Într-un interviu pentru „Parisien”,
Ahmed Assi Jarba a spus cã aºteaptã de la Occident
„lovituri punitive contra regimului”, dar ºi „un sprijin
politic ºi militar pentru Armata sirianã liberã”. Dupã o
discuþie cu cancelarul german, Angela Merkel, Hollan-
de a spus cã sperã ca dupã încheierea anchetei ONU ºi
raportul imediat prezentat Consiliului de Securitate,
sã se poatã lua mãsurile care se impun pentru crimele
monstruoase. Aceastã intervenþie este mult mai mã-
suratã ºi mai apropiatã ultimelor declaraþii ale lui Ba-
rack Obama. De miercuri, Washingtonul, care a pre-
tins cã nu are nici o îndoialã în privinþa culpabilitãþii
regimului preºedintelui sirian al-Assad cã ar fi utilizat
arme chimice, ºi-a temperat discursul în privinþa unei
intervenþii militare, declaratã ca „iminentã”. Obama a
insistat asupra faptului cã decizia sa nu a fost „încã lua-
tã”. Londra, în schimb, considerã cã o intervenþie mili-

tarã, chiar în cazul blocãrii de cãtre Consiliul de Securi-
tate al ONU, ar putea fi autorizatã „în virtutea dreptului
de intervenþie umanitarã”. Principalii miniºtri britanici,
convocaþi ieri dimineaþã de premierul David Cameron,
au convenit asupra necesitãþii respectãrii convenþiei pri-
vind armele chimice în numele „interesului naþional”.
O dezbatere urma sã aibã loc ieri în Parlamentul brita-
nic, mai mult ca oricând împãrþit în privinþa unui anga-
jament militar. Liderii americani, britanici ºi francezi
trebuie sã facã faþã reticenþei opoziþiei din þãrile lor, fãrã
a mai lua în considerare sondajele extrem de negative
referitoare la o posibilã intervenþie militarã. Ar mai tre-
bui adãugatã blocarea în Consiliul de Securitate al ONU
sau mai de grabã respingerea rezoluþiei britanice ce con-
damna regimul sirian. Cu toate acestea, mai multe þãri
ºi-au întãrit prezenþa în largul coastelor siriene. Ameri-
canii dispun deja de 4 nave lansatoare de rachete în re-
giune; britanicii ºi-au sporit activitatea la baza lor din
Cipru; Rusia a trimis douã nave suplimentare, iar Fran-
þa deplaseazã o fregatã antiaerianã.

surse. Moscova ºi Teheranul, susþi-
nãtoare loiale ale Damascului, ºi-au
multiplicat în ultimele zile avertismen-
tele cu privire la o intervenþie militarã a
Washingtonului ºi aliaþilor sãi în Siria.
Ministrul egiptean de Externe, Nabil
Fahmy, a afirmat ieri cã Egiptul se opu-
ne cu forþã oricãrei intervenþii militare
în Siria. „Egiptul nu va participa la nici
un atac militar împotriva Siriei ºi se
opune (acestui fapt) cu forþã, conform
poziþiei sale principiale de a fi contra
oricãrei intervenþii militare strãine în
aceastã þarã”, a subliniat Fahmy, citat
într-un comunicat.

SUA vreo o loviturã
„de avertisment”

Preºedintele Barack Obama a anun-
þat, tot miercuri, cã nu a luat încã o deci-
zie privind reacþia americanã faþã de fo-

losirea de arme chimice în Siria, dar a
evocat o „loviturã de avertisment” me-
nitã sã descurajeze Damascul. „Nu am
luat încã o decizie”, a declarat Obama
într-o intervenþie pe postul public de
televiziune PBS, prima sa declaraþie pu-
blicã de vineri în legãturã cu acest do-
sar. Un „angajament direct militar” al
Statelor Unite în rãzboiul civil „nu va fi
benefic pentru situaþia de pe teren”, a
apreciat Obama. Poziþia SUA ar fi, a ex-
plicat el, ca guvernul sirian „sã primeas-
cã un mesaj suficient de puternic cu
privire la faptul cã ar face mai bine sã nu
reînceapã. (...) Nu doresc un conflict fãrã
sfârºit în Siria, dar (...) atunci când þãri
încalcã regulile internaþionale privind
armamentul, ca armamentul chimic, care
ne pot ameninþa, este necesar sã dea
socotealã”. Însã „dacã vom da o lovitu-
rã de avertisment care sã spunã «stop»,
vom putea avea un impact pozitiv asu-
pra securitãþii noastre naþionale pe ter-
men lung”, a subliniat Obama.

Englezii vor sã vadã
mai întâi rezultatele
anchetei ONU

Britanicii, care pãreau cei mai hotã-
râþi în atacarea Siriei, au fãcut miercuri
searã un pas înapoi. Guvernul Marii
Britanii a anunþat cã nu va fi nici o acþiu-
ne militarã în Siria înainte de prezentarea
rezultatelor anchetei ONU. „Secretarul
general al ONU trebuie sã se poatã adre-
sa Consiliului de Securitate imediat dupã
încheierea misiunii echipei”, afirmã un
text de moþiune care urma sã fie supus
ieri aprobãrii Parlamentului englez, adã-

ugând: „Consiliul de Securitate al Naþi-
unilor Unite trebuie sã aibã oportunita-
tea de a avea acest rezumat ºi trebuie
depuse toate eforturile pentru a obþine
o rezoluþie a Consiliului de Securitate
care susþine o acþiune militarã înainte
ca o astfel de acþiune sã fie luatã”.

Siria va fi „cimitirul
invadatorilor”

Preºedintele sirian, Bashar al-As-
sad, a declarat cã þara sa va ieºi „învin-
gãtoare” dintr-o confruntare cu State-
le Unite, scrie cotidianul libanez Al-
Akhbar. „De la începutul crizei, ºtiþi,
aºteptãm momentul în care adevãratul
nostru inamic se va dezvãlui. ªtiu cã
moralul vostru este bun, cã sunteþi pre-
gãtiþi sã faceþi faþã oricãrei agresiuni ºi
sã apãraþi patria. Este o confruntare
istoricã, din care vom ieºi învingãtori”,
le-a spus al-Assad unor oficiali sirieni,
potrivit ziarului. Premierul sirian, Wael
al-Halqi,  avertizase, miercuri, þãrile oc-
cidentale cã Siria va fi „cimitirul inva-
datorilor” în cazul unei intervenþii mili-
tare. „Siria (...) va surprinde agresorii
aºa cum a surprins în timpul rãzboiului
(israeliano-arab) din octombrie (1973)
ºi va fi cimitirul agresorilor”, a afirmat
premierul, citat de televiziunea publi-
cã. El a repetat cã þãrile occidentale
mint imputând atacul cu arme chimice
regimului, ca sã aibã pretext pentru un
atac. Ministrul-adjunct de Externe siri-
an, Faysal Meqdad, a acuzat, miercuri,
Occidentul cã i-a încurajat pe rebeli sã
utilizeze gaz sarin de mai multe ori în
Siria, iar ambasadorul sirian la ONU,
Bashar Jaafari, a declarat, tot  miercuri,

cã zeci de soldaþi au fost trataþi în spi-
tale dupã incidentele produse pe 22,
24 ºi 25 august la periferia Damascu-
lui, deoarece au inhalat gaze toxice ºi a
cerut ONU sã ancheteze aceste noi in-
cidente „odioase”, informeazã AFP.

Experþii ONU pleacã
astãzi din Siria

Experþii ONU au recoltat, miercuri,
probe de sânge, urinã ºi pãr de la victi-
me în viaþã ale presupusului atac cu
arme chimice lângã Damasc, imputat
regimului, potrivit unor înregistrãri vi-
deo difuzate de militanþi împotriva re-
gimului lui Bashar al-Assad. „Am pro-
cedat la recoltarea de sânge, urinã ºi
pãr”, i-a spus un inspector unui sirian
în ceea ce pare a fi un spital de campa-
nie, instalat într-o localitate în Ghouta
de Est, la est de Damasc. Inspectorii
ONU vor rãmâne în Siria pânã sâmbã-
tã dimineaþa, a declarat secretarul ge-
neral al ONU, Ban Ki-moon, ieri, la Vie-
na. „Ei îºi vor continua ancheta pânã
vineri dimineaþa, se vor întoarce din
Siria pânã sâmbãtã dimineaþa ºi îmi vor
prezenta raportul imediat ce vor ieºi”,
le-a spus Ban Ki-moon unor jurnaliºti.

Tony Blair susþine
intervenþia în Siria,
presa englezã
îl ironizeazã

Marþi, Tony Blair a cerut public Oc-
cidentului sã intervinã în conflictul si-
rian, recunoscând în acelaºi timp cã
þine cont de comparaþia cu eºecul ira-
kian, încã proaspãt în memoria multor
britanici. Presa britanicã îi reproºeazã
lui Blair, actualmente reprezentant al
cvartetului (SUA, Rusia, UE ºi ONU în
Orientul Apropiat), cã nu þine cont de
încadrarea legalã a unei asemenea ac-
þiuni, motiv de ironizare. „Dar de ce ar
face-o? Blair a avut prea puþinã consi-
deraþie faþã de subtilitãþile legale înain-
te de invazia în Irak”. „Daily Mail” rea-
minteºte cã în timp ce guvernele occi-
dentale au reacþionat la atacul chimic
din Siria, Tony Blair era ocupat cu vizi-
tarea yahturilor de lux andocate în
Marea Mediteranã ºi cina cu soþia sa
Chelsea în luxoase restaurante. De cea-
laltã parte, cotidianul „Telegraph”, prin
vocea lui Peter Oborne, responsabil cu
rubrica politicã, îi reaminteºte fostului
premier „dispreþul pentru lecþiile trecu-
tului”. „Vechile obiceiuri mor greu.
Unul dintre motivele pentru care exis-
tã un puternic scepticism cu privire
este cã ni s-a spus cã Saddam Hus-
sein era în posesia armelor în masã”.
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11:00 Restaurãri
19:00 Aºii amanetului
20:00 Premierã Extratereºtri

antici
21:30 Aºii amanetului din

Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului din

Louisiana
02:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 31 august

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Zestrea românilor
08:00 Ne simþim bine în

România
09:00 Dimineaþa Zurli
10:00 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
10:30 Credo
13:30 Povestea vorbei româ-

neºti
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã
15:00 Fotbal: Chelsea - Bayern

Munchen (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Concert aniversar Nicolae

Botgros
23:10 Cotton Mary
01:15 Concert aniversar Nicolae

Botgros (R)
02:55 Oameni care au schimbat

Lumea
03:05 Sport (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Zon@ IT
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (R)
09:00 Canotaj - Campionatele

Mondiale de la Chang Ju-Coreea
10:00 Rugby: CSA Steaua -

RCJ Farul Constanþa
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Gimnasticã Ritmicã
17:15 Muzica DP 2
17:30 Leacurile naturii
18:10 "Daþi un leu pentru

Ateneu"
20:00 Oraºe uitate ale lumii

arabe
21:10 Prietenie!
23:10 Situaþia
01:10 Popasuri folclorice (R)

07:40 Spune cã nu-i aºa!
09:15 Bãrbaþi în negru 3
11:00 Circul Vesel
11:55 Doamna de Fier
13:40 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
14:55 Povestea Cenuºãresei 3:

A fost odatã un cântec
16:25 A naibii dragoste
18:20 Pãpuºile Muppets
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Valul întunecat
22:50 Prometheus
00:50 Cãlãtorie eroticã
01:25 O afacere regalã
03:40 Valul întunecat
05:30 Filme ºi vedete

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Heidi (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Flirt la 40 de ani
15:00 Vestul vesel
17:00 Panica de la Hotel

Majestic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Asasini
23:00 RocknRolla
01:15 Asasini (R)
03:30 Flirt la 40 de ani (R)
05:00 Apropo Tv (R)
06:00 Sheena (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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)

07:45 Acasã în bucãtãrie (R)
08:45 Aventurile lui Sylvester ºi

Tweety (R)
09:15 Scooby Doo ºi Regele

Spiridusilor
10:45 Descoperã România
11:45 Sheena (R)
12:45 Miracolul din mina de

cãrbune
15:00 Speed Racer
18:00 Pâna când moartea ne va

despãrþi
19:00 Sheena
20:00 Greystoke: Legenda lui

Tarzan
23:00 Presupus nevinovat
01:45 Greystoke: Legenda lui

Tarzan (R)
03:45 Lumea Pro Cinema
04:15 Cine A. M.

09:00 Hercule

10:30 Minus 25 grade (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Contele de Monte Cristo

23:15 Doi burlaci ºi-o... blondã

01:30 Nikita

02:30 Observator (R)

03:10 FamiliaDA (R)

03:45 Doi burlaci ºi-o... blondã (R)

06:00 Observator

07:15 Neveste de piloþi
08:30 În papuci de vedetã (R)
09:45 Bucãtãrescu
10:30 Curse de stradã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Roata norocului (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
20:30 Jumãtatea mea ºtie
23:45 ªtirile Kanal D (R)
00:45 WOWbiz (R)
02:30 Curse de stradã (R)
04:15 Neveste de piloþi (R)
05:00 În papuci de vedetã (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Danni Lowinski
12:30 Duplex (R)
14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Eurobox
15:30 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 O varã tra-la-la
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Legenda lui Zorro
22:30 Familii la rãscruce
00:00 O varã tra-la-la (R)
01:30 Focus (R)
02:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Nimeni nu-i perfect (R)
04:30 Secrete de Stil (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 LK Lovituri Mortale
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii:

Richard "Rich" Hale - Thiago "Big
Monster" Santos

00:00 Faceþi jocurile - World
Poker Tour

01:00 Celebrity Deathmatch

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Rãzboiul depozitelor
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Rãzboiul depozitelor
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Aºii amanetului
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr. 19 (fostul Co-
misariat), primeºte înscrieri pen-
tru anul ºcolar 2013-2014 în pe-
rioada 20 august – 5 septembrie
2013, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumen-
te de suflat (saxofon), balet ac-
torie, artã cinematograficã, pic-
turã, graficã. Relaþii la telefon:
0251/413.371; 0754/087.986, în-
tre orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, familia
Costel Bazãverde urea-
zã d-lui MUREªEL POPA
la mulþi ani ani cu sãnã-
tate ºi viaþã lungã.

CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã îngri-
jesc copil. Telefon: 0728/
064.730.

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. Tele-
fon: 0765/638.742.
Bonã, cu simþ de rãspun-
dere 53 ani, îngrijesc co-
pil externã sau suprave-
ghez teme (I-IV) Telefon:
0766/695.652.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, 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 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã Amaradia. Te-
lefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.

Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 550 mp în co-
muna Podari. Telefon:
0744/251.816 ºi 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
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºal-
niþa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.

Vând teren Preajba 900
mp. Telefon: 0723/253.544.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, 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 in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova –
cedez 4500mp pentru re-
novarea unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, 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 teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Anunþ public privind depunerea soli-
citãrii de emitere a acordului de mediu

Comuna Cârcea anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere  a acordului de mediu pentru  pro-
iectul “Extindere sistem centralizat de
alimentare cu apã în comuna Cârcea, ju-
deþul Dolj” propus a fi amplasat în co-
muna Cârcea.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul Pri-
mãriei Cârcea , în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic, la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1.

Comuna Cârcea solicitã
aviz de gospodãrire a apelor
privind investiþia “Extindere
sistem centralizat de alimen-
tare cu apã în comuna Cârcea,
judeþul Dolj”.

Persoanele interesate se pot
adresa la sediul Primãriei Cârcea.

Contact: 0251/458.121.
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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.

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 te-
lefon: 0720/286.230.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor 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 Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã.
Telefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeazã licitatii
publice deschise, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit :

               -    DM  =              13658  mc
                -    DT   =               3609  mc
                -     FA  =                1579  mc
                 -    Cvercinee =      7038  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   25884 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit :
               -    DM  =                1231  mc
                -    DT   =                 234  mc
                -     FA  =                     0  mc
                 -    Cvercinee =       238  mc
                 -    Rasinoase =          0  mc
                   TOTAL         =    1703  mc
Licitatiile  se vor organiza la sediul directiei in data de 12.09.2013, incepand

cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei

lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr:1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data
de 12.09.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi
conditii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 9.09.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP

– Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile finan-

ciare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00
– 16.00.

Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.

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. Te-
lefon: 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 mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil.Telefon:  0766/
355.375.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.

Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare 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 încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 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 cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 200 lei.
Telefon: 0761/355.869.

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 bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folosi-
tã. 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, combi-
nã 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, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.

Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2 lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. 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 DI-
VERTIS. 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
Giudo copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.

VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELEFON:
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, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 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
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos 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 grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru par-
care maºini sau centru
vânzãri sau G.P.L. Tele-
fon: 0722/ 943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat ºi utilat. Re-
cent renovat, Rovine, piz-
zeria 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
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã
cu permis auto cu maºi-
nã 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.

PIERDERI
Pierdut legitimaþii de vã-
duvã de veteran de rãz-
boi pe numele: DUCIU
MARIA din Murgaºi,
PENCEA ELISABETA
din Gângiova ºi STAN
SOFICA din Craiova. Se
declaarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia Popa Mureºel re-
gretã dispariþia distinsu-
lui inginer constructor
VICTOR BICÃ.Condo-
leanþe familiei îndoliate!
Familia Calotã Ion din
Giubega transmite sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndoliate  la pier-
derea  celui ce a fost
un mare om, inginer
constructor de valoa-
re, VICTOR BICÃ, un
suflet nobil,  un carac-
ter aparte, de neînlo-
cuit. Fie ca Bunul Dum-
nezeu sã-i aºeze sufle-
tul în rândul celor
drepþi,  iar candela re-
cunoºtinþei noastre
sã-i fie luminã veºnicã!
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Rãzvan Raþ (32 de ani) a de-
butat oficial la West Ham în me-
ciul din turul doi al Cupei Ligii
Angliei, câºtigat de elevii lui Sam
Allardyce, marþi serarã, cu 2-1
contra celor de la Cheltenham
(liga a IV-a).

Internaþionalul român a fost in-
tegralist ºi aºteapã cu nerãbdare
partida cu Stoke de sâmbãtã, din
Premier League.

“Am fi putut sã marcãm de
cinci-ºase ori, dar poate nu a fost
ziua noastrã. Sper sã recuperãm în
meciul cu Stoke. Nu am jucat cu
o echipã inferioarã, sunt jucãtori

Raþ a bifat primul meci oficial la West Ham!
„Vreau sã joc ºi sâmbãtã, cu Stoke”

la fel de valoroºi ca ºi noi. Dife-
renþa este fãcutã de mentalitate, de
faptul cã jucãm în divizii diferite”,
a spus Rãzvan Raþ pe site-ul ofi-
cial al lui West Ham.

“Roland”, aºa cum l-au botezat
fanii “ciocãnarilor”, vrea  sã bife-
ze cât mai repede ºi primul meci
în campionatul englez. “Debutul în
Premier League e primul gând care
îmi vine acum. Vreau sã joc con-
tra lui Stoke, dar totul depinde de
antrenor. Sper sã obþinem cele trei
puncte sâmbãtã ºi sã fac un meci
bun dacã voi fi utilizat”, a încheiat
Raþ pe whufc.com.

Torje ar putea juca în grupele
Champions League

Schalke 04 s-a
calificat în Liga
Campionilor dupã
ce a trecut de
PAOK în play-off
ºi acum vrea sã-ºi
întãreascã lotul.
Nemþii au revenit
la pista Gabriel
Torje, dupã ce în
urmã cu douã
sãptãmâni renun-
þaserã din cauza
preþului destul de
mare cerut de
gruparea de Serie
A: 7.000.000 de euro.

Italienii au scãzut acum
pretenþiile financiare, mai ales cã
nu vor mai trebui sã achite celor
de la Dinamo nici un ban dacã îl
vând pe Torje. Dinamo primea
automat 1.000.000 de euro dacã
Udinese îl ceda pe Torje pânã pe
22 august. Acum, Udinese cere
în schimbul fostului dinamovist
4.500.000 de euro ºi Schalke a

Conform presei italiene, Schalke – în negocieri cu Udinese

trimis deja o delegaþie pentru a
discuta despre transferul lui
Torje, au anunþat, ieri, italienii de
la tuttomercato.web.

Altfel, Torje va reveni dumini-
cã în România pentru a se
prezenta la reunirea naþionalei în
perspectiva “dublei” cu Ungaria
ºi Turcia, din preliminariile
Campionatului Mondial din
Brazilia 2014.

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A III-A
Vineri: Almeria – Elche, Rayo – Levante;
Sâmbãtã: Celta – Granada, Valladolid – Getafe, Osasuna – Villarreal;
Duminicã: Real Madrid – Bilbao, Espanyol – Betis, Sociedad – Atletico, Sevilla – Malaga, Valencia – Barcelona.

Play-off UCL – rezultate complete
Marþi        în tur
Legia Varºovia (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) – Ludogoreþ 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
Zenit St. Petersburg (Rus) – Pacos Ferreira (Por) 4-2 4-1
(Danny 30, 48, Bukharov 66, Arºavin 78 pen. / Manuel Jose 67, Carlao 83)
Celtic FC (Sco) – ªahtior Karagandy (Kaz) 3-0 0-2
(Commons 45+1, Samaras 48, Forrest 90+2)
NK Maribor (Slv) – Viktoria Plzen (Ceh) 0-1 1-3
(Tecl 3)
Real Sociedad (Spa) – Olympique Lyon (Fra) 2-0 2-0
(Vela 67, 90+1)
AC Milan (Ita) – PSV Eindhoven (Ola) 3-0 1-1
(K. Boateng 9, 77, Balotelli 55)

Campioana României,
Steaua, a fost plasatã,
conform tragerii la sorþi de
asearã, de la Monte Carlo,
în grupa E a UEFA Cham-
pions League, urmând sã
înfrunte pe Chelsea Londra,
Schalke 04 ºi FC Basel.

Cu primele douã, grupa-
rea bucureºteanã a jucat în
ultimele tot atâtea sezoane.
Mai întâi a dat peste Schal-
ke, în grupele Europa
League 2011-’12, remizând

Mourinho vine pe “Arena Naþionalã”!

la Cluj (0-0), pentru a
pierde apoi în Germania cu
1-2 (gol Rusescu). Contra
lui Chelsea, trupa lui Lau-
renþiu Reghecampf (foto) a
jucat nu mai departe de
primãvara acestui an, în
optimile aceleiaºi Europa
League. În manºa tur de pe
“Arena Naþionalã”, roº-
albaºtrii au învins cu 1-0
(Rusescu), cedând ulterior
în Insulã cu 1-3 (Chiricheº).
Chelsea, condusã la acel

moment de Rafa Benitez, a
cucerit de altfel ºi trofeul,
dispunând cu 2-1 în finalã
de Benfica Lisabona. Din
varã, la Chelsea a revenit
Jose Mourinho. Echipa a
fost întãritã în aceastã varã
prin venirile lui Willian,
Marco van Ginkel, Andre
Schurrle ºi Samuel Eto’o, în
timp ce Gruma, Davila,
Essien, Delac, Kalas, De
Bruyne, Wallace ºi Piazon
s-au întors în aceastã varã
pe Stamford Bridge, dupã
ce le-au expirat împrumutu-

rile. În total, Chelsea a
investit în aceastã varã în
transferuri 73.75 milioane
de euro.

FC Basel este adversara
favoritã a CFR-ului, forma-
þia ardeleanã jucând de de
nu mai puþin de patru ori în
compania elevþienilor din
2010 încoace. Cel mai
recent în play-off-ul Ligii
Campionilor de sezonul
trecut, când CFR a elimina-
te-o pe Basel cu o dublã
victorie, 2-1 afarã ºi 1-0 în
Gruia.

GRUPA A
Manchester United (Ang)
ªahtior Doneþk (Ucr)
Bayer Leverkusen (Ger)
Real Sociedad (Spa)

GRUPA B
Real Madrid (Spa)
Juventus Torino (Ita)
Galatasaray Istanbul (Tur)
FC Copenhaga (Dan)

GRUPA C
Benfica Lisabona (Por)
Paris SG (Fra)
Olympiacos FC (Gre)
Anderlecht Bruxelles (Bel)

GRUPA D
Bayern Munchen (Ger)
ÞSKA Moscova (Rus)
Manchester City (Ang)
Viktoria Plzen (Ceh)

GRUPA E
Chelsea Londra (Ang)
Schalke 04 (Ger)
FC Basel (Elv)
STEAUA

GRUPA F
Arsenal FC (Ang)
Olympique Marseille (Fra)
Borussia Dortmund (Ger)
SSC Napoli (Ita)

GRUPA G
FC Porto (Por)
Atletico Madrid (Spa)
Zenit St. Petersburg (Rus)
Austria Viena (Aus)

GRUPA H
FC Barcelona (Spa)
AC Milan (Ita)
Ajax Amsterdam (Ola)
Celtic FC (Sco)

Steaua ºi-a aflat adversarii
din grupele Ligii Campionilor!
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Meciurile vor debuta în 18 septembrie.
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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

Acord pe doi ani
Baird revine
la echipa
lui Mititelu

Atac antul Mic hael
Baird va juca din nou pen-
tru FC Universitatea Cra-
iova, australianul sem-
nând un contract valabil pe următoarele două sezoane cu
gruparea condusă de Adrian Mititelu, a notat, ieri, site-ul
oficial al alb-albaştrilor.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani urma să se alăture
lotului condus de tehnicianul Nicolo Napoli începând cu
antrenamentul de aseară.

Michael Baird a mai evoluat pentru “U” în perioada ianua-
rie 2006 – ianuarie 2010. În ultimii ani, el a jucat la formaţiile
Perth Glory (Australia), Central Coast Mariners (Australia),
Sabah FA (Malaysia) şi Peninsula Power (Australia).

SUPERCUPA EUROPEI
Stadion: „Eden Arena” – Praga

(Cehia), astăzi, ora 21:45, Digi 1,
Dolce 1, TVR 1

Echipe probabile
Bayern: Neuer – Lahm,  Boa-

teng, Dante, Alaba – Schweinstei-
ger – Robben, Gotze, Muller, Ribe-
ry – Mandzukici. Antrenor: Pep
Guardiola.

Chelsea: Cech – Ivanovici, Ca-
hill, Terry, A. Cole – Ramires, Lam-
pard – Schurrle, Oscar, Hazard –
Torres. Antrenor: Jose Mourinho.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).
Bayern Munchen – Chelsea

Timpuri noi,
„amici” vechi

Pep Guardiola şi Jose Mourinho
se reîntâlnesc într-un duel devenit
celebru din perioada Primera
Division, când cei doi au antrenat
marile rivale Barcelona şi Real
Madrid

„Eden Arena” din c apitala
cehă, Praga, va fi deseară scena
unei noi confruntări între Pep
Guardiola ş i Jose Mourinho,
miza reprezentând-o de aceas tă
dată, în premieră, un trofeu con-
tinental,  Superc upa Europei.

Plecat de la Barc elona în vara
anului trecut, Guardiola, pe ban-
ca lui Bayern din 1 iulie a.c.,  a
avut un debut slab la gruparea ba-
vareză, care,  într-o reeditare a a
finalei de Ligă, a c edat Supecupa
Germaniei în dauna Boruss iei
Dortmund, scor 2-4. Cât priveş-

te campionatul, lucrurile au fuc-
ţionat perfec t primele trei etape,
după c are Bayern a obţinut doar
o remiză,  marţi,  cu codaşa Frei-
burg,  1-1.

La întâlnirea din ac eastă sea-
ră, Guardiola are un absent de
marcă.  Este vorba despre Thia-
go Alcantara, accidentat recent şi
indisponibil aproximativ o lună şi
jumătate.

La fel de bine a început între-
cerea internă şi Chelsea, forma-
ţie care s-a intărit zilele trecute
cu fos tul juc ător al lui Mirc ea

Lucesc u de la Şahtior, brazilia-
nul Willian, venit de la Anji. Tot
de la Anji va ajunge în capitala
engleză, conform speculaţiilor  de
presă,  ş i c amerunezul Samuel
Eto’o,  fotbalist care astfel ar re-
veni sub c omanda lui Mourinho,
după episodul Inter Milano. În-
torcându-ne la Premier League,
„albaş trii” au obţinut şapte puncte
în primele trei etape, remiza ve-
nind tot ultima, dar mult mai pre-
ţioasă decât cea obţinută de Bay-
ern, 0-0, luni seară,  pe terenul
campioanei Manchester United.

Chelsea, triumfătoare în Liga
Europa în faţa Benficăi, es te pre-
gătită din aceas tă vară de Jose
Mourinho, după despărţirea aces-
tuia de Real Madrid. Mourinho se
află la al doilea mandat pe „Stam-
ford Bridge”,  după perioada
2004-2007.

De 15 ori au fost adversari
până acum  Guardiola şi
Mourinho,  primul conducând
detaşat, 7-3.  Cea mai mare
diferenţă s-a înregistrat la un
meci din Primera, 5-0 pentru
Barcelona în toamna lui 2010.

Bayern caută revanşa
Partida din această seară repre-

zintă şi un prilej pentru Bayern de
a se răzbuna pe Chelsea, după ce
gruparea britanică „i-a furat” Liga
Campionilor în 2012, într-o f ina-
lă disputată chiar la Munchen. Un
gol al lui Drogba venit în minutul
88 a trimis atunci meciul în pre-
lungiri, iar Chelsea s-a impus  ul-
terior la loviturile de departajare.
„Albaştrii” au ratat apoi „dubla”,
fiind striviţi în Supercupă de Atle-
tico Madrid, scor 1-4.

SPORT LA TV, ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL

– Supercupa Europei:
Bayern Munc hen –
Chelsea.

Digi Sport 2
11:00,  15:10

– MOTO GP –
Sesiuni de antre-
namente Marele

Premiu al Marii Bri-
tanii / 18:00, 20:00 – HAND-

BAL (M) – Cupa Politehnica (la Timişoara): HC Odor-
hei – Energia Tg. Jiu, Poli Timişoara – Potaisa Turda.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Supercupa Europei: Bayern

Munchen – Chelsea.
Sport.ro

20:30 – SPORTURI DE CONTACT – Local Kom-
bat Târgovişte.

GSP TV
20:00 – FOTBAL – Under 17: România – Scoţia /

22:00 – JUDO – Campionatele Mondiale: finale la 90
Kg (m) şi 70, 78 Kg (f) / 2:00 – FOTBAL – Campio-
natul SUA: Toronto FC – New England.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Supercupa Europei: Bayern

Munchen – Chelsea.
Eurosport
9:00 – CANOTAJ – Campionatul Mondial din Coreea

de Sud: finale / 15:00 – CICLISM – Clasica porturilor
mondiale / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 7-
a / 18:45, 22:05, 2:00 – TENIS (M, F) – Open-ul SUA.

Eurosport 2
13:00 – DARTS – Seria Mondială: etapa a II-a /

18:00, 21:30 – TENIS (M, F) – Open-ul SUA.

Întâiul trofeu pentru „Tata” Martino, dar unul fără glorie!
Barça a câştigat Supercupa Spaniei

Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba – Xavi, Busquets, Fabregas (Iniesta 73) – Sanchez (Pedro 65),
Messi, Neymar. Antrenor: Gerardo Martino.

Atletico: Courtois – Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis – Koke (Leo Baptistao 89), Mario Suarez, Gabi, Arda Turan (Adrian
72) – Diego Costa, Villa (Rodriguez 84). Antrenor: Diego Simeone.

FC Barcelona a remizat pe „Vicente Cal-
deron” cu Atletico Madrid, s cor 1-1 şi
venea la returul de pe „Nou Camp” cu

alte gânduri.
Elevii lui Gerardo Mar-

tino nici nu concepeau să
nu înscrie, însă au reuşit
să câş tige a 11-a Super-
cupă din istoria clubului
graţie golului marcat în de-
plasare, partida de mier-
curi noapte terminându-se
cu un rezultat alb, 0-0.

Deşi Messi şi Neymar
s-au aflat pe teren toate minutele (titulari
prima oară într-un joc cu miză), meciul a

fost unul puţin spectaculos, făcând notă
discordantă cu ultimele dispute directe
dintre cele două team-uri.

Pe final (89) Messi a ratat un penalty,
luând la ţintă „transversala” porţii lui
Curtois. Din minutul 81 Atletico a evo-
luat în inferioritate numerică, după ce Fe-
lipe Luis a încasat direct cartonaşul roşu
pentru un fault. Şi colegul său Arda Tu-
ran a păţit-o (90+1), însă doar de pe ban-
ca de rezerve, turcul înlocuit în minutul
72 protestând violent la o decizie a „cen-
tralului” David Fernandez.


