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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

- Dacă te iei după televiziuni, Po-
pescule, în ţara asta nu mai munceşte
nimeni, dar se violează, se ucide, se
fură, se înşeală şi se fac accidente.

Astăzi, toţi românii din întreaga lume sărbătoresc Ziua lim-
bii noastre naţionale. Această zi va rămână statornicită în sa-
cralitatea semnificaţiilor ei  şi se va bucura de o cinstire aşa
cum se cuvine. Pentru că este într-adevăr o premiere, institu-
tele culturale româneşti din străinătate au pregătit, cu mare
minuţiozitate, de Ziua Limbi Române o paletă de manifestări
cultural-ştiinţifice care sunt pe măsura importanţei acestui
moment. Ziua Limbii Române va fi celebrată şi în comunităţile
româneşti din vecinătatea României, printr-o serie de eveni-
mente organizate de Direcţia Generală Românii de Pretutin-
deni în Serbia, Republica Moldova şi Ucraina.
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Germania: Criza
euro, temă de
campanie electorală

Mai întâi, marţi, 22 august a.c.,
cu exact o lună înaintea alegerilor
legislative din Germania, cancelarul
Angela Merkel, care se pregăteşte
pentru obţinerea celui de-al treilea
mandat, a făcut referiri, la un mi-
ting electoral organizat la Rensburg,
la eroarea admiterii Greciei în zona
euro, pe motivul subminării stabili-
tăţii monedei unice. Social-demo-
craţii (SPD), bineînţeles, au respins
această teză, deşi lor li s-a reproşat
„fundamentarea greşită”. „Grecia
nu ar fi trebuit admisă în zona
euro”, a declarat Angela Merkel, în
aplauzele asistenţei.
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Liderii social-democraþi au discutat ieri, la ºedin-
þa BPN al PSD, reunit la Mamaia, despre varianta
împãrþirii þãrii în zece regiuni, în aceastã arhitectu-
rã urmând ca Sibiu ºi Braºov sã fie regiuni separa-
te, au spus, pentru Mediafax, surse din partid. „Va-
rianta cu zece regiuni este cea discutatã în PSD.
Dar trebuie sã o discutãm ºi în USL. Ca sã fiu sin-
cer, am tatonat puþin lucrurile la nivelul USL. Eu
vreau sã discutãm ºi cu UDMR, ºi cu PPDD, ºi cu
PDL, cu toate forþele din opoziþie, pentru cã pro-
iectul regionalizãrii nu este un proiect doar al USL,
e un proiect al României ºi sunt dispus sã mã aºez
la masã cu absolut toatã lumea”, a recunoscut pre-
mierul Victor Ponta. De asemenea, social-demo-
craþii au optat ºi pentru convocarea referendumu-
lui de revizuire a Constituþiei odatã cu primul tur al
alegerilor prezidenþiale. În deschiderea BPN al PSD,
premierul ºi totodatã liderul PSD, Victor Ponta, a
declarat cã încã din toamna acestui an trebuie sã
se modifice Legea 315/1998 privind regiunile de
dezvoltare, în sensul formãrii regiunilor înainte de
a primi statutul constituþional prin revizuirea Legii
fundamentale. „Unul din punctele cele mai impor-

Fostul component al trupei HQ,
preºedintele TSD

Surse din PSD au declarat, pentru
Mediafax, cã cei trei candidaþi la
preºedinþia TSD ºi-au împãrþit
funcþiile, urmând ca la Congres sã
candideze în echipã, astfel: Mihai
Sturzu va fi preºedinte, Ioana Pop -
preºedinte executiv ºi Gabriel Petrea
(n.r. - coordonator TSD Bucureºti,
viceprimar al Sectorului 6)- secretar
general. „Congresul Organizaþie de
tineret (TSD) va fi la Braºov. De altfel,
candidaþii au hotãrât sã meargã
împreunã, în echipã. Ãsta e un lucur
foarte bun - fiecare pe funcþia pe care
au discutat-o. Important pentru
organizaþia de tineret e sã fie în
continuare pepiniera pentru partidul
mare, aºa cum a fost în alte vremuri, ºi
sã fie sprijinul principal pentru
campania electoralã”, a declarat, ieri,
preºedintele PSD, Victor Ponta, dupã
ºedinþa CExN al PSD, convocatã la
Mamaia.

Miniºtrii PNL, vot de încredere
din partea Delegaþiei Permanente
a partidului

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat ieri, la finalul Delegaþiei
Permanente a partidului de la
Mamaia, cã miniºtrii din partea PNL
au primit un vot de încredere, dupã o
serie de discuþii care au vizat activita-
tea guvernamentalã. Antonescu a
precizat cã propunerea a venit din
partea liderului senatorilor PNL, Puiu
Haºotti, ºi a întrunit consensul
membrilor Delegaþiei Permanente.
Totodatã, liderul liberalilor a precizat
cã miniºtrii PNL vor avea o comunica-
re mai intensã în perioada urmãtoare,
subliniind cã în cazul funcþiei de
vicepremier Daniel Chiþoiu ºi-a
îndeplinit misiunea politicã. Asta
dupã ce liderul PNL Prahova, Mircea
Roºca, i-a reproºat vicepremierului
problemele de comunicare în ceea ce
priveºte mãsurile economice, invo-
când varianta înlocuirii sale, dupã
cum au declarat, pentru Mediafax,
surse liberale.

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
la Mamaia, cã va trimite la începutul sãp-
tãmânii viitoare o scrisoare conduceri-
lor PDL ºi UDMR pentru a le invita la
discuþii pe tema unui nou acord cu FMI,
BM ºi CE, precum ºi pe tema proiectu-
lui de buget pe 2014. „Vreau sã vã con-
firm cu aceastã ocazie faptul cã luni
dimineaþã voi trimite scrisoare oficialã
cãtre conducerea PDL, cãtre UDMR,
de asemenea, pentru cã ºi ei au dorit,
sã avem ºi discuþii, ºi politice dar mai
ales tehnice - eu voi fi însoþit la aceste
discuþii de ministrul (n.r. – Finanþelor,
Daniel) Chiþoiu ºi ministrul (n.r. – dele-

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, la Mamaia, cã proiectul
Roºia Montanã, care va intra în
dezbatere parlamentarã în aceas-
tã toamnã, este unul extrem de
controversat, de care personal nu
este convins. „E un singur pro-
iect în aceastã toamnã asupra cã-
ruia realmente eu nu o sã cer ºi
chiar o sã rog liderii de grup sã nu
avem o decizie a grupului. Real-
mente fiecare va vota dupã pro-
pria conºtiinþã, cum crede cã e mai
bine pentru alegãtorii sãi”, a spus
Ponta. Apoi a continuat, explicând
cã „e un proiect extrem de controver-
sat, nici eu nu sunt convins de el, mã
refer la Roºia Montanã. Mã gândeam
însã cã tocmai un proiect atât de con-
troversat nu poate fi decis de Guvern,
ci poate fi decis doar de cãtre cei care îi
reprezintã pe toþi cetãþenii României,
ºi aceia sunteþi numai dumneavoas-
trã”. Premierul a fãcut aceastã declara-

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a declarat ieri, la finalul Delegaþiei
Permanente a partidului, cã instituþii-
le tributare „regimului Bãsescu”, în
cazul cãrora majoritatea parlamentarã
trebuie sã elimine „rãmãºiþele” funcþi-
onãrii partizane, sunt Curtea Consti-
tuþionalã, DNA, ANI sau CSM. „Ac-
tuala majoritate poate sã facã pentru
ca rãmãºiþele importante ale regimului
Bãsescu, în sensul funcþionãrii parti-
zane a unor instituþii care ar trebui sã
fie independente, sã fie eliminate sau
mãcar limitate, o preocupare dincolo
de actul de guvernare în sine pentru
tot ceea ce noi am promis cetãþenilor
români care ne-au votat”, a afirmat
Antonescu. Solicitat sã precizeze care
sunt instituþiile tributare regimului Bã-
sescu, acesta a rãspuns: „Le cunoaº-
teþi foarte bine. Eu nu le-am cerut nici-
odatã desfiinþarea, eu nu le-am cerut
niciodatã subordonarea politicã, eu le-
am cerut independenþa. ªi aceste insti-
tuþii sunt: Curtea Constituþionalã, Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie, Agenþia
Naþionalã de Integritate, CSM, hai sã
ne oprim aici. Nimeni nu vrea, mai spun
odatã, nimeni nu vrea ca aceste insti-
tuþii sã ne întrebe pe noi când încep

Venitul lunar de completare pen-
tru sprijinirea angajaþilor disponibili-
zaþi din companii de stat pânã la gãsi-
rea unui nou loc de muncã nu va mai
fi acordat tuturor, ca pânã în prezent,
ci doar salariaþilor concediaþi colectiv
din anumite companii, precum CNH,
CNADNR, Metrorex, CFR, CET-urile
locale. Încã din 2003, angajaþii dispo-
nibilizaþi din companiile de stat au
beneficiat de un venit de completare
acordat pânã la doi ani, în funcþie de
vechimea în muncã, având astfel din
partea statului un sprijin financiar
pânã la gãsirea unui nou loc de mun-
cã. Printr-o ordonanþã aprobatã în ul-
tima ºedinþã, Guvernul a decis însã sã
aplice o nouã regulã, restricþionând
acest drept ºi limitându-l doar la per-
soanele disponibilizate din anumite
companii. Executivul a decis astfel ca,

PSD ºi PNL vorbesc de referendum pentru revizuirea Constituþiei
odatã cu prezidenþialele ºi de înfiinþarea a 10 regiuni

tante le-am discutat ºi ieri (n.r. - joi) în cadrul unui
BPN informal, doar cu vicepreºedinþii. Cred cã din
aceastã toamnã trebuie sã mergem mai departe,
prin modificarea Legii 315/1998, cea cu regiunile
de dezvoltare, în a forma practic regiunile chiar
înainte de a primi statutul constituþional”, a spus
Ponta. Acesta a explicat cã „poate proiectul cel
mai important din aceastã toamnã, proiect politic,
guvernamental, parlamentar, îl constituie declan-
ºarea efectivã a procesului de descentraliare ºi de
pregãtire a regiunilor”. Totodatã, premierul a pre-
cizat cã trebuie stabilite instituþiile care vor merge

de la Guvern cãtre regiuni, cãtre structurile locale,
întrucât de la 1 ianuarie se va intra pe noul exerciþiu
financiar al UE ºi România trebuie sã fie pregãtitã.

Primul tur al alegerilor prezidenþiale ar fi o datã
potrivitã pentru organizarea referendumului de re-
vizuire a Constituþiei, în contextul deciziei pronun-
þate de Curtea Constituþionalã, a admis, ieri, ºi pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu, la finalul ºedinþei
Delegaþiei Permanente a partidului. Întrebat în ce
mãsurã considerã potrivitã cuplarea alegerilor pre-
zidenþiale de anul viitor, la primul tur, cu referendu-
mul de revizuire a Constituþiei, Antonescu a rãs-
puns cã „avem de luat o decizie tacticã. Din punc-
tul nostru un referendum în condiþiile deciziei Cur-
þii Constituþionale, pe care nu o mai discut, dar
care nu a stat ºi nu stã în putinþa noastrã sã o
schimbãm, un referendum este binevenit atunci când
avem ºansa ca într-adevãr cetãþenii români sã se
poatã pronunþa, votul lor sã conteze, ºi atunci pro-
babil o amânare pe anul viitor. Sigur cã în privinþa
asta vom lua o decizie definitivã dupã consultarea
ºi decizia împreunã cu partenerii noºtri (...) Primul
tur al prezidenþialelor ar fi o datã potrivitã”.

Premierul invitã PDL ºi UDMR la discuþii pe tema
noului acord cu FMI ºi bugetul pe 2014

gat pentru Buget) Liviu Voinea - despre
douã subiecte importante pentru Ro-
mânia în aceasta toamnã, care sunt im-
portante ºi pentru putere, ºi pentru opo-
zoþie, ºi anume noul acord cu FMI, Co-
misia Europeanã ºi Banca Mondialã ºi
bugetul pe 2014”, a spus Ponta. PDL se
va „lupta” pentru soluþiile sale de relan-
sare economicã într-o eventualã discu-
þie cu reprezentanþii guvernului, una din-
tre acestea fiind micºorarea CAS-ului,
aºa cum democrat-liberalii cer „de mult
timp”, a precizat ieri, pentru Mediafax,
în replicã, prim-vicepreºedintele PDL
Cãtãlin Predoiu.

Ponta: Roºia Montanã, un proiect
controversat, nu sunt convins de el

þie la reuniunea grupurilor parlamenta-
re ale PSD, care s-a desfãºurat la Ma-
maia. Proiectul de lege care reglemen-
teazã exploatarea minereurilor din pe-
rimetrul Roºia Montanã a fost apro-
bat în ºedinþa de marþi a Guvernului ºi
va fi transmis Parlamentului spre ad-
optare. Exploatarea ar urma sã înceapã
în noiembrie 2016.

Antonescu: Instituþiile tributare regimului
Bãsescu sunt CC, DNA, ANI, CSM

urmãrirea penalã împotriva cuiva sau
când dau un verdict sau când îºi des-
fãºoarã activitatea în general. Nimeni
nu vrea sã opreascã toate anchetele
începute, chiar în condiþii discutabile
unele, din punctul nostru de vedere,
împotriva unor liberali. Nu, vrem însã
câteva rãspunsuri la fapte pe care le
vedem cu toþii ºi le vedem de ani de zile
ºi le vedem în ultimele luni mai cu sea-
mã. Vrem ca aceste instituþii sã facã un
efort elementar de credibilizare ºi sã ne
arate cã sunt independente, sã ne ara-
te cã nu acþioneazã pe alese ºi în mo-
mente stabilite de alþii”.

Guvernul va plãti venitul lunar de completare
doar pentru disponibilizaþii din anumite companii

din luna septembrie a acestui an, ve-
nitul lunar de completare sã fie acor-
dat numai persoanelor disponibiliza-
te „din cadrul operatorilor economici
reclasificaþi în sectorul administraþiei
publice”, conform listei publicate de
cãtre Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Pe aceastã listã nu figureazã
însã toate companiile de stat, ci doar
o parte dintre acestea. Venitul lunar
de completare este stabilit odatã cu
indemnizaþia de ºomaj ºi este egal cu
diferenþa dintre salariul individual
mediu net pe ultimele 3 luni înainte de
concediere - stabilit pe baza clauzelor
din contractul individual de muncã,
dar nu mai mult decât salariul mediu
net pe economie din luna ianuarie a
anului în care s-a efectuat concedie-
rea, comunicat de INS - ºi nivelul in-
demnizaþiei de ºomaj.
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Reprezentanþii SC Pieþe ºi Târ-
guri SRL Craiova au anunþat ieri
cã se fac pregãtiri intense în
acest sens, acum desfãºurându-
se procesul de repartizare a spa-
þiilor comerciale din cadrul aces-
tuia. Pentru a nu da naºtere la
discuþii cu privire la obiectivita-
tea acestei activitãþi, aceºtia sus-
þin cã împãrþirea spaþiilor se face
strict în ordinea depunerii cere-
rilor. „Ca sã eliminãm orice în-
doialã cu privire la obiectivitatea
noastrã, am ales acest criteriu, al

Întâlnirea regionalã va avea loc în sala
Filarmonicii Oltenia ºi va aduce în discu-
þie proiectele de acte normative lansate
de Ministerul Sãnãtãþii în dezbatere pu-
blicã. Sunt invitaþi sã participe reprezen-
tanþii Colegiilor Judeþene ale Medicilor, cei
ai asociaþiilor de pacienþi din fiecare ju-
deþ, reprezentanþii Societãþilor ºi Patro-
natelor Medicilor de Familie, reprezentan-
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Noul târg municipal care se constru-
ieºte pe strada „Caracal” urmeazã sã
fie deschis în curând. Reprezentanþii SC
Pieþe ºi Târguri spun cã primii comer-
cianþi se vor muta aici de sãptãmâna
viitoare, dupã ce se vor termina de re-

partizat cele 90 de spaþii comerciale ºi
cele peste 600 de locuri pentru comer-
cializarea hainelor second-hand. Crite-
riul dupã care se împart aceste spaþii
este „primul venit, primul servit”, fiind
luatã în considerare vechimea cererii.

repartizãrii spaþiilor în ordinea
depunerii cererilor. În acest sens,
comercianþii au fost încunoºtiin-
þaþi încã din luna ianuarie a aces-
tui an – prin afiºe amplasate atât
la sediul nostru din Piaþa Centra-
lã cât ºi în actualul târg din 1 Mai
– cu privire la faptul cã târgul se
va muta într-o nouã locaþie, iar
cei care doresc sã-ºi continue
acolo activitatea comercialã tre-
buie sã depunã cereri în acest
sens”, a declarat Cãtãlin Rescea-
nu, directorul pieþelor.

Comercianþii
sunt nemulþumiþi

Administraþia Pieþelor susþi-
ne cã, deºi mutarea târgului a
fost mediatizatã, mai sunt ºi
destul de mulþi  comercianþi
care sunt nemulþumiþi de mo-
dul cum s-a fãcut repartizarea
spaþiilor. „Unii au fãcut cereri
pentru a se muta în noul târg,
iar alþii s-au trezit abia acum,
pe ultima sutã de metri, ºi sunt
nemulþumiþi cã nu au gãsit loc
unde ar fi vrut ei ori n-au mai
gãsit deloc. Este de aºteptat sã
existe ºi nemulþumiþi, ca în ori-
ce situaþie de acest gen, dar
niciodatã nu poþi sã le faci tu-
turor pe plac”, a menþionat di-
rec toru l  p ie þe lo r,  Cã tã l in
Resceanu, care va avea în ad-
ministrare ºi acest târg. Peste
câteva luni, însã, conducerea
SC Pieþe ºi Târguri SRL Craio-
va promite cã se va face o eva-
luare a gradului de ocupare ºi
a adresabilitãþii acestui târg ºi,
în funcþie de aceasta, s-ar pu-
tea lua în calcul o eventualã ex-
tindere sau o modificare a sec-
torizãrii a acestuia.

Haine vechi,
pãsãri ºi legume

Cu o suprafaþã de circa trei hec-
tare, noul Târg municipal Craiova
de pe strada „Caracal” (lângã re-
prezentanþa Registrului Auto Ro-
mân) urmeazã sã cuprindã 12 uni-
tãþi de alimentaþie publicã (repre-
zentate de restaurante, terase ºi
fast-food-uri), 90 de spaþii
comerciale, un sector cu
600 de locuri destinat co-
mercializãrii hainelor se-
cond-hand, dar ºi un sec-
tor destinat desfacerii ani-
malelor mici ºi pãsãrilor.
Tot aici urmeazã sã-ºi des-
fãºoare activitatea comer-
cianþii en-gros de legume ºi
fructe, care îºi vor vinde
marfa fie din chioºcuri spe-
cial amenajate (în numãr de
aproximativ 40), fie direct
din maºini (cum va fi ca-

zul celor care vând struguri sau
varzã). În plus, noul târg craio-
vean va avea un sector amplu care
va fi destinat comercializãrii de au-
toturisme ºi piese auto second-
hand. O altã dotare a târgului este
ºi parcarea de mare capacitate
care este amenajatã pentru a-i de-
servi pe clienþi ºi comercianþi.

LAURA MOÞÎRLICHE

Problemele din Sãnãtate, dezbãtute la Craiova
Conducerea Ministerului Sãnãtãþii se va întâlni, marþi,

3 septembrie, la Craiova cu autoritãþile judeþene ºi re-
prezentanþii structurilor sistemului sanitar din judeþele
Dolj, Olt, Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea.

þii organizaþiilor judeþene ale sindicatelor,
reprezentanþii Ordinului asistenþilor me-
dicali generaliºti, moaºelor ºi asistenþilor
medicali, managerii spitalelor publice, re-
prezentanþii Colegiilor Judeþene ale Far-
maciºtilor, conducerile Direcþiilor de Sã-
nãtate Publicã, conducerile Caselor Ju-
deþene de Sãnãtate, preºedinþii Consilii-
lor Judeþene, prefecþii ºi parlamentari.

Reforma sistemului sanitar
pe agenda întâlnirii

Dezbaterea are loc pe
proiecte supuse perfecþio-
nãrii sau obþinerii unei vari-
ante care sã rezolve gravele
probleme din sistem. Astfel,
pe agenda întâlnirii se vor
afla direcþiile de reformã
privind restructurarea ºi
reorganizarea sistemului sa-
nitar,  proiectul pilot de
creºtere a veniturilor medi-
cilor din unitãþile sanitare
publice cu paturi, legea rãs-
punderii civile a personalu-
lui medical (malpraxis), pro-

iectul de modificare a statutului spitale-
lor, dar ºi discuþii pe tema principiilor ºi
elementelor definitorii ale pachetului de
servicii medicale de bazã.

Variantele finale obþinute în urma aces-
tor consultãri, care vor avea loc în toatã
þara se vor discuta cu toate grupurile par-
lamentare ale puterii ºi opoziþiei pentru a
deschide proiectele cãtre cât mai multe
pãreri, iar Parlamentul sã fie consultat îna-
inte de i se transmite proiectele spre dez-
batere ºi adoptare. 

În paralel, Ministerul Sãnãtãþii conti-
nuã discuþiile la nivel central cu grupurile
de lucru pe proiectele de lege lansate în
dezbatere publicã.

Românii ar putea beneficia
de un nou pachet
de servicii medicale

Unul  dintre cele mai importan-
te proiecte pus în dezbatere publi-
cã este cel legat de pachetul de ser-
vicii medicale de bazã. La capitolul
servicii preventive, spre exemplu,
fiecare cetãþean va avea acces la
un set de servicii de evaluare a ris-
curilor sale de boalã ºi servicii de
consiliere pentru a putea controla
aceste riscuri. În ceea ce priveºte
serviciile de urgenþã, cetãþenii vor
beneficia de o creºtere a acoperirii
ºi a calitãþii acestora, în cadrul am-

bulanþei, serviciului SMURD, Centrelor de Per-
manenþã ºi al Unitãþilor – Compartimentelor
de Primiri Urgenþe.

De asemenea, conform pachetului de bazã,
pe programele de sãnãtate se va asigura ac-
ces în totalitate pentru programele care se
adreseazã principalelor probleme de sãnãtate
ale populaþiei – cancer, diabet, boli cardio-
vasculare ºi neurovasculare, transplant sau
boli rare. ªi medicul de familie va avea un rol
esenial în furnizarea de servicii din pachetul
de bazã. În cadrul acestuia, ambulatoriul de
specialitate ar trebui sã reprezinte domeniul
de asistenþã medicalã care ar trebui sã preia
gradual cea mai mare parte din serviciile de
sãnãtate furnizate actualmente în spital.

RADU ILICEANU

Cãtãlin
Resceanu
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Jandarmeria Românã, la 1
septembrie 2013, sãrbãtoreºte
120 ani de la înfiinþarea Jandar-
meriei Rurale. Cu acest prilej,
Inspectoratul de Jandarmi Ju-
deþean (IJJ) Dolj a organizat ºi
desfãºurat o serie de activitãþi
dedicate „Zilei Jandarmeriei Ru-
rale” cu scopul de a pãstra viu
trecutul instituþiei ºi de a cinsti
jandarmii ce s-au jertfit de-a
lungul timpului. Astfel, în pe-
rioada 28 - 30 august a.c., la
sediul IJJ Dolj, în Sala Tradiþii-
lor, a fost organizatã o expozi-
þie de fotografii ºi documente
privind istoria Jandarmeriei
Române. În plus, ieri, în Sala

Jandarmii craioveni sãrbãtoresc,
la 1 septembrie, 120 de ani de la în-
fiinþarea Jandarmeriei Rurale. Pen-
tru a marca aºa cum se cuvine mo-
mentul, Inspectoratul de Jandarmi

Judeþean Dolj a organizat în aceste
zile o serie de manifestãri la sediul
instituþiei, manifestãri care se înche-
ie duminicã, cu un ceremonial mili-
tar-religios.

Polivalentã, în prezenþa cadre-
lor militare ºi a personalului ci-
vil, a avut loc o evocare cu tema
”1 Septembrie – Ziua Jandarme-
riei Rurale”, susþinutã de lect.
univ. dr. Florin Olteanu. De ase-
menea, invitaþi de onoare în
cadrul acestui eveniment au
fost col. (r) Sandu Gheorghe ºi
col. (r) Nistor Victor – preºe-
dintele Asociaþiei de Veterani din
MAI – filiala Dolj, ocazie cu
care cei doi au împãrtãºit per-
sonalului militar ºi civil din ca-
drul I.J.J. Dolj, o parte din ex-
perienþa dobânditã ºi momentele
petrecute sub haina militarã bleu
– jandarm, dupã cum a preci-

zat cpt. Ion Þapu, ofiþer de pre-
sã al IJJ Dolj.

 „Se instituie pentru toatã în-
tinderea regatului un corp de
Gendarmerie ruralã menit a ve-
ghea, în comunele rurale, la si-
guranþa publicã, la menþinerea
ordinei ºi executãrei legii...O
supraveghere neîntreruptã ºi o
acþiune preventivã constã esen-
þa serviciului sãu.” Astfel înce-
pea articolul 1 din  „Legea asu-
pra Gendarmeriei Rurale” din 1
septembrie 1893.

Prin legea din 1 septembrie
1893 se recunoºtea necesitatea
existenþei unei structuri milita-
re, menitã sã gestioneze proble-

me de ordine publicã în mediul
rural ºi, totodatã, se crea cadrul
legal necesar funcþionãrii aces-
teia pentru îndeplinirea obiecti-
velor pentru care fusese înfiin-
þatã. Obiectivul principal al Jan-
darmeriei Rurale era prevenirea
comiterii de fapte care contra-

veneau ordinii publice. A luat fi-
inþã astfel Inspectoratul Gene-
ral al Jandarmeriei, organ cen-
tral  de conducere ºi control, cu
sediul la Bucureºti, fiind consti-
tuite 4 Circumscripþii de Jan-
darmi, cu sediile la Bucureºti,
Iaºi, Galaþi ºi Craiova.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi searã, în jurul orei
19.00, în centrul comercial
„Dedeman”, din Craiova s-a
produs un accident rutier în
urma cãruia un copil în vârstã
de 5 ani a ajuns la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va pentru acordarea de îngrijiri
medicale. Din primele cercetãri
ale poliþiºtilor Biroului Rutier
Craiova s-a stabilit faptul cã
Florin Prunar, de 38 de ani, din
Satu-Mare, în timp ce conducea
un autoturism marca Volkswa-
gen, în parcarea din curtea cen-
trului comercial, la efectuarea

Un accident de circulaþie în care a fost rãnit grav
un copil în vârstã de 5 ani s-a petrecut, joi searã, în

parcarea centrului comercial „Dedeman”, din
Craiova. Copilul a fost lãsat nesupravegheat ºi a

pornit printre maºini, fiind lovit de un Volkswagen
al cãrui ºofer este acum cercetat penal pentru

vãtãmare corporalã din culpã.

virajului la stânga l-a acciden-
tat grav pe Matei ª., de 5 ani,
din comuna Ianca, judeþul Olt,
care, fiind lãsat nesuprave-
gheat, s-a angajat în traversare
printre maºinile aflate în parca-
re ºi prin loc nepermis.

„Conducãtorul auto a fost
testat alcoolscopic ºi s-a con-
statat cã nu se afla sub influen-
þa bãuturilor alcoolice. Poliþiºtii
au întocmit în cauzã dosar de
cerecetare penalã sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de vãtãma-
re corporalã din culpã”, ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal Alin
Apostol.

Agenþii de poliþie din cadrul Sec-
þiei 3 Craiova au organizat, joi, o
acþiune în cartierul Lãpuº-Argeº,
în zona centrelor comerciale, fi-
ind afiºate ºi distribuite broºuri cu

sfaturi în cadrul
Campaniilor de pre-
venire a furturilor din
locuinþe -”Nu-þi scã-
pa casa din ochi” ºi
a furturilor din auto-
turisme. În cadrul
acestei activitãþi, ce-
tãþenii au fost infor-
maþi cu privire la mo-
durile de operare fo-
losite de autori la co-
miterea unor furturi
din locuinþe prin dis-
tragerea atenþiei, sau
înºelãciuni (prezenta-
rea unor produse de
uz casnic, atribuirea

unor calitãþi oficiale de la institu-
þii precum: CEZ, RDS, DISTIGAZ,
etc, înºelãciuni prin ghicit sau
metoda Accidentul, presupuse câº-
tiguri la concursuri televizate, în-

lesnirea obþinerii de bilete în sta-
þiunile de tratament).

 De asemenea, au fost prezen-
tate modurile de operare folosite
de autori la comiterea unor furturi
din autoturisme prin metoda înþe-
pãrii anvelopelor, iar în timpul în-
locuirii acestora, autorii profitã de
neatenþia conducãtorilor sustra-
gând din interiorul autovehiculelor
bunuri diverse aflate în interior.
„Prin desfãºurarea acestei activi-
tãþi, s-a urmãrit creºterea nivelului
de informare a populaþiei ºi con-
ºtientizarea cetãþenilor cu privire la
riscurile la care se expun în cazul
neadoptãrii unui comportament
preventiv ºi neluãrii mãsurilor de
asigurare corespunzãtoare a lo-
cuinþelor sau autoturismelor per-
sonale”, ne-a explicat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.

Zeci de ºoferi au fost „traºi pe
dreapta”, ieri, de poliþiºtii de la
Rutierã, în cadrul acþiunii de am-
ploare desfãºurate pentru
conºtientizarea conducãtori-
lor auto cu privire la respec-
tarea vitezei de deplasare.
Echipajele Biroului Rutier
Craiova au împânzit, încã de
dimineaþã, tot oraºul ºi, în
ciuda faptului cã activitãþile
au fost anunþate, oamenii le-
gii au gãsit destui conducã-
tori auto care au încãlcat
prevederile legale vizând cir-
culaþia pe drumurile publice.
Astfel, pânã la ora 14.00,
oamenii legii constataserã 52
de încãlcãri de naturã con-

27 de ºoferi sancþionaþi
pentru vitezã în câteva ore

travenþionalã ale OUG 195/2002,
valoarea amenzilor fiind de 4.950
lei. Nu mai puþin de 27 dintre

amenzi au fost aplicate pentru vi-
tezã neregulamentarã.

„Activitãþile se vor desfãºura
pe toatã perioada sfâr-
ºitului de sãptãmânã ºi
îi avertizãm pe con-
ducãtorii auto sã nu
calce prea tare pedala
de acceleraþie, întru-
cât toate autospecia-
lele dotate cu echipa-
mente radar acþionea-
zã atât în Craiova, cât
ºi pe drumurile naþio-
nale ºi judeþene”, a
declarat inspector
principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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Mai întâi, marţi, 22 august a.c.,
cu exact o lună înaintea alegerilor
legislative din Germania, cance-
larul Angela Merkel, care se pre-
găteşte pentru obţinerea celui de-
al treilea mandat,  a făcut referiri,
la un miting electoral organizat la
Rensburg, la eroarea admiterii
Grec iei în zona euro, pe motivul
subminării stabilităţii monedei uni-
ce. Social-democraţii (SPD),  bi-
neînţeles, au respins această teză,
deşi lor li s-a reproşat „fundamen-
tarea greşită”. „Grecia nu ar fi
trebuit admisă în zona euro”, a
declarat Angela Merkel, în aplau-
zele asistenţei. Criza zonei euro şi
factura pe care trebuie să o plă-
tească contr ibuabilul german au
devenit temă de campanie electo-
rală, una considerată în general
cam plictis itoare şi lips ită de dez-
batere. Totul a înc eput după ce
minis trul de Finanţe,  Wolfgang

MIRCEA CANŢĂR

Germania: Criza euro,
temă de campanie electorală

Schauble, a admis, în timpul unei
întruniri electorale, că Grecia va
avea nevoie de mai mult ajutor
internaţional. „Ei bine, da! Schau-
ble a confirmat ceea ce toată lu-
mea presimte”, a titrat „Bild”,  cel
mai citit cotidian al Germaniei,
totdeauna pregătit să aducă repro-
şuri ţărilor din zona euro, în cri-
ză, care ameninţă contribuabilii
celei mai sănătoase economii a
europene, principalul contributor
la ajutoarele de tot felul. Pentru
opoziţie – soc ial-democraţii ş i
Verzii – această mărturisire a unuia
dintre f idelii doamnei Merkel a
pic at „la fix”.  Numai că Peer
Steinbruck a apreciase că Europa
de Sud are nevoie de un „plan B”,
asemănător unui Plan Marshall,
idee care nu a convenit inclusiv
susţinătorilor săi.  Mai ales că într-
un interviu pentru hebdomadarul
„Spiegel”, Sigmar Gabriel, preşe-

dintele SPD,  declarase că intra-
rea Greciei în zona euro a fost o
eroare. De această c acofonie în-
tre c ele două partide politice prin-
cipale profită grupurile mici şi mai
ales cele antieuropene. Chiar dacă,
în c ontinuare, cancelarul se bu-
cură de o popularitate excepţio-
nală, ceea c e presupune că ger-
manii apreciază gestionarea c rizei
monedei unice şi faptul că au cel
mai mic şomaj (5,3%) din UE, de-
vansând Luxemburgul (5,7%) şi
Malta (6%). Şi asta în condiţiile
în care, la nivelul zonei euro,
şomajul s-a stabilizat ieri, 30 au-
gust, potrivit oficiului european de
statistică, Euros tat, la 12,1%. De
mai multe luni, Angela Merkel îl
devansează în sondaje pe Peer
Steinbruck, fostul său ministru de
Finanţe între 2005 ş i 2009, în
guvernul „marii c oaliţii”. Cu toa-
te acestea, fostul cancelar  SPD

Gerhard Shroeder, perdant în faţa
Angelei Merkel la legislativele din
2005,  retras în campania actuală,
a denunţat marea „minciună” a
Angelei Merkel. „Aceasta proce-
dează precum cancelarul Helmuth
Kohl, care promisese că reunifi-
carea Germaniei nu va costa ni-
mic” , a intervenit preşedintele
SPD,  Sigmar Gabriel. „Veţi ve-
dea ce se va întâmpla”, a mai
spus  el. Între timp, conservatorii
(Uniunea Creştin Democrată/ Uni-
unea Creştin Socială), adică CDU
şi CSU, au încercat să stingă fo-
cul aprins de Wolfgang Schauble.
Încât liderii CSU au precizat c ă al
treilea program de ajutor pentru
Atena va fi mult mai modest de-
c ât precedentele două.  Angela
Merkel s-a limitat la a spune că
nici o dec izie privind un nou aju-
tor nu va f i luată până anul viitor.
Şi, mai mult, exc lude o ştergere a

datoriei greceşti,  ceea ce ar putea
îngrijora investitorii zonei euro.
Potrivit sondajului de duminica
trec ută, conservatorii şi aliaţii lor,
liberalii (FDP), ar putea obţine
împreună un total de 45%, în timp
ce SPD şi Verzii doar 37%. Niels
Diederich, politolog la Universita-
tea Liberă din Berlin, estimează că
întreaga dezbatere „pe ches tiunea
Grec iei” a avut un impact redus
asupra alegătorilor. Acest lucru se
datorează faptului c ă ec onomia
germană func ţionează foarte bine
în continuare, iar  exporturile n-au
scăzut. În plus, SPD şi Verzii nu
s-au opus deciziilor  guvernului
german condus de Angela Merkel
în reglarea crizei euro.  Peric olul
ar  putea veni din partea noului
partid Alternativa pentru Germa-
nia (AFD), creat în ac est an, aflat
aproape de pragul de 5% nec esar
accederii în Bundes tag.

Membrii BPN au analizat o serie de mă-
suri privind politicile f isc ale şi ec onomic e
c are urmează a f i promovate de PNL şi au
votat acordarea de mandatate vic epreşedi-
nilor  Daniel Chiţoiu,  Varujan Vosganian ş i
Relu Fenec hiu pentru a le propune spre
aprobare Delegaţiei Permanente a partidu-
lui. Proiectele propuse vor f i disc utate ş i
în c adrul Uniunii Soc ial Liberale,  ţinând
c ont că sunt asumate în cadrul programu-
lui de guvernare.  Vic epremierul Daniel Chi-
ţoiu,  ministru al Finanţelor  Public e,  a fos t
mandatat de BPN să susţină trei măsuri de
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Daniel Chiţoiu,
ministrul Finanţelor :

“Este pentru prima dată, după
mai bine de patru ani, când un
guvern în funcţie poate să spună,
cu aproape patru luni inaintea
următorului exerciţiu bugetar, ce
va face în anul ce urmează. Acest
fapt se înscrie în respectarea
angajamentului privind condiţia
de predictibilitate, pe un domeniu
extrem de important, precum cel
al Finanţelor”

Ministrul Economiei,
Varujan Vosganian :

“Am prezentat programul de privati-
zare pentru 2013 de atragere de investiţii
şi am primit mandatul de a prezenta, atât
conducerii PNL cât şi întregii alianţe,
Strategia de Reindustrializare a României
până la sfârşitul acestui an şi, în mod
concret, planul de acţiune privind câteva
industrii: industria oţelului, a aluminiului,
industria construcţiilor de maşini şi
industria chimică”, a declarat Varujan
Vosganian.

Biroului Politic Naţio-
nal al PNL, reunit joi, 29
august a.c., a avut ca temă
principală de discuţie
activitatea guvernului şi
a miniştrilor liberali. Ca
urmare a dezbaterilor, au
fost trasate obiectivele
PNL în raport cu progra-
mul partidului şi cu
programul de guvernare.

politic ă f iscală c are să reprezinte priorităţi
pentru cons trucţia bugetară pe anul 2014.
Reducerea contribuţiilor  de as igurări socia-
le cu trei puncte procentuale,  în anul 2014,
c onc omitent c u îmbunătăţirea c olec tării
impozitelor şi taxelor. „Conform programul
de guvernare, USL ş i-a asumat reduc erea,
în cadrul mandatului,  până în 2016, a CAS
la angajator  c u 5 punc te proc entuale ş i re-
venirea TVA la 19%,  as tfel încât să fie va-
lorif ic ate pe deplin avantajele c ompetitive
în plan fisc al ale României.  Prin această mă-
sură,  solicitată şi de c ătre mediul de afa-

c eri,  vor fi s timulate crearea de noi loc uri
de munc ă şi inves tiţiile,  ş i va f i redusă pon-
derea economiei subterane pe piaţa mun-
c ii”,  se precizează într-un c omunicat re-
mis  de PNL. Liberalii au mai discutat ş i de-
spre s istemul de redevenţe,  în c onformitate
cu prevederile negociate c u partenerii inter-
naţionale, CE,  FMI şi BM, potrivit Strate-
giei pentru noul regim de impozitare pentru
resurse minerale,  petrol ş i gaze naturale,
as tfel încât România să îş i poată valorifica
inteligent potenţialul de resurse naturale.

MARGA BULUGEAN
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„A vorbi despre limba română este ca o dumini-
că. Limba română este patria mea. De aceea, pen-
tru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pen-
tru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru
mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, via-
ţa se trăieşte.” (Nichita Stănescu)

Astăzi, toţi românii din întreaga lume
sărbătoresc Ziua limbii noastre
naţionale. Această zi va rămână

statornicită în sacralitatea semnificaţiilor ei
 ş i se va bucura de o cinstire  aşa cum se
cuvine. Pentru că es te într-adevăr o premie-
re , institutele  culturale  româneşti din s trăi-
nătate au pregătit, cu mare  minuţiozitate,
de  Ziua Limbi Române o pale tă de mani-
festări cultural-ş tiinţifice care sunt pe mă-
sura importanţe i acestui moment. Ziua Lim-

bii Române va fi celebrată şi în comunităţi-
le româneşti din vecinătatea României,
printr-o serie de evenimente organizate de
Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
în Serbia, Republica Moldova şi Ucraina.
Ce  trebuie menţionat este faptul că acest
conţinut al sărbătorii trebuie să se regăseas-
că mai ales într-un sentiment concre t de res-
pect pentru limba noastră, materializat în în-
suşirea ei normată, promovată în chip spe-
cial prin şcoală şi  prin exigenţele  pe  care

La Chişinău, ICR organizează, în colaborare cu Consiliul Raio-
nal Leova şi Biblioteca Raională Leova, expoziţia „Sufletul satului
românesc“, în perioada 28 august – 27 septembrie 2013, la Casa de
Cultură din Leova. Vor fi expuse 42 de fotografii ale artiştilor oră-
deni Constantin Dancoglu şi Gheorghe Petrilă, realizate în câteva
zone etno-folclorice ale Transilvaniei, cu precădere în Bihor, Mara-
mureş şi Bistriţa-Năsăud. Proiectul marcheză Ziua Limbii Române
pe teritoriul Republicii Moldova prin promovarea valorilor româ-
neşti autentice.

Tot cu ocazia Zilei Limbii Române, la Palatul Culturii din oraşul
Hînceşti va avea loc expoziţia „Grigore Gafencu“, în perioada 30

august – 30 septembrie 2013, eveniment
organizat în colaborare cu Consiliul Ra-
ional Hînceşti.

Expoziţia „Gavriil Bănulescu-Bodoni
– un ierarh ortodox promotor al româ-
nismului“ de la Edineţ va fi deschisă până
pe 25 septembrie 2013.

În colaborare cu Universitatea de Stat
„Alecu Russo“, evenimentul „Nichita
Stănescu – 80 de ani de la naştere“ va
avea loc în perioada 28 august – 30 sep-

tembrie 2013, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo“ din Bălţi.

Un eveniment de marcă este şi conferinţa internaţională „Limba
Română – limbă a integrării europene“, desfăşurată în perioada
31 august – 2 septembrie, la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi la
alte instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova.

La Galeria de la Rond din Chişinău, până pe  7 septembrie 2013,
va avea loc expoziţia „Alexei Mateevici – Odă limbii române“.
Evenimentul este dedicat aniversării a 125 de ani de la naşterea
poetului Alexei Mateevici.

Pe 8 septembrie 2013 este programat un concert al maestrului
Tudor Gheorghe la Cernăuţi, 2013, în sala Teatrului Olga Kobyl-
janska.

Viorel Badea, senator pentru Europa şi Asia:

„SOS : Limba română îşi pierde,
şi în ţară, din identitatea sa”

Vara vrea să-şi ascundă năframa sub cerul
obosit de senin. E timpul când cuvintele în-
cearcă să se prindă într-un joc al itinerariilor
de spiritualitate, sărbătorind în felul lor livresc
Ziua Limbii Române.

 Sunt purtate spre zări străpunse de glas de
fluier de doina şi dor, cuvinte a căror eufonie
sporeşte încărcătura semantică pe care şi-au
câştigat-o în ani de restrişte. Întâi, se odih-
nesc puţin sub Teiul din Copou şi, înălţându-
şi fruntea, toate aşteaptă transfigurate apariţia
unei tinere crăiese, limba română, regina ba-
lului de azi.

Apoi, se aşază bătrâneşte pe una din vechi-
le laviţe din Bojdeuca din Ţicau, asteptând în-
fiorate reînvierea nopţilor albe când Ionică şi
Badia Mihai hoinăreau fără pic de gânduri rele,
purtându-şi paşii şi gândurile către ţeluri înal-

te în care limba română domneşte în turnuri
neatinse.

Revăşite de emoţie, trec sfioase Prutul şi,
ţinându-se de mână, se plimbă pe Aleea Clasi-
cilor din Chişinău pentru a fi părtaşe, alături
de Grigore Vieru, la Legământul cu Emines-
cu, acum şi în veac.

Pe la chindii, toate cuvintele se-adună pen-
tru a-şi trage sufletul acasă, la Bulzeştiul lui
Marin Sorescu, şi se prind într-o horă celestă
împreună cu păsările Să-nalţe în jurul nostru
o fântână de aripi/Pe fundul căreia noi să ne
credem izvoare/ Fără apus.

Când dorul  de credinţă şi de dreptate nu
mai cunoaşte hotar, cuvintele rătăcesc  stin-
ghere prin Valenii de Munte să-l întâlnească
pe Nicolae Iorga şi să-i asculte cuminţi Sfatu-
rile pe-ntunerec.

Într-o dulce legănare a crengilor de cetină,
îşi pun haine de sărbătoare şi poposesc în
apropierea Romanului, la Hanul Ancuţei, unde
personaje de legendă şi ziduri ca o cetate po-
vestesc ( în ramă) despre cealaltă Ancuţă.

Se pierd şi se regăsesc adunându-se într-
un zbor lin pe dealurile de la Ciucea, lângă
Mausoleul Iubirii lui Octavian Goga pentru că
jur împrejur e largul care cântă/ E soare-n
cer, e sărbătoare sfântă.

Se desfac apoi în fâşii de curcubeu şi curg
în cupa de Cuvinte potrivite a lui Arghezi, lă-
sând prin Testament preamărirea eternă a lim-
bii române, sfânta noastră limbă strămoşeas-
că.

Prof. Daniela Toma Osadcii,
Şcoala Gimnazială „TRAIAN”

- Sunteţi iniţiatorul acestei legi, dar şi un luptător
a drepturilor românilor de pretutindeni. Cum a fost
primită această sărbătoare la Bucureşti?

În Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a
fost publicată Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zi-
lei Limbii Române, prin care este prevăzută celebrarea
acestei sărbători pe data de 31 august a fiecărui an. Am
reuşit să promovez legea cu ajutorul colegilor mei par-
lamentari care au votat în marea lor majoritate acest
proiect. La Bucureşti, este primită foarte bine pentru
faptul că este o sărbătoare comună a noastră. Şi în
România limba română este agresată, este o agresiune
mult mai subtilă, mai greu de
sesizat. Dar este de ajuns pen-
tru noi să privim unele emisiuni
la televiziune, ca să ne dăm sea-
ma că limba română îşi pierde,
şi în ţară, din identitatea sa. Ori-
ce manifestare care urmăreşte
să promoveze limba pe care o
vorbim este foarte bine primită
în ţară, este bine primită mai cu
seamă de către mediul educaţi-
onal, mediul academic.

- Nu v-aţi rezumat demer-
surile doar a creiona şi susţine
acest proiect de lege. Aţi mers
mai departe şi, aşa cum bine
se ştie, aţi făcut chiar şi un apel
către autorităţile din România şi Republica Moldova
ca sărbătoarea Limbii Române să fie organizată în
comun de către cele două state....

- Aşa este.  M-am implicat şi în acest demers pentru
că eu cunosc foarte bine situaţia şi de la Bucureşti, dar
şi de la Chişinău, şi mă bucur să aflu că astăzi vor fi
oficiali români la Chişinău şi vor sărbători împreună cu
românii basarabeni acest eveniment deosebit de impor-
tant. Eu mâine voi ajunge în Transcarpatia, la Apşa,
unde voi sărbători alături de românii maramureşeni din
Ucraina Ziua Limbii Române. De asemenea, românii
din Valea Timocului şi-au manifestat intenţia de a săr-
bători Ziua Limbii Române. Românii din nordul Buco-

vinei sărbătoresc de mai multă vreme această Zi a Limbii
Române. Noi nu facem altceva decât să ne arătăm con-
sideraţia pentru cel mai important instrument identitar
al românilor dintotdeauna şi de pretutindeni.

- Este bine că într-o zi de sărbătoare se reunesc
românii. Ne uneşte această zi şi mai mult? Este mai
importantă această zi pentru comunităţile din afara
României decât pentru noi cei care locuim aici?

Faptul că se reunesc români de pe o parte şi alta a
Prutului, indiferent unde ar fi ei, este deja un lucru extra-
ordinar. Când merg în afară, am grijă să comunic şi cu
reprezentanţii comunităţilor de basarabeni. Mă adresez

tuturor în egală măsură, îi con-
sider pe toţi ca făcând parte din
acelaşi neam, din aceeaşi Euro-
pă. Ziua Limbii Române este un
nou instrument de contact între
mine şi aceste comunităţi de ro-
mâni din întreaga lume. În Re-
publica Moldova, limba română
e în pericol pentru că este con-
siderată altceva decât ceea ce
este. Este un pericol mult mai
mare decât acela la care este su-
pusă limba română în Ungaria,
Bulgaria sau Serbia.

- Am fost împreună, alături
de europarlamentarii Elena Bă-
sescu şi Marian Jean Marines-

cu şi, nu în ultimul rând, alături de colegul dumnea-
voastră, deputatul Eugen Tomac, în Valea Timocului.
Şi atunci, şi acum, avem o problemă: limba română.

În Serbia se încearcă, mai nou, să se inventeze o
nouă denumire pentru limba română. Să i se spună limba
vlahă. Autorităţile chiar au anunţat, la un moment dat,
că vor încerca să standardizeze această neo-limbă.
Adică să-i impună alte reguli gramaticale care să-i dea
un alt profil, în aşa fel ca să-i creeze dicţionare. Ei
încearcă să ateste ideea că limba română vorbită acolo
este altceva. Reacţionăm la toate aceste manifestări,
indiferent de unde ar veni ele – de la preşedintele Ser-
biei Nikolić sau de la Stalin - acum aproape un secol.Jocul de Cuvinte potrivite
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Cristinel Iovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj:

„Limba ne defineşte identitatea naţională”
„Mă număr printre cei care au salutat călduros, în această primăvară,

instituirea zilei de 31 august ca sărbătoare a limbii române. Mai mult decât o
festivitate, acest gest - unul firesc, care ar fi trebuit, poate, să vină mai
devreme - este răspunsul la o necesitate, în aceeaşi măsură în care o necesi-
tate şi o îndatorire este să ne onorăm drapelul şi Imnul de stat, aşa cum o
facem an de an. Alături de aceste simboluri esenţiale, limba ne defineşte
identitatea naţională şi se cuvenea să fie, într-un fel, aşezată alături de ele.
Sincronizarea acestei manifestări cu sărbătoarea care, în Republica Moldo-
va, este marcată de mai bine de două decenii vine să dea un semnal puternic
şi clar că, de-o parte şi de alta a Prutului, se simte, se gândeşte şi se vorbeşte
la fel şi ne plasează în acelaşi spaţiu identitar, în sensul în care limba română
este, cu adevărat, patria noastră. Împărţim cu fraţii de peste Prut, dar şi cu
cei din Valea Timocului o limbă, o istorie şi o cultură şi ne leagă tradiţii, valori
şi aspiraţii comune”.

aceasta trebuie să le  formuleze doar prin
raportare  la semnificaţiile problemei. Lim-
ba română, ca limbă naţională, trebuie să
aibă statutul ei, inclus iv în şcolile cu preda-
re  în limba maghiară. Reducerea exigenţe-
lor programelor didactice  faţă de noţiunile
teore tice de  limbă în manualele gimnaziale
şi de  liceu a dus, pe  lângă superficialitatea
trenantă în evaluare  şi selecţie, la reduce-
rea interesului elevilor şi, în ce le din urmă,
şi al cadrelor didactice faţă de performanţe-

le de limbă; limba se reduce  în ultima vreme
doar la funcţia ei de comunicare, ceea ce  în-
seamnă o minimalizare  păguboasă, ale cărei
rezultate se văd peste tot, de la lexicul pu-
ternic hibridat cu englezisme  la simplificări-
le ş i mutilările flexionare, până la sintaxă şi
ortoepie. Aşadar, ar fi de aşteptat de la in-
stituirea acestei sărbători să se simtă un re-
viriment şi în atitudinea generală faţă de lim-
bă, fiindcă altfel totul se va rezuma doar la
un festivism inutil, ca multe alte le.

ICR Istanbul a propus proiectul „Ziua Limbii Române sărbă-
torită la Istanbul: Emil Boroghină – Recital de poezie populară
românească“, care a avut loc în data de 29 august 2013, la sediul
institutului.

ICR Madrid organizează pro-
iectul online „Ziua limbii româ-
ne în Spania“, în perioada 31
august – 10 septembrie 2013. Cu
ocazia Zilei Limbii Române, ICR
Madrid propune o campanie on-
line de promovare a limbii şi a
literaturii române traduse în spa-
niolă.

ICR New York organizează,
cu ocazia Zilei Limbii Române,
patru recitaluri de poezie româ-
nească în interpretarea lui Con-
stantin Chiriac.

ICR Paris c elebrează Ziua
Limbii Române la Paris prin or-
ganizarea recitalului „Sunt un
orb”, în interpretarea maestru-
lui Horaţiu Mălăele, la sala bi-
zantină a Palatului de Béhague,
în data de 31 august 2013.

ICR Tel Aviv organizează evenimentul literar „Eterna Călătorie
şi dilemele identitare. Despre neliniştea şi provocările Drumu-
lui“, cu Carmen Firan, Adrian Sângeorzan şi Vlad Solomon, în
data de 27 septembrie 2013, la sediul institutului.

Aleksandar Najdanovic, preşedintele
Asociaţiei Studenţilor Timoceni :

„Este o minune cum s-a reuşit
să se păstreze această limbă”

„Pentru noi, românii din Timoc,
este o zi deosebită, pentru că limba
română îşi are originile chiar în Ti-
moc. Din păcate, această limbă nici
astăzi nu se predă în şcolile din Va-
lea Timocului, nu se aude la televi-
zoare şi la radio. Ceea ce este cât
de cât binişor ar fi faptul că  se  mai
aude, din când în când, în timpul
slujbele religioase care se ţin în două
bisericuţe, care nu sunt recunos-
cute de către statul sârb. Este o
minune cum s-a reuşit să se păs-
treze aceasta limbă, mai exact gra-
iul timocean aproape 200 de ani.

Graiul nostru s-a vorbit doar în

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :

„Peste 2000 de funcţionari
ai Comisiei Europene vorbesc

limba română”
„O zi specială, pentru toţi

românii, fie că sunt la Chişi-
nău, fie că sunt la Cladovo,
fie că trăiesc la Bucureşti, fie
că  muncesc la Bruxelles sau
la Strasbourg. Conform re-
censământului din 2011, în
Belgia, trăiesc peste 11.600
de români. Mă refer strict la
românii care au plecat acolo
pentru o perioadă mai înde-
lungată. Temporar, mai mun-
cesc în Belgia alţi 8.200 de
vorbitori de limbă română.
Însă, eu sunt convins că rea-
litatea bate statistica. În Bel-
gia, graiul româneasc îl auzi
aproape peste tot, pentru că
acolo trăiesc mult mai mulţi români decât sunt înregistraţi, aşa că astăzi,
nu îmi va fi greu să aud limba noastră, deşi mă aflu departe de ţară. Ce
pot să vă spun este că atunci când îmi este dor de limba maternă, mă duc
la Comisia Europeană şi găsesc acolo peste 2000 de români, care lucrea-
ză ca funcţionari. La această cifră se mai adaugă personalul cu statut
diplomatic. Aşa că astăzi, la Bruxelles, va fi o adevărată sărbătoare a Zilei
Limbii Române”

casă şi s-a păstrat din generaţie-n
generaţie. Limba română în Timoc
a întâmpinat foarte multe dificultăţi
din 1833, de când nu s-a mai pre-
dat în şcolii. Din 2004 şi până as-
tăzi, se tot adună semnăturile pen-
tru introducerea acestei limbi ca una
opţională la şcoală. Abia în 2009,
pentru prima dată, Consiliul Naţio-
nal al Minorităţii Rumane a reuşit
să obţină aprobarea Ministerului
Educaţiei din Serbia.

De anul trecut sunt şi eu, perso-
nal, implicat alături de colegii mei
de la Asociaţia Studenţilor Timoceni
în această acţiune de strângere a
semnăturile pentru învăţarea limbii
române. Astfel, s-au strâns  peste
1617 de semnături în judeţele Bor
şi Zaicear. De aceea, s-a continuat
campania de strângere de semnă-
turi şi în judeţul Pojarevat. În pri-

măvara acestui an, în premieră ab-
solută, după mai bine de 200 ani, a
început să se predea limba română
în şcolile din Zaicear, Bor şi Nego-
tin, printr-un program-pilot care a
debutat la începutul lunii aprilie şi
care  a luat sfârşit odată cu termi-
narea anului şcolar. Se vor relua,
astfel, discuţiile cu elevii în prima
jumătate a lunii septembrie.

Toate asociaţiile din Timoc, care
vorbesc aceeaşi limbă, trebuie să
facă eforturi pentru a se realiza uni-
tatea şi înţelegerea, pentru că nu-
mai aşa vom putea să ne păstram
limba noastră maternă în statul în
care trăim şi să fim mai reprezenta-
tivi în ţara-mamă. Eu, de exemplu,
am două limbi, cea maternă- româ-
na şi limba sârbă, pentru că sunt
român timocean care m-am născut
şi am crescut în Serbia”

Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene ”Alexandru şi Aristia Aman”:

„Vom sărbători alături de românii
noştri de la Vidin”

„Sunt b uc uros
că putem sărbători
ac eastă zi de o im-
po rtan ţă majo ră
pentru toţi românii,

prin diferite manifes tări care să ne facă să con-
ştientizăm nevoia vitală de a f i aproape de toţi c ei
care, deşi risipiţi în diferite colţuri ale lumii, vor-
besc c u drag şi mândrie această limbă. Poeţii i-au
închinat versuri, au fost scrise multe lucrări de-
spre importanţa ei, iar noi,  ca şi cetăţeni ai Româ-
niei, trebuie să fim buc uroşi c ă putem sărbători cu
toţii,  pe 31 august,  Ziua Limbii Române. Cred că

es te necesar ca f iecare dintre noi să facă tot ce
trebuie pentru a fi alături de românii de dinc olo de
graniţele României c are întâmpină dif icultăţi în păs-
trarea identităţii naţionale, o Zi a Limbii Române
fiind necesară pentru a ne aminti mereu cine sun-
tem noi ca popor, ac eastă limbă dulce fiind c ea c are
ne-a unit şi ne-a dat c uraj să depăşim întotdeauna
obstacolele. Biblioteca Aman va sărbători Ziua Limbii
Române alături de prietenii noştr i de la Vidin - Uni-
unea Etnicilor  Români din Bulgaria şi Societatea Cul-
turală a Vlahilor - la Casa de Cultură Sfânta Teof a-
na Basarab. La acest eveniment vor participa c o-
piii de la clasele pilot cu predare în limba română”.

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

dată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Românedată, Ziua Limbii Române
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Dupã o varã întreagã în care
micuþii s-au bucurat de activitã-
þile desfãºurate în timpul atelie-
relor de desen, de teatru, de lim-
bã italianã ºi spaniolã, de origami,
oratorie ºi high – tech, menite sã
le dezvolte creativitatea, perso-
nalitatea, spiritul de observaþie,
modul liber de a se exprima, ºi
de asemenea, simþul estetic, “Bi-
blioteca din vacanþã” a ajuns la
final. Momentul, unul special

“Biblioteca din vacanþã” a ajuns la final“Biblioteca din vacanþã” a ajuns la final“Biblioteca din vacanþã” a ajuns la final“Biblioteca din vacanþã” a ajuns la final“Biblioteca din vacanþã” a ajuns la final

Ieri s-a desfãºurat utima probã
scrisã a bacalaureatului din cea de-
a doua sesiune, la care s-au în-

ªapte eliminaþi la ultima probã a bacalaureatului
scris 2.239 de absolvenþi de liceu
doljeni. Potrivit opþiunilor au fost
zece materii la care s-a  derulat

examenul. Peste jumãtarte din
numãrul de înscriºi au optat
pentru Biologie ºi Geografie.
Restul au optat pentru Econo-
mie, Filosofie, Fizicã, Infor-
maticã, Logicã ºi Argumenta-
re ºi Psihologie.

Aºa cum s-a întâmplat ºi la
primele probe, ºi de aceastã
datã un numãr de 578 de can-
didaþi au ales sã nu se prezin-
te la examen. N-au lipsit nici
tentativele de fraudã, ºapte
elevi fiind eliminaþi din exa-
men pentru cã au fost prinºi
avât asupra lor telefoane mo-
bile sau fiþuici din care încer-
cau sã copieze. Aceºtia au
pierdut dreptul de a mai par-
ticipa la urmãtoarele douã se-

siuni, ºi li s-au anulat ºi probele
de competenþe digitale. “Astãzi s-
a desfãºurat ultima probã scrisã
a sesiunii din toamnã a exame-
nului de bacalaureat – cea la ale-
gere a profilului. Din cei 2.239
de înscriºi, 578 au ales sã nu se
prezinte la examen. Evenimente-
le neplãcute n-au lipsit nici de
aceastã datã, astfel cã avem 7
candidaþi eliminaþi pentru cã au
încerat cã fraudeze examenul”,
a precizat Alexandrina Nãstase,
vicepreºedintele Comisiei Judeþe-
ne de Bacalaureat. Primele rezul-
tate vor fi afiºate în 2 septem-
brie, pânã la ora 12.00, iar con-
testaþiile vor fi depuse între ore-
le 12.00 ºi 16.00. În 3-4 septem-
brie vor fi soluþionate contesta-
þiile, iar în 5 septembrie vor fi
afiºate rezultatele finale. Potrivit
metodologiei, se considerã pro-

movat la examenul de bacalaureat,
candidatul care a participat la toate
probele de evaluare a competen-
þelor lingvistice ºi digitale, a obþi-
nut cel puþin nota cinci la fiecare
probã scrisã sau practicã ºi are
media generalã minimum ºase.

Candidaþii care s-au prezentat la
toate probele de examen, dar nu
îndeplinesc simultan condiþiile
menþionate mai sus sunt declaraþi
„respinºi”. Pentru cei care obþin
media generalã 5,99, media gene-
ralã se rotunjeºte la 6,00.

Alexandrina
Nãstase

Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”:
“Am încheiat ºi vara aceasta cursurile Bibliotecii din va-

canþã ºi mã bucur cã am reuºit, aºa cum încercãm de fiecare
datã, sã avem activitãþi care sã-i atragã pe cei mici spre lectu-
rã, spre tot ceea ce le pot oferi cãrþile, spre frumos ºi spre
culturã. Este important sã le arãtãm copiilor cã Biblioteca le
poate oferi mai mult decât o simplã carte, le poate oferi acti-
vitãþi pe gustul lor care sã-i transforme în tineri valoroºi cu
care o sã ne mândrim în viitor”.

400 de copii au participat în aceastã varã la Atelierele desfãºurate
în aceastã varã în cadrul programului educativ “Biblioteca din va-
canþã” organizat de cinci ani de Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” din Craiova, au atras 400 de copii. Aceºtia au învã-
þat sã se joace într-un mod inedit ºi totodatã sã interacþioneze, sã-ºi
dezvolte spiritul de echipã, abilitãþile de comunicare ºi sã-ºi forme-
ze o atitudine pozitivã cu lumea înconjurãtoare.

pentru prichindei dar ºi pentru
bibliotecarele ºi voluntarii care s-
au ocupat de buna desfãºurare a
fiecãrui curs în parte, a fost mar-
cat “aºa cum le place oltenilor”,
dupã cum au precizat organiza-
torii “fãrã surle ºi trâmbiþe”, dar
cu multe surprize care au fost pe
placul tuturor, de la cel mai mic
la cel mai mare. Pentru cã ºi-au
dorit sã arate întregului public ce
au învãþat în vacanþa de varã,

rând pe rând,
copiii au urcat
pe scenã pentru
a-ºi susþine nu-
mãrul. Poezii în
italianã sau în
spaniolã, dis-
cursuri prin
care ºi-au de-
monstrat talentul
oratoric ºi sce-
nete distractive,
toate au fãcut
parte din deco-
rul de final. N-au lipsit nici di-
plomele ºi premiile, pe care, spun
doamnele bibliotecare, micuþii le
meritã din plin.  «Sper cã aþi pe-
trecut o varã minunatã alãturi de
noi ºi îmi doresc sã ne întâlnim
ºi anii urmãtori, acesta fiind a
cincea ediþie a proiectului “Biblio-
teca din vacanþã” derulat de Bi-
blioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”. Sper sã avem în
fiecare an ateliere nu doar noi, ci

ºi atractive pentru voi ºi de la an
la an sã fiþi mai mulþi. Am încer-
cat sã vã pregãtim o surprizã de
final, fãrã surle ºi trâmbiþe, dar
cu un mic dar din partea noastrã
ca semn al trecerii voastre pe
aici. ªi de aceastã datã munca
noastrã a fost sprijinitã de 18 vo-
luntari care ºi-au petrecut vara
aici, dedicându-ne nouã timpul lor
liber», a spus Rodica Pãvãlan, ºef
serviciu relaþii cu publicul.

Copiii sunt
aºteptaþi la
Ludotecã

Micuþii care au participat la ate-
lierele organizate în cadrul progra-
mului educativ “Biblioteca din va-
canþã” s-au despãrþit doar pentru
puþin timp de Biblioteca “Aman”,
aceºtia fiind deja familiarizaþi cu
activitãþile desfãºurate la “Ludote-
ca”. «Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” a avut pe tot
parcursul verii cursurile “Bibliote-
cii din vacanþã”, cu ateliere de de-
sen, teatru, confecþionat pãpuºi,
limbã italianã ºi spaniolã, origami ºi
oratorie lucru la care au participat
foarte mulþi copii. Astãzi s-a înche-
iat cea de-a cincea ediþie a acestor
cursuri la care micuþii au fost foar-
te receptivi.Cu siguranþã cu toþii au
dobândit mai multe cunoºtinþe ºi au
fost încântaþi de cursurile noastre.
De altfel, ei sunt obiºnuiþi cu Bi-
blioteca noastrã, frecventând acti-
vitãþile organizate în cadrul Ludo-
tecii», a spus Mãdãlina Florescu,
purtãtor de cuvânt în cadrul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova.
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GEORGE POPESCU

Dintre toate obsesiile lui Ion D. Sîrbu
lãsate nouã drept moºtenire cam neme-
ritatã, aºa cum din nefericire se poate
constata, cea care m-a intrigat mai mult
în numeroasele discuþii pe care am avut
norocul sã le întreþin cu domnia sa a fost
îngrijorarea sa faþã de soarta limbii ro-
mâne. Rare au fost circumstanþele în
care, cu o vãditã iritare dublatã de o pa-
teticã alurã pedagogicã, sã nu fi deplâns
ºi incriminat ceea ce i se pãrea a fi fost
atunci un proces de degradare a limbii
noastre. Cu neatenþia, bag seamã acum,
mai curând a inocenþei vârstei juvenile,
îi plasam critica ºi îngrijorarea de atunci
aproape exclusiv pe seama hulitei „limbi
de lemn”, pe care presa oficialã ºi tele-
viziunea de stat aproape o standardiza-
serã. Fraze, elocuþiuni, paragrafe întregi,
îmbãlsãmate cu un fel de fervoare ab-
solut ineptã ºi, în consecinþã, de o con-
sistentã gratuitate restrânseserã, abuziv
ºi deopotrivã ridicol, registrul limbii noas-

C e  ( n e )  f a c e m  c u  l i m b a  r o m â n ã ?C e  ( n e )  f a c e m  c u  l i m b a  r o m â n ã ?C e  ( n e )  f a c e m  c u  l i m b a  r o m â n ã ?C e  ( n e )  f a c e m  c u  l i m b a  r o m â n ã ?C e  ( n e )  f a c e m  c u  l i m b a  r o m â n ã ?
tre condamnate astfel la un fel de ne-
meritatã recreaþie.

Îmi dau însã seama abia astãzi, ori-
pilat de starea degradantã în care a
ajuns limba noastrã, cã disperarea lui I.
D. Sîrbu conserva în ea ºi ceva profe-
tic. Modul în care se scrie ºi se vorbeº-
te astãzi, profitând de cea mai proastã
accepþiune a libertãþii de expresie, este
nu doar regretabil: este aproape un de-
lict, aºadar pretabil la o acþiune în in-
stanþã.

Sã ne înþelegem bine. Existã douã pa-
liere ale realitãþii, la fel de dramatice:
unul e cel al celor care, prin poziþie pu-
blicã ori prin profesiune, se cuvin jude-
caþi pentru dispreþul faþã de limba naþi-
onalã; ei sunt, în principal, slujbaºi ai
statului, de la parlamentari la aleºi lo-
cali, de la magistraþi la jurnaliºti, ca sã
nu mai vorbim de dascãli, indiferent de
specialitatea pe care predau. Celãlalt
nivel e cel al celorlalþi cetãþeni care,

oricât ar pãrea de paradoxal, poartã o
culpã minorã, fiiondcã, îndeobºte, ei sunt
contaminaþi, lingvistic, ca ºi moral, de
cei cãrora, delegându-i sã-i reprezinte,
în considerã …modele. Mulþi dintre
aceºtia din urmã nu doar cã n-au, tot-
deauna ºi în mod egal, acces la un exa-
men de testare privind acurateþea lim-
bii, ba nutresc cu tãrie convingerea cã
erorile crase pe care le aud vor fi intrat
în chiar norme.

Intervin, apoi, alþi factori perturbatori,
care þin, de data asta, de mahala, cu toa-
tã geografia, moralã þi in/civicã a aces-
teia: înjurãtura sadea, arþagul unor
„VIP”-uriºti ºi „VIP”-uriste scãpate,
parcã, direct din budoar pe sticlele unor
televiziuni angajate într-un fel de „Da-
ciadã” a prostiei ºi a derizoriului înscris
într-un nefericit gust al destrãbãlãrii. Am,
uneori, deznãdãjduita senzaþie cã, dacã
maidanul va fi dispãrut cumva din reali-
tatea cartografiata a oraºelor, el s-a

mutat cu totul în locuri de maxim interes
public. ºi, vai, educaþional: în parlament,
în studiouri media, pe imense scene cu
pretenþii artistice, însã rareori atestate,
ba chiar, din pãcate, ºi în amfiteatre aca-
demice. Cât despre internet ºi de cos-
mica sa ofertã de …cazare, ar fi de adã-
ugat doar cã, îndeosebi acolo, s-ar pu-
tea mãsura, mai exact þi mai convingã-
tor, cât de profund nefericitã poate de-
veni proasta  înþelegere  a libertãþii. De
exprimare, în acest caz, dar nu numai.
Existã, mi se pare, o distanþã legendarã
între ocara cu care strãbunii noºtri ºtiau
sã decoreze limba românã ºi înjurãtu-
ra pe care unii urmaºi ai lor scãpaþi prin
sitele mai rare ale educaþiei o exhibã ca
pe o etichetã de …castã. Între una ºi
alta, adicã între ocarã ºi înjurãtura sa-
dea se cascã prãpastia dintre savoarea,
cea adevãratã, a unei limbi ºi dejecþia,
nu a ei, ci a unor „violatori” declasaþi de
la un elementar bun simþ.

Filarmonica Oltenia încheie
seria de microconcerte susþinu-
te în spaþii neconvenþionale din
cartierele craiove. Astãzi,
începând cu ora 20.45, iubitorii
de muzicã sunt aºteptaþi pe
Calea Severinului – zona de la
intersecþia cu strada Paºcani.
Îºi dã concursul Corul de
Camerã al Filarmonicii Oltenia,

avându-o ca dirijor pe Manuela
Enache. Participã, de aseme-
nea, cvartetul de suflãtori
format din Vasile Þicu (corn
englez), Dumitru Trifãnescu
(clarinet), Vasile Bordenciu
(corn) ºi Ion Rusescu (fagot).

În program sunt incluse „
Pagini corale de mare popularita-
te”: Gheorghe Danga - „Sârba pe

loc”; Sabin Pautza - „Jericho”-
;Thomas Walson - „My Lord”;
Grigoraº Dinicu - Mihail ªtefã-
nescu - „Hora staccato”; Gavriil
Musicescu- „Iac-aºa”; Gheorghe
Danga - „Sârba-n cãruþã”; Sabin
Pautza - „Sãrii mândra”; Georges
Bizet - Cor din „Arleziana”;
Johann Sebastian Bach –
Bourée; Walter Donaldson - „My
Blue Heaven”.

Se încheie o varã plinã
de concerte în cartierele
craiovene

Desfãºurat în perioada 23
iulie - 31 august, Programul
„Filarmonica (RE)descoperã
oraºul” a cuprins 15 microcon-
certe instrumentale ºi corale de
muzicã clasicã susþinute de
tineri interpreþi în spaþii necon-
venþionale (cartiere ºi strãzi,
parcuri, locuri de joacã pentru
copii). Spre exemplu, în curtea
interioarã a Blocului 156
apartamente „Lumea Copiilor”,
str. A. I. Cuza ºi Bloc 150
„Femina”, str. A. I. Cuza –
Mihai Tufiº (vioarã), Ionuþ
Drãniceanu (violã), Ionela
Teculescu, Gabriela Iliescu
(soprane), Lucian  Suchici
(pian), Adrian  Petrescu (flaut).

Alte concerte similare au avut
loc pe str. „Matei Basarab”, în
spatele Grãdinii „Patria”, bl. 9
„Insulã” (cartier 1 Mai). Repre-
zentanþii muzicale au avut loc ºi
în zona restaurantului „Atlantis”
(zona centralã) ºi Calea Bucu-
reºti - prelungire Cartier Lãpuº,
Bl. O11 – „Duo Concertante”:

Geo Fabian (vioarã) - Rãzvan
Nicolae (chitarã).

Pe parcursul verii artiºtii
Filarmonicii Oltenia s-au depla-
sat ºi în cartierul Craioviþa Nouã,
Bl. 9 (pãrculeþul dintre „Orizont”
ºi „Racheta”), Calea Severinului
(locul de joacã din spatele Bl. 4),
Parcul „Nicolae Romanescu”
(foiºor) ºi  Parcul Tineretului -
Classic Brass Quartet (Dacian
Mândru - trombon, artist instru-
mentist în Orchestra Simfonicã a
Filarmonicii „Oltenia”), Cãtãlin
Codiþoiu, David Cotoi - trompetã,
Laurenþiu Rotaru - trompetã,

flugelhorn, studenþi ai Departa-
mentul de Muzicã al Facultãþii de
Litere - Universitatea din
Craiova.

Concerte au avut loc ºi în
Parcul Puºkin, Pãrculeþul Pan
Group – Bulevardul Carol ºi
Str. Brestei (zona Casa cu
cocoº) – Luminiþa Marinescu,
George ªerban, Diana Mãnes-
cu (violã), Cristian Câþu, Victor
Godja (clarinet), studenþi ai
Departamentul de Muzicã al
Facultãþii de Litere – Universi-
tatea din Craiova.

RADU ILICEANU
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Eventuale scenarii
ale unei operaþiuni
militare în Siria

Trei tipuri de intervenþii ar pu-
tea fi luate în considerare în Siria.
Prea puþin probabil este o interven-
þie fãrã SUA. Atunci:

- Aviaþia lanseazã atacuri de
la distanþã. Zero pierderi la ni-
velul coaliþiei.

- Avioanele Rafale, Typho-
on sau Mirage 2000 lanseazã
rachete Scalp (autonomie de
croazierã cu razã lungã), cum
s-a întâmplat în Libia în 2011.
Scalp este o rachetã bine adap-
tatã la atacul obiectivelor con-
crete, precum hangarele de
beton pentru avioane, postu-
rile de comandã ºi centrele de
transmisiuni. Explodând în
succesiune, pe pistele aeropor-
turilor, ele pot disloca pista pe
o mare suprafaþã, repararea
acesteia fiind dificilã. Un atac
cu rachete Scalp ar împiedica
Damascul sã utilizeze aviane-
le sale pentru atacarea pozi-
þiilor deþinute de rebeli ºi ar
complica toate comunicaþiile

- Aviaþia ar putea fi susþi-
nutã de elicoptere de luptã. Po-
sibile pierderi pentru aliaþi

- Pentru distrugerea tancu-
rilor, vehiculelor de transport
pot fi utilizate aeronavele ca-
pabile sã funcþioneze în timp
real. Cele mai utile sunt eli-
copterele de luptã, dar vulne-
rabilitatea acestora este des-
tul de mare. Din fericire,

O nouã zi, un nou potop de informaþii ºi declaraþii
cu privire la Siria. În rest, liniºte. Secretarul general
al Organizaþiei Naþiunilor Unite, Ban Ki-moon, s-a în-
tâlnit, ieri, la New York, cu cei cinci membri perma-
nenþi ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Ru-
sia, China, Marea Britanie ºi Franþa), pentru a discu-
ta despre Siria, dupã cum a anunþat purtãtorul sãu de
cuvânt, Martin Nesirky, citat de AFP. Asta dupã ce la
precedentele douã reuniuni cele cinci þãri n-au reuºit
sã adopte o poziþie comunã privind o eventualã inter-
venþie militarã în Siria, deoarece Moscova ºi Beijin-
gul resping în continuare aceastã variantã. Dupã ce,
joi seara, Parlamentul britanic a respins, cu o dife-
renþã de 13 voturi, moþiunea primului ministru David

Cameron pentru o intervenþie militarã în Siria ca rãs-
puns la folosirea armelor chimice de care este acuzat
Damascul, iar ºeful guvernului s-a angajat imediat sã
respecte acest rezultat. „Este clar cã Parlamentul
britanic nu vrea o intervenþie militarã britanicã. Iau
notã, iar Guvernul va acþiona în consecinþã”, a decla-
rat Cameron dupã aceastã înfrângere. Rusia a spus
din nou, ieri, prin vocea adjunctului ministrului rus
de Externe, adjunctul ministrului rus de Externe, ci-
tat de Itar-Tass, citat de Itar-Tass, cã „este împotriva
oricãrei rezoluþii a Consiliului de Securitate al ONU
ce prevede posibilitatea de a utiliza forþa” în Siria.
Ministrul german al Afacerilor Externe, Guido West-
erwelle, a exclus o participare germanã la o interven-

þie militarã în Siria, într-un interviu pentru presã din
care au fost difuzate câteva extrase ieri, potrivit AFP.
„Nu ni s-a cerut” o astfel de participare ºi „nu o luãm
în considerare”, a declarat Westerwelle pentru coti-
dianul regional german „Neue Osnabrücker Zeitung”.
Doar SUA au declarat, prin intermediul ministrului
Apãrãrii, Chuck Hagel, prezent într-o conferinþã de
presã la Manila, cã va cãuta în continuare „o coaliþie
internaþionalã care sã acþioneze în mod concertat” în
ceea ce priveºte dosarul sirian. Într-o încercare de a-
ºi pãstra optimismul, opoziþia sirianã faþã de regimul
lui Bashar al-Assad a anunþat cã „regretã” votul Par-
lamentului britanic, dar estimeazã cã „aceasta nu va
împiedica atacurile aeriene”, relateazã AFP.

ALAT (Aviaþia Uºoarã a Arma-
tei Terestre) are elicoptere
excelente (Tigre), care au fost
folosite în Mali ºi Libia. În ca-
zul în care vor fi folosite în Si-
ria, cel mai simplu ar fi sã de-
coleze de pe portelicopterul
Mistral sau portavioanul
Charles de Gaulle, actualmen-
te operaþional.

SUA participã
la atac

Americanii încearcã sã distru-
gã armele chimice cu prioritate,
dar va fi dificil, deoarece „obuze-
le chimice” sunt mai mari decât
obuzele clasice ºi este uºor sã fie
ascunse. În schimb, americanii ºi-
ar putea ameliora eficacitatea ac-
þiunilor descrise pentru Franþa ºi
Marea Britanie graþie rachetelor de
croazierã, dronelor ºi aeronavelor
suport. Forþele americane milita-
re sau civile (CIA) dispun de dro-

ne capabile sã spioneze ºi sã dis-
trugã. „Predator” a fãcut minuni
în Afganistan ºi Pakistan, dacã am
ignora pierderile umane. Timp de
decenii, americanii ºi-au dezvol-
tat bombe puternice, capabile sã
distrugã situri îngropate la zeci de
metri adâncime.

Zonã de interdicþie
aerianã

Adesea evocatã, crearea unei
zone de interdicþie aerianã este o
problemã. Ea constã în interdic-
þia survolului într-o zonã care pro-
tejeazã populaþia concentratã.
Problema este cã o astfel de zonã
este dificil de delimitat într-o þarã
cum e Siria, mult mai micã decât
Irakul, unde o asemenea zonã tre-
buia creatã pentru protecþia kur-
zilor. Acest studiu aparþine fostu-
lui ºef al Statului major al Forþe-
lor Aeriene, general (r.) Etienne
Copel.

Motive întemeiate
de a nu se declanºa
rãzboiul

Indignarea nu poate þine loc de
politicã strãinã. Marþi, mai exact
pe 27 august, în faþa ambasadori-
lor reuniþi la Paris, Francois Hol-
lande a ales un registru moral pen-
tru evocarea tragediei siriene. To-
nul ºi vocabularul l-au apropiat de
George Bush ºi de neoconserva-
torii americani, în încercarea de a
justifica expediþia dezastruoasã din
Irak. Indignarea, compasiunea ºi
bunele sentimente nu sunt virtuþi
în materie de politicã externã. Ga-
zarrea probabilã a civililor de cãtre
forþele guvernamentale constituie

un pas înainte pe scara barbariei,
deºi rãmâne de demonstrat cât de
preferabil este sã administrezi obu-
ze în faþa mijloacelor chimice. Rãz-
boiul din Siria a fãcut deja 100.000
de morþi, uciºi de arme neconven-
þionale. Utilizarea de arme chimice
este suficientã pentru lansarea într-
o aventurã riscantã, cu obiective
vagi? Cel puþin cinci motive ar fi
în mãsurã sã nu-l determine pe
Hollande sã adere la lovituri con-
tra Siriei.

Primul motiv: se vorbeºte de
un rãzboi civil. Societatea sirianã
este un mozaic religios ºi etnic:
suniþi, alauiþi, druzi, kurzi. Ea este
profund divizatã. Mulþi dintre si-
rieni, care nu-l iubesc prea mult
pe Bashar al-Assad, se tem de is-
lamiºtii radicali. Creºtinii se tem.
Marea majoritate dintre ei sunt or-
todocºi ºi considerã cã sfânta Ru-
sie rãmâne protectorul lor istoric.
Burghezia sunitã este preocupatã
de extracþiile în zonele „elibera-
te”. Rezultat: Assad are de partea
sa 30% pânã la 40% dintre sirieni
care îl susþin sau s-au acomodat
cu prezenþa sa.

Al doilea motiv: confruntarea

regionalã este între suniþi ºi ºiiþi
Al treilea motiv: Franþa nu

poate controla jocul. Francois Hol-
lande nu poate oculta o tristã reali-
tate: SUA sunt maeºtri în mane-
vre. În Mali, Franþa a putut con-
duce operaþiunile militare ºi identi-
fica o soluþie politicã, în Siria ea
este, din raþiuni militare ºi politice,
la remorca Washingtonului. În vre-
mea generalului de Gaulle, Parisul
a cultivat multã vreme o singurã-
tate în Orientul complicat. Care i-
a permis sã joace un rol deloc ne-
glijabil între Nil ºi Eufrat. Alinierea
Franþei lângã SUA o priveazã de
tot spaþiul politic ºi expune peri-
colului batalioanele franceze depla-
sate în Liban în cadrul Finul.

Al patrulea motiv: un seism
regional nu este exclus. Dacã lo-
viturile programate sunt limitate,
incendiul ar putea fi unul circum-
scris. Siria este linia de fracturã a
unei plãci tectonice geopolitice.
Agitaþia se poate întinde în Iran,
Israel, Irak, strâmtoarea Ormuz,
pe unde tranziteazã o importantã
parte a petrolului mondial. Dacã
loviturile survin în urmãtoarele
zile, G 20 de sâmbãtã, 5 septem-
brie, la Sankt Petersburg, riscã sã
fie extrem de agitat, majoritatea
participanþilor fiind ostili la o ac-
þiune militarã în Siria.

Al cincilea motiv: ostilitatea
opiniei publice. Sondajele confir-
mã cã francezii, britanicii ºi ame-
ricanii sunt destul de mulþi pe ace-
eaºi lungime de undã. „Arsã” cu
precedentul irakian, opinia publi-
cã este foarte scepticã. Miercuri,
28 august, nu mai puþin de zece
atentate au fãcut 60 de morþi în
Irak. Recordul este de aproxima-
tiv o mie de morþi în iulie ºi de
3.700 de victime de la începutul
anului. Cifra este puþin mai micã
decât în Siria, dar totuºi...
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07:10 Universul credinþei
09:00 Desene animate
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
16:00 Dãnutz S.R.L. – Super-

market de divertisment
18:00 Filmoteca veselã
18:40 Lozul cel mare
19:30 Festivalul Internaþional

“George Enescu” - Ediþia a XXI-a
20:00 Telejurnal
21:10 Terenul de baseball
23:00 Carnaval la Mamaia
00:10 Vânãtorul de recompense
01:55 Filmoteca veselã
02:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
03:15 Dispãruþi fãrã urmã
03:45 Telejurnal

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
09:00 Canotaj
10:45 Motomagia
11:15 Cireºarii
12:00 FITS 2013
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Capul de zimbru
15:00 Gimnasticã Ritmicã
16:30 Leacurile naturii (R)
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Muºatinii
19:00 Gimnasticã Ritmicã
20:10 Rãzbunarea haiducilor
21:45 Leacurile naturii
22:15 Agenda Festivalului

"George Enescu"
22:30 Festivalul ºi Concursul

Internaþional "George Enescu"
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 Motomagia (R)

07:15 Beyonce: Viaþa e doar un
vis

08:45 Anul cel mare
10:25 Ralph Stricã-Tot
12:05 Cinci
13:30 Deºtepþii
15:00 Calul de luptã
17:25 Sã fie rãzboi!
19:00 Redacþia
20:00 Ralph Stricã-Tot
21:40 Cronici
23:05 True Blood
00:00 25 de carate
01:25 În pielea lui John

Malkovich
03:15 Diavolul din tine
04:35 Goana dupa sex
06:00  Deºtepþii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Panica de la Hotel

Majestic (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Oraºul fantomelor
15:00 Padurea nebunilor
17:00 Legile Atractiei
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Siguranþã naþionalã
22:30 Traficantul de Arme
01:00 Siguranþã naþionalã (R)
03:00 Traficantul de Arme (R)
05:00 România, te iubesc! (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
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo România
23:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:00 Reþeta de Acasã (R)
00:15 Doamne de poveste (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo România (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi (R)
12:30 Promotor
13:00 Acasã în bucãtãrie
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
14:45 Sheena (R)
15:45 Memphis Beat
16:45 Dincolo de pod
19:00 Sheena
20:00 Sfera
22:45 Drum interzis 2: Fundãtura
00:45 Salvamontiºtii
02:15 Craii de Curtea Veche (R)
03:45 Operaþiunea de salvare
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Hercule
11:00 B.D. în alertã (R)
13:00 Observator
13:15 Contele de Monte Cristo

(R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Ordinul
22:30 Burlacul (R)
00:30 Forþa Rãului
02:15 Hercule (R)
04:00 Ordinul (R)

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Moartea lui Joe Indianul (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Salvaþi de bucãtar (R)
14:45 Nuntã cu surprize (R)

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã
22:00 Diamante necruþãtoare

00:00 Rãzboinicul întunecat

01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Diamante necruþãtoare (R)

04:15 Pastila de râs (R)

05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping

07:00 Farsele lui Jugaru
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Casã, construcþie ºi design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintã
12:00 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte!
13:00 Kiss Cinema
13:30 Dragul de Raymond
14:30 Partea întunecatã a soarelui
16:30 Academia lui Horia (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Totul despre sex
23:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
00:30 Soþia perfectã
01:30 Focus (R)
02:00 Trãdaþi în dragoste
03:00 Partea intunecata a

soarelui (R)
05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (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
13:30 Fotbal Olanda
15:30 ªtiri Sport.ro
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
21:30 LK Lovituri Mortale
22:30 Bellator: Gladiatorii: Frodo

Khasbulev - Marlo "The Gladia-
tor" Sandro

23:30 Condamnaþi pe viaþã
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Superstars

07:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Din Alabama pe Amazon
20:00 Premierã Extratereºtri

antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Pe urmele antichitãþilor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
03:00 Pe urmele antichitãþilor
04:00 Din Alabama pe Amazon
05:00 Extratereºtri antici
06:00 Secretele rãzboiului

depozitelor
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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 Îþi 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

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

cãrbune
15:00 Speed Racer
18:00 Pânã 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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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere, colegii din
cadrul Filialei Craiova a
Uniunii Artiºtilor Plastici
ureazã d-lui IULICÃ
SEGÃRCEANU sãnãta-
te, succes în viaþã ºi tra-
diþionalul ”La mulþi ani!”.

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

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU
AUTO PENTRU AN-
GLIA. SALARIU NE-
GOCIABIL. TELEFON:
00447805868773.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm stupi. Te-
lefon: 0765/638.742.
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngrijesc
copil externã sau supra-
veghez teme (I-IV) Tele-
fon: 0766/695.652.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.

Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoº-
tiþa Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Telefon:
0744/251.816 ºi 0762/
872.359.
Vând teren 400 mp intra-
vilan situat în Segarcea
str. Unirii, nr. 29F (în spa-
tele Liceului), cadastru.
Telefon: 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
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºal-
niþa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren Preajba 900 mp.
Telefon: 0723/253.544.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, 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
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut.
Telefon: 0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
3 semidecomandate, 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 garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
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Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capaci-
tate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0761/355.869.

Vând 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 set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 200 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de marmu-
rã. Telefon: 0251/546.666.

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil.
Telefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.

Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2 lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi de
pruni, 2 lei bucata. Tele-
fon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.

Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. 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, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
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sâmbãtã, 31 august 2013
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Semnãtura:..........................................

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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

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.

Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. 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 plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.

Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, birouri.
Filiaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, strada
Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plãcu-
tã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a Ve-
teranilor de Rãzboi anun-
þã membrii sãi sã se pre-
zinte la asociaþie pentru
a ridica biletele de cãlã-
torie 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
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut fa-
milie pentru întreþinere la
þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea 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 permise CFR pe
numele Barbu Marcel ºi
Barbu Alexandra. Se de-
clarã nule.

CONDOLEANÞE
Trãim dupã moarte doar
prin amintirile celorlalþi de-
spre noi…Cu neþãrmuri-
tã durere în suflete, gân-
durile colegilor din In-
spectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj se îndreaptã
acum spre cel care a fost
ec. dr. Eugen Rãduþ, om
de înaltã þinutã moralã ºi
de aleasã demnitate, ple-
cat fulgerãtor ºi prea de-
vreme dintre noi.Un
gând de alinare ºi întrea-
ga noastrã compasiune
familiei greu încercate.În-
mormântarea va avea loc
la cimitirul din comuna
Cârcea, duminicã 1 sep-
tembrie a.c, ora 11.
Colectivul Direcþiei Tehni-
ce din cadrul Consiliului
Judeþean Dolj este alãturi
de colegul Ciucu Nicolae
la greaua durere pricinui-
tã de decesul tatãlui.Sin-
cere condoleanþe!

Mariana ºi Andorina
sunt alãturi de dragii lor
veriºori Simona ºi Dan
la greaua încercare pro-
dusã de decesul ma-
mei, MURTAZA MARIA.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în liniºte ºi pace!
COMEMORÃRI
Amintim trecerea a 6
luni de când dragul
nostru ªTEFAN RADU
ne-a pãrãsit fulgerãtor,

la nici 25 de ani. Cald
ºi blând ca un înger a
semãnat numai zâmbe-
te ºi optimism, simpa-
tie ºi prietenie. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace! Familia.

Mâine se împlinesc
cinci ani de la trece-
rea în nefiinþã a iubi-
tului nostru DIMA
ION, soþ, tatã ºi bu-

nic. Te vom iubi me-
reu! Soþia, fiica ºi ne-
poata.
Tristeþe ºi lacrimi la 6
ani de la trecerea în
nefiinþã a MARIETEI
PALADE. Familia.
Alin fiu, Dalia fiicã,
Gabi soþ ºi Costel
frate anunþã împlini-
rea a 12 ani de la tre-
cerea în eternitate a
VICTORIEI SÂRBU.
Nu te vom uita nici-
odatã!
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Sâmbãtã

Digi Sport 1
11:00, 14:30 – MOTO GP – Antrenamente

3 ºi calificãri Marele Pemiu al Marii Britanii /
18:30 – HANDBAL (M) – Preliminarii Liga
Campionilor, grupa a 4-a (se joacã la Porto/Portu-
galia): HCM Constanþa – Kras Volendam (Olan-
da) / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juven-
tus – Lazio / 0:30 – FOTBAL – Camp. Braziliei:
Gremio – Ponte Preta.

Digi Sport 2
11:00, 13:00 – HANDBAL (M) – Cupa Po-

litehnica (Timiºoara): Potaisa Turda – Energia
Tg. Jiu, Poli Timiºoara – HC Odorhei / 15:00 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Evian TG – Lyon /
19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Chievo –
Napoli / 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Sochaux – Ajaccio.

Digi Sport 3
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG

– Guingamp / 20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Celta Vigo – Granada, Valladolid – Ge-
tafe.

Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Evian

TG – Lyon / 19:30 – FOTBAL – Camp. Ucrai-
nei: ªahtior Doneþk – Metalist Harkov / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus – Lazio.

Dolce Sport 2
18:00, 21:00  – FOTBAL – Camp. Franþei:

Paris SG – Guingamp, Sochaux – Ajaccio.
GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secundã

englezã: Leeds – QPR, Blackburn – Bolton /
22:00 – JUDO – Camp. Mondiale: finale 100 ºi
+100 kg (m), +78 kg (f) / 2:30 – FOTBAL –
Camp. SUA: Philadelphia Union – Montreal
Impact.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A III-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Almeria – El-
che, Rayo – Levante;
Sâmbãtã: Celta – Granada, Valladolid – Geta-
fe, Osasuna – Villarreal;
Duminicã: Real Madrid – Bilbao, Espanyol –
Betis, Sociedad – Atletico, Sevilla – Malaga,
Valencia – Barcelona.
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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A III-A
Sâmbãtã: Man. City – Hull, Cardiff – Everton,
Newcastle – Fulham, Norwich – Southampton,
West Ham – Stoke, Crystal P. – Sunderland;
Duminicã: Liverpool – Man. United, West
Brom – Swansea, Arsenal – Tottenham.
Partida Chelsea – Aston Villa, scor 2-1, s-a dis-
putat în devans.
1. Chelsea* 7 11. Cardiff 3
2. Liverpool 6 12. Fulham 3
3. Tottenham 6 13. Hull 3
4. Man. Utd. 4 14. Everton 2
5. West Ham 4 15. Norwich 1
6. Southamp. 4 16. Sunderl. 1
7. Man. City 3 17. West B. 1
8. Arsenal 3 18. Newcastle 1
9. Aston V.* 3 19. Crystal P. 0
10. Stoke 3 20. Swansea 0
* - un joc în plus.

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

BUNDESLIGA – ETAPA A IV-A
Sâmbãtã: M’gladbach – Werder, Hannover –
Mainz, Wolfsburg – Hertha, Nurnberg – Aug-
sburg, Hamburg – Braunschweig, Schalke –
Leverkusen;
Duminicã: Stuttgart – Hoffenheim, Frankfurt
– Dortmund.
Meciul Freiburg – Bayern Munchen, scor 1-1,
a avut loc în devans.
1. Bayern* 10 10. M’gladbach 3
2. Dortmund 9 11. Frankfurt 3
3. Leverkusen 9 12. Augsburg 3
4. Mainz 9 13. Nurnberg 2
5. Hertha 7 14. Freiburg* 2
6. Werder 6 15. Hamburg 1
7. Hannover 6 16. Schalke 1
8. Hoffenheim 5 17. Stuttgart 0
9. Wolfsburg 3 18. Braunsch. 0
* - un joc în plus.

SERIE A – ETAPA A II-A
Sâmbãtã: Chievo – Napoli, Juventus – Lazio;
Duminicã: Roma – Verona, Atalanta – Torino,
Bologna – Sampdoria, Catania – Inter, Genoa –
Fiorentina, Milan – Cagliari, Sassuolo – Livor-
no, Udinese – Parma.
1. Napoli 3 11. Parma 1
2. Inter 3 12. Atalanta 0
3. Roma 3 13. Catania 0
4. Torino 3 14. Milan 0
5. Cagliari 3 15. Udinese 0
6. Fiorentina 3 16. Sampdoria 0
7. Lazio 3 17. Genoa 0
8. Verona 3 18. Livorno 0
9. Juventus 3 19. Sassuolo 0
10. Chievo 1 20. Bologna 0

Astãzi, ora 12:00: CSO Filiaºi – CS Uni-
versitatea II Craiova, Danubius Bechet – Vic-
toria Celaru, Dunãrea Bistreþ – Unirea Leam-
na, Dunãrea Calafat – Vânãtorul Desa, CS
Iºalniþa – Prometeu Craiova, Recolta Ostro-
veni – Avocaþii Craiova, Progresul Segarcea
– Viitorul Cârcea, S.F. Gicã Popescu – Ama-
radia Melineºti.

Douã partide din prima rundã au fost amâ-
nate pentru data de 4 septembrie. Este vorba
despre CS Universitatea II Craiova – S.F.
Gicã Popescu ºi Prometeu Craiova – Dunã-
rea Calafat.

Clasament: 1. Prog. Segarcea 3p (7-2), 2.
CS Iºalniþa 3p (3-1), 3. Ostroveni 3p (2-0), 4.
Desa 3p (5-4), 5. Filiaºi 3p (3-2), 6. Bechet 3p
(3-2), 7. CS Universitatea II Craiova 0p, 8. Ca-
lafat 0p, 9. Prometeu 0p, 10. S.F. Gicã Popescu
0p, 11. Bistreþ 0p (4-5), 12. Leamna 0p (2-3),
13. Celaru 0p (2-3), 14. Avocaþii 0p (1-3), 15.
Cârcea 0p (0-2), 16. Amaradia 0p (2-7).
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Selecþionerul Victor Piþurcã a anunþat, ieri,
lotul de 23 de jucãtori pentru meciurile cu
Ungaria ºi Turcia, din preliminariile Cupei
Mondiale din 2014. Aºa cum era de aºteptat,
Steaua trimite cei mai mulþi fotbaliºti la lot, nu
mai puþin de 6 jucãtori ai campioanei fiind
convocaþi: Tãtãruºanu, Latovlevici, Bour-
ceanu, Pintilii, Adi Popa ºi Cristi Tãnase.
Singurul jucãtor care a fost chemat fãrã sã
fi primit telegramã de convocare de princi-
piu este Gigel Bucur. Piþurcã s-a rãzgândit
în privinþa sa, probabil, joi searã, când ata-
cantul a pus serios umãrul la calificarea lui
Kuban în grupele EL (gol ºi pasã de gol în
victoria din deplasare cu Feyenoord, 2-1)

Fotbaliºtii din campionatul intern sunt
aºteptaþi de astãzi la reunire, pentru ca stra-
nierii sã facã joncþiunea cu lotul dupã par-
tidele din acest week-end, ultimii urmând a
sosi la Mogoºoaia luni.

Componenþa lotului
Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Steaua), Bog-

dan Lobonþ (Roma), Silviu Lung jr. (Astra);
Fundaºi: Alexandru Mãþel, Valericã Gãman

(ambii Astra), Srgian Luchin, Dragoº Grigore

(ambii Dinamo), Paul Papp (Chievo), Dorin
Goian (Asteras Tripolis), Vlad Chiricheº (fa-
xul a fost trimis la FC Steaua, jucãtorul deve-
nind, între timp, echipier al lui Tottenham), Rãz-
van Raþ (West Ham United), Iasmin Latovle-
vici (Steaua);

Mijlocaºi: Alexandru Bourceanu, Mihai
Pintilii, Adrian Popa, Cristian Tãnase (toþi
Steaua), Ovidiu Hoban (Petrolul),  Gabriel
Torje (Udinese), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart);

Atacanþi: Marius Alexe (Sassuolo), 
Gheorghe Bucur (Kuban Krasnodar), Bog-
dan Stancu (Genlerbirligi), Ciprian Marica
(fãrã echipã).

România - Ungaria se va disputa vineri,
6 august, pe Arena Naþionalã, începând cu
ora 21:00. Duelul cu Turcia va avea loc marþi,
10 septembrie, în aceeaºi locaþie ºi de la
aceeaºi orã.

TVR 2
10:15 – RUGBY – Super Liga Naþionalã,

play-off, meci retur: CSA Steaua – RCJ Farul
Constanþa.

Eurosport
9:00 – CANOTAJ – Camp. Mondial din

Coreea de Sud / 15:00 – CICLISM – Clasica
porturilor mondiale / 17:00 – CICLISM – Turul
Spaniei: etapa a 8-a / 18:45, 22:05, 2:00 – TE-
NIS (M, F) – Open-ul SUA.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Port Ade-

laide – Carlton / 13:00 – DARTS – Seria mon-
dialã: finala / 16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Monchengladbach – Werder, Schal-
ke – Leverkusen / 21:30 – TENIS (M, F) – Open-
ul SUA.

Duminicã

Digi Sport 1
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real

Madrid – Bilbao / 15:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: St. Etienne – Bordeaux / 18:30 –
HANDBAL (M) – Preliminarii Liga Campioni-
lor: finala grupei a 4-a / 20:00, 22:00 – FOT-
BAL – Camp. Spaniei: Sociedad – Atletico, Va-
lencia – Barcelona.

Digi Sport 2
11:00, 13:20 – MOTO GP – Încãlziri ºi cur-

sa Marele Premiu al Marii Britanii / 18:00 –
FOTBAL – Meci amical: Târgu Mureº – Poli
Timiºoara / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Marseille – Monaco.

Digi Sport 3
12:30 – TENIS ITF – Finala turneului de la

Braºov / 15:00 – SNOOKER – Finala turneului
de la Oradea / 18:00 – CURSE DE MAªINI –
Red Bull Rookies Cup (Silverstone/Anglia):

cursa 2 / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Roma – Verona, Milan – Cagliari.

Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: St. Etien-

ne – Bordeaux / 19:00 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Roma – Verona / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Marseille – Monaco.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Milan –

Cagliari.
Sport.ro
13:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Gronin-

gen – Ajax.
GSP TV
15:00 – CURSE DE MAªINI – FIA Rally-

cross Championship (Franþa) / 17:00 – FOT-
BAL – Camp. Rusiei: Krylya Sovetov – Kuban
Krasnodar / 0:00 – FOTBAL – Camp. SUA: Chi-
cago Fire – Houston Dynamo.

TVR 2
9:00 – CANOTAJ – Camp. Mondial din

Coreea de Sud.
Eurosport
9:00 – CANOTAJ – Camp. Mondial din

Coreea de Sud / 13:00 – SUPERBIKE – Camp.
Mondial de la Nurburgring (Germania): manºa
întâi / 14:30 – SUPERSPORT – Camp. Mondial
de la Nurburgring / 16:00 – CICLISM – Marele
Premiu de la Plouay (Franþa) / 17:30 – CICLISM
– Turul Spaniei: etapa a 9-a / 18:45, 22:05,
2:00 – TENIS (M, F) – Open-ul SUA.

Eurosport 2
11:30 – SUPERSTOCK – Camp. Mondial

din Germania / 12:00 – CURSE DE MAªINI –
Auto GP Donington (Regatul Unit): prima cur-
sã / 16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei: VfB Stuttgart – Hoffenheim, Frankfurt –
Dortmund / 20:30 – TENIS (M, F) – Open-ul
SUA.

Cu doar o sãptãmânã rãmasã pânã la starul
ligii secunde, unul în care va înfrunta pe teren
propriu Gloria Bistriþa, CS Universitatea Craio-
va va întâlni în aceastã searã, pe „Ion Oble-
menco”, în ultimul amical al verii, Rapid Bucu-
reºti, la rându-i divizionarã secundã, dar în cea-
laltã serie. Programatã de la ora 20:00 ºi trans-
misã în direct de TVR 3, confruntarea de pre-
zentare a lotului vine dupã ce oamenii lui Erik
Lincar au zdrobit, marþi, în turul IV al Cupei
României, Pandurii II, formaþie „executatã” cu
6-1 chiar la Târgu Jiu. Nu la fel de bine s-au
descurcat o zi mai târziu ºi giuleºtenii, fie cã a
fost vorba numai de un meci amical, încheind
la egalitate, sub Podul Grant, în compania lui
FCM Râmnicu-Vâlcea (tot Liga a II-a, în serie
cu CS „U” ), scor 1-1.

La partida de desearã, Universitatea ar pu-
tea alinia urmãtorul prim “11”: Brac – Cîrjã,
Fl. Pãtraºcu, Ljubinkovici, Stancu – Ad. Iones-
cu, Dragalina, Precup, Sin – Dragu, Voinea.

CS Universitea,
meci de prezentare cu Rapid

Promovatã în acest an în premierã pe
scena a III-a, dupã ce a desfiinþat într-un joc
de baraj campioana Mehedinþiului, Recolta
Dãnceu, scor 9-2, CS Podari va debuta în
aceastã searã pe teren propriu, contra
ilfovenilor de la CS Baloteºti. Partida este
programatã de la ora 18:00, orã la care, de
asemenea, va juca ºi cealaltã reprezentantã a
Doljului, ASRA Apã Craiova, meci în deplasa-
re cu FC Balº 2007.

Restul de patru meciuri s-au disputat
asearã, dupã urmãtorul program: Dinamo
Bucureºti II – Viºina Nouã, Juventus
Bucureºti – Concordia Chiajna II, Metalglo-
bus – Viitorul Domneºti, CS Tunari – Inter
Clinceni.

În runda a doua, vineri de la ora 17:00, cele
douã formaþii doljene se vor întâlni între ele,
pe terenul Apei.

Podariul îºi începe
aventura

în Liga a III-a

LIGA A IV-A –
ETAPA A II-A

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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LIGA EUROPA – PLAY-OFF – MANŞA SECUNDĂ

Pandurii au avut parte de o tragere la sorţi mai mult
decât rezonabilă ieri, Fiorentina, Dnepr şi Pacos nerepre-
zentând nicicum adversari de speriat.

Fiorentina: „Squadra Viola” a încheiat pe locul patru
în sezonul trecut de Serie A şi a depăşit pentru a ajunge
aici pe elveţienii de la Grasshopper, 2-1 (d) şi 0-1 (a). Pre-
gătită de Vincenzo Montella, Fiorentina a făcut două trans-
feruri de marcă în această vară, pe Mario Gomez (Bayern)
şi Josep Ilicici (Palermo). L-a pierdut însă pe Stevan Jove-
tici, plecat la Mancheter City. Fiorentina are în palmares
două titluri de campioană, şase Cupe şi-o Supercupă a
Italiei, plus, pe plan extern, o Cupă a Cupelor. Nici un
trofeu însă din cele amintite nu a fost cucerit în ultimii 12
ani.

Dnepr: Tot pe patru a încheiat şi Dnepr trecuta ediţie
de campionat. Învinsa s-a din play-off s-a numit Nomme
Kalju, o modestă formaţie estoniană, 3-1 (d) şi 2-0 (a). În
lotul ucrainen ilor se află şi un român, A lexandru Vlad,
transferat în această vară chiar de la Pandurii. Cei mai
cunoscuţi jucătorii autohtoni de la Dnepr sunt internaţi-

Sporting Braga (Por) – PANDURII
0-2 prel. (în tur 1-0)

(Buleică 15, Ciucur 117)
PETROLUL – Swansea City (Ang)

2-1 (1-5)
(Priso 73, Younes Hamza 83 /

Lamah 74)
ASTRA – Maccabi Haifa (Isr)

1-1 (0-2)
(Găman 27 / Rayo 34)

Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!Oltenii speriară Europa!

Pandurii, calificare fantastică în grupe,
acolo unde vor da peste un trio italo-
ucraineano-portughez, alcătuit din
Fiorentina, Dnepr şi Pacos

Celelalte rezultate ale zilei de joi  în tur
Dinamo Kiev (Ucr) –  Aktobe (Kaz) 5-1 3-2
Frankfurt (Ger) – Qarabag (Azb) 2-1 2-0
Feyenoord (Ola) – Kuban Kr. (Rus) 1-2 0-1
(La învingători, formaţie pregătită de Dorinel Munteanu, Gigel Bucur, inte-

gralist, a pasat la primul gol, pentru a-şi trece apoi numele şi pe lista marcatorilor)
Tottenham (Ang) – Dinamo Tb. (Geo) 3-0 5-0
Betis Sevilla (Spa) – Jablonec (Ceh) 6-0 2-1
AZ Alkmaar (Ola) – Atromitos (Gre) 0-2 3-1
Standard L. (Bel) – FC Minsk (Blr) 3-1 2-0
Rubin K. (Rus) – Molde (Nor) 3-0 2-0
Spartak M. (Rus) – St. Gallen (Elv) 2-4 1-1
St. Etienne (Fra) – Esbjerg (Dan) 0-1 3-4
(La gazde, Bănel Nicoliţă a fost rezervă)
Dnepr (Ucr) – Nomme Kalju (Est) 2-0 3-1
Zalgiris V. (Lit) – Salzburg (Aus) 0-2 0-5
Trabzonspor (Tur) – Kukesi (Alb) 3-1 2-0
Nordsjaelland (Dan) – Elfsborg (Sue) 0-1 1-1
Nice (Fra) – Apollon L. (Cip) 1-0 0-2
(Fostul craiovean Ovidiu Dănănae a fost integralist la oaspeţi)
Genk (Bel) – Hafnarfjardar (Isl) 5-2 2-0
Stuttgart (Ger) – Rijeka (Cro) 2-2 1-2
(Alexandru Maxim a fost rezervă la gazde)
Sheriff T. (Mol) – Vojvodina (Srb) 2-1 1-1
Thun (Elv) – Partizan Belgrad (Srb) 3-0 0-1
Sk. Korce (Alb) – Cern. Odesa (Ucr) 6-7 l.d. 0-1
APOEL Nicosia (Cip) – Waragem (Bel) 1-2 1-1
Slovan Liberec (Ceh) – Udinese (Ita) 1-1 3-1
Fiorentina (Ita) – Grasshopper (Elv) 0-1 2-1
Slask Wroclaw (Pol) – Sevilla (Spa) 0-5 1-4
(Raul Rusescu nu a fost inclus  pe foaia de joc a oaspeţilor )
Dila Gori (Geo) – Rapid Viena (Aus) 0-3 0-1
Pasching (Aus) – Estoril Praia (Por) 1-2 0-2
Beşiktaş (Tur) – Tromso (Nor) 2-0 1-2
(Tromso a obţinut calificarea, deoarece formaţia turcă a fost exclusă din

competiţie după ce a fost găsită vinovată de aranjarea unor partide în întrece-
rea internă)

Maccabi Tel Aviv (Isr) a acces  din oficiu în grupe, deoarece adversara sa,
PAOK Salonic (Gre), a fost avansată în play-off-ul Ligii Campionilor, după ce
UEFA a exlus-o din competiţie pe Metalist Harkov (Ucr), găsită vinovată de a
fi trucat o partidă din competiţia internă.

Norocoasa APOEL
Astra şi Petrolul au fost lipsite de şansă la tragerea la sorţi pentru stabilirea

înlocuitoarei lui Fenerbahce, formaţie care ar fi trebuit, din postura de învinsă în
play-off-ul Ligii Campionilor (cu Arsenal), să
participe în grupele Europa League. Eliminată
din compeţiile europene pentru doi an i de
UEFA, aceasta va fi subst ituită de APOEL
Nicosia. Comitetul de Urgenţă al forului con-
tinental hotărâse, joi seară, ca toate echipele
ce vor fi eliminate din play-off-ul Europa Lea-
gue să participe la o tragere la sorţi prin care
să fie aleasă în mod arbitrar o echipă care să o
înlocuiască pe Fenerbahce în sezonul 2013-
2014 al grupelor Europa League.

Formaţia cipriotă cedase în faţa belgienilor
de la Zulte Waragem.

Începută cu o remiză a Astrei, ur-
mată apoi de o victorie scurtă dar
meritorie a Petrolului, rezultate insu-
ficiente însă ca cele două să poată
merge mai departe, seara de joi s-a
încheiat  apoteotic pen tru iubito rii
fotbalului din România, după ce Pan-
durii au reuşit o calificare istorică în
grupele unei competiţii de pe „Bătrâ-
nul continent”, în speţă Europa Lea-
gue. Mai ales că gorjenii erau şi în
deficit după manş a tur de pe „Cluj
Arena” (0-1).

Supersonicul Buleică
La Braga, pe a cărei arenă săpată

adânc în munte CFR Cluj obţinea o
victorie cu 2-0 în grupele Champions
League de sezonul trecut, Pandurii
au intrat în joc cu mult tupeu. Răs-
plătit în minutul 15, când o centrare a
lui Momcilovici, din flancul stâng, a
fost fructificată de craioveanul Bu-

leică, venit mult din spate pentru a
relua cu capul de lângă un fundaş
advers, rămas ca la dentist. În conti-
nuare, tot gorjenii au fost mai pericu-
loşi, supunându-i la grele cazne pe
lusitani.

Lucrurile s-au s chimbat după pa-
uză, dar, deşi au t ras mult la poartă,
amfitrionii n-au prea avut  şuturi ca-
drate, ş i golul lu i Buleică a rămas
singular pe tabelă, intrându-se în
prelungiri. Care nu  i-au mai găsit în
teren pe Eric şi Nicoară, paradoxal,
cei mai puţini folos itori oameni ai al-
baştrilor.

Ciucur, garanţia succesului
În schimb, înlocuitorii lor, Ciucur

şi Călin Cristea au evoluat fără cu-
sur. Primul a decis chiar calificarea,
cum o făcuse şi cu Hapoel, la  Tel
Aviv. A fost o acţiune la marginea
careului, în lateral stânga, urmată de

un şut prin evitarea adversarului, care
l-a lăsat fără replică pe goal-keeper-
ul portughez (117). Ai cărui fundaşi
n-au înţeles nimic dintr-o fază simila-
ră petrecută cu câteva minute înain-
tea golului, când mingea şutată atunci
de Ciucur a nimerit doar „transversa-
la”. Cum o făcuseră, înaintea barei
semnate de Ciucur, şi portughezii.

Cristi  Pustai a utilizat echipa:
Mingote – Unguruşan, Erico da Sil-
va, Paraskevas, Momcilovici – Bree-
veld, Anton – Buleică (Mamele 120),
Eric (Cristea 70), Nicoară (Ciucur 84)
– Matulevicius.

Prezentare adversare
onalii Konoplyanka, Seleznyov şi căpitanul Rotan. Ca
stranieri, formaţia pregătită de spaniolul Juande Ramos
dispune de croaţii Kalinici şi Strinici sau brazilienii Mat-
heus ş i Douglas. Dnepr nu are nici in trofeu de când
Ucraina s-a separat de Rusia.

Pacos: Portughezii au ajuns în grupele Europa League
după ce au fost eliminaţi din play-off-ul Ligii Campionilor
de către Zenit, cu 8-3 la general. În ultimul sezon, Pacos a
ocupat locul 3 în campionat. La clubul fondat în 1950 au
jucat în trecut Wesley, Geraldo Alves sau Cadu, jucători
care au cunoscut ulterior gloria în Liga 1.

Singura prerformanţă notabilă a clubului este finala Cu-
pei Portugaliei în 2009, pierdută în faţa lui FC Porto cu 1-0.

Cel mai cunoscut jucător aflat în lotul lui Costinha,
fostul mare jucător, acum devenit manager, este Tony,
fostul fundaş al celor de la CFR Cluj.

Leao  şi Manuel Jose sunt alţi foş ti jucători al CFR-
ului ce evolueză pentru Pacos. Şi Rui Miguel a trecut
prin  Liga I înainte de a se întoarce acasă, el îmbrăcând
tricoul Ast rei.

Componenţa grupelor EL, conform tragerii la sorţi de ieri

Grupa A: Valencia (Spa), Swansea (Ang), Kuban (Rus), St. Gallen (Elv);
Grupa B: Eindhoven (Ola), Din. Zagreb (Cro), Cer. Odesa (Ucr), Ludogoreţ (Bul);
Grupa C: Standard L. (Bel), Salzburg (Aus), Elfsborg (Sue), Esbjerg (Dan);
Grupa D: Rubin (Rus), Wigan (Ang), Maribor (Sln), Waragem (Bel);
Grupa E: Fiorentina (Ita), Dnepr (Ucr), Pacos (Por), PANDURII;
Grupa F: Bordeaux (Fra), AP. Nicosia (Cip), Frankfurt (Ger), Maccabi T.A. (Isr);
Grupa G: Dinamo Kiev (Ucr), Genk (Bel), Rapid Viena (Aus), Thun (Elv);
Grupa H: Sevilla (Spa), Freiburg (Ger), Estoril (Por), Liberec (Ceh);
Grupa I: Lyon (Fra), Betis (Spa), Guimaraes (Por), Rijeka (Cro);
Grupa J: Lazio (Ita), Trabzonspor (Tur), Legia (Pol), Apollon L. (Cip);
Grupa K: Tottenham (Ang), Anji (Rus), Sheriff (Mol), Tromso (Nor);
Grupa L: Alkmaar (Ola), PAOK (Grecia), Mac. Haifa (Isr), Karagandy (Kaz).

Alături de cele 32 de formaţii calificate din play-off-ul EL (incluzând aici şi “lucky-loser-ul” APOEL Nicosia),
alte 9 au venit din play-off-ul CL iar 7 au fost calificate direct.

Meciurile vor debuta în 19 septembrie.


