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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nevastã-mea Popescule, e
leitã soacra-mea; are limba la fel
de ascuþitã.
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CERECERECERECERECEREALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJ
cumpãrã din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAÞIE

Livrat la silozurile ºi bazele sale din judeþul Dolj:

-Siloz Banu Mãrãcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moþãþei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Bãileºti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portãreºti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreþ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeºti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaºi: 0251.447.562
-Baza Dãbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaþii suplimentare puteþi obþine la Direcþia Contractãri:
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 Ionuþ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Criºan Alin 0736.202.112

Mai mulþi medici din Dolj au
fost sancþionaþi în urma unor
controale efectuate de inspec-
torii din cadrul Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate (CAS). În
ultima lunã aceºtia au trecut
pragul unor cabinete medicale
ºi unitãþi sanitare din judeþ
pentru a verifica în ce mãsurã
doctorii respectã legislaþia în
vigoare ºi clauzele contractua-
le. Ca de obicei, în cazul unora
dintre furnizori de servicii me-
dicale s-au descoperit deficien-
þe pentru care au fost aplicate
o serie de sancþiuni.

ControaleControaleControaleControaleControale
în cabineteleîn cabineteleîn cabineteleîn cabineteleîn cabinetele
medicilormedicilormedicilormedicilormedicilor

Aflatã la o doua tentativã de lansare, licitaþia pentru construcþia parcãrii sub-
terane din zona Teatrului Naþional „Marin Sorescu” suscitã, de aceastã datã,
mai mult interesul ofertanþilor. Mai multe firme par sã fie interesate de aceastã
lucrare ºi au cerut o serie de lãmuriri din partea municipalitãþii craiovene. In-
vestiþia se ridicã la suma de aproape 15 milioane de euro. Prima parcare subte-
ranã din Craiova va avea o capacitate de 586 de locuri pentru autoturisme ºi 33
de locuri care vor fi destinate motocicletelor. Parcarea va avea ºi douã intrãri,
una care se va face prin Calea Bucureºti ºi alta pe la aleea de lângã Universitate.33333 AC
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EURES România dispune de 145 de posturi pentru lucrãtorii ca-
lificaþi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc sã desfã-
ºoare o activitate sezonierã în Germania,
pentru care se va organiza selecþie
la Sibiu în zilele de 5 ºi 6 septembrie 2013.

Doljenii pot obþine job-uriDoljenii pot obþine job-uriDoljenii pot obþine job-uriDoljenii pot obþine job-uriDoljenii pot obþine job-uri
în Germania, în domeniul hotelierîn Germania, în domeniul hotelierîn Germania, în domeniul hotelierîn Germania, în domeniul hotelierîn Germania, în domeniul hotelier
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$1 EURO ...........................4,4373 ............. 44373
1 lirã sterlinã..........................5,1555.......................51555

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 10 august - max: 33°C - min: 19°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,3157........33157
1 g AUR (preþ în lei).......139,1659.....1391659

Cursul pieþei valutare din 10 august 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a preluat,
ieri, de la Parchetul Tribunalului Bucureºti, dosarul având
ca obiect denunþul formulat de Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) împotriva torþionarului Alexandru Viºines-
cu (foto), fost comandant al Penitenciarului Râmnicu
Sãrat în perioada 1956 - 1963. „În temeiul dispoziþiilor art.
209 alin. 41 din Codul de procedurã penalã, s-a dispus,
azi, 09.08.2013, preluarea cauzei privind pe Viºinescu
Alexandru, de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Bu-
cureºti la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, în vederea efectuãrii urmãririi penale de cãtre
procurori din cadrul Secþiei de urmãrire penalã ºi crimi-
nalisticã”, se aratã într-un comunicat de presã al Minis-
terului Public. Parchetul instanþei supreme a precizat cã
dosarul a fost preluat având în vedere complexitatea
cauzei ºi volumul mare de activitãþi procesuale ºi proce-
durale ce urmeazã a fi efectuate în vederea soluþionãrii

cu celeritate a acestuia. „IICCMER a solicitat parchetu-
lui începerea urmãririi penale împotriva fostului coman-
dant al închisorii Râmnicu Sãrat, pentru omor deosebit
de grav - pentru cã a comis acte de barbarie, pentru cã
nu poate fugi de responsabilitate ºi pentru cã una dintre
obligaþile fundamentale ale unui stat european demo-
cratic este de a-ºi ocroti cetãþenii sub autoritatea legii”,
a declarat preºedintele executiv al IICCMER, Andrei
Muraru. Acesta a explicat cã faptele sãvîrºite de Viºi-
nescu sunt de o gravitate deosebitã. „Practic, toþi deþi-
nuþii politici închiºi în timpul regimului comunist la Râm-
nicu Sãrat au fost torturaþi fizic ºi psihic ca urmare a
deciziilor luate de comandantul penitenciarului. Toate
dovezile noastre, fie cã este vorba despre mãrturiile foº-
tilor deþinuþi politici, de amãnuntele oferite de cãtre foºtii
subalterni sau de documentele din arhive, aratã cã Ale-
xandru Viºinescu este responsabil din punct de vedere
penal pentru decesele înregistrate la Râmnicu Sãrat în

timpul mandatului sãu”, a mai spus preºedintele
executiv al IICCMER. Astfel, în urma investigaþii-
lor desfãºurate în ultimele luni de cãtre reprezen-
tanþii institutului, au fost identificate mai multe
probe ce indicã faptul cã, în perioada în care lt.
col. (r.) Alexandru Viºinescu (88 de ani, în prezent)
a îndeplinit funcþia de comandant al penitencia-
rului Râmnicu Sãrat, respectiv 1956-1963, deþinu-
þii politici au fost supuºi unui regim de detenþie
extrem de dur. „Regimul de detenþie poate fi cali-
ficat drept unul de exterminare, prin raportare la
condiþiile inumane de detenþie, care au dus în
final la decesul unor deþinuþi politici aflaþi în exe-
cutarea pedepselor privative de libertate în aceastã
închisoare”, a precizat preºedintele IICCMER,
care a explicat cã, simultan cu denunþul penal,
institutul a transmis Parchetului probele referi-
toare la activitatea lui Viºinescu, care constau în

câteva sute de documente de arhivã ºi mãrturii. Potrivit
preºedintelui excutiv al IICCMER, regimul de extermi-
nare pus în aplicare de lt. col. (r.) Viºinescu este caracte-
rizat prin lipsa hranei, lipsa medicamentelor ºi a îngrijiri-
lor medicale, pedepsele aplicate pentru abateri de la re-
gulament ºi, nu în ultimul rând, prin decesele survenite.
„Condiþiile de viaþã din penitenciarul Râmnicu Sãrat au
creat premisele apariþiei unor afecþiuni deosebit de gra-
ve, rezultate în câteva cazuri cu decesul deþinuþilor, pro-
bând natura abuzivã ºi tratamentul neglijent aplicat de
comandantul închisorii, lt. col. Alexandru Viºinescu. As-
pectul de ferocitate reiese din relatãrile supravieþuitori-
lor despre regimul de teroare condus de Viºinescu. Cele
descrise în legãturã cu izolarea completã a deþinuþilor,
precum ºi în legãturã cu bãtãile pe care le primeau deþi-
nuþii în mod frecvent ºi fãrã un motiv anume, subliniazã
încã o datã cruzimea cu care deþinuþii politici erau tortu-
raþi fizic ºi psihic”, a mai arãtat Andrei Muraru, precizând
cã regimul impus nu oferea sub nici o formã condiþiile
minime de supravieþuire pe termen lung, aducând astfel
gravã atingere dreptului la viaþã ca drept fundamental al
omului. Reprezentanþii institutului au mai arãtat cã, între
anii 1956 ºi 1963, la Râmnicu Sãrat s-au înregistrat cinci
cazuri de deces posibil de documentat (Ion Mihalache,
Gheorghe Dobre, Gheorghe Plãcinþeanu, Victor Rãdu-
lescu Pogoneanu, Mihail Romniceanu), cauzate de:
colaps cardio-vascular, insuficienþã circulatorie cerebra-
lã, hemoragie cerebralã sau afecþiuni ale aparatului di-
gestiv - ileus paralitic ireversibil - aºa cum rezultã din
procesele verbale de constatare a decesului, în docu-
mente fiind consemnate semnele vizibile ale malnutri-
þiei. De asemenea, IICCMER a depus la Parchet plânge-
rile deþinuþilor legate de tratamentele primite, aºa cum
sunt consemnate de referatele supraveghetorilor (plân-
geri pentru care au primit zile de izolare), ca mãrturii ce
contrazic documentele legate de vizitele medicale.
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Codul galben de caniculã,
prelungit

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a prelungit, ieri,
avertizarea cod galben de caniculã,
pentru mai multe judeþe din þarã.
Noua avertizare este valabilã
astãzi, în 15 judeþe din þarã, unde se
vor înregistra temperaturi de 35 de
grade, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va depãºi uºor
pragul critic de 80 de unitaþ.
Sâmbãtã noapte ºi duminicã, în
vest, centru ºi nord vor fi averse,
descãrcãri electrice, vijelii ºi cãderi
de grindinã. Astãzi, valul de
cãldurã va persista, astfel încât
vremea se va menþine cãlduroasã în
toatã þara. Avertizarea cod galben
se menþine, astãzi, pentru judeþele
Satu Mare, Bihor, Arad, Timiº,
Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraº-
Severin, Mehedinþi, Gorj, Vâlcea,
Dolj, Olt, Teleorman ºi Giurgiu.

Producþie record de grâu
ºi secarã

Producþia de grâu ºi secarã din
acest an totalizeazã 7,3 milioane de
tone, fiind cea mai mare din ultimii
opt ani ºi a doua din ultimii 43 de
ani, a anunþat ieri ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin.
„Anul acesta am avut o producþie
record de grâu ºi secarã, cea mai
mare din ultimii opt ani ºi a doua
din ultimii 43 de ani. Nu stãm rãu
nici din punct de vedere al calitãþii,
dar cantitatea de grâu pentru
panificaþie este mai micã decât cea
dintr-un an de secetã (n.r. - cum a
fost 2012). Nu sunt scãderi dramati-
ce”, a arãtat Constantin într-o
conferinþã de presã. El a precizat
însã cã nu vor fi necesare importuri
de grâu pentru panificaþie ºi existã
cantitãþi ºi pentru export. Referitor
la preþ, ministrul a arãtat cã atunci
„când producþia este micã, preþul
este mare, când producþia este mare,
preþul este mic”.

Purtãtorul de cuvânt al PSD, euro-
parlamentarul Cãtãlin Ivan, susþine cã
PDL ºi Traian Bãsescu intoxicã opinia
publicã, preluând informaþii neverificate
ºi atrage atenþia cã noul acord cu FMI
nu prevede majorarea sau apariþia de
noi taxe sau impozite ºi, din aceste mo-
tive, românii nu au de ce sã-ºi facã griji.
„Contrar tuturor intoxicãrilor apãrute în
spaþiul public, noul acord cu FMI nu
prevede majorarea sau apariþia de noi
taxe sau impozite, altele decât cele le-
gate de acciza la alcool ºi introducerea
celei pe produse de lux. Din aceste mo-
tive, românii nu au de ce sã îºi facã
griji. Prin aceste mãsuri vrem sã conti-
nuãm procesul de creºtere economicã
ºi de sporire a credibilitãþii României
pe pieþele financiare internaþionale, pre-
cum ºi în faþa investitorilor strãini. In-
formaþiile vehiculate în ultima perioa-
dã în spaþiul mediatic cu privire la pre-
supusul conþinut al Scrisorii de inten-
þie cãtre FMI nu provin din surse ofi-
ciale ºi, astfel, ele nu pot fi confirmate.

PSD: Noul acord cu FMI nu conþine
majorãr i  sau apari þ ia  de taxe

Fostul premier Cãlin Popescu
Tãriceanu a declarat, ieri, cã
acordul de coabitare între ºeful
statului ºi premierul Victor Ponta
va funcþiona „ºontâc-ºontâc”
pânã la prezidenþiale, iar o nouã
suspendare din funcþie a lui Traian
Bãsescu nu s-ar impune, deoarece
acesta „este un actor care iese din
joc”. „Coabitarea, dupã cum s-a
vãzut, a funcþionat o perioadã, ºi
din declaraþiile publice ale celor
doi împricinaþi, ca sã zic aºa, ea ar
funcþiona ºi în continuare. Sigur
cã acest lucru nu poate sã nu þinã
seama de interesele politice ale
celor douã pãrþi implicate ºi, dupã
cum se vede, preºedintele este
mare maestru în a-ºi apãra intere-
sele politice sau a ºi le promova
fãrã sã þinã cont de alte conside-
rente.Adicã, dacã are nevoie sã
calce în picioare acordul de
coabitare, îl calcã fãrã sã clipeascã
(...) Va funcþiona aºa, ºontâc-

Tãr iceanu:  Coabi tarea va  funcþ iona
ºontâc-ºontâc pânã la  a leger i

Lucrãrile la autostrada Arad-Timi-
ºoara - care a fost deschisã traficului în
decembrie 2011, deºi proiectul nu era
finalizat, astfel cã se circula cu restricþii
de vitezã - au fost recepþionate ieri, fi-
ind ridicate ºi restricþiile, iar lucrãrile au
o garanþie de doi ani. Managerul de
proiect, Octavian Braºai, a declarat ieri,
într-o conferinþã de presã, cã nu mai
sunt probleme pe acest tronson, cã
toate restricþiile au fost ridicate, putân-
du-se circula cu 130 de kilometri pe orã,

Lucrãrile la Autostrada Arad-Timiºoara au fost finalizate,
dupã doi ani în care s-a lucrat în paralel cu traficul

Pânã în acest moment, proiectele Scri-
sorii de intenþie ºi cel al Memorandu-
mului cu FMI nu sunt încã documente
publice”, precizeazã Cãtãlin Ivan într-
un comunicat remis ieri agenþiei Me-
diafax. Ivan aratã cã afirmaþiile con-
form cãrora Guvernul ºi-a asumat in-
troducerea CAS ºi CASS pentru so-
þiile ºi copiii majori aflaþi în întreþinere
sunt „complet false” ºi cã nu s-a pus
problema unor mãsuri prin care sã fie
crescutã fiscalitatea pentru PFA ºi
drepturi de autor. „Este extrem de grav
cã cei de la PDL ºi Traian Bãsescu au
preluat aceste informaþii neverificate ºi
au dezinformat cu discernãmânt opi-
nia publicã! Din pãcate, deja ne-am
obiºnuit cu aceste ieºiri, adevãrate lec-
þii de ipocrizie. (...) Traian Bãsescu ºi
PDL sunt ultimii în mãsurã sã vorbeas-
cã despre mãsuri economice ºi fiscale,
ei fiind artizanii unora dintre cele mai
mari creºteri de taxe din România ulti-
milor ani, precum majorarea TVA la
24%!”, a mai arãtat Cãtãlin Ivan.

ºontâc, pânã la expirarea mandatu-
lui preºedintelui, cu accente de
agresivitate uneori, dar probabil cã
cei doi ºi-au fãcut socoteala cã
aceasta este formula cea mai bunã
care le poate permite sã-ºi ducã,
fiecare, la bun sfârºit obiectivele
politice asumate”, a afirmat
Tãriceanu la RFI. Întrebat dacã s-
ar impune o a treia suspendare din
funcþie a preºedintelui Traian
Bãsescu, acesta a rãspuns cã
„România nu mai are nevoie de
încã o situaþie de genul celeia prin
care a trecut în 2012. Cred cã
situaþia extrem de tensionatã care
a caracterizat anul 2012 ar fi de
evitat. Mie mi se pare oricum cã
Traian Bãsescu este un actor care
iese din joc ºi, ca atare, cu forþa pe
care o avem în Parlament, cu
Guvernul pe care-l avem, cu
majoritatea pe care o avem, nu mi
se pare cã ar fi o mãsurã necesarã
aceasta a suspendãrii”.

ºi cã timp de doi ani se vor putea repa-
ra eventuale probleme ce vor mai apã-
rea, deoarece atât este ºi garanþia. „Pro-
babil cã aþi vãzut probleme, ieri (n.r. -
joi), dar între timp a avut loc recepþia la
terminarea lucrãrii ºi acum nu mai sunt
probleme. În presã s-a mai zis cã e vor-
ba de o recepþie intermediarã, dar, de
fapt, vorbim de recepþia finalã pe care
o facem astãzi (n.r. - ieri). Aceastã re-
cepþie are douã anexe în care se trec
lucrãrile care nu sunt finalizate sau care

s-a constatat cã nu sunt bine fãcute.
Toate acestea sunt rezolvate în prezent.
Urmeazã o perioadã de doi ani de ga-
ranþie, apoi se face ultima recepþie ºi
predarea lucrãrii cãtre beneficiar. În
acest interval, dacã vor apãrea lucrãri
care necesitã reparaþii se vor face de
cãtre constructor, fãrã cheltuieli în
plus”, a explicat Octavian Braºai. Po-
trivit acestuia, autostrada Arad-Timi-
ºoara are cel mai scãzut preþ pe kilome-
tru, în comparaþie cu alte autostrãzi din

România. „S-au cheltuit aproximativ 4,3
milioane de euro pe kilometru din au-
tostrada Arad-Timiºoara”, a spus Bra-
ºai. Lucrãrile la autostrada dintre Arad
ºi Timiºoara au început în anul 2009,
iar termenul de finalizare era de 24 de
luni. În decembrie 2011, ea a fost des-
chisã traficului, fãrã ca ºantierul sã fie
închis. De la deschiderea circulaþiei, pe
autostradã au avut loc de mai multe ori
reparaþii, în paralel cu lucrãrile prevã-
zute în proiect.
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Prima sesiune de admitere în învãþãmân-
tul superior craiovean, la cele douã uni-
versitãþi de stat, a adus în planul comen-
tariilor favorabile câteva detalii, sã le spu-
nem insolite. Întâi media ridicatã cu care
s-a intrat la UMF Craiova (9,13 – ultima
medie de admitere la Facultatea de Medi-
cinã; 9,51 la Facultatea de Farmacie; 9,53
ºi respectiv 8,75 la Tehnicã Dentarã ºi
Medicinã Dentarã), ºi rectorul, prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu, a explicat într-un in-
terviu acordat cotidianului nostru resor-
turile unui salt calitativ în procesul de se-
lecþie, dar ºi cel formativ al viitorilor me-
dici, care, dincolo de cadre didactice re-
zonabile sau aproape rezonabile, beneficia-
zã ºi de o bazã adecvatã pentru efectuarea
practicii, care rãmâne Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. La UMF Cra-
iova, regãsirea unei respiraþii academice se
pare deja, nota bene, fapt împlinit. La o
selecþie riguroasã nu pot rãzbate decât
candidaþii care chiar au pus burta pe car-
te, expresie de mult consacratã, ca sã nu-
i spunem „lustruitã”. Au rãmas însã locuri

libere, ºi încã multe, la Universitatea din
Craiova, dar nu distribuite la toate facul-
tãþile. Dimpotrivã. Surpriza, dacã o putem
numi aºa, se cheamã Facultatea de Auto-
maticã, Electronicã ºi Calculatoare, cu 46
de locuri la buget, urmatã de Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Administrative. Prima
este o facultate „grea”, chinuitoare, care
presupune pe lângã pasiune ºi o pregãtire
riguroasã pe toatã perioada anilor de stu-
dii. A doua este o facultate seducãtoare,
pânã recent, ºi ar putea surprinde locurile
rãmase neocupate, chiar dacã este vorba
de „cele cu taxã”. ªi totul ar putea fi cir-
cumscris unei conjuncturi economice. N-
a surprins concurenþa acerbã la facultãþile
de Economie ºi Administrarea Afacerilor,
Economia Comerþului, Turismului ºi Ser-
viciilor, precum ºi la cea de Finanþe-Bãnci.
Este vorba pânã la urmã de facultãþi care,
urmate de masterate, oferã oportunitãþi
absolvenþilor, aºa cum oferã ºi specializa-
rea Controlul ºi Expertiza Produselor Ali-
mentare, din cadrul Facultãþii de Agricul-
turã ºi Horticulturã. S-au menþinut, în con-

tinuare, în zona de interes a candidaþilor
facultãþile de Litere ºi de ªtiinþe Sociale.
La o privire atentã asupra structurii învã-
þãmântului superior, din cadrul Universi-
tãþii din Craiova, se poate observa tendin-
þa „lãbãrþãrii”, extinderii riscante, în sen-
sul asimilãrii a tot felul de specializãri, unele
interesante, cu impact pe piaþa forþei de
muncã. Problema în discuþie, derivatã, este
alta: existã fondul de cadre universitare „de
þinutã”, apte sã facã faþã cerinþelor actua-
le în desãvârºirea profesionalã a viitorilor
absolvenþi? Se poate asigura „baza de prac-
ticã” pentru fiecare facultate, când inclu-
siv cea de Agriculturã ºi Horticulturã, unde
practica era o exigenþã maximã în curri-
culã, a „formalizat-o”? O altã nedumerire
de luat în seamã este anonimatul, nu al ma-
joritãþii, dar a multora dintre cadrele di-
dactice universitare, atât ca persoane pu-
blice la nivelul zonei geografice, cât ºi ca
elite intelectuale. Pe vremuri, când Craio-
va chiar era un centru nervos al vieþii uni-
versitare din þarã, numele dascãlilor uni-
versitari prestigioºi reverbera de-a drep-

tul, ºi nu doar studenþii le pronunþau cu
evlavie. Când pânã ºi la postul de televi-
ziune al Universitãþii (Tele U) majoritatea
cadrelor didactice ezitã sã aparã, au de-a
dreptul inhibare, de-a lungul unui an uni-
versitar, spre a fi cunoscute ºi a aduce în
discuþie propriile preocupãri, despre ce
anvergurã intelectualã vorbim? Nu mai
pomenim de producþia de lucrãri ºi comu-
nicãri ºtiinþifice sau chiar de cãrþi de real
interes elaborate. E drept cã, ori de câte
ori un intelectual apare pe scena publicã,
ceea ce se aºteaptã în primul rând de la
el e radicalitatea eticã, rezistenþa la com-
promis, nobleþea atitudinii, adicã, în pa-
rantezã fie spus, o seamã de calitãþi afla-
te în contradicþie cu eficacitatea sconta-
tã. Universitatea din Craiova, cu multitu-
dinea de specializãri, este pânditã de un
risc enorm – mediocritatea –, chiar dacã
vor fi evocate calificativele ARACIS. Pa-
radoxul este însã altul: încercãrile de
comprimare s-au lovit de un zid conser-
vator, cu tot felul de ricoºeuri, preferân-
du-se finalmente status-quo-ul.

Prima licitaþie nu a avut
succes, firmele ezitând sã intre
în cursa licitaþiei pentru execuþia
parcãrii subterane, iar Primãria
Craiova s-a vãzut nevoitã sã o
anuleze. Cu trei luni în urmã,
lucrarea a fost scoasã din nou la
licitaþie. Deºi au pãstrat aceleaºi
criterii tehnice ºi economice
pentru calificarea ofertanþilor,
dar ºi aceleaºi caracteristice pe
care trebuie sã le îndeplineascã
viitoarea parcare, întâmplarea a
fãcut ca, de aceastã datã,
execuþia sã suscite un interes
crescut în rândul constructori-
lor. Pe site-ul de licitaþii electro-
nice, acolo unde
figureazã ºi aceastã
lucrare, municipalita-
tea a postat deja mai
multe documente
oficiale care reprezintã
lãmuriri oferite
firmelor interesate.

O cifrã de afaceri de
120 de milioane de lei

Cele mai multe
întrebãri sunt legate
de condiþiile tehnice ºi
economice pe care
firmele trebuie sã le
îndeplineascã. Con-
form caietului de
sarcini, toate firmele
interesate trebuie sã
demonstreze cã au o

bunã capacitate economicã ºi
financiarã. Primãria Craiova
cere ca firmele sã declare cifra
de afaceri pe care au avut-o în
ultimii trei ani ºi care nu trebuie
sã fie mai micã de suma de 120
de milioane de lei. O altã
obligaþie este sã depunã ºi
bilanþurile contabile pentru
aceeaºi perioadã. În cazul în
care oferta lui este declaratã
câºtigãtoare, ofertantul trebuie
sã încheie, înainte de începerea
lucrãrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar
putea apare privind lucrãrile
executate.

Experienþã în parcãri subterane
Primãria Craiova mai cere

constructorului parcãrii subtera-
ne de la Teatrul Naþional sã
demonstreze cã deþine ºi o bunã
capacitate tehnicã pentru a duce
la bun sfârºit acest mare ºantier.
O condiþie de licitaþie spune cã
firmele trebuie sã depunã o listã
cu principalele lucrãri pe care
le-a executat în ultimii 5 ani.
Totodatã, trebuie sã deþinã
experienþã similarã în parcãri
subterane de minim 32,25 de
milioane de lei. Ca sã nu se
iveascã probleme legate de

incapacitatea
tehnicã, municipali-
tatea craioveanã le
mai solicitã sã vinã
cu o declaraþie
privind utilajele,
instalaþiile ºi echipa-
mentele tehnice cu
care se pregãtesc sã
ridice construcþia,
dat fiind faptul cã
este o lucrare
extrem de sensibilã.

Peste 5 milioane de
lei pentru cheltuieli

neprevãzute
Lucrarea se ridicã

la valoarea de 65,7
milioane de lei,
echivalentul sumei

de 14,83 milioane de euro.
Conform datelor postate pe site-
ul licitaþiilor electronice, pentru
obþinerea ºi amenajarea terenului
se cheltuiesc 3,53 milioane de
lei, pentru executarea utilitãþilor
este alocatã suma de 52.000 de
lei, iar pentru construcþiile ºi
instalaþiile aferente organizãrii de
ºantier – 902.775 de lei. Grosul
sumei ajunge însã în lucrarea
propriu-zisã. Primãria Craiova a
trecut pe devizul de lucrãri o
sumã de 55,64 de milioane de
lei, pe care constructorul o va
primi numai pentru ridicarea în
sine a parcãrii subterane. Restul
banilor – este vorba de 5,56
milioane de lei – este pãstrat
pentru a se acoperi eventualele
cheltuieli neprevãzute.

619 de locuri de parcare
Ca ºi prima datã, municipali-

tatea ºi-a propus ca parcarea
subteranã sã fie realizatã pe
douã niveluri pentru a se putea
câºtiga astfel mai multe locuri
de parcare. Va avea o lungime
de 212,5 metri ºi o lãþime de
63,5 metri. Suprafaþa construi-
tã va fi de 200 de metri pãtraþi,
dar, fiind realizatã pe douã
niveluri, întregul perimetru
disponibil va fi de 17.532 de
metri pãtraþi. Prima parcare
subteranã din Craiova va avea
o capacitate de 586 de locuri
pentru autoturisme ºi 33 de
locuri care vor fi destinate
motocicletelor. Parcarea va
avea ºi douã intrãri, una care
se va face prin Calea Bucureºti
ºi alta pe la aleea de lângã
Universitate. Pentru a se
recupera investiþia, parcarea va
fi cu platã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Aflatã la o doua tentativã de lansare,
licitaþia pentru construcþia parcãrii
subterane din zona Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” suscitã, de aceastã
datã, mai mult interesul ofertanþilor.

Mai multe firme par sã fie interesate
de aceastã lucrare ºi au cerut o serie
de lãmuriri din partea municipalitã-
þii craiovene. Investiþia se ridicã la
suma de aproape 15 milioane de euro.

Parcarea subteranã, mai tentantã pentru constructori
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D e t a º a m e n t u l
Pompieri Calafat a
intervenit, ieri-dimi-
nea þã ,  în  comuna
Moþãþei, cu un echi-
paj pentru scoaterea
unei femei cãzute
într-o fântânã pãrã-
sitã, la o adâncime
de  aproximat iv  8
metri. Potrivit unui
comunica t  a l  In -
spectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã
(ISU), echipajul de
pompieri a intervenit rapid, victima fiind scoasã în timp util,
fãrã leziuni care sã îi punã viaþa în pericol. Ulterior, femeia
a fost transportatã la spital de un echipaj al Serviciului de
Ambulanþã Judeþean, pentru investigaþii.

Pompierii au salvat
o femeie cãzutã
într-o fântânã la Moþãþei

Trei bãrbaþi din
comuna  dol jeanã
Poiana Mare sunt
cercetaþi în stare de
libertate pentru sã-
vârºirea infracþiunii
de furt. Aceºtia au
fost prinºi de oame-
nii legii în timp ce
sus t rãgeau  86  de
plãcuþe de fixare a
ºinei de cale feratã
ºi 50 de ºuruburi de
prindere, în greuta-
te de 263 kg, de la
o cale feratã dezactivatã, care a aparþinut fostei Uzine Ter-
mice Calafat. Prejudiciul, în valoare de aproximativ 260 de
lei, a fost recuperat în totalitate, iar autorii s-au ales cu do-
sar penal pentru furt calificat.

Prinºi la furat pe calea feratã

Detaºamentul  1
Pompieri Craiova a
intervenit, ieri-dimi-
neaþã, cu o autospe-
c ia lã  p i ro tehnicã
pentru identificare,
ridicare, transporta-
re, depozitare muni-
þie (proiectil explo-
z iv  ca l ibru l  152
mm), gãsit cu oca-
z ia  unor  sãpã tur i
efectuate pentru sis-
temul de canalizare
în  comuna  Coºo-
veni. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã, proiectilul exploziv a fost identificat,
ridicat, transportat ºi depozitat în condiþii de siguranþã ºi
fãrã probleme.

Proiectil gãsit la Coºoveni
în urma unor sãpãturi
la sistemul de canalizare

Potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean
Dolj, în dimineaþa joi,
poliþiºtii doljeni au
fost sesizaþi de ªtefan
S. (44 de ani), din co-
muna Cârcea, cu pri-
vire la faptul cã
mama sa, Elena S., de
69 de ani, din aceeaºi
localitate, a fost con-
tactatã pe telefonul
fix de un bãrbat ce s-
a recomandat a f i
avocat ºi care a infor-
mat-o cã fiul sãu a ac-
cidentat un minor pe
trecerea de pietoni,
solicitându-le suma
de 6.000 de lei pentru
a se împãca cu familia victimei.

“În temeiul sesizãrii a fost con-
stituitã o echipã operativã for-
matã din poliþiºti din cadrul Sec-
þiilor de Poliþie Ruralã nr. 1 Cra-
iova ºi 4 Coºoveni ºi din poli-
þiºti ai Biroului de Investigaþii Cri-
minale Craiova care, în urma ac-
tivitãþilor specifice desfãºurate,
au organizat flagrantul. Poliþiºtii
l-au prins pe suspect, identifi-

Un craiovean în vârstã de 31 de
ani a fost reþinut de Poliþie pen-
tru 24 de ore, în ziua joi, 8 au-
gust a.c., fiind suspectat de co-
miterea mai multor înºelãciuni
prin metoda „accidentul”. Procu-
rorii l-au prezentat, ieri, magis-
traþilor cu propunere de arestare

preventivã, însã a fost respinsã.
Completul  de  la  Judecãtor ia
Craiova care a analizat cazul a
decis cã nu se impune mãsura
arestãrii  preventive a lui  Alin
Laurenþiu Dumitrescu, dispunând
doar mãsura obligatorie de a nu
pãrãsi localitatea.

S-a dat drept avocat ºi aS-a dat drept avocat ºi aS-a dat drept avocat ºi aS-a dat drept avocat ºi aS-a dat drept avocat ºi a
înºelat patru persoaneînºelat patru persoaneînºelat patru persoaneînºelat patru persoaneînºelat patru persoane

prin metoda „accidentul”prin metoda „accidentul”prin metoda „accidentul”prin metoda „accidentul”prin metoda „accidentul”

cat în persoana lui D. Alin, de
31 de ani, din Craiova, în mo-
mentul în care ridica suma de
bani solicitatã pãrþii vãtãmate S.
Elena, din comuna Cârcea.

Prin extinderea cercetãrilor,
poliþiºtii au stabilit faptul cã
acesta este autorul a încã trei
înºelãciuni, prin metoda „acci-
dentul”, comise la începutul lunii
august, în dauna pãrþilor vãtã-

mate C. Floarea (81 de ani), C.
Floricã (72 de ani), din comu-
na Cârcea, ºi P. Tudorel (70 de
ani), din comuna ªimnicu de
Sus. În baza probatoriului ad-
ministrat de poliþiºti în cauzã,
D. Alin a fost reþinut pentru 24
de ore pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de înºelãciune”, se preci-
zeazã într-un comunicat de pre-
sã al IPJ Dolj.

Poliþiºti din cadrul Poliþiei
Filiaºi l-au depistat în trafic,
în seara de joi, 8 august a.c.,
pe Z. Virgil, de 48 de ani, din
comuna Seaca de Pãdure, în
timp ce conducea un autotu-
rism pe strãzile din Filiaºi
având o concentraþie de 1,08
mg/l alcool pur în aerul
expirat. Potrivit Inspectoratu-
lui Judeþean de Poliþie (IPJ)
Dolj, cel în cauzã a fost
condus la Spitalul Filiaºi,
unde i s-au recoltat probe
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, pe numele
acestuia fiind întocmite acte
premergãtoare începerii
urmãririi penale sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de
conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul  de
cãtre o persoanã având o
concentraþie alcoolicã peste
limita legalã.

Tot în noaptea de joi spre
vineri, în jurul orei 3.00, în
comuna Moþãþei, o patrulã
din cadrul Secþiei nr. 9 Poliþie
Ruralã Cetate l-a depistat în

trafic pe A. Gheorghe (19
ani), din localitate, în timp ce
conducea un autoturism
având o concentraþie de 0,57
mg/l alcool pur în aerul
expirat, fapt pentru care a
fost condus la unitatea
medicalã în vederea recoltãrii
de probe biologice ºi i s-a
întocmit dosar penal. Joi
seara, în jurul orei 23.30,

poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova l-au depistat ºi
pe B. Marian (24 de ani), din
Craiova, în timp ce conducea
o motocicletã, pe Calea
Bucureºti, având permisul de
conducere reþinut ºi necores-
punzãtor categoriei din care
face parte motocicleta, celui
în cauzã întocmindu-i-se
dosar de cercetare penalã.

La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08La volan cu o alcoolemie de 1,08
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Departe de a se fi atestat în rân-
dul vreunui domeniu cu clamate
virtuþi ºtiinþifice, politica – praxi-
sul politologiei – continuã sã se
mai manifeste, cu deosebire as-
tãzi, mai aproape de cea mai ve-
che profesiune din aceastã lume.
De la Toqueville încoace, cu elo-
giul sãu entuziast consacrat unei
democraþii incipiente ºi, deci, ge-
nuine, libertatea ºi statul de drept
ºi-au disputat, pendulând între
dramã ºi tragedie, mãsura perfec-
þiunii ca ideal tangibil ºi pe cea a
imperfecþiunii ca sindrom al ne-
putinþei ori al eºecului. ªi de o
parte ºi de alta troneazã sindro-
mul unei neputinþe înscrise, tot ce
se poate, în destinul uman.

Cã libertatea – ca ºi democra-
þia – nu e nici dar, nici vocaþie, ci
doar un drept obþinut prin efor-

Refo(r)fomiºtii?Refo(r)fomiºtii?Refo(r)fomiºtii?Refo(r)fomiºtii?Refo(r)fomiºtii?
turi nu o datã plãtite cu preþul vie-
þii e un adevãr pe cât de evident
pe atât de ignorat. Formula lui
Sartre din tinereþea sa dezanga-
jantã – condamnaþi la libertate –
departe de a-ºi fi epuizat veraci-
tatea e mai actualã decât oricând.
Substituind dreptul de a revendi-
ca, în numele propriei experienþe
de viaþã, fie ºi un abur al adevã-
rului ce-ºi conservã, irefutabil,
statutul sãu de nãlucã, cu dreptul
de a urla, indistinct ºi rãpciugos,
pretinse îndreptãþiri cazuale a de-
venit deja un nãucitor modus vi-
vendi: retorica, îmbãlsãmatã li-
cenþios, deºi mai puþin pernicioa-
sã, cum pare, surclaseazã chiar
ºi populismul unei clase politice a
cãrei degradare e deopotrivã ºi
cauzã ºi efect al degradãrii socie-
tãþii etalându-ºi emfatic gustul

morbid al apocalipticului.
Privind cu ceva mai mare aten-

þie la scena politicã – ºi în general
publicã – câteva constatãri, des-
tul de amare, se impun de la sine.
Întâi de toate, se ignorã, probabil
mai mult din nepricepere ºi su-
perficialitate decât din vreo voin-
þã, cã, oricât ar pãrea de straniu,
în decembrie 1989 libertatea ni s-
a livrat prin …decret. ªi asta, de-
sigur, în numele miilor de vieþi sa-
crificate pe altarul curat al unui
ideal cãruia ulterior avea sã i se
sustragã ºi fundamentul ºi legiti-
mitatea. La fel – mã tem – s-a în-
tâmplat ºi cu democraþia: în locul
instituþionalizãrii ei structurale, în
respectul unei naturalitãþi organi-
ce ºi în refuzul jocurilor artificioa-
se, ne-am trezit cu un fel de sis-
tem cartelat manevrat, cu stân-

gãcii eclatante, de cãtre niºte ac-
tori majoritar pãpuºari, asumân-
du-ºi regia unei distribuþii a rolu-
rilor în numele unor discutabile
procese elective.

Edificator mi se pare, în acest
context, invocarea, cu pretenþie
de program… politic, reformelor.
În consecinþã, am traversat, în
douãzeci ºi patru de ani (a nu se
uita: un rãstimp egal cu detesta-
tul ev ceauºist!), un lung ºi alam-
bicat ºir de „reforme”, deturna-
te, pânã la urmã, în deºertul al
cãrui miros înecãcios ne otrãveº-
te. Decretate, de sus, cu acel des-
frâu logoreic al populismului de-
ºãnþat, reformele acestea n-au
cunoscut, în fapt, decât firavele
începuturi: pale ale unor nãzuinþe
niciodatã structurate în vreun pro-
iect viabil, au sucombat sub po-

vara propriului elan retoric. Con-
secinþele s-au dovedit însã încã
ºi mai mari decât dacã ele n-ar fi
fost începute: sistemul educaþiei
ºi al sãnãtãþii resimt, din greu, ne-
volnicia unei „comedii” înscena-
te cu ingredientele unui „joc” bi-
cisnic ºi al unor „jucãtori” cu o
bunã ºtiinþã a cacialmalei.

ªi dacã, iarãºi, privirea în de-
corul zdrenþuit al politicii dâm-
boviþene îºi alocã un plus de spi-
rit analitic, cu lejeritate se im-
pune constatarea cã, actorii
aceia – sau aceºtia – ai… refor-
melor trâmbiþate, n-au fost ºi nu
sunt decât niºte… refo(r)miºti.
Cãci într-o sãrãcie generalizatã
– ºi la rândul ei, decretatã coti-
dian – foamea e nu numai ante-
camera maladiei, ci ºi un resort
de pricopsealã.

Echipele de control ale Casei de
Asigurãri de Sãnãtate Dolj au veri-
ficat nu mai puþin de 31 de cabi-
nete ºi unitãþi sanitare, printre al-
tele urmãrindu-se modalitatea în
care se acordã serviciile medicale,
corespondenþa între serviciile so-
licitate pentru decontare de furni-
zori ºi cele efectuate în mod real,

precum ºi modul în care au fost
respectate de furnizor condiþiile
existente la momentul evaluãrii.

La cabinetele medicilor de fa-
milie s-au efectuat 13 acþiuni de
control, constatându-se mai mul-
te deficienþe. Spre exemplu, au fost
identificaþi pensionari care au be-
neficiat nelegal de prescripþii me-
dicale în cadrul Programului pen-
tru compensarea cu 90% a preþu-
lui de referinþã al medicamentelor
pentru pensionarii cu venituri rea-
lizate numai din pensii de pânã la
700 lei pe lunã. Aceºtia au declarat
în scris cã nu au alte venituri, deºi

Mai mulþi medici din Dolj au fost
sancþionaþi în urma unor controale
efectuate de inspectorii din cadrul
Casei  de Asigurãri  de Sãnãtate
(CAS). În ultima lunã aceºtia au tre-
cut pragul unor cabinete medicale
ºi unitãþi sanitare din judeþ pentru

a verifica în ce mãsurã doctorii res-
pectã legislaþia în vigoare ºi clau-
zele contractuale. Ca de obicei, în
cazul unora dintre furnizori de ser-
vicii medicale s-au descoperit defi-
cienþe pentru care au fost aplicate
o serie de sancþiuni.

acest lucru s-a dovedit a fi fals, în
cele din urmã, ei figurând în evi-
denþele ANAF cu alte venituri im-
pozabile. Reprezentanþii Casei de
Asigurãri de Sãnãtate Dolj au ho-
tãrât ca, în acest caz, contrava-
loarea medicamentelor compensa-
te cu 90% prescrise de medicii de
familie pensionarilor care realizea-

zã ºi alte venituri în afara celor din
pensii sã se recupereze de la per-
soanele care au beneficiat ilegal de
compensarea suplimentarã de 40%.

Nereguli descoperite
la medicii de familie

De asemenea, potrivit reprezen-
tanþilor CAS Dolj ºase medici de
familie au prescris medicamente
compensate 90% fãrã a solicita
pacienþilor cupon de pensie ºi de-
claraþii pe proprie rãspundere pri-
vind veniturile realizate de aceºtia.
Cadrele medicale au fost sancþio-

nate cu imputarea sumei reprezen-
tând compensarea de 40% din con-
travaloarea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din
ultima lunã, inspectorii CAS Dolj au
constatat cã cinci medici nu au res-
pectat obligaþia contractualã privind
respectarea protocoalelor de prac-
ticã pentru prescrierea, monitoriza-
rea ºi decontarea tratamentului, fi-
ind sancþionaþi cu avertisment scris
ºi imputarea contravalorii medica-
mentelor prescrise eronat.

Controalele CAS Dolj au ajuns
ºi la furnizorii de servicii clinice.
În ultima lunã, au fost verificaþi doi
furnizori de servicii medicale în
ambulatoriul de specialitate – ser-
vicii clinice constatându-se cã un
furnizor nu a finalizat actul medi-
cal propriu prin eliberarea de pre-
scripþie medicalã pentru tratamen-
tul pacientului, acesta fiind sancþi-
onat cu diminuarea cu 10% a va-
lorii minime garantate a punctului,
pe luna în care s-a constatat aceas-
tã deficienþã.

De asemenea, s-a constatat cã
au fost raportate servicii medicale
neefectuate ºi s-a dispus recupera-
rea contravalorii acestor servicii ºi
diminuarea cu 30% a valorii mini-
me garantate a punctului pe luna în
care s-au constatat deficienþele.

Medic chirurg
sancþionat

Tot luna trecutã, un medic de
familie a fost verificat de inspecto-
rii CAS Dolj, fiind analizat modul
în care acesta a acordat consultaþii
medicale suplimentare, la cererea
pacienþilor. S-a constatat cã docto-

rul nu a încasat contravaloarea aces-
tor serviciilor medicale.

Un  control inopinat a avut loc
ºi la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova, fiind verificat
modul de prescriere a medicamen-
telor care se acordã numai cu
aprobarea comisiei locale de car-
diologie. Concluzia a fost cã un
medic, specialitatea chirurgie, nu
a respectat schema de tratament
aprobatã de comisia localã de ex-
perþi, fiind sancþionat cu recupe-

rarea contravalorii tratamentului.
De asemenea, în urma unui con-
trol inopinat efectuat la Spitalul
CFR Craiova, inspectorii Casei de
Asigurãri de Sãnãtate au consta-
tat cã pacienþii internaþi sunt ne-
voiþi sã efectueze contracost in-
vestigaþii paraclinice. În acest
sens, reprezentanþii CAS Dolj au
recomandat pacienþilor sã solici-
te unitãþii spitaliceºti recuperarea
contravalorii acestora.

RADU ILICEANU

Controale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilorControale în cabinetele medicilor



6/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 10 august 2013
economie

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Omul de afaceri Gruia Stoica, proprie-
tarul Grampet Grup, care în aceste zile a

fost pe prima paginã a ziarelor centrale ºi
locale, fiind cel care ºi-a adjudecat ºi con-
tractul de privatizare de la CFR Marfã, este
foarte cunoscut ºi în mediul de afaceri din
Bãnie. Grampet Grup a cumpãrat la finele
anului trecut douã societãþi importante, care
asigurã destule locuri de muncã. Dupã mai
multe negocieri, Gruia Stoica a reuºit sã
smulgã din mâna arabilor de la Al Arrab
Contracting producãtorul de locomotive
Electroputere Craiova, dar ºi o altã com-
panie din Craiova, cu acelaºi obiect de
activitate, Reloc SA, cea mai importantã
companie din zona reparaþiilor ºi moder-
nizãrii de locomotive.

Gruia Stoica are afaceri ºi în Craiova

Banca Comercia-
lã Romanã (BCR) a
semnat Convenþiile
tripartite cu APIA ºi
FGCR, respectiv
FGCIMM pentru
finanþarea capitalu-
lui de lucru pentru
desfãºurarea
activitãþilor curente
de cãtre beneficiarii
schemei de platã
unicã pe suprafaþa
SAPS 2013. BCR
acordã agricultori-
lor credite pe
termen scurt de
pânã la 90% din
valoarea subvenþiilor pe care urmeazã
sã le încaseze de la  APIA în cadrul
Schemei de platã unicã pe suprafaþa
(SAPS) 2013. Aceste tipuri de împru-
muturi de la BCR pot fi obþinute de
producãtori agricoli, persoane fizice
autorizate sau persoane juridice care

BCR a semnat Convenþiile
tripartite cu APIA pentru Schema

de platã unicã pe suprafaþã

Mai exact, Grampet Group a achiziþionat
activitatea de producþie de locomotive de la

Electroputere Craiova, fosta Divizie de
Vehicule Feroviare ºi Urbane-DVFU
care a fabricat peste 1.000 de loco-
motive electrice ºi peste 3.000 de lo-
comotive Diesel electrice. Noua enti-
tatate se va numi ELECTROPUTE-
RE VFU SA. De asemenea, Grampet
Group a achiziþionat ºi fabrica SC.
Reloc S.A Craiova, ceea ce-i permite
sã-ºi consolideze activitatea de repa-
raþii de locomotive ºi material rulant.
Suma tranzacþiei este confindenþialã,
însã negocierile pentru preluarea ac-
tivitãþii de producþie de locomotive la

Electroputere au durat peste ºase luni.

prezintã Adeverinþa de înregistrare
fermier emisã de APIA prin care se
confirmã eligibilitatea acestora la
obþinerea finanþãrii. Beneficiari de
subvenþii APIA se pot adresa oricãrei
unitãþi din reþeaua BCR pentru accesa-
rea acestor tipuri de credit.

Pentru ocuparea posturilor de
barman, ospãtar ºi bucãtar an-
gajatorii germani solicitã persoa-
ne care au calificare profesio-
nalã încheiatã, experienþã în do-
meniu ºi cunoºtinþe foarte bune
de limba germanã. „Angajarea se
face pe o perioadã de ºase luni,
începând cu luna octombrie
2013, respectiv aprilie 2014, în
funcþie de angajator”, a subliniat
Daniela Barbu, directorul execu-

tiv al AJOFM Dolj.
Salariul oferit este de 1.500 –

2.000 de euro brut / lunã pentru
ospãtar, 1.850 – 1.950 euro brut
/ lunã pentru barman ºi 1.500 –
2.100 euro brut/lunã (în funcþie
de calificare ºi experienþa pro-
fesionalã) pentru bucãtar. Tim-
pul de lucru este de 40 – 45,5
ore / sãptãmânã, se lucreazã în
weekend ºi de sãrbãtorile lega-
le. Cazarea poate fi asiguratã de

angajator gratuit / contracost
(270 euro/lunã), iar întreþinerea
poate fi gratuitã / negociabilã sau
pe cont propriu.

„Apt pentru muncã”
Persoanele cu domiciliul în ju-

deþul Dolj care corespund cerin-
þelor posturilor oferite trebuie sã
se adreseze Consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj, pentru a fi înregistrate în

baza de date pentru muncã în
strãinãtate ºi pentru a primi invi-
taþie de participare la selecþie. În-
scrierea în baza de date pentru
munca în strãinãtate se realizea-
zã pe baza urmãtoarelor docu-
mente: cerere tip (se completea-
zã la sediul Agenþiei de Ocupare
a Forþei de Muncã); copie act de

identitate (valabilitate minim 6
luni); C.V model  Europass (cu
fotografie)  în  limba germanã;
cazier judiciar în original din care
sã reiasã cã persoanele nu au an-
tecedente penale (termen de va-
labilitate: 6 luni) ºi adeverinþã de
la medicul de familie, cu menþiu-
nea „Apt pentru muncã”.

EURES România dispune de 145 de
posturi pentru lucrãtorii calificaþi în
domeniul hotelier – gastronomic, care
doresc sã desfãºoare o activitate sezo-
nierã în Germania, pentru care se va or-
ganiza selecþie la Sibiu în zilele de 5 ºi
6 septembrie 2013. Centrala de Medi-
ere a Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV

Bonn împreunã cu Marriott Hotel
Frankfurt ºi compania Europa Park
Rust oferã locuri de muncã pentru ur-
mãtoarele meserii: barman (30 de
posturi), ospãtar (60 de posturi), bucã-
tar (45 de posturi) si manager restau-
rant à la carte / personal serviciu orga-
nizare banchet (10 posturi).

Doljenii pot obþine job-uri în Germania,Doljenii pot obþine job-uri în Germania,Doljenii pot obþine job-uri în Germania,Doljenii pot obþine job-uri în Germania,Doljenii pot obþine job-uri în Germania,
în domeniul hotelierîn domeniul hotelierîn domeniul hotelierîn domeniul hotelierîn domeniul hotelier

Pentru posturile de manager restaurant à la carte/personal ser-
viciu organizare banchet sunt solicitate persoane care au atât
cunoºtinþe foarte bune de limba germanã, nivel C2, cât ºi cu-
noºtinþe bune de limba englezã, nivel B2, precum ºi calificare ºi
experienþã în domeniu.
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Programul slujbelor începe astãzi,
10 august, ora 18.00, prin sãvârºirea
Vecerniei unitã cu Litia. Dupã slujbã,
racla în care se gãsesc pãrticele din
moaºtele Sfântului Nifon, Sfinþilor Ser-
ghie ºi Vah ºi ale Sfintei Muceniþe Ta-
tiana va fi purtatã în procesiune în jurul sfân-
tului lãcaº. Duminicã, 11 august, în ziua praz-
nicului, momentele liturgice vor debuta prin
sãvârºirea Acatistului Sfântului Nifon ºi Cea-
surile, urmate de slujba Sfintei Liturghii care
va fi oficiatã de Înaltpreasfinþitul Irineu, Arhi-
episcopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
împreunã cu un sobor de preoþi ºi diaconi.

Potrivit informaþiilor oferite de Biroul de
Presã al Arhiepiscopiei Craiovei, Sfântul Ni-
fon, fost Patriarh al Constantinopolului, a fost
chemat în Þara Româneascã în anul 1502,
în timpul domniei lui Radu cel Mare, pentru
a reorganiza viaþa bisericeascã. În anul 1503,
în calitate de Mitropolit al Þãrii Româneºti,
Sfântul Nifon a înfiinþat episcopiile Râmni-
cului ºi Buzãului. La scurt timp pãrãseºte

Sãrbãtoarea Sfântului Nifon
la Catedrala Mitropolitanã din Craiova

Praznicul Sfântului Ierarh
Nifon, Patriarhul Constanti-
nopolului, va fi sãrbãtorit în
mod deosebit la  Catedrala

Mitropolitanã „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul

de Mir” din Craiova, care îi
adãposteºte sfintele moaºte.

scaunul mitropolitan în urma unui conflict
cu domnitorul român ºi se retrage la Sfântul
Munte Athos, de unde pleacã la Domnul în
anul 1508.

În anul 1517, la solicitarea domnitorului
Neagoe Basarab, mitropolitul Nifon este tre-
cut în rândul sfinþilor, cu ziua de pomenire
la 11 august. Drept mulþumire, monahii de
la Sfântul Munte Athos îi dãruiesc domnito-
rului Neagoe Basarab capul ºi o mânã a Sfân-
tului Nifon. Moaºtele sunt aduse ºi pãstrate
în Biserica Mânãstirii de la Curtea de Argeº
pânã la 20 octombrie 1949, când, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotã-
rãºte ca acestea sã fie aduse la Catedrala Mi-
tropolitanã „Sfântul Dumitru” din Craiova,
unde se gãsesc ºi astãzi.

Potrivit preotului Mihai Scorburã, grupul
de tineri creºtini ortodocºi a fost înfiinþat la
Mânãstirea Jitianu de lângã Craiova în anul
2007, iar de circa 2 ani îºi desfãºoarã activi-
tatea la Biserica paraclis mitropolitan „Sfân-
tul Gheorghe Vechi”, cu binecuvântarea ÎPS
Irineu, Mitropolitul Olteniei.

„În tot acest timp am desfãºurat o gamã
diversã de activitãþi, atât în plan social, cât
ºi cultural-religios. Astfel, am organizat pe-

Grupul „Tinerii Maicii Domnului”
a sãrbãtorit 6 ani de la înfiinþare

Grupul „Tinerii Maicii Domnului” al Bisericii „Sfântul Gheorghe Vechi” din
Craiova s-a întrunit, în urmã cu douã zile, în cadrul unui moment festiv prilejuit
de împlinirea a 6 ani de activitate. Grupul desfãºoarã activitãþi catehetice, cultu-
rale, recreative ºi filantropice, îndeosebi în rândul copiilor. Astfel, au fost înche-
iate parteneriate cu mai multe grãdiniþe ºi centre speciale din Craiova, printre
care Centrul de îngrijire ºi recuperare a copilului cu handicap sever „Noricel”.

riodic pelerinaje la aºezãminte monahale din
Oltenia ºi nu numai, excursii la diferite ob-
iective culturale, întruniri în cadrul cãrora
dezbatem diferite teme de interes pentru ti-
nerii zilelor noastre, întâlniri cu personalitãþi
ale vieþii cultural-religioase, vizite la centre
sociale ce gãzduiesc bãtrâni sau copii ºi chiar
acasã la familii nevoiaºe. De asemenea, ti-
nerii sunt implicaþi în viaþa bisericii noastre,
participã la slujbele religioase, cântã la stra-

nã, sunt nelipsiþi de la acþiunile filan-
tropice pe care le organizãm”, a pre-
cizat pãrintele Mihai Scorburã, co-
ordonatorul grupului de tineri.

Activitatea desfãºuratã de tinerii
de la Biserica „Sfântul Gheorghe
Vechi” a fost apreciatã ºi la nivelul
Patriarhiei Române, grupul fiind pre-
miat de PF Pãrinte Patriarh Daniel,
anul trecut, de praznicul Sfinþii Îm-
pãraþi Constantin ºi Elena, pentru
bogata activitate social-filantropicã
din cadrul proiectului „Micul Sama-
rinean milostiv”.

„O fuziune irezistibilã
de muzicã contemporanã

ºi folclor românesc”
Institutul Cultural Român din

Londra prezintã „o redescoperire,
în cheie modernã, a melodiilor de
neuitat ale Mariei Tãnase, topite într-
o fuziune irezistibilã de muzicã con-

Melodiile de neuitat ale Mariei Tãnase vor rãsuna în sala de
concerte a London Symphony Orchestra, pe 22 septembrie, în
interpretarea Cvartetului Balanescu ºi însoþite de proiecþiile
artistului vizual Klaus Obermaier, la 100 de ani de la naºterea
marii artiste. Alexander Balanescu – considerat unul dintre
cei mai vizionari violoniºti contemporani ºi un prolific compo-

zitor, de origine românã, dar stabilit la Londra încã din 1971 –
a colaborat în acest an ºi cu Filarmonica „Oltenia”. Într-una
dintre vizitele sale la Craiova, artistul a vorbit despre specta-
colul multimedia „Maria T.” inspirat din melodiile pe care ar-
tista le-a fãcut celebre, dar ºi din viaþa ºi personalitatea sa, ºi
nu a exclus posibilitatea de a-l prezenta ºi aici.

temporanã ºi folclor românesc”, se
precizeazã pe site-ul instituþiei.
Acompaniat de cvartetul sãu, Ale-
xander Balanescu va prezenta mai
multe piese din albumul „Maria

T.”, inspirat de cântecele cele mai
cunoscute ale marii artiste ºi con-
siderat drept una dintre compoziþii-
le cele mai bune ale muzicianului

britanic de origine românã.
 Interpretarea plinã de vigoare ºi

impetuozitate a Cvartetului Balanes-
cu va fi însoþitã de proiecþiile artis-
tului vizual Klaus Obermaier, care
vor recompune, inclusiv din ima-
gini de arhivã, figura simbol a le-
gendarei cântãreþe. Cvartetul Bala-
nescu este format din Alexander
Balanescu (vioarã), James Shenton
(vioarã), Katie Wilkinson (violã),
Nick Holland (violoncel) ºi invita-
tul special Steve Arguelles (tobe).

Alexander Balanescu:
„Muzica tradiþionalã stã

la rãdãcina muzicii mele”
Despre muzica Mariei Tãnase,

reorchestratã într-un proiect origi-
nal, Alexander Balanescu a vorbit
la Craiova în februarie a.c., când a
avut prima colaborare cu Filarmo-
nica „Oltenia”. «Muzica tradiþiona-
lã stã la rãdãcina muzicii mele. Mai
întâi am lucrat la albumul „Lumini-
þa”, în care m-am inspirat din mu-
zica folcloricã. Dupã câþiva ani am
cãutat o altã sursã de inspiraþie ºi
mi-am adus aminte din copilãrie ce
mult am fost impresionat de cânte-
cele Mariei Tãnase ºi de personali-
tatea ei. Am fãcut cercetãri despre
imprimãrile pe care le-a lãsat ºi de-
spre viaþa ei, iar rezultatul a fost

acest spectacol multime-
dia ºi acest album. Am
colaborat cu un mare ar-
tist, Klaus Obermaier. Am
cãutat filme la arhiva de
la Buftea, am gãsit niºte
lucruri foarte frumoase,
pe care el le-a transformat… Câ-
teodatã merge de la concret la abs-
tract, câteodatã invers… Klaus iu-
beºte foarte mult România ºi s-a in-
spirat de aici, iubeºte folclorul,
portul popular», spunea Alexander
Balanescu.

100 de ani de la naºterea
artistei ºi 50 de ani

de la trecerea sa în nefiinþã
Acesta a afirmat la vremea res-

pectivã cã Balanescu Quartet plã-
nuieºte sã aducã acest spectacol în
România ºi, aflând cã aici are loc
încã din 1969 un festival care poartã
numele Mariei Tãnase, ajuns la cea
de-a XXII-a ediþie, n-a exclus po-
sibilitatea sã-l prezinte ºi la Craio-
va. «Chiar plãnuiam sã prezentãm
acest spectacol în România, pen-
tru cã anul acesta sunt aniversarea
naºterii ºi comemorarea morþii Ma-
riei Tãnase. Eu iubesc atât acest
om, acest artist… Maria Tãnase
este cunoscutã în Franþa, dar ar tre-
bui sã fie mult mai cunoscutã în

toatã lumea, mai ales în þãrile care
folosesc engleza. Este una dintre
marile voci ale secolului al XX-lea.
Este uluitoare aria sa de exprimare,
care merge de la cabaret pânã la
operã. Avea aºa o tehnicã vocalã
extraordinarã cã nu îþi dai seama
niciodatã de ea! O iubesc foarte
mult ºi þin sã prezentãm în acest an
ºi în România spectacolul nostru
„Maria T”», a mai declarat artistul
cu prilejul vizitei la Craiova.

***

Festivalul-concurs Naþional al
Interpreþilor Cântecului Popular
Românesc „Maria Tãnase”, ajuns
la ediþia a XXII-a, jubiliarã prin ani-
versarea a 100 de ani de la naºterea
marii artiste (25 septembrie 1913)
ºi comemorarea a 50 de ani de la
trecerea sa în nefiinþã (22 iunie 1963),
va avea loc în perioada 14-18 oc-
tombrie a.c., pe scena Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu”. Organiza-
tori ai evenimentului sunt Consiliul
Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

Cvartetul pe care Alexander Balanescu l-a înfiinþat încã din 1987 a
colaborat cu muzicienii principali ai avangardei britanice, iar datoritã suc-
cesului la public ºi manierei neconvenþionale de prezentare a muzicii a
fost ales pentru a cânta în deschiderea turneului Pet Shop Boys din 1989,
pe Stadionul Wembley, în faþa a 10.000 de persoane. Multe dintre creaþii-
le sale aduc un tribut muzicii balcanice ºi româneºti: are în repertoriu
lucrãri moderne aparþinând lui Bela Bartok, iar unul dintre cele mai cu-
noscute albume ale sale a fost dedicat spiritului Mariei Tãnase.

Cvartetul

Balanescu ar

putea prezenta

spectacolul

„Maria T.”

ºi la Craiova
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Agasat de decizia Rusiei de
a acorda azil lui Edward Snow-
den, informaticianul aflat la ori-
ginea dezvãluirilor privind siste-
mul de spionaj american, pre-
ºedintele  Barack Obama (foto)
a fãcut trimitere la o aluzie is-
toricã. „În multe momente (ru-
ºii) au plonjat fãrã argumente ºi
o mentalitate de Rãzboi Rece”,
a spus el, vizibil enervat, în cur-
sul emisiunii „The Tonight
Show” de marþi, 6 august. În ca-

zul în care istoria zbuciumatã a
relaþiilor ruso-americane va re-
veni, prin acoperirea evenimen-
tului cu titluri ale presei ameri-
cane, din nou la Rãzboiul Rece,
atunci s-ar putea vorbi de o rup-
turã totalã, de care momentan
nu se face vorbire, din moment
ce întâlnirea prevãzutã între se-
cretarii de stat ºi apãrãrii cu
omologii sovietici de ieri, de la
Washington, a fost menþinutã, iar
Obama a confirmat prezenþa sa

la summitul G20 de la Sankt Pe-
tersburg. Pentru presa ameri-
canã, decizia lui Barack Oba-
ma de a nu-l mai întâlni pe Vla-
dimir Putin la începutul lunii sep-
tembrie a fost una bunã. „New
York Times”, cu o zi mai de-
vreme, în editorialul sãu, punea
întrebarea: „La ce bun un sum-
mit?”. Cotidianul american cri-
tica „decizia provocatoare” a lui
Putin de a acorda azil lui Ed-
ward Snowden, ca ºi faptul cã
acesta a fost ameninþat cu per-
secuþia,, închisoarea arbitrarã
sau chiar moartea în þara sa. „În
astfel de circumstanþe, singurul
lucru care este clar este cã un
summit avea menirea de a mãri
capitalul politic naþional al lui
Vladimir Putin ºi de a fi consi-
derat o personalitate deja con-
siderabilã”. În presa america-
nã, decizia este vãzutã ca o stag-
nare în procesul de resetare a
relaþiilor ruso-americane, susþi-
nutã de Barack Obama în 2009,
la sosirea la putere, care a fã-
cut eforturi pentru a construi un
nou parteneriat cu Rusia. Re-
laþiile bilaterale au fost destul de
bune cu fostul preºedinte rus,

Dmitri Medvedev, noteazã
„New York Times”, ºi este men-
þionatã cooperarea bilateralã
angajatã pentru retragerea for-
þelor americane din Afganistan
sau semnarea unui tratat pen-
tru controlul armelor nucleare în
2010. Reîntoarcerea preºedinte-
lui rus Vladimir Putin a suscitat
„un regim ostil”. Pentru „Wall
Street Journal”, azilul acordat lui
Snowden n-a fãcut decât sã
precipite o decizie propusã în
iunie, ca urmare a diferenþelor
privind Siria, armele nucleare,
apãrarea antirachetã, comerþul
ºi drepturile omului. Relaþiile
sunt umbrite de dispute ºi con-
flicte, adaugã „Washington
Post” într-un editorial. În final,
sugereazã „Washington Post”,
eºecul acestei „reiniþializãri” a
relaþiilor bilaterale este legatã de
imposibilitatea unei resetãri.
Reuniunile periodice vor înceta
sã mai fie ceea ce se dorea ºi,
precum în epoca Rãzboiului
Rece, deºi liderii celor douã gru-
puri opuse, Barack Obama ºi
omologul sãu chinez, se întâl-
nesc, în ciuda dezacordurilor
mult mai mari.

La ce bun o întâlnire între Obama ºi Putin?La ce bun o întâlnire între Obama ºi Putin?La ce bun o întâlnire între Obama ºi Putin?La ce bun o întâlnire între Obama ºi Putin?La ce bun o întâlnire între Obama ºi Putin?

Serviciul de e-mail criptat La-
vabit, pe care fostul consultant
al Agenþiei Naþionale de Securi-
tate (NSA) a SUA, Edward
Snowden, l-ar fi utilizat în timpul
ºederii la Moscova, a fost închis
joi de cãtre proprietarul sãu. „Am
fost nevoit sã iau o decizie difi-
cilã, ºi anume sã devin complice
al crimelor împotriva poporului
american sau sã abandonez
aproape zece ani de muncã durã
închizând Lavabit”, a declarat
Ladar Levison, proprietarul site-
ului. „În urma unei reflecþii pro-
funde, am decis sã suspend ope-
raþiunile”, a adãugat el, într-un
mesaj publicat pe site, exprimân-
du-ºi regretul cã nu poate sã ofe-
re mai multe justificãri cu privire

Serviciul de e-mail securizat
utilizat de Snowden, închis

de proprietar
Liderul suprem iranian,

ayatollahul Ali Khamenei, a
avertizat în privinþa unui
posibil rãzboi civil în Egipt,
într-un discurs susþinut cu
ocazia sãrbãtorii care mar-
cheazã sfârºitul Ramadanu-
lui, difuzat ieri de televiziu-
nea de stat. „Suntem îngrijo-
raþi de ceea ce se întâmplã
în Egipt. Posibilitatea unui
rãzboi civil se consolideazã
cu fiecare zi (...), o catas-
trofã”, a declarat ayatollahul
Ali Khamenei. El a cerut
„poporului egiptean, liderilor
politici, religioºi ºi intelec-
tualilor sã conºtientizeze
(...) pericolele continuãrii
acestei situaþii”. De aseme-

Khamenei avertizeazã cu privire
la posibilitatea izbucnirii unui

rãzboi civil în Egipt
la aceastã decizie. „În actuala si-
tuaþie, nu pot sã povestesc ceea
ce mi s-a întâmplat în ultimele
ºase sãptãmâni, deºi am efectuat
în douã rânduri demersurile ne-
cesare”, a continuat el. Legea
americanã autorizeazã serviciile
de informaþii sã adreseze cereri
de informaþii unor firme, care
sunt obligate sã nu vorbeascã
despre acestea. Lavabit, un ser-
viciu de e-mail securizat, lansat
în Texas în urmã cu aproape
zece ani, ar fi fost utilizat de cã-
tre Snowden, cãutat de cãtre
Statele Unite pentru spionaj, re-
fugiat timp de mai multe sãptã-
mâni în zona de tranzit pe un ae-
roport moscovit, înainte ca Ru-
sia sã îi acorde azil temporar.

nea, el a condamnat
„masacrul populaþiei ºi
utilizarea limbajului forþei de
cãtre grupuri populare, unele
împotriva altora”, avertizând
cu privire la ingerinþa unor
þãri strãine. „Dacã începe
rãzboiul civil, atunci nimic
nu îl va mai putea opri”,
a subliniat liderul suprem
iranian. Iranul ºi Egiptul nu
întreþin relaþii diplomatice
de peste 30 de ani,
din cauza acordului de pace
semnat de Egipt ºi Israel.
Prãbuºirea regimului
fostului preºedinte
Hosni Mubarak nu a
condus la o reluare
a relaþiilor diplomatice.

Comunicaþiile interceptate de serviciile americane între Al-Za-
wahiri (foto), acum liderul istoric Al-Qaeda, ºi Nasser Al-Wha-
hichi, ºeful Al-Qaeda din Peninsula Arabã (AQPA), au fost sus-
pectate, potrivit „Wall Street Journal”, de a pregãti eventuale aten-
tate, fãrã a mai cere permisiunea, ci mai de grabã doar binecuvân-
tarea celui dintâi. „Al-Zawahiri ºi-a dat binecuvântarea pentru un
proiect foarte diferit de atacul de la 11 septembrie”, a declarat un
oficial american, citat anonim în articol. Dacã se confirmã rolul
pasiv al lui Al-Zawahiri, atunci se consolideazã afirmaþiile preºe-
dintelui american, Barack Obama, care a estimat cã nucleul centru
Al-Qaeda se îndreaptã spre o înfrângere. Cu toate acestea, Oba-
ma a cerut luarea „în serios” a recentelor ameninþãri extremiste
contra intereselor americane. Yemenul, unde riscul unui atac a fost
cel mai mare, potrivit Washingtonului, a declarat miercuri cã a de-
jucat un proiect de atentat constând în rãpirea strãinilor din oraºe ºi
instalaþii petroliere. În acelaºi timp, atacurile cu drone împotriva
islamiºtilor suspectaþi în Yemen au produs la sfârºitul lunii iulie
moartea ºeicului Said Al-Kehri, alias Sofiane Al-Azdi, ºeful aripii
militare AQPA. Ultimele trei atacuri cu drone au produs, numai joi,
moartea a 12 persoane.

Braþul yemenit Al-Qaeda s-a aflat la originea ameninþãrilor cu atentate

Premierul turc îndeamnã
femeile sã aibã cel
puþin trei copii

Premierul turc, Recep Tayyip
Erdogan, a îndemnat din nou, joi,
femeile sã „aibã cel puþin trei copii,
pentru a susþine naþiunea”. „Este
dreptul meu, în calitate de premier,
sã spun cã ar fi bine ca femeile sã
aibã cel puþin trei copii”, a declarat
Erdogan în cadrul unui discurs cu
ocazia Aid, care marcheazã sfârºitul
lunii Ramadanului, retransmis de la
sediul partidului Justiþiei ºi Dezvol-
tãrii (AKP) de postul NTV. „Dacã
Vladimir Putin o poate cere în Rusia,
atunci de ce sã nu poatã Erdogan sã
o facã în Turcia?”, a întrebat acesta.
Primele comentarii pe reþeaua
socialã Twitter erau revoltate: „Este
fascism, este un misogin”, afirma o
contribuabilã turcã. Declaraþii
similare, precum ºi limitãri ale
dreptului la avort sau restricþii în
utilizarea pilulelor de a doua zi au
provocat furia asociaþiilor feministe
în iunie. „Nu am votat nimic în acest
sens”, a þinut sã sublinieze premierul
în faþa simpatizanþilor care strigau
„Turcia e mândrã de tine”.
Republica Moldova:
Comuniºtii contestã
acordul de cooperare
militarã cu România

Partidul Comuniºtilor din
Republica Moldova contestã la
Curtea Constituþionalã acordul de
cooperare militarã dintre Chiºinãu
ºi Bucureºti, a anunþat deputatul
PCRM Artur Reºetnicov pe pagina
sa de Facebook, potrivit site-ului
Unimedia. „Acest acord vine în
contradicþie cu Constituþia noastrã,
deoarece a fost aprobat cu mai puþin
de o jumãtate din voturile deputaþi-
lor ºi, cel mai important, este cã el
contravine statutului de neutralitate
al Republicii Moldova”, a precizat
Reºetnicov. La rândul sãu, secretarul
executiv al PCRM, Iurie Muntean, a
declarat pentru Interfax.az cã
aprobarea acordului menþionat
„este o crimã contra statalitãþii
RM”. „În Constituþie se spune cã
Moldova are statutul de stat neutru.
Cu toate acestea, guvernanþii din
þarã sunt gata, sub orice pretext,
pentru o perioadã nelimitatã de timp
ºi cu obiective neclare, sã dea voie
militarilor români sã intervinã pe
teritoriul R. Moldova. Aceasta nu se
va întâmpla”, a spus Muntean.
Pakistan: SUA evacueazã
personalul consulatului
din Lahore

Statele Unite ºi-au evacuat, joi,
tot personalul neesenþial de la
consulatul din Lahore (Pakistan), a
anunþat Departamentul de Stat,
citând „ameninþãri specifice” vizând
consulatul american din acest oraº
pakistanez, în cadrul unei vaste
alerte împotriva unor planuri de
atentate Al-Qaeda. De asemenea,
Departamentul de Stat i-a îndemnat
pe cetãþenii americani sã evite orice
cãlãtorie care nu este „esenþialã” în
Pakistan. „Pe 8 august 2013,
Departamentul de Stat a ordonat
plecarea personalului neesenþial de
la Consulatul General american din
Lahore, în Pakistan. Prezenþa mai
multor grupãri teroriste strãine ºi
locale reprezintã un pericol potenþi-
al pentru cetãþenii americani aflaþi
în Pakistan”, se aratã într-un
comunicat. Aceastã evacuare are loc
în contextul în care aproximativ 20
de misiuni diplomatice americane au
fost închise de mai multe zile, din
cauza unor riscuri de atentate, în
special în lumea arabo-musulmanã.
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07:10 Universul credinþei
09:00 Club Disney: Duck Tales
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!

(R)
15:00 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
16:10 Maeºtrii - Despre muzicã

ºi alte nimicuri (R)
18:30 Olimpiada veseliei
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Omul din umbrã
21:55 Dincolo de celebritate
22:10 Vara pe val
00:10 Destine încruciºate
01:40 Filmoteca veselã (R)
02:15 Olimpiada veseliei (R)
02:35 Vara pe val (R)

TVR 1

DUMINICÃ - 11 august

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Ferma
10:10 Credo. Ediþie specialã
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Haiducii
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 Poate nu ºtiai
17:15 Scrimã. Campionatul

Mondial de la Budapesta
19:40 Cap compas
20:10 Poate nu ºtiai
20:25 Scrimã. Campionatul

Mondial de la Budapesta
21:30 Lupta pentru supravieþuire
22:10 Vara pe val
00:00   Vara pe val (R)
00:30 Motomagia (R)
01:00 Zon@ IT (R)
01:30 Brutarul (R)
02:55 Socotra, paradis sub

ameninþare (R)
03:50 Atlas (R)
04:20 Rezistenþa prin culturã (R)
05:20 Mesager

TVR 2

07:20 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec

08:50 Transformarea
10:25 Justice League: Doom
11:40 Jurnalul unei femei

furioase
13:35 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
15:35 Pinguinii domnului Popper
17:10 Albert Nobbs
19:00 Redacþia
20:00 Gardienii destinului
21:45 Când prinzi aripi
23:20 True Blood
00:15 Dictatorul
01:40 Contagion: Pericol

nevãzut
03:25 Columbus Circle
04:50 Iubiþi de ocazie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Omul-Paianjen 2 (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Gemenele fac spectacol!
15:00 Scandal in cartierul

chinezesc
17:00 Pumnul de fier
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lara Croft Tomb Raider:

Leagãnul Vieþii
22:45 Crima contra cronometru
00:30 Lara Croft Tomb Raider:

Leagãnul Vieþii (R)
02:30 Crima contra cronometru

(R)
04:30 Dupã 20 de ani (R)
06:00 Gemenele fac spectacol!

(R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:15 Teleshoping
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 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo România
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo România (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
05:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

07:15 Captain Planet (R)
08:15 Lois ºi Clark (R)
09:00 Captain Planet
10:00 Ciocnirea titanilor (R)
12:45 Promotor
13:15 Lumea Pro Cinema
13:45 Zoom în 10
14:00 Lois ºi Clark
15:00 Un bãrbat bun la toate

(R)
16:00 Pana cand moartea ne

va desparti
17:00 Omul în costum maro
19:00 Un bãrbat bun la toate
20:00 Top Gun
22:15 Lupul
00:45 Top Gun (R)
02:30 Lupul (R)
04:00 Lumea Pro Cinema
04:30 Cine A.M

PRO CINEMA

09:00 Hercule (R)

10:00 Pãcalã (R)

13:00 Observator

14:00 Nume de cod: Agentu’

de serviciu (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Splash! Vedete la apã

23:15 Burlacul (R)

01:15 Cougars Inc.

03:00 Observator (R)

03:45 El Dorado (R)

03:45 FamiliaDA (R)

04:30 Hercule (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

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
14:00 Dragul de Raymond
14:30 Pãstrãtorul de vise
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 Californication
01:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
02:00 Focus (R)
03:00 Pãstrãtorul de vise (R)
05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 Aºii amanetului
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Restaurãri
11:00 Aºii amanetului
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
14:00 Extratereºtri antici
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Aºii amanetului
17:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:00 Al Doilea Rãzboi

Mondial în Est
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
22:00 Din Alabama pe Amazon

HISTORY

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
12:30 Patron la Steaua
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
17:00 Fotbal: Manchester

United - Wigan
19:00 ªtiri Sport.ro
19:10 Local Kombat Bucureºti:

Marea Finalã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Vitali

Klitschko - Tomasz Adamek
22:00 Bellator: Gladiatorii:

Eduardo Dantas - Marcos Galvao

SPORT.RO

08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Veronica se întoarce (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 Ace Ventura: detectivu’

lu’ peºte
22:30 Rãzboiul mutanþilor
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 D-Paparazzi (R)
02:30 Rãzboiul mutanþilor (R)
04:15 Neveste de piloþi (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping

07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
12:30 Vara pe val
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul umbrelor
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Vara pe val
23:10 Oaia albastrã a familiei
00:45 Ora de business (R)
01:30 Dãnutz S.R.L. –

Supermarket de divertisment
02:20 Dãnutz S.R.L. –

Supermarket de divertisment
03:10 Vara pe val (R)

TVR 1

LUNI - 12 august

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 O poveste nespusã
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Vara pe val
11:10 …Escu
13:30 Cap compas
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Prin deºertul Gobi pe

cãmilã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val

TVR 2

08:00 Pinguinii domnului
Popper

09:35 Albert Nobbs
11:25 Gardienii destinului
13:10 Bãrbaþi în negru 3
14:55 Aventuri la firul ierbii
16:30 Hotelul Marigold
18:30 Pe platourile de filmare
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Redacþia
21:00 Lumina rece a dimineþii
22:30 Eu, cu mine ºi Irene
00:25 Adio, regina mea
02:05 În beznã
04:25 Lumina rece a dimineþii
06:00 Bãrbaþi în negru 3

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Pumnul de fier (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Moarte in Los Angeles
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Mesaj de departe
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Solomon Kane
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
00:00 Solomon Kane (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Mesaj de departe (R)
04:30 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Eva Luna (R)
09:45 Teleshoping
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:15 Teleshoping
11:30 Maricruz (R)
12:30 Teleshoping
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
13:50 Teleshopping
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)

07:45 Captain Planet (R)
08:30 Proiectul Meduza (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Pana cand moartea ne

va desparti (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Pana cand moartea ne

va desparti (R)
15:00 Crima cu oglinzi (R)
17:00 Supravieþuitori în Pacific
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Surplus de bagaje
00:15 În mintea criminalului
01:15 Post Mortem
02:00 Stalpii pamantului (R)
03:45 Surplus de bagaje (R)

PRO CINEMA

10:00 Hercule

11:10 Next Top Model

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Reglare de conturi

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 În puii mei (R)

03:15 Nikita (R)

04:00 Reglare de conturi (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Danni Lowinski (R)

07:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

08:30 Tomorrow Today

09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Miss fata de la þarã

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 Tomorrow Today (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Aºii amanetului
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Aºii amanetului
22:30 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului
03:00 Muntenii
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Stelele Local Kombat:

Tolea Ciumac vs Sandu Lungu
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 LK Lovituri Mortale:

Luptele anului în România
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Fotbal: Rezumate Olanda
02:30 Wrestling SMACK
03:30 Ora exactã în sport
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Dragostepunctro (R)

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet

22:15 Voinþã de femeie

00:45 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Iffet (R)

03:30 Dragostepunctro (R)
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Anunþul tãu!
Primãria Godineºti a depus docu-
mentaþia pentru obþinerea Avizului
de Gospodãrire a Apelor necesar
promovãrii PUG.
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs (examen) la se-
diul instituþiei din Craiova, str. Ni-
colae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în
data de 24.09.2013, ora 10.00 pro-
ba scrisã, ºi în data de 26.09.2013,
ora 14.00, interviul, pentru ocupa-
rea a 2 ( douã) posturi vacante de
inspector specialitate gr. III (con-
tract individual de muncã înche-
iat pe perioadã nedeterminatã).
Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 26.08.2013, ora
16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj,
Serviciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare – camera 3. In-
formaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.

ANIVERSÃRI
Lui ªTEFAN
TUNSOIU, poet
ºi gazetar din ve-
chea gardã a
ziarului „ Cuvân-
tul Libertãþii”, un
sincer „ La mulþi
ani” la împlini-
rea a 70 de ani.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45
ani pentru îngrijire
copii în Italia. Ofer
500 Euro. Telefon:
0764/637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, în-
grijesc copil externã
sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon:
0766/695.652.
Economistã tin
evidenþã contabi-
l i tate.  Telefon:
0751/239.088.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.

Executãm acope-
riºuri, subzidiri,
garduri, pavaje,
hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii,
finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ul-
tracentral, bloc Dol-
jeana (45.000E). Te-
lefon: 0764/447.730.
Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere
etaj 1 comuna Stoi-
na, judeþul Gorj. Te-
lefon: 0730/600.132
Vând/schimb garso-
nierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu aparta-
ment 2 camere + di-
ferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, deco-
mandat, mobilat 1
Mai. Preþ avanta-
jos. Telefon. 0761/
671.641.
Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.

Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultra-
central. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã Amara-
dia. Telefon: 0770/
871.554.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea Stan-
ciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/
502.003.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând 800 mp, Co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren 412
m.p. intravilan, zona
ANL (Parc) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0770/222.518.
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Vând teren, zona
Metro-Ci t roen,
zonã bunã pentru
Showroom, depozi-
te, 1000 mp, dechi-
dere 17 mp, preþ in-
teresant. Telefon.
0762/109.595.
Vând teren stradal,
utilitãþi. Telefon:
0760/339.646.
Vând teren stradal,
utilitãþii. Telefon:0760/
339.646.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intra-
vilan Iºalniþa +
motosapã Tele-
fon: 0766/ 820.993.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de lacul
Ta n c h i º t i l o r .
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.

Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str.
Poºtei/Pelinului), uti-
litãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/
591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând urgent teren
intravilan în Iºal-
niþa, 2500 mp, cu
posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, paralel
cu drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.

Vând teren intra-
vilan Pieleºti
(Peugeot), certifi-
cat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.

Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.

Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând groapã boltitã
Sineasca. Telefon:
0770/ 871.554.
Vând picup de
producþie ruseas-
cã, fabricaþie 1987
cu 60 discuri Elect-
record. Telefon:
0765/789.181
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil.Telefon:
0766/355.375.
Vând car bãtrânesc
cu jug, autentic,
pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând chioºc izopan,
faþã termopane, co-
pertine. Preþ conve-
nabil. Telefon: 0758/
059.424.
Vând aparat de
ozonat apa, eliminã
pesticidele din legu-
me ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi
antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/
033.903.

Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
Ofertã specialã -
Vând þiglã ELPRE-
CO 500 de bucãþi.
Telefon: 0764/
637.101.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/464.043.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene 10-
15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut -
70 lei. Telefon: 0761/
355.869.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând combinã In-
ternaþional 541. Tg-
Jiu. Telefon: 0722/
528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.

Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/
975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.

Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde re-
staurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/
653.355.

Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, felia-
tor, costum Giudo
copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu vechi, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriere sau co-
laborare pentru
termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/
743.502.

Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mobi-
lat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.

Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Bres-
tei. Preþ convena-
bil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închi-
riez apartament 2
camere, zona 1
Mai. Telefon: 0765/
058.600.
MATRIMONIALE
Dacã în acest
oraº mai existã o
fatã cu vârsta cu-
prinsã între 30 ºi
34 ani dornicã de
o relaþie serioasã
cu un bãiat simpa-
tic ºi realizat finan-
ciar este rugatã
sã sune la nr.
0760/557.030.

Domn onest 57/175/
75 doresc cunoºtin-
þã doamnã aspect
plãcut, vârstã apro-
piatã. Telefon: 0764/
422.380.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa 01.  Telefon:
0766/ 683.126.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

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

PIERDERI
Pierdut Certificat Iden-
titate Sportivã, Asocia-
þia Sportivã Viitorul Vâr-
top, Nr. Identificare DJ/
F/00039/2001, Nr. cer-
tificat 0003539. Se de-
clarã nul.
COMEMORÃRI

La 10 august 1957
s-a nãscut CÃLIN
VICTORINA. La-

crimi ºi flori la
mormânt. Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Seara de joi a fost cu siguranþã una
magicã pentru fotbalul românesc, în
pofida rezultatelor deloc încurajatoare
din prima manºã, dacã facem referire
aici la Petrolul ºi Pandurii. Fãrã a mai
analiza remiza Astrei cu Trencin (2-2),
giurgiuvenii nemaiomorându-se atât de
tare cu firea dupã 3-1 în tur, gorjenii s-
au deplasat la Tel Aviv cu numeroase
probleme de efectiv (cele mai importan-
te ale lui Erico da Silva ºi Breveeld), dar,
paradoxal, ºi cu mari speranþe în
realizarea unei surprize. Hapoel a
deschis însã scorul, dintr-un penalty
provocat de Momcilovici ºi transformat
de Damari, ºi totul pãrea brusc sã-ºi
piardã din nuanþã. Numai cã elevii lui
Cristi Pustai n-au acuzat ºocul, jucând
chiar mai bine. Fond pe care Eric a
restabilit egalitatea, cu un super-ºut din
interiorul careului. La fel au decurs
lucrurile ºi dupã pauzã, când puºtiul
Ciucur a ºi închis calificarea (1-2),
profitând de o respingere greºitã a
portarului gazdelor.

Mutându-ne la disputa de la Arnhem,
Cosmin Contra a simþit-o cu Grozav
(foto). „O sã vedeþi cã Grozav va
decide calificarea! E un tânãr jucãtor cu
calitãþi extraordinare. Sper sã fie asul
nostru din mânecã ºi sã marcheze din
nou, la fel ca în tur”, spunea „Guriþã” la
plecarea spre Olanda. Iar „tânãrul lup”,
altfel destul de ºters în exprimare, nu ºi-
a dezamãgit tehnicianul, înscrind

Performanþã cu adevãrat „Grozav”ã!

România, cu toate cele trei reprezentante în play-off
Fazã unde, conform tragerii la sorþi de ieri, Petrolul va da piept cu Swansea, Pandurii cu Braga, iar Astra cu Maccabi Haifa

superb, dintr-o loviturã
liberã, când toatã lumea
aºtepta prelungirile. Pânã
atunci Petrolul fusese
echipa mai bunã, Boudje-
maa distrându-se de câte ori
a avut ocazia cu rudimenta-
rii olandezi. Petrolul a jucat
din minutul 80 în inferiorita-
te numericã, Alcenat fiind
eliminat dupã un fault comis
aiurea, în tuºã.

Petroliºtii n-au
scãpat de Bony

Oamenii lui Contra au
trecut de Vitesse, nu însã ºi
de golgeterul ei din sezonul
trecut, Wilfried Bony. Dupã
tragerea la sorþi de ieri, Petrolul va juca
în play-off (ultimul pas dinaintea
grupelor) cu galezii de la Swansea,
echipã care l-a cumpãrat pe ivorian în
aceastã varã, cu nu mai puþin de 13
milioane de euro. Acesta nu este însã
singurul „periculos” din lotul deþinãtoa-
rei Cupei Ligii Angliei, cum de altfel a ºi
ajuns în Europa League, deoarece
campionatul l-a încheiat pe nouã,
tehnicianul danez Michael Laudrup mai
dispunând de jucãtori precum Shelvey
(împrumutat de la Liverpool) sau
spaniolii Michu, Pablo Hernandez ºi
Angel Rangel. Swansea a revenit în
acest sezon dupã 22 de ani în cupele

europene ºi a trecut în turul trei prelimi-
nar de suedezii de la Malmo, 0-0 (d),
dupã 4-0 (a). Au marcat Michu, Bony
(2) ºi Pozuelo.

Un adversar greu în play-off va avea
ºi Pandurii, este vorba despre portughe-
zii de la Sporting Braga, locul 4 în Liga
Sagres sezonul trecut. Finalistã a
Europa League în urmã cu doi ani,
Braga nu este la prima încleºtare cu o
fomaþie româneascã! Nu are însã deloc
amintiri plãcute, CFR Cluj reuºind sã se
impunã în ambele confruntãri ce au avut
loc toamna trecutã, în grupele Cham-
pions League. Calificatã automat în
play-off, Braga este pregãtitã din

aceastã varã de reputatul
Jesualdo Ferreira, fost
tehnician la Porto. Printre
cei mai cunoscuþi jucãtori
ai sãi sunt Helder Barbosa,
Ruben Michael, Eder,
Edinho (toþi portughezi),
Alan ºi Douglao (ambii
brazilieni).

Finalmente, Astra pare
sã fi fost echipa româ-
neascã cea mai avantajatã
dupã tragerea la sorþi,
giurgiuvenii urmând sã dea
piept cu israelienii de la
Maccabi Haifa. Steaua are
ºi acum coºmaruri cu
formaþia israelianã, trãind
o veritabilã ruºine în

grupele Europa League din 2011, când a
cedat cu 5-0 în deplasare, pentru a se
impune apoi, ce-i drept, acasã, scor 4-
2. Maccabi, care a încheiat sezonul
trecut pe poziþia secundã în campionat,
a jucat douã tururi preliminare pânã
acum, neîncasând nici un gol ºi reuºind
sã puncteze de 13 ori: 2-0 (a) ºi 8-0
(d)!!! cu Khazar Lankaran (Azb),
respectiv 0-0 (d) ºi 3-0 (a) cu FK
Ventspils (Let). Vedetele echipei sunt
Ruben Rayos Serna (spaniol), Katan ºi
Abuhatzira (ambii israelieni).

Jocurile vor avea loc în 22 (turul) ºi
29 august (returul), Pandurii fiind
singura dintre cele trei ce va juca prima
manºã acasã.

Malmo FF (Sue) – Swansea City (Ang) 0-0 0-4
Maccabi Haifa (Isr) – FK Ventspils (Let) 3-0 0-0
FC Zurich (Elv) – Slovan Liberec (Ceh) 1-2 1-2
Kuban Krasnodar (Rus) – Motherwell FC (Sco) 1-0 2-0
(La formaþia gazdã, pregãtitã de Dorinel Munteanu, Gigel Bucur nu a fãcut parte din

lot. Partida a fost arbitratã de o brigadã condusã la centru de Cristian Balaj)
Hapoel Ramat Gan (Isr) – Estoril Praia (Por) 0-1 0-0
Bursaspor (Tur) – Vojvodina Novi Sad (Srb) 0-3 2-2
Standard Liege (Bel) – AO Xanthi (Gre) 2-1 2-1
FC Thun (Elv) – BK Hacken (Sue) 1-0 2-1
St. Johnstone (Sco) – FC Minsk (Blr) 2-3 pen. 1-0
Differdange 03 (Lux) – Tromso IL (Nor) 3-4 pen. 0-1
VfB Stuttgart (Ger) – Botev Plovdiv (Bul) 0-0 1-1
(Alexandru maxim a fost titular la gazde, evoluând pânã la pauzã)
Rapid Viena (Aus) – Asteras Tripolis (Gre) 3-1 1-1
(Dorin Goian a fost integralist la oaspeþi)
Milsami-Ursidos (Mol) – St’Etienne (Fra) 0-3 0-3
(Introdus pe teren la finele unei ore de joc, Bãnel Nicoliþã a închis tabela 10 minute

mai târziu. De cealaltã parte, Rareº Soporan ºi Cornel Gheþi au fost integraliºti la echipa
pregãtitã de ªtefan Stoica)

Udinese Calcio (Ita) – Siroki Brijek (Bos) 4-0 3-1
(Gabriel Torje nu a fãcut parte din lotul formaþiei gazdã)
Mladost Podgorica (Mun) – FC Sevilla (Spa) 1-6 0-3
(Integralist la învingãtori, Raul Rusescu a marcat primele sale goluri în tricoul anda-

luzilor, punctând în minutele 23 ºi 39)
Rubin Kazan (Rus) – Randers FC (Dan) 2-0 2-1
Stromsgodset IF (Nor) – FK Jablonec (Ceh) 1-3 1-2
Gefle IF (Sue) – Qarabag Agdam (Azb) 0-2 0-1
MSK Zilina (Slc) – HNK Rijeka (Cro) 1-1 1-2
Club Bruges (Bel) – Slask Wroclaw (Pol) 3-3 0-1
Metalurg Doneþk (Ucr) – KS Kukesi (Alb) 1-0 0-2
Lech Poznan (Pol) – Zalgiris Vilnius (Lit) 2-1 0-1
Breidablik UBK (Isl) – FK Aktobe (Kaz) 1-2 pen. 0-1
Dila Gori (Geo) – Hajduk Split (Cro) 1-0 1-0
Trabzonspor (Tur) – Dinamo Minsk (Blr) 0-0 1-0
Steaua r. Belgrad (Srb) – Cern. Odesa (Ucr) 0-0 1-3

Celelalte rezultate consemnate joi

în tur

Programul celorlalte jocuri din play-off-ul UEL

(echipelor calificate din turul III li s-au adãugat 15 formaþii venite din aceeaºi
fazã a Ligii Campionilor ºi alte 18 calificate direct);

Notã: LC – echipe venite din Liga Campionilor, CD – echipe calificate direct

ASTRA – FK Trencin (Slc) 2-2 (3-1)

(Ivanovski 86, Tembo 89 / Adi 83, Van Kessel 88)

Hapoel Tel Aviv (Isr) – PANDURII 1-2 (1-1)

(Damari 21 pen. / Eric 34, Ciucur 50)

Vitesse Arnhem (Ola) – PETROLUL 1-2 (1-1)

(Van der Heijden 72 / Boudjemaa 21, Grozav 90+5)

LIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFFLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ / TRAGERE LA SORÞI PLAY-OFF

Kuban Krasnodar (Rus) – Feyenoord Rotterdam (Ola; CD)

Apollon Limassol (Cip; CD) – OGC Nice (Fra; CD)

IF Elfsborg (Sue; LC) – FC Nordsjaelland (Dan; LC)

FK Jablonec (Ceh) – Betis Sevilla (Spa; CD)

Molde FK (Nor; LC) – Rubin Kazan (Rus)

Atromitos Atena (Gre; CD) – AZ Alkmaar (Ola; CD)

Maccabi Tel Aviv (Isr; LC) – PAOK Salonic (Gre; LC)

Esbjerg FB (Dan; CD) – FC Saint Etienne (Fra)

Tromso IL (Nor) – Beºiktaº Istanbul (Tur; CD)

Qarabag Agdam (Azb) – Eintracht Frankfurt (Ger; CD)

FH Hafnarfjardar (Isl; LC) – KRC Genk (Bel; CD)

FC Minsk (Blr) – Standard Liege (Bel)

FC Sankt Gallen (Elv; CD) – Spartak Moscova (Rus; CD)

Grasshopper Zurich (Elv; LC) – AC Fiorentina (Ita; CD)

Nomme Kalju (Est; LC) – Dnepr Dnepropetrovsk (Ucr; CD)

Partizan Belgrad (Srb, LC) – FC Thun (Elv)

Zulte Waragem (Bel; LC) – APOEL Nicosia (Cip; LC)

Rapid Viena (Aus) – Dila Gori (Geo)

FC Salzburg (Aus; LC) – Zalgiris Vilnius (Lit)

Cernomoreþ Odesa (Ucr) – Skenderbeu Korce (Alb; LC)

Trabzonspor (Tur) – KS Kukesi (Alb)

Udinese Calcio (Ita) – Slovan Liberec (Ceh)

Dinamo Tbilisi (Geo; LC) – Tottenham Hotspur (Ang; CD)

Estoril Praia (Por) – FC Pasching (Aus; CD)

HNK Rijeka (Cro) – VfB Stuttgart (Ger)

Slask Wroclaw (Pol) – FC Sevilla (Spa)

Vojvodina Novi Sad (Srb) – Sheriff Tiraspol (Mol; LC)

FK Aktobe (Kaz) – Dinamo Kiev (Ucr, CD)

Partidele se vor desfãºura într-o dublã manºã, în 22 ºi 29 august.
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Arhi-cunoscutul noroc al
Stelei la tragerile la sorþi nu a
mai fost de gãsit ºi ieri, la
Nyon (Elveþia), trupa lui La-
urenþiu Reghecampf (foto)

Mãcar teoretic, cel mai tare adversar

Steaua, duel cu Legia Varºovia pentru a merge în grupe

Dinamo Zagreb (Cro) – Austria Viena (Aus)
Ludogoreþ Razgrad (Bul) – FC Basel (Elv)
Viktoria Plzen (Ceh) – NK Maribor (Sln)
ªahtior Karagandy (Kaz) – Celtic FC (Sco)
Olympique Lyon (Fra) – Real Sociedad (Spa)
Schalke 04 (Ger) – Metalist Harkov (Ucr)
Pacos de Ferreira (Por) – Zenit St. Petersburg (Rus)
PSV Eindhoven (Ola) – AC Milan (Ita)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – Arsenal FC (Ang)
Meciurile se vor disputa în 20/21 ºi 27/28 august.
În grupe sunt direct calificate urmãtoarele echipe: Bayern Munchen

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

Sâmbãtã

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – Corona Braºov /
21:30  – FOTBAL – Liga I: Sãgeata
Nãvodari – ACS Poli Timiºoara / 0:30
– FOTBAL – Campionatul Braziliei:
Botafogo – Goias.

Digi Sport 2
22:00, 3:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Montreal (Canada): semi-
finale.

Digi Sport 3
22:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Bordeaux – Monaco.
Dolce Sport 1
19:30 – FOTBAL – Campionatul

Ucrainei: Tavria Simferopol – ªahtior
Doneþk / 21:30 – FOTBAL – Liga I:
CFR Cluj – Viitorul Constanþa.

Dolce Sport 2
16:30 – NATAÞIE – FINA World

Cup Berlin (Germania) / 20:00 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Toronto (Ca-
nada): semifinale / 22:00 – FOTBAL
– Campionatul Franþei: Valenciennes
– Toulouse.

GSP TV
11:00 – FOTBAL – Juniori Under

16, meci amical (Galaþi): România –
Moldova / 14:30 – BILIARD – Cupa
României / 17:00 – FOTBAL – Liga
secundã englezã: Yeovil – Birmin-
gham / 19:00 – BILIARD – Cupa Ro-
mâniei / 2:00 – FOTBAL – Campio-
natul SUA: Toronto FC – Seattle
Sounders / 4:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul SUA: Real Salt Lake – Hous-
ton Dynamo.

BUNDESLIGA – ETAPA I

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Bayern Munchen – Monchengladbach;
Sâmbãtã: Leverkusen – Freiburg, Hannover – Wolfsburg, Augsburg –

Dortmund (16:30, Eur. 2), Hertha – Frankfurt, Hoffenheim – Nurnberg,
Braunschweig – Werder (19:30, Eur. 2);

Duminicã: Mainz – Stuttgart (16:30, Eur. 2), Schalke – Hamburg (18:30, Eur. 2).

LIGUE 1 – ETAPA I

Vineri, dupã închiderea ediþie: Montpellier – Paris SG;
Sâmbãtã: Bordeaux – Monaco (22:00, Digi 3), Evian TG – Sochaux, Lille

– Lorient, Lyon – Nice, Nantes – Bastia, Rennes – Reims, Valenciennes –
Toulouse (22:00, Dolce 2).

Duminicã: Ajaccio – St’Etienne (18:00, Digi 2, Dolce 2), Guingamp –
Marseille (22:00, Digi 3).

TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga

Naþionalã, play-off: RCMUV Timi-
ºoara – ªtiinþa CSM Baia Mare /
18:40, 20:30 – SCRIMÃ – Campio-
natul Mondial de la Budapesta (Un-
garia).

Eurosport
8:30, 12:45 – ATLETISM – Cam-

pionatul Mondial de la Moscova
(Rusia): etapa întâi / 20:15 – SPE-
EDWAY – Campionatul European de
la Moscova.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN:

Carlton – Western Bulldogs / 13:00
– FOTBAL – Campionatul Japoniei:
Omiya Ardija – Cerezo Osaka / 16:30
– FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Augsburg – Dortmund / 19:30 –
FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Braunschweig – Werder / 21:45 –
SCRIMÃ – Campionatul Mondial de
la Budapesta / 23:00 – CICLISM –
Turul Statului Utah (SUA).

Duminicã

Digi Sport 1
17:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul

– Petrolul / 19:00 – FOTBAL – Liga
I: Astra – „U” Cluj / 21:30 – FOT-
BAL – Liga I: Dinamo – Steaua.

Digi Sport 2
18:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Ajaccio – St’Etienne / 22:00
– TENIS (M) – Turneul de la Mont-
real (Canada): finala.

Digi Sport 3
22:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Guingamp – Marseille.
Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Supercupa

Angliei, finala: Man. United – Wi-
gan / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Cea-
hlãul – Pandurii.

Dolce Sport 2
16:00 – NATAÞIE – FINA World

Cup Berlin (Germania) / 18:00 – FOT-
BAL – Campionatul Franþei: Ajaccio –
St’Etienne / 20:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Toronto (Canada): finala.

Sport.ro
13:30 – FOTBAL – Campionatul

Olandei: Feyenoord – Twente /
16:00 – FOTBAL – Supercupa An-
gliei, finala: Man. United – Wigan

GSP TV
14:30 – BILIARD – Cupa Româ-

niei / 18:30 – FOTBAL – Liga se-
cundã englezã: Leicester – Leeds /
21:00 – FOTBAL – Supercupa Tur-
ciei: Galatasaray – Fenerbahce.

TVR 2
17:15, 20:25 – SCRIMÃ – Cam-

pionatul Mondial de la Budapesta
(Ungaria).

Eurosport
8:05, 15:45 – ATLETISM – Cam-

pionatul Mondial de la Moscova
(Rusia): etapa a 2-a.

Eurosport 2
14:30 – SUPERBIKE – Campio-

natul britanic: prima cursã / 16:30 –
FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Mainz – Stuttgart / 18:30 – FOTBAL
– Campionatul Germaniei: Schalke –
Hamburg / 21:30 – SCRIMÃ – Cam-
pionatul Mondial de la Budapesta /
23:00 – CICLISM – Turul Statului
Utah (SUA).

„primind”, poate, cel mai tare
adversar din cei cinci posibili,
pe Legia Varºovia, campioa-
na Poloniei. Austria Viena
(Austria), NK Maribor (Slo-

venia), Ludogoreþ Razgrad
(Bulgaria) ºi ªahtior Karagan-
dy (Kazahstan) au fost cele-
late echipe cu care ar fi putut
cãdea roº-albatrii. Prima man-
ºã a „dublei” dintre Steaua ºi
Legia se va disputa în 21 au-
gust, pe Arena Naþionalã, re-
turul urmând sã aibã loc o
sãptãmânã mai târziu.

Cine sunt
polonezii

Legia Varºovia, club fondat
în 1916, este echipa Armatei
Poloneze, aºa cum Steaua era
echipa Armatei Române pânã
la preluarea ei de cãtre Gigi
Becali,  la începutul anilor
2000. Porecliþi “legionarii” ºi
renumiþi pentru suporterii fa-
natici, viitorii adversari ai Ste-
lei au câºtigat ultima ediþie de
campionat la o distanþã destul
de confortabilã de urmãritoa-
rea Lech Poznan, 6 puncte. Li-
der este Legia ºi în actuala edi-
þie, acumulând punctaj maxim
dupã 3 etape ºi un golaveraj de
invidiat, 12-1.

De-a lungul istoriei, Legia
Varºovia a cucerit 9 titluri de
campioanã ºi 16 Cupe ale Po-
loniei, record absolut. Cele mai
mari performanþe europene ale

polonezilor sunt douã semifi-
nale, una în Cupa Campioni-
lor Europeni (1970) ºi una în
Cupa Cupelor (1991).

Avantaj contra
echipelor
româneºti

Drumul spre semifinala din
1970 i-a scos Legiei în cale,
chiar în primul tur, pe UTA,
de care a trecut cu 2-1 acasã
ºi un incredibil 8-0 la Arad.
Doi ani mai târziu, în ediþia
’71-‘72 a Cupei UEFA (turul
doi), UTA avea sã fie rãzbu-
natã de Rapid, 4-0 la Varºo-
via ºi 0-2 la Bucureºti. Tot Ra-
pidul avea sã fie ºi ultimul ad-
versar românesc al Legiei, în
grupele Europa League 2011-
2012, când polonezii au re-
purtat o dublã victorie, 3-1 pe
Arena Naþionalã ºi 1-0 pe pro-
priul teren.

Au eliminat-o
greu pe Molde

Dupã ce în turul II prelimi-
nar nu au avut nici o proble-
mã cu campioana Þãrii Gali-
lor, 3-1 (d) ºi 1-0 (a), polone-
zii au întâlnit-o apoi pe Mol-
de, fosta învinsã a Stelei din

grupele Europa League de anul
trecut. Polonezii au avansat în
play-off fãrã a obþine vreun
succes, dupã un 1-1 pe tere-
nul campioanei Norvegiei, ur-
mat de o remizã albã la Varºo-
via, 0-0.

Un fost
goalkeeper
al Vasluiului,
cel mai valoros
jucãtor al Legiei

Valoarea totalã a fotbaliºti-
lor Legiei Varºovia este de
21.950.000 de euro, potrivit
site-ului transfermarkt.de ,
ceva mai puþin de jumãtate din
cea a Stelei, 44.850.000 de
euro. Cel mai bine cotat jucã-
tor din lotul polonezilor este
în acest moment portarul slo-
vac Duºan Kuciak, plecat în
urmã cu doi ani de la FC Vas-
lui, acolo unde a jucat timp de
douã sezoane. Golakeeper-ul
este evaluat la 2,2 milioane de
euro de acelaºi site de specia-
litate, urmat în top de mijlo-
caºii Miroslav Radovici (29 de
ani) ºi Jakub Kosecki (22 de
ani ) ,  ambi i  eva lua þ i  l a
2.000.000 de euro.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

„Mi-aº fi dorit sã jucãm primul meci în deplasare, dar echipa mai
valoroasã va merge mai departe. Am vãzut toate echipele cu care
puteam sã cãdem. Este o echipã destul de bine organizatã, dar fãrã
jucãtori care sã poatã sã rezolve meciul, foarte tehnici ºi de mare
valoare. Poate vom reuºi sã luãm o opþiune de calificare încã de la
meciul tur. Ne-am fi bucurat sã picãm cu un alt adversar, dar nu se
ºtie niciodatã. Suporterii Legiei sunt cei mai fanatici din Europa. Nu
cred cã va exista vreun jucãtor care sã nu-ºi doreascã sã evolueze
pe un stadion plin, pe arena Legiei”.

Mihai Stoica – manager Steaua.

Programul celorlalte meciuri din play-off-ul UCL
(echipele subliniate au fost calificate din oficiu)

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞILIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – TRAGERE LA SORÞI
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiin-
þa “U” Craiova organizeazã zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii nãscuþi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivã de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncã.

Relaþii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 ºi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Cãlin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                  Î  G      P
Pandurii 3 2 1 0 6-3     7
ACS Poli 3 2 1 0 6-3     7
Astra 2 2 0 0 9-2     6
Oþelul 3 2 0 1 4-3     6
Sãgeata 3 1 2 0 3-2     5
Petrolul 3 1 2 0 2-1     5
Botoºani 3 1 2 0 3-2     5
Ceahlãul 3 1 1 1 5-3     4
Dinamo 3 1 1 1 2-2     4
FC Vaslui 2 1 0 1 4-2     3
Steaua 1 1 0 0 2-1     3
Braºov 3 0 2 1 2-4     2
CFR Cluj 3 0 2 1 2-6     2
„U” Cluj 3 0 1 2 2-4     1
Viitorul 2 0 1 1 0-4     1
Chiajna 0 0 0 0 0-0     0
Mediaº 3 0 0 3 2-5     0
Corona 3 0 0 3 2-9     0

66666

55555

44444

LIGA I

Etapa a IV-a
Meciul FC Braºov – FC Botoºani s-a jucat asearã, dupã închiderea

ediþiei.
Astãzi

Sãgeata Nãvodari – ACS Poli – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – Viitorul – ora 21.30 (Dolcesport 1)
Concordia – Corona – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminicã
Oþelul – Petrolul – ora 17 (Digisport 1)
Ceahlãul – Pandurii – ora 19 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – „U” Cluj – ora 19 (Digisport1)
Dinamo – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
Gaz Metan – FC Vaslui – ora 20.30 (Digisport 1)

La iniþiativa celor
de la CS Universitatea
Craiova, de a lista la
bursã clubul, Mititelu
vrea sã rãspundã cu
crearea unei Comu-
nitãþi a Suporterilor
FC Universitatea, cu
e l  însuº i  º i  câ þ iva
membri  ai  familiei
printre membri fonda-
tori. Mititelu a înre-
gistrat la notariat o
declaraþie prin care se
angajeazã ca, în mo-
mentul în care aceas-
tã Comunitate a Su-
porterilor U Craiova
va atinge 50.000 de
membri, sã cesioneze
gratuit 51 de acþiuni ºi
nu un procent de 51
la sutã dintre acþiuni-
le societãþii FC U Cra-
iova SA, aºa cum se
precizeazã în comuni-
catul pe site-ul oficial
al clubului. „Mã anga-
jez ca în maxim 30 de
zile calendaristice de
la momentul în care comunita-
tea suporterilor FC Universita-
tea Craiova va avea membri aso-
ciaþi în numãr de 50.000, sã de-
pun diligenþele necesare pentru
cesionarea cu titlu gratuit cãtre
aceasta a unui numãr de 51 din

Vinde pielea ursului din pãdure...cine e dispus sã dea o canã de apã?

Mititelu ºi-a înfiinþat propria asociaþie de suporteri,
cãreia vrea sã îi transfere acþiuni, dar nu din societatea pe care funcþioneazã clubul

acþiunile Fotbal Club U Craiova”
se precizeazã în declaraþia înre-
gistratã la notariat. ªi în condi-
þiile în care aceasta ar fi doar o
eroare de redactare, problema
este cã  societatea pe care Co-
munitatea suporterilor este acþi-

onar este U Craiova SA,
o societate înfiinþatã de
Mititelu în 2013, care
nu are nici o legãturã
cu Fotbal Club U Cra-
iova SA, societatea
aflatã în insolvenþã,
care, de altfel, nu ar
permite aceastã distri-
buire de acþiuni. Ori-
cum, societatea pe care
Mititelu ºi-a înregistrat
„brandul” ºi la care
sunt acþionari majoritari
el ºi copiii sãi, nu per-
mite înstrãinarea de ac-
þiuni pentru o lungã pe-
rioadã de timp. Altfel,
pentru orice persoanã
dispusã sã „doneze”
bani acestei Comunitãþi
a lui Mititelu, taxa de
înscriere de 7 euro. Se-
diul acestei asociaþii
este în clãdirea lui Mi-
titelu, iar în fruntea
membrilor fondatori ai
Asociaþiei se aflã chiar
Adrian Mititelu, alãturi
de angajaþii sãi, Gigel

Preoteasa ºi Emanuel Marin. De
asemenea, printre membri fon-
datori se numãrã persoane care
fac parte din staff-ul celuilalt
club din Bãnie, CS Universitatea
Craiova, respectiv Corneliu An-
drei Stroe ºi Ovidiu Stângã.

Victor Piþurcã a decis ca 10
dintre cei 14 jucãtori români
legitimaþi la cluburi de peste
hotare, ce au fost convocaþi
de principiu pe 30 iulie, sã
primeascã faxuri de confirma-
re a convocãrii pentru jocul
amical România - Slovacia,
programat miercuri, 14 august
la Bucureºti. S-a renunþat la
Papp, Florescu, Chiþu ºi
Keseru. Conform frf.ro,
jucãtorii convocaþi sunt:
Bogdan Lobonþ (AS Roma),
Constantin Nica (Atalanta),
Nicolai Dorin Goian (Asteras

Preºedintele LPF, Dumitru Dragomir, a anun-
þat, ieri, cã oficialii LPF au gãsit sistemul pen-
tru un campionat al Ligii I cu 20 de echipe din
acest sezon, dar o decizie privind mãrirea com-
petiþiei se va lua luni sau marþi în cadrul Comi-
tetului Executiv al FRF. Echipele care ar urma
sã fie înscrise în actuala ediþie a Ligii I sunt FC
Rapid, retrogradatã în eºalonul secund în urma
unei decizii a TAS dupã douã etape disputate, ºi
CSMS Iaºi, formaþie clasatã pe locul 17 în se-
zonul trecut al primului eºalon. „Am gãsit solu-

Sistemul cu 20 de echipe ar putea fi adoptat

Piþurcã ºi-a ales stranierii pentru meciul cu Slovacia
Tripolis), Rãzvan Raþ (West
Ham United), Costin Lazãr
(PAOK FC), Gabi Torje
(Udinese), Bãnel Nicoliþã (AS
Saint-Etienne), Alexandru
Maxim (VfB Stuttgart),
Bogdan Stancu (Genclerbir-
ligi) ºi Marius Silviu Alexe (US
Sassuolo). Lotul complet va fi
anunþat duminicã, 11 august,
dupã încheierea jocului Dina-
mo - Steaua. Reunirea lotului
este programatã luni, 12
august., la ora 12.00, la
Centrul Tehnic Naþional al
FRF de la Mogoºoaia.

þia pentru un campionat cu 20 de echipe. Di-
rectorul departamentului competiþii a gãsit sis-
temul, þintarul. Ar fi un campionat fãrã nicio
pauzã. În loc de 22 februarie, returul ar urma
sã înceapã în 1 februarie. Iar turul se va înche-
ia în decembrie înainte de Crãciun, cu o etapã
sau douã în plus faþã de acum. Nu ºtiu dacã
vor fi 20 de echipe, asta numai Comitetul Exe-
cutiv al FRF hotãrãºte. Luni sau marþi va fi Co-
mitetul Executiv, depinde de preºedintele FRF”,
a afirmat Dragomir.
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