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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când vãd la televizor Popescule numai
reclame, numai Becali, numai Bahmuþeanca
ºi Prigoanã, numai Pepe ºi Adi Minune,
numai accidente ºi numai întâmplãri triste,
îl înjur pe ãla care a inventat televizorul.
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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

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a condus,
vineri, în calitate de preºedinte al
Asociaþiei de Dezvoltare Interco-
munitarã (ADI) „Oltenia”, aduna-
rea generalã a asociaþilor impli-
caþi în cadrul cãreia a fost aproba-
tã lista de investiþii prioritare pri-
vind alimentarea cu apã ºi evacua-
rea apelor uzate pentru localitãþi-
le care vor beneficia de finanþare
prin Programul Operaþional Sec-
torial de Mediu în perioada de pro-
gramare 2014-2020.

A fost aprobatãA fost aprobatãA fost aprobatãA fost aprobatãA fost aprobatã
lista de investiþiilista de investiþiilista de investiþiilista de investiþiilista de investiþii
prioritare privindprioritare privindprioritare privindprioritare privindprioritare privind
alimentarea cu apãalimentarea cu apãalimentarea cu apãalimentarea cu apãalimentarea cu apã

Primãria Craiova a lansat din nou licitaþia pen-
tru lucrãrile de reamenajarea a Grãdinii Zoologice din Parcul
„Nicolae Romanescu”. Investiþia se ridicã la suma de 2,64 mili-
oane de lei a fost lansatã pe 15 iulie, dar a fost anulatã pentru cã
nu s-a prezentat nici un ofertant. Pentru a fi sigure cã viitorii
constructori sunt de încredere, autoritãþile locale au impus crite-
rii severe ofertanþilor. Laolaltã cu alte grãdini zoologice din þarã,
ºi cea de la Craiova ar fi trebuit sã fie reabilitatã din 2011. Rãtã-
cindu-se proiectul, animalele au continuat sã fie adãpostite în
niºte cuºti micuþe ºi incomode, în special pentru felinele mari,
leii ºi tigrii. Din cauza acestor condiþii improprii, autorizaþia de
funcþionare a fost retrasã de câteva ori, cele 249 de exemplare,
din 48 de specii, aflându-se în pericolul de a fi cedate sau donate
îngrijitorilor privaþi din þarã. Autoritãþile au intervenit ºi au ce-
rut ca animalele sã rãmânã totuºi în habitatul lor în perspectiva
lansãrii proiectului de reamenajare.
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Sub atenta supraveghere
a preºedintelui Ion Prioteasa,
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$1 EURO ...........................4,4373 ............. 44373
1 lirã sterlinã..........................5,1555.......................51555

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 12 august - max: 34°C - min: 20°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3157........33157
1 g AUR (preþ în lei).......139,1659.....1391659
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MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea, aflat timp de douã zile, po-
trivit unei ºtiri Agerpres, în judeþul Ma-
ramureº, s-a interesat „în discuþiile pur-
tate cu reprezentanþii administraþiei pu-
blice locale de starea infrastructurii”,
ºi a vizitat Complexul monahal Sfânta
Ana-Rohia. Liderul social-democraþilor
din judeþul respectiv, Gabriel Zetea, care
este ºi vicepreºedinte al Consiliului Ju-
deþean, a declarat pentru Agerpres cã
preºedintele Camerei Deputaþilor „a în-
demnat autoritãþile sã acceseze fonduri
europene pe proiectele corespunzãtoare,
lãsând în grija statului investiþiile de
anvergurã”. Îndreptãþitã, poate, reco-

mandarea preºedintelui Camerei Deputaþilor,
n-avem cunoºtinþã de cum aratã infrastruc-
tura rutierã într-un judeþ din nordul þãrii, din
câte ºtim ispititor în planul obiectivelor sale
turistice. Dar tot aºteptãm, zadarnic, o pre-
cizare din partea preºedintelui Camerei De-
putaþilor în legãturã cu Legea 161/2003, care

reclamã pertinente corective. Suntem în faþa
unei ofensive devastatoare a ANI la adresa
aleºilor locali. De pildã, în luna iulie ANI a
constatat, potrivit unei centralizãri, starea de
incompatibilitate pentru 51 de primari ºi un
vicepreºedinte de consiliu judeþean, deloc în-
tâmplãtor, precumpãnitor, din PSD ºi PNL.
ªi prin pãrþile locului sunt câteva probleme.
Bilanþ bogat pentru ANI. O parte dintre pri-
marii gãsiþi incompatibili, dar avem ºi con-
silieri locali ºi judeþeni, sunt pentru stãri de
fapt anterioare dobândirii mandatului în exer-
ciþiu. Unii dintre ei sunt declaraþi incompati-
bili pentru faptul cã reprezintã primãria sau
consiliul judeþean în diverse societãþi comer-
ciale arondate entitãþilor administrative res-
pective. La orizont se profileazã, aºadar, ale-
geri anticipate, în multe locuri, cu costurile
de rigoare. ªi e vorba de bani publici. Legea
161/2003, ca de altfel ºi Legea 176/2010
pentru modificarea ºi completarea Legii 144/
2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi func-
þionarea Agenþiei Naþionale de Integritate, nu

sunt niºte legi imuabile, au nu puþine ano-
malii ºi se tot vorbeºte de necesitatea unor
corective. Pertinente. Nu în sprijinul parti-
delor care alcãtuiesc coaliþia aflatã la pute-
re, ci a aleºilor locali, indiferent de culoa-
rea lor politicã, pentru curmarea unei vâ-
nãtori, nu întotdeauna întâmplãtoare. Agen-
þia Naþionalã de Integritate a devenit o struc-
turã paraconstituþionalã, nepermisã de Le-
gea fundamentalã, însuºindu-ºi ºi un carac-
ter jurisdicþional, în sensul cã raportul de
evaluare întocmit de aceastã autoritate
enunþã în partea de concluzii constatarea
încãlcãrii ordinii de drept, aspect specific
actelor de jurisdicþie. La o asemenea pro-
blemã juridicã, deloc de neluat în seamã,
prin ceea ce se întâmplã în teritoriu, aºtep-
tãm, cum spuneam, ºi pãrerea avizatã a
preºedintelui Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea. De „starea infrastructurii rutiere
în judeþul Maramureº”, poate nevralgicã,
ar trebui sã vorbeascã ministrul de resort,
pentru a nu se simþi vexat.

Þara ca birou de lucruÞara ca birou de lucruÞara ca birou de lucruÞara ca birou de lucruÞara ca birou de lucru
Preºedintele Bãsescu,
aºteptat la Universitatea
de Varã Izvoru Mureºului

Traian Bãsescu este aºteptat,
astãzi, sã participe la deschiderea
lucrãrilor Universitãþii de Varã de
la Izvoru Mureºului, cunoscutã ca
„Universitatea Românilor de
Pretutindeni”. Preºedintele
executiv al Fundaþiei Naþionale
pentru Românii de Pretutindeni,
Eugen Popescu, a declarat ieri,
pentru Agerpres, cã ºeful statului
a fost invitat sã participe la
dezbaterea cu tema „Drepturile
minoritãþilor din România vs.
Drepturile minoritãþilor româ-
neºti din jurul frontierelor ºi din
Balcani; Cine este discriminat?”.
Restricþii pe DN1 pentru
montarea pasarelelor
pietonale pe Valea Prahovei

Circulaþia rutierã pe Drumul
Naþional 1, între Bucureºti ºi
Braºov, va fi închisã în zona
localitãþilor de pe Valea Prahovei,
în zilele de 13 ºi 14 august, între
orele 1:00 ºi 5:00, pentru montarea
pasarelelor pietonale în localitãþile
prahovene Comarnic, Buºteni ºi
Azuga. În perioadele menþionate
circulaþia autovehiculelor va fi
redirecþionatã dupã cum urmeazã:
în oraºul Comarnic, pe ambele
sensuri de mers, autovehiculele vor
circula pe ruta strada ªcolii - strada
Secãriei - DN1 ºi retur. În staþiunea
Buºteni, unde se vor monta douã
pasarele pietonale peste DN 1, pe
ambele sensuri de mers ruta
ocolitoare este DN1 - strada Piatra
Arsã - pasaj CFR - strada Crinei -
strada Panduri - strada Zamora
Nouã - strada Griviþei - DN1 -
strada Fântânii - strada Erou
Moldoveanu - strada Valea Alba -
DN1 ºi retur. În staþiunea Azuga,
pentru ambele sensuri de mers traficul
rutier va fi deviat din DN 1 pe strada
Prahovei ºi înapoi pe DN 1.

Aproximativ 1.200 de primari
se aflã în situaþie de incompati-
bilitate, din cauza prezenþei în
conducerea societãþilor comer-
ciale aflate în subordinea lor, a
anunþat, pentru „Gândul”,
Mariana Gâju, prim-vicepreºe-
dintele Asociaþiei Comunelor din
þarã, ea menþionând cã 80%
dintre aceºtia ar fi de la USL.
Gâju, primar în comuna Cumpã-
na din judeþul Constanþa, se aflã
ºi ea în situaþie de incompatibili-
tate din cauza prezenþei în SC
RAJA Constanþa, noteazã
„Gândul”. Potrivit acesteia, 658
de edili sunt incompatibili din
cauza prezenþei în societãþile de
Apã ºi Canal. Gâju a dezvãluit
pentru „Gândul” cã, în pofida
avizului negativ dat de Ministe-
rul Justiþiei pentru modificarea
Legii 161/2003, care reglemen-
teazã situaþia incompatibililor,
vicepremierul Liviu Dragnea a
înaintat Ministerului Justiþiei o
nouã formã a actului normativ.
Reprezentanþii Asociaþiei Comu-
nelor din România vor veni la
Guvern în 20 august sã protes-
teze pentru modificarea legii, în
primã fazã sub forma unei
delegaþii care sã prezinte
premierului ºi ministrului
Justiþiei un protest semnat de
2.800 de primari, însã Gâju a
precizat cã se poate ajunge ºi la
proteste în stradã, dacã Guver-
nul nu va þine cont de probleme-
le aleºilor locali. Premierul
Victor Ponta recunoºtea în urmã
cu câtva timp cã existã o
problemã majorã cu aleºii locali
declaraþi incompabitili de ANI ºi
cã se poate ajunge la alegeri
parþiale în jumãtate dintre
localitãþile þãrii, motiv pentru
care a promis cã va încerca sã

Aproximativ 1.200 de primari în
incompatibi l i tate: 80% sunt din USL

Preºedintele partidului Miºcarea
pentru Ungaria - Jobbik, Vona  Ga-
bor (foto), a declarat, sâmbãtã, la
Tabãra Tineretului Maghiar din Ar-
deal (Erdelyi Magyar Ifjak-EMI) din
judeþul Harghita, - unde a susþinut
o prelegere de douã ore pe tema
„Europa sau Uniunea?” - cã parti-
dul pe care îl conduce va apãra
drepturile ºi interesele maghiari-
lor din Transilvania, asumându-
ºi responsabilitatea unui conflict
cu România. În opinia acestuia,
Ungaria are obligaþia de a susþi-
ne în faþa Uniunii Europene ºi
de a sprijini obþinerea autono-
miei, revendicatã de maghiarii
din Transilvania, apreciind cã
disputele pe aceastã temã trebu-
ie soluþionate cât mai curând,
transmite corepondentul Media-
fax. „Eu cred cã Ungaria, din-
colo de gesturile simbolice ºi de
iniþiativele civice, are obligaþia sã
încerce sã dea glas acestei ce-
rinþe în faþa forurilor internationale.
Eu cred cã aceastã disputã (privind
autonomia Secuimii) nu este dispu-
ta României ºi Ungariei, ci una eu-
ropeanã. Ungaria trebuie sã facã
orice îi stã în putinþã ca disputa pe
seama autonomiei sã se finalizeze
cât mai repede”, a susþinut Vona Ga-
bor. Întrebat dacã va susþine cauza
autonomiei Secuimii cu riscul de a
deteriora relaþiile dintre România ºi
Ungaria, preºedintele Jobbik a rãs-
puns cã „este evident cã, pentru noi,
principalul obiectiv nu este calita-
tea relaþiei dintre Romania ºi Unga-
ria, ci starea societãþii ºi naþiunii
maghiare, care îi include ºi pe ma-
ghiarii din Transilvania. Deci, dacã
apãrarea drepturilor maghiarior din
România ºi reprezentarea lor în-
seamnã conflict cu România, cred

Liderul Jobbik: Dacã apãrarea
drepturilor maghiarilor înseamnã conflict

cu România, Jobbik îºi asumã astagãseascã o soluþie. Primarul
municipiului Constanþa, Radu
Mazãre, a declarat pentru
„Gândul” cã cei de la Ministeru-
lui Justiþiei au fost „niºte
cãcãcioºi” pentru cã au dat aviz
negativ actului normativ avansat
de vicepremierul Dragnea. „E
proastã Legea 161/2003. Niºte
cãcãcioºi ãia de la Ministerul
Justiþiei, le este fricã. Nu ºtiu
cine a vizat, dar sunt niºte
cãcãcioºi, în sensul de fricoºi.
(...) Dacã un primar reprezintã
Consiliul Local, conform legii,
în faþa terþilor, atunci e normal
ºi firesc ca acel primar sã
reprezinte comunitatea ºi în
cadrul societãþii de Apã, Canal.
Nu le poate reprezentat un
ºofer”, a declarat Mazãre. În
calitate de preºedinte al PSD
Constanþa, Mazãre a spus cã va
ridica problema la viitorul
Comitet Executiv al PSD. „Eu
nu sunt prim-ministru, dar
trebuie sã tranºãm problema la
partid, în Comitetul Executiv. O
sã propun modificarea legii.
Dacã eram prim-ministru luam o
decizie. Dacã eram premier ºi
îmi dãdea Ministerul Justiþiei în
cazul acesta aviz negativ îl
schimbam pe cel care dãdea
avizul. Ce e aºa complicat?”, a
întrebat primarul Constanþei.
Gâju a dezvãluit cã în prezent în
Consiliul de Administraþie al
RAJA Constanþa au fost numiþi
ºoferi ºi secretare din primãrii
de frica ANI. „E bine sã dele-
gãm, cum am fãcut-o acum, în
bãtaie de joc, la RAJA Constanþa
femeia de serviciu, cãruþaºul? E
o situaþie realã, credeþi cã
glumesc? Este ºoferul, credeþi
cã mai are cineva curajul sã se
ducã?”, a declarat Gâju.

cã Jobbik îºi va asuma aceastã re-
ponsabilitate, care trebuie, de fapt,
asumatã de întreaga Ungarie”. Mi-
nisterul român al Afacerilor Exter-
ne  „condamnã cu fermitate ºi res-
pinge” declaraþiile fãcute, în cursul
zilei de sâmbãtã, în cadrul Taberei
de varã de la Joseni, de liderul Job-
bik, cu privire la autonomia pe cri-

terii etnice, informa un comunicat
de presã remis ieri. Potrivit MAE,
un astfel de subiect nu este în acord
cu standardele europene actuale
omologate pentru minoritãþile naþi-
onale, iar ministerul aºteaptã din
partea Guvernului de la Budapesta
sã se disocieze de declaraþiile lui
Gabor Vona. MAE „dezavueazã ori-
ce manifestãri sau declaraþii extre-
miste care au loc pe teritoriul Ro-
mâniei”, ministerul reamintind cã
este nevoit sã ia poziþie, în mod
public, pentru a doua oarã în de-
curs de o lunã, faþã de „declaraþiile
unor oficiali ungari fãcute în con-
textul unor ºcoli sau tabere de varã
organizate de teritoriul suveran al
României, care disoneazã cu Parte-
neriatului strategic ungaro-român
pentru Europa în secolul XXI”.
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Licitaþia pentru  reamenaja-
rea Grãdinii Zoologice a fost
lansatã vineri, pentru a doua
oarã în acest an, având ace-
eaºi valoare de 2,64 milioane
de lei. Cea mai mare parte a
fondurilor care vor fi investite

aici (75%) provine din bugetul
Ministerului Mediului ºi Pãdu-
rilor, autoritãþile locale fiind
printre ultimele municipii din
þarã care s-au înscris în pro-
iectul naþional de reamenajare
a grãdinilor zoologice ºi a spa-
þiilor verzi. Referindu-se ante-
rior la aceastã investiþie, pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a
spus cã a fost nevoie ca sã se
negocieze un termen de aºtep-
tare cu reprezentanþii ministe-
rului astfel încât Primãria Cra-
iova sã poatã depune ºi ea un
proiect în acest sens. Ceea ce
s-a ºi întâmplat.

Garanþie de participare
de 50.000 de lei

Deºi a fost un proiect cu
cântec – Primãria Craiova mai
depunând unul care s-a pier-
dut pe drum –, s-a obþinut fi-
nanþarea, iar lucrarea se aflã
în faza de licitaþie. Autoritãþile

locale ºi-au luat acum mãsuri
de siguranþã pentru a gãsi pe
cei mai buni constructori care
sã ducã la îndeplinire acest
proiect. Pe lângã condiþiile
obiºnuite ale unei licitaþii, mu-
nicipalitatea craioveanã a for-

mulat ºi câteva con-
diþii suplimentare.
Conform celor de-
clarate pe site-ul de
licitaþii electronice,
ofertanþii trebuie sã
depunã o garanþie de
participare de 50.000
de lei care sã aibã
valabilitate de 180 de
zile de la data-limitã
de primire a oferte-
lor. Garanþia se depu-
ne într-un cont des-
chis de Primãria
Craiova.

10% pentru buna
execuþie

Firmele care vor contesta
rezultatul licitaþiei nu îºi vor
mai primi înapoi aceastã ga-
ranþie de participare. Condiþii-
le de licitaþie prevãd însã ca
ofertanþii care fac dovada cã
aparþin categoriei IMM-uri,

chiar ºi societãþi din strãinãta-
te, sã obþinã, conform legii, o
reducere de 50%. În plus, exis-
tã ºi o garanþie de bunã exe-
cuþie pe care ofertanþii trebu-
ie, de asemenea, sã o depunã
pentru a se înscrie la licitaþie.

Conform datelor publi-
cate pe SEAP, aceastã
garanþie este de 10% din
valoarea contractului,
fãrã  TVA, ºi ea va pu-
tea fi restituitã la final.
Pe lângã aceste douã
garanþii, municipalitatea
a formulat ºi o serie de
criterii de calificare re-
feritoare la capacitatea
economicã ºi cea tehni-
cã a firmelor.

Experienþã în grãdini
zoologice

Ofertanþii trebuie sã
declare ce cifrã de afa-
ceri au avut în ultimii trei

ani. Ca sã se califice, suma nu
trebuie sã fie mai micã de 5
milioane de lei. Pentru a de-
monstra capacitatea tehnicã,
ofertanþii trebuie sã prezinte o
listã cu principalele lucrãri de
execuþie din ultimii 5 ani, în

special sã prezinte o dovadã cã
a mai construit grãdini zoolo-
gice în ultimii 5 ani, lucrãri cu
o valoare mai mare sau egalã
cu 2,45 milioane de lei. Auto-
ritãþile au precizat ca lucrãrile
respective sã fi fost duse la bun
sfârºit, recepþionate. De ase-
menea, firmele trebuie sã
prezinte listele cu utilajele ºi
echipamentele pe care le
deþin, precum ºi o listã cu

angajaþii ºi pregãtirea lor
profesionalã.

Criteriu pentru descalificare
Reprezentanþii Primãriei

Craiova au specificat faptul
cã membrii comisiei de eva-

luare au dreptul de a verifica
cele declarate de ofertanþi,
aceasta fiind o condiþie cu to-
tul nouã care nu s-a mai re-
gãsit în ofertele lansate pânã
acum de municipalitate. Acest
lucru face ca, în cazul în care
se constatã cã existã necon-
cordanþe între cele declarate
în acte ºi ceea ce existã în
realitate, comisia sã meargã
pânã acolo încât sã cearã des-
calificarea ofertantului res-
pectiv. Criteriul de atribuire a
licitaþiei este cea mai bunã
ofertã din punct de vedere
economic. Astfel preþul ofer-
tei, care trebuie sã fie cât mai
mic, reprezintã 75% din punc-
taj, iar termenul de execuþie,
care este dorit, de asemenea,
sã fie unul cât scurt, aduce
25% din punctaj firmelor care
se înscrie la licitaþie.

Aproape 250 de animale
îºi aºteaptã noile cuºti

Laolaltã cu alte grãdini zoo-
logice din þarã, ºi cea de la Cra-
iova ar fi trebuit sã fie reabili-
tatã din 2011. Rãtãcindu-se
proiectul, animalele au conti-
nuat sã fie adãpostite în niºte
cuºti micuþe ºi incomode, în
special pentru felinele mari, leii
ºi tigrii. Din cauza acestor con-
diþii improprii, autorizaþia de
funcþionare a fost retrasã de
câteva ori, cele 249 de exem-
plare, din 48 de specii, aflân-
du-se în pericolul de a fi ceda-
te sau donate îngrijitorilor pri-
vaþi din þarã. Autoritãþile au in-
tervenit ºi au cerut ca anima-
lele sã rãmânã totuºi în habi-
tatul lor în perspectiva lansãrii
proiectului de reamenajare.
Animalele au fost lãsate la
Craiova în grija celor 16 anga-
jaþi. Din lipsa unor adãposturi-
lor adecvate, specialiºtii vete-
rinari au interzis însã reprodu-
cerea lor. În condiþii de prohi-
biþie, s-au nãscut totuºi câþiva
pui de leu care, în cele din urmã
nu au supravieþuit. S-a iscat un
întreg scandal mediatic care a
aruncat definitiv în umbrã Grã-
dina Zoologicã de la Craiova,
printre puþinele din þarã care
se aflã totuºi într-un mediu
natural privilegiat.

Primãria Craiova a lansat din
nou licitaþia pentru lucrãrile de
reamenajare a Grãdinii Zoologi-
ce din Parcul „Nicolae Romanes-
cu”. Investiþia se ridicã la suma
de 2,64 milioane de lei ºi a fost lan-

satã pe 15 iulie, dar s-a anulat
pentru cã nu s-a prezentat nici un
ofertant. Pentru a fi sigure cã vii-
torii constructori sunt de încrede-
re, autoritãþile locale au impus
criterii severe ofertanþilor.

Zoo Craiova, la a doua licitaþie pentru execuþieZoo Craiova, la a doua licitaþie pentru execuþieZoo Craiova, la a doua licitaþie pentru execuþieZoo Craiova, la a doua licitaþie pentru execuþieZoo Craiova, la a doua licitaþie pentru execuþie
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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 „Ne-am reunit, alãturi de
conducerea Companiei de
Apã «Oltenia» ºi cea a
Unitãþii de Implementare a
Proiectului, de primari ºi
reprezentanþi ai primãriilor din
22 de localitãþi ale judeþului,

pentru a analiza ºi a supune
votului aceste prioritãþi
investiþionale, care reprezintã
o continuare a masterplanului
de alimentare cu apã ºi
canalizare pe care îl imple-
mentãm în prezent în Dolj”, a
precizat Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj. Liderul admi-
nistraþiei doljene a subliniat
faptul cã în prima etapã,
proiectul a beneficiat de o
finanþare de 185 milioane de
euro, iar acum urmeazã o
extindere. „Când vorbim
despre lucrurile bune care se
petrec în judeþul nostru, ne
referim de fiecare datã ºi la
acest extraordinar masterplan
de apã. În prima etapã,
proiectul a beneficiat de o
finanþare de 185 de milioane
de euro, iar acum, prin
aceastã extindere, va avea
încã 294 de milioane de euro,
inclusiv TVA. În concluzie,
vorbim despre aproape o
jumãtate de miliard de euro
care intrã în judeþul Dolj numai
pentru infrastructura de
alimentare cu apã, canalizare
ºi epurare a apelor uzate”, a
mai spus preºedintele CJ Dolj.

În Craiova se vor face cele
mai multe investiþii

Referindu-se la municipiul
Craiova, Ion Prioteasa a
spus cã aici se vor face cele
mai mari investiþii. Valoarea

cumulatã a investiþiilor
prioritare pentru judeþul Dolj
privind alimentarea cu apã ºi
evacuarea apelor uzate care
se regãsesc pe lista aprobatã
vineri de adunarea generalã
a asociaþilor implicaþi a ADI
„Oltenia” se ridicã la
294.550.468 de euro, inclusiv
TVA. „Cea mai mare valoare
a investiþiilor, în prima fazã,
din cele 185 de milioane de

euro ale masterplanului, a
avut alocate 23,4 milioane de
euro pentru reþelele de apã ºi
23,6 milioane de euro pentru
canalizare. Acum este prins
cu o sumã consistentã ºi
pentru etapa a doua: peste
138 de milioane de euro
pentru apã ºi alte peste 6
milioane de euro pentru
canalizare. Banii cei mai
mulþi vor fi direcþionaþi
pentru realizarea celei de-a
doua aducþiuni de apã de la
Izvarna ºi pentru reabilitarea
conductei existente, investiþie
care va costa peste 130 de
milioane de euro ºi care este
absolut necesarã”, a spus
Ion Prioteasa.

În 2018 toate localitãþile
vor beneficia de reþele
de alimentare cu apã

ªeful administraþiei doljene
a discutat ºi despre modul în
care se va face efectiv
alimentarea cu apã a judeþu-

lui, existând niºte probleme
cu pânza freaticã în partea
de nord. „Noi ne-am dorit ca
aceastã extindere a master-
planului sã rezolve multe
probleme din nordul judeþului,
unde, dupã exploatarea
zãcãmintelor de gaze ºi
petrol, a fost afectatã pânza
freaticã ºi au mai rãmas
puþine surse de apã pentru
bãut. Astfel, noua aducþiune

de la Izvarna va furniza apã
doar pentru Craiova ºi zona
limitrofã, pe când cea exis-
tentã va fi folositã pentru
alimentarea nordului judeþu-
lui, ca sã-i scoatem pe aceºti
oameni din situaþia disperatã
în care se aflã. În ultimã
instanþã, conform memoran-
dumului semnat cu Uniunea
Europeanã, ar trebui ca în
anul 2018 toate localitãþile
din România sã beneficieze
de reþele de alimentare cu
apã, de canalizare ºi de
sisteme de tratare a apelor
uzate. Rãmâne de vãzut dacã
se va petrece acest lucru,
dar noi credem cã în judeþul
Dolj se va întâmpla”, a mai
spus Ion Prioteasa.

Alimentare cu apã în 96
de localitãþi

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj a þinut sã
precizeze ºi un alt aspect
extrem de important, în
legãturã cu numãrul localitã-

þilor doljene în care existã
alimentare cu apã. ªi nu este
deloc de neglijat. 96 de
localitãþi din judeþul nostru,
dintr-un numãr de 111,
beneficiazã de alimentare cu
apã. Acest indicator poate fi
un barometru pentru repre-
zentanþii Uniunii Europene, în
ceea ce priveºte gradul de
civilizaþie ºi confortul de care
au început sã beneficieze
locuitorii acestui judeþ, dar ºi
modul responsabil în care s-
au implicat. „Am aceastã
convingere deoarece, în
acest moment, avem alimen-
tare cu apã în 96 de localitãþi
din cele 111 ale judeþului. Ca
termen de comparaþie, sã ne
amintim cã, în urmã cu nouã
ani, când am început acest
drum în administraþie ºi ne-
am luat angajamentul de a
transforma judeþul Dolj,
numãrul lor era de numai
ºase”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a condus, vineri, în ca-
litate de preºedinte al Asociaþiei de Dezvol-
tare Intercomunitarã (ADI) „Oltenia”, adu-
narea generalã a asociaþilor implicaþi în
cadrul cãreia a fost aprobatã lista de inves-
tiþii prioritare privind alimentarea cu apã
ºi evacuarea apelor uzate pentru localitã-
þile care vor beneficia de finanþare prin
Programul Operaþional Sectorial de Me-
diu în perioada de programare 2014-2020.

La eveniment au luat parte directorul Aso-
ciaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Ol-
tenia”, Aurel Dincã, directorul general al
SC Compania de Apã „Oltenia” SA, Con-
stantin Mitriþã, ºeful Unitãþii de Implemen-
tare a Proiectului, ªtefan Niculescu, direc-
torul Direcþiei de Afaceri Europene din
cadrul CJ Dolj, Ileana Mãjinã, secretarul
municipiului Craiova, Nicoleta Miulescu,
precum ºi primari ºi reprezentaþi ai pri-
mãriilor din alte 21 de localitãþi din judeþ.

A fost aprobatã lista de investiþiiA fost aprobatã lista de investiþiiA fost aprobatã lista de investiþiiA fost aprobatã lista de investiþiiA fost aprobatã lista de investiþii
prioritare privind alimentarea cu apãprioritare privind alimentarea cu apãprioritare privind alimentarea cu apãprioritare privind alimentarea cu apãprioritare privind alimentarea cu apã

Sub atenta supraveghere a preºedintelui Ion Prioteasa,

Prima fazã a proiectului „Extinderea ºi modernizarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în Judeþul Dolj”, finanþatã în
cadrul Programului Operaþional Sectorial de Mediu 2007-2013,
are o valoare totalã de 185.845.248 de euro, inclusiv TVA, ºi
se adreseazã unui numãr de 389.697 de locuitori.
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Membrii fondatori ai Coaliþiei
profesioniºtilor din sistemul de sã-
nãtate sunt Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Medicilor Den-
tiºti din România, Colegiul Farma-
ciºtilor din România, Colegiul Psi-
hologilor din România, Ordinul Bi-

ologilor, Biochimiºtilor ºi Chimiº-
tilor din Sistemul Sanitar din Ro-
mânia, Federaþia Sanitas, Camera
Federativã a Sindicatelor Medici-
lor ºi Federaþia Sindicatelor Medi-
cilor „Dr. Ion Cantacuzino”.

Sãptãmâna trecutã, aceºtia au
realizat o evaluare a
discuþiilor avute cu
Ministerul Sãnãtãþii pe
marginea proiectului
legii malpraxisului, a
rectificãrii de buget la
sãnãtate ºi a proiectu-
lui legii de salarizare.

Coaliþia remarcã
faptul cã acest pro-
iect se adreseazã
doar unui numãr
restrâns de medici.
„Nu este un proiect
de salarizare, ci un

act normativ care stabileºte cri-
teriile de performanþã ºi posibili-
tatea practicii private în spitale
publice. Coaliþia îºi menþine punc-
tul de vedere privind necesitatea
unui proiect a legii salarizãrii spe-
cial pentru profesioniºtii din sis-
temul de sãnãtate, în care actua-
lul proiect sã se regãseascã ca un
capitol distinct”, se aratã într-un
comunicat de presã al Colegiului
Medicilor din România.

Pichetãri în toate judeþele
din þarã

În ceea ce priveºte programul
miºcãrilor revendicative, s-a sta-
bilit ca în ziua de 17 septembrie
a.c., reprezentanþii organizaþiilor
membre ale Coaliþiei din fiecare
judeþ sã susþinã o conferinþã de
presã în care sã fie anunþat ca-

lendarul miºcãrilor revendicative
pe plan local. Între 18 ºi 24 sep-
tembrie vor fi organizate piche-
tãri în toate judeþele din þarã ºi în
municipiul Bucureºti, în faþa Mi-
nisterului Sãnãtãþii ºi a Ministeru-
lui de Finanþe. În luna octombrie
va fi organizat un miting la Bucu-
reºti. „Profesioniºtii din sistemul
s-au coalizat pentru a obþine mai
mulþi bani pentru sãnãtate, o lege
specificã de salarizare a persona-
lului din sistemul de sãnãtate în

care sã se regãseascã toate cate-
goriile profesionale ºi alte lucruri
specifice fiecãrei profesii. Condiþia
noastrã preliminarã ºi nenegocia-
bilã este dublarea salariilor medi-
cilor rezidenþi. În prezent, Minis-
terul Sãnãtãþii lucreazã la un pro-
iect în acest sens, sperãm cã va
fi pus pe site la sfârºitul lunii au-
gust”, a declarat prof. dr. Vasile
Astãrãstoae, preºedintele Colegiu-
lui Medicilor din România.

RADU ILICEANU

Dupã mai multe discuþii legate în principal de noua lege a salarizãrii, membrii
Coaliþiei profesioniºtilor din sistemul de sãnãtate au anunþat calendarul de miºcãri
revendicative, acestea fiind programate sã se desfãºoare în luna septembrie a.c.

Proteste ale medicilor, în septembrie

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Pentru cine a moderat cu oarecare apli-
care raportul intelectualului cu politica, dis-
puta privind necesitatea implicãrii sale ne-
mijlocite în administrarea acesteia din urmã
se dovedeºte de o inutilitate frapantã. Din-
colo de ambiguitatea definiþiei ca atare (într-
o astfel de accepþie aleatorie, intelectualul
ar fi o personalitate recunoscutã, de o ex-
cesivã vizibilitate, exclus fiind savantul
auto-exilat în lumea sa de idei ºi de experi-
mente), de la grecii antici încoace s-a ge-
nerat o dezbatere oscilând între douã pozi-
þii verificabile ºi azi într-o formã vãdit con-
flictualã: de o parte, cei care au propovã-
duit implicarea directã în politicã, iar pe de
altã parte, cei care i-au rezervat cel mult un
rol de sfãtuitor, sechestrându-l în laborator
ori la masa sa de scris. ªi de gândit.

Exemplele în lunga istorie a stirpei umane

nu lipsesc, dimpotrivã, abundã: de la Platon
ºi Empedocle, trecând peste cazul „psihiatric”
al unui Nero („intelectual” ficþionat de o ca-
marilã nu mai puþin vinovatã) ºi pânã la expe-
rimentele din ultimii ani de la noi, cu Nicolae
Manolescu, pe post de lider de partid falimen-
tar, ori, mai recent, „rafinatul” în gusturi…
nobiliare Mihai Rãzvan Ungureanu.

Tocmai acesta din urmã, ex-premier tran-
zitoriu al României bãsiscizate, mi se pare a
etala, de o manierã tot mai neechivocã, rolul
unei fantoºe coborâte de pe piedestalul, nu mai
puþin confuz, al intelectualitãþii noastre sedate
de compromisuri istoricizate sau în act.

Iau notã de niºte afirmaþii de un hazard
distribuibil între pitoresc ºi absurd, pe care
le-a comis, prin coclaurile Harghitei, într-
una din zilele trecute, într-o campanie elec-
toralã pe care nici nu se mai chinuieºte s-o

mascheze. Ce spunea fostul ºef al SIE ºi
fost premier… sezonier? Iatã, reproduse
întocmai, niºte afirmaþii ce trãdeazã, îmi
pare, o regretabilã contaminare de la cine
ºtie ce „tehnici” ºi strategii… secretoase
cu mesaj conspiraþioniast:

„Este limpede – declarã impenitent liderul
FC – cã starea de sãrãcie economicã ºi so-
cialã în nordul judeþului Harghita este pro-
gramatã politic”. Dar, mai departe, sare peste
pãtrãþele dintr-un ºtiut joc infantil, ºi extinde
aria geograficã a ipotetizatului, de cãtre d-
sa, dincolo de hotarele unui judeþ ºi aºa dis-
tribuit, propagandistic, unor periculoase po-
litici cu iz iredentist. Astfel, amendând scu-
za unei incapacitãþi de absorbþie a fondurilor
europene, politicianul cãruia gustul de… al-
cov se pare cã nu i-a priit, aruncã întreaga
vinovãþie pentru sãrãcia (unor „anumite”

zone: care or mai fi ele, nu ne spune!) în
seama unor autoritãþi locale ºi al unui presu-
pus „calcul politic îngust ºi meschin”.

Degringolada atinge apogeul. Traduse – cât
permite aleatoriul lor – susþinerile lui MRU
sucombã în declicul unui absurd incorigibil:
cãci ele sugereazã o scenã demnã de ficþiuni-
le SF, anume cã niºte aleºi, fie ei ºi locali, ºi-
ar concepe, cu finalitate deplin asumatã, un
program politic de sãrãcire voitã a celor care
i-au ales. Cu ce scop? Desigur, cu acela de a-
i putea manevra, manipula, potrivit cu niºte
interese ale lor, conspiraþioniste, cum altfel?

Cã ar fi vorba de aleºi de alte etnii, mi-
noritari ori majoritari, intelectualul descins
în politician de mucava nu ne spune. Însã
oricine ar fi acei aleºi, întreaga alegaþie un-
gurenistã sfârºeºte într-o zonã a dezmãþu-
lui mai mult decât recuzabil.

Când intelectualii o iau raznaCând intelectualii o iau raznaCând intelectualii o iau raznaCând intelectualii o iau raznaCând intelectualii o iau razna

Aºa se face cã debitul Dunãrii la
intrarea în þarã, secþiunea Baziaº, în
intervalul 8-9 august a.c. a fost în
scãdere, pânã la valoarea de 2.550
metri cubi pe secundã, conform
diagnozei ºi prognozei INHGA-
CNPB, situându-se sub media

multianualã a lunii august (4.300
metri cubi pe secundã).

Reprezentanþii Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu au anunþat care
au fost cotele înregistrate la douã
staþii hidrometrice. Astfel, la Staþia
Hidrometricã Calafat, cota la mirã a

fost de minus 3 centimetri cu un
debit de 2.660 metri cubi pe
secundã, situându-se sub media
multianualã a lunii august – 4.400
metri cubi pe secundã. La Staþia
Hidrometricã Bechet, cota la mirã a
fost de 38 de centimetri cu un debit

de 2.750 metri cubi pe secundã,
situându-se sub media multianualã a
lunii august – de 4.600 metri cubi
pe secundã.

Conform prognozei Sistemului
Hidroenergetic Naþional Porþile de
Fier, debitul afluent prognozat în
secþiunea Baziaº pentru intervalul 8-
9 august a.c., ora 7.00, a fost de
2.540 metri cubi pe secundã.

Debite la nivel scãzut, cel puþin
pânã pe 15 august

ªi pe parcursul acestei sãptã-
mâni, debitele Dunãrii se vor
menþine la un nivel destul de scãzut.
Astfel,  în urmãtorul interval debitul

fluviului la intrarea în þarã, pe
secþiunea Baziaº, conform progno-
zei Institutului Naþional de Hidrolo-
gie ºi Gospodãrire a Apelor va fi în
uºoarã scãdere pânã la valoarea de
2.500 metri cubi pe secundã.

Pentru intervalul 11-15 august
a.c., conform prognozei elaborate
de INHGA-CNPB, debitul Dunãrii
la intrarea în þarã (secþiunea Baziaº)
se va menþine staþionar la valoarea
de 2.500 metri cubi pe secundã pe
toatã durata intervalului de progno-
zã, situându-se sub media multia-
nualã a lunii august (4.300 metri
cubi pe secundã).

RADU ILICEANU

Dupã ce, la începutul lui iunie, în mai
multe rânduri, pe Dunãre a fost instituit
cod galben de inundaþii, la nici douã luni

distanþã situaþia este total opusã. Debite-
le fluviului se aflã acum mult sub cotele
multianuale ale lunii august.

Debitele Dunãrii, mult sub cotele
aºteptate pentru luna august
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Mai este doar o sãptãmânã pânã
când aproximativ 3.000 de absol-
venþi doljeni de clasa a XII-a vor
susþine Bacalaureatul. Vor partici-
pa candidaþii care nu au promovat
examenul în acest an sau în sesiu-
nile anterioare sau cei care au fost
eliminaþi din examen pentru tenta-
tivã de fraudã.

Astfel, în 19 ºi 20 august va avea
loc evaluarea competenþelor lingvis-
tice de comunicare oralã în limba
românã, în 19-21 august – evalua-
rea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba mater-
nã, în 20-21 august – evaluarea
competenþelor lingvistice într-o lim-
bã de circulaþie internaþionalã ºi în
22-23 august – evaluarea compe-
tenþelor digitale. Din 26 august vor
începe probele scrise, prima testa-
re fiind la Limba ºi literatura româ-

Absolvenþii de liceu doljeni
vor putea aplica gratuit, de la
sfârºitul acestui an, la orice
formã de învãþãmânt superior
din Anglia. Îºi vor deschide
porþile peste 100 de universi-
tãþi ºi ºcoli acreditate. Aceastã
ºansã o au tinerii care au pro-
movat examenul de bacalau-
reat, dar ºi elevii de clasa a XI-
a care îºi manifestã interesul
pentru un program de studiu la
universitate strãinã. Programul

Cea de-a noua ediþie a ºcolii de
varã ,,Bucharest Summer Univer-
sity” propune participanþilor o temã
interesantã: „Information and
Governance in the Future Global
Economy”. Þãri precum Albania,
Anglia, Australia, Azerbaidjan, Be-
larus, Brazilia, Bulgaria, Danemar-
ca, Germania, Grecia, Italia, Ka-
zahstan, Mexic, Muntenegru, Ma-
roc, Nigeria, Polonia, Republica
Moldova, România, Rusia, Slova-
cia, Spania, Statele Unite ale Ame-
ricii, Turcia, Ucraina ºi Ungaria
sunt reprezentate la Bucureºti de
studenþi, masteranzi ºi doctoranzi
ce ºi-au manifestat interesul pen-
tru tema ediþiei de anul acesta.

Programul educaþional oferã
ocazia participanþilor din întrea-
ga lume sã aprofundeze concep-
te economice de actualitate prin
intermediul cursurilor, wor-
kshop-urilor ºi al dezbaterilor cu
specialiºti din mediul academic ºi
cel de afaceri internaþional.

TTTTTinerii doljeni,inerii doljeni,inerii doljeni,inerii doljeni,inerii doljeni,
aºteptaþi deaºteptaþi deaºteptaþi deaºteptaþi deaºteptaþi de

universitãþile din Angliauniversitãþile din Angliauniversitãþile din Angliauniversitãþile din Angliauniversitãþile din Anglia

Începe ºcoala de varã „Bucharest Summer
University 2013”

În Aula Magna a Academiei de Studii Eco-
nomice din Bucureºti are loc astãzi festivita-
tea de deschidere a ºcolii internaþionale de
varã „Bucharest Summer University 2013”.

Activitãþi în aer
liber ºi seri
tematice

Cursurile vor fi susþinute de
profesori de renume ºi de spe-
ciali’ti din domeniu, precum: Jiri
Strouhal, PhD. (Universitatea de
Economie din Praga); Dr. Recep
Pekdemir, PhD. (Universitatea
din Istanbul); Avi Victor, Senior
Manager (KPMG Bucureºti, Ro-
mânia); prof. univ. dr. Ion An-
ghel (Academia de Studii Eco-
nomice din Bucureºti) ºi mem-
bru al Consiliului Internaþional de
Standarde de Evaluare; Raluca
Sandu, Program Manager SKE-
MA Business School. Ca o com-
pletare a programului de studii,
organizatorii au pregãtit o întrea-
gã agendã culturalã din care nu
vor lipsi activitãþile realizate în
aer liber, serile tematice, petre-
cerile precum ºi o excursie în
þarã cu vizitarea principalelor

obiective turistice (Castelul
Peleº, Castelul Bran, Transfã-
gãrãºan, Bâlea Lac, Sibiu, Bra-
ºov). Toate acestea au scopul
de a favoriza interacþiunea ºi
comunicarea,  oferind astfel
participanþilor oportunitatea de

a se cunoaºte ºi de a se famili-
ariza cu aspecte importante ale
culturii româneºti. La sfârºitul
celor douã sãptãmâni ale ºcolii
de varã, în urma susþinerii unor
probe scrise de verificare a cu-
noºtinþelor, participanþii vor

putea obþine diplomã de parti-
cipare ºi cinci puncte credit
t ransferabi le  in ternaþ ional
(ECTS) pe care studenþii la ci-
clurile de licenþã, masterat sau
doctorat le vor putea folosi la
universitatea de provenienþã.

A doua ºansã pentru 3.000 de candidaþi,
în sesiunea a doua a Bacalaureatului

nã, urmatã pe 28 august de proba
obligatorie a profilului ºi 30 august
– proba la alegere a profilului ºi spe-
cializãrii. Primele rezultate vor fi

afiºate în 2 septembrie, pânã la ora
12.00, iar contestaþiile vor fi depu-
se între orele 12.00 ºi 16.00. În 3-4
septembrie vor fi soluþionate con-
testaþiile, iar în 5 septembrie vor fi
afiºate rezultatele finale.

Dupã prima sesiune de Bacalau-
reat, la nivelul judeþului Dolj s-a în-
registrat promovabilitate zero la trei
unitãþi de învãþãmânt: Liceul Teh-
nologic „Ing. Ionete Aurelian” din
Malu Mare, Liceul „Aurelian Ian-
culescu” din Cârcea ºi Liceul „Be-
ethoven” din Craiova. La aceste
unitãþi nici un elev nu a promovat
bacalaureatul. La polul opus sunt
colegiile consacrate ale Craiovei –
Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Naþional “Elena Cuza”,
Colegiul Naþional “Carol I” ºi Co-
legiul Naþional “ªtefan Velovan” –
unde procentul de promovare a
fost de peste 90%.

de studiu nu costã nimic, fie-
care candidat beneficiind de su-
port pe tot parcursul perioadei
de înscriere ºi post-înscriere.
Proiectul face parte din progra-
mul “Study in the UK”, conce-
put ca un program de studiu de
2 ani de zile. În funcþie de re-
zultatele obþinute, studenþii pot
beneficia de practicã la com-
panii importante sau chiar de
contracte pentru locuri de mun-
cã dupã absolvirea cursurilor.
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Neaºteptatã, ºocantã chiar, ves-
tea despãrþirii de scriitorul ºi profe-
sorul Bucur Demetrian. Constat
abia acum cu un regret incorigibil
cã nu ne-am apropiat, în cei peste
patruzeci de ani de când ne-am
cunoscut, atât cât am fi meritat. ªi
atât cât, într-o normalã logicã a
existenþei, ar fi meritat. L-am cu-
noscut prin norocoºii ani ai studen-
þiei craiovene, în ambientul filolo-
giei craiovene în care, profitând de

Un tardiv priveghiUn tardiv priveghiUn tardiv priveghiUn tardiv priveghiUn tardiv priveghi
„ d e z g h e þ u l ”
ideologic co-
mandat, atunci,
participam, cu o
frenezie pe care
numai naivitatea
noastrã juvenilã
o putea susþine ºi
explica, ne risi-
peam, cheltui-

tori, în proiecte culturale ºi nu nu-
mai. El, mai tânãr, se distingea
printr-o civilitate frapantã, semn al
unei timiditãþi genuine de care se
apãra elegant ºi cu un bun-simþ ce
avea sã-l acompanieze întreaga via-
þã. Cultivat, un pãtimaº al lecturilor
aºezate, dotat cu un excepþional
spirit disociativ, pe deasupra poet
al unui registru decantat în dispre-
þul unor aventuri experimentaliste,
Bucur Demetrian a „dispãrut” o

vreme dincolo de cortina profesiu-
nii de dascãl cãreia avea sã-i con-
fere, cu o consecvenþã rarã ºi o
coerenþã de invidiat, un prestigiu cu
atât mai preþios cu cât alþii, deloc
puþini, o duceau spre anonimat.

A slujit o singurã ºcoalã: nr. 2
din Craiova, actuala „Traian”, po-
tenþându-i, cu har ºi orgoliu, o fai-
mã care n-a amorþit pânã astãzi.

A continuat sã scrie, o vreme în
tainã, pânã când s-a apropiat, cu
aceeaºi condescendenþã tacitã, fãrã
ºtiutele ºi detestabilele deºapãri pro-
tagoniste ale multor confraþi, de
redacþia „Ramurilor” ºi de echipa
tânãrã ºi ambiþioasã, pe atunci, a lui
Marin Sorescu. A scris cronici ºi
recenzii, într-un registru potrivit cu
ritmul propriei sale structuri interi-
oare: directeþe discursivã, refuz al
epatãrilor ostentative, însã mereu la

obiect, sub presiunii lecturii grave
ºi responsabile.

Poemele sale, adunate în câte-
va volume ce-au preluat în ele ceva
din structura sa rezervatã, sunt
expresii ale unei înzestrãri indubi-
tabile, decantãri ale trãirilor fãrã
exces, dar spuzind de incandes-
cenþa „mãruntelor” descoperiri în
impactul dintre cotidianitatea deri-
zorie ºi nãzuinþa protuberantã spre
o eternitate de promis.

Un punct coagulant al relaþiei
noastre prin ani, aºa inclasabilã
cum mi se pare încã ºi acum, l-a
constituit prietenia care ne-a legat,
pe amândoi, dar cu totul diferit ºi
autonom, de Dorin Teodorescu:
acel tânãr ardelean sosit la Filolo-
gia craioveanã, în 1968, cu o con-
siderabilã ºi, deopotrivã, selectivã
bibliotecã în spate, cu posesia unei

vocaþii de hermeneut singular ºi
cãruia un destin ignar i-a sustras
ºansa unei deveniri ce se anunþa
excepþionale.

Lui, lui Dorin Teodorescu, auto-
rul unei mirabile monografii consa-
crate, încã în 1978, lui Ion Barbu,
Bucur Demetrian i-a consacrat nu
doar o admirabilã prietenie îngrijo-
ratã, ci ºi tentative, din pãcate doar
parþial reuºite, de recuperare ºi de
reintroducere în circuitul literar.

Acum, sub spectrul acestei veºti
de o tristeþe fãrã egal, bag seamã nu
mai puþin neliniºtit, cã, iatã, viaþa
aceasta mai scurtã – ºi mai simandi-
coasã decât acceptãm – ne joacã
feste de o crasã ireverenþã: trecem
unii pe lângã alþii, bolnavi de semeþia
bietei noastre eternitãþi întru nimic
credibil, ratând vinovaþi împãrtãºiri
mai utile decât orice tardiv priveghi.

Mondo/Texte GEORGE POPESCU

La Sala „Artis” a Muzeului Judeþean Olt va avea loc
miercuri, 14 august, ora 11.00, vernisajul expoziþiei
„Pictori din satele unite ale Olteþului”. Îºi vor prezenta
lucrãrile 12 artiºti plastici ce provin din localitãþi de pe
cuprinsul Olteniei, unite de râul Olteþ.

Este vorba despre Victor Pârlac, Nicolae Predescu,
Alexandru Trestian (Fãureºti, judeþul Vâlcea), Nicolae
Licã Sârbu (Morunglav, judeþul Olt), Ovidiu Bãrbules-
cu, George Pãunescu, Severicã Mitrache (Bobiceºti,
judeþul Olt), Paul Tudor-Balº (Balº,
judeþul Olt), Nicolae Truþã (Dobreþu,
judeþul Olt), Sabin Bãlaºa, Cristian
Dincã ºi Dana Popescu (Dobriceni,
judeþul Olt).

Expoziþia este organizatã de
Muzeul Judeþean Olt (director:
Laurenþiu Guþicã), Muzeul de Artã
din Craiova (director: Florin Rognea-
nu) ºi Uniunea Artiºtilor Plastici din
România – Filiala Craiova (preºedin-
te: Marcel Voinea). Evenimentul este
dedicat celui cãruia i-a aparþinut
ideea organizãrii unei astfel de
expoziþii – pictorul Nicolae (Nae)
Truþã, de la a cãrei plecare dintre noi
se împlinesc trei ani.

Pictorul Nicolae Truþã s-a nãscut la
Dobreþu, în judeþul Olt, la 9 februarie
1949. A urmat cursurile Liceului de Artã
din Craiova, avându-i ca profesori pe
Ilie Marineanu ºi ªtefan Brãdiceanu, iar
în anul 1974 a absolvit Facultatea de
Arte Plastice din Timiºoara, devenind
ulterior membru al Uniunii Artiºtilor Plas-
tici din România. Debutul sãu artistic a

avut loc în anul
1968, la Galeriile
„Cromatic” din
Craiova, într-o
expoziþie de grup,
alãturi de colegii
Jean Pârvan ºi Ni-
colae Ureche, de-
mers girat de re-
putatul grafician
Gabriel Bratu.

Cariera sa plas-
ticã a însumat 54
de expoziþii perso-
nale deschise între
anii 1974-2009, la
Bucureºti, Timi-

ºoara, Slatina, Craiova, Sibiu,
Rm. Vâlcea. De-a lungul vieþii
a participat la peste 250 de ex-
poziþii naþionale, interjudeþene,
judeþene sau de grup. Ca sculp-
tor, a fost creatorul a numeroa-
se monumente de for public
amplasate în spaþiul naþional sau
judeþean, la Bucureºti, Slatina,
Drãgãneºti-Olt, ªerbãneºti, Crâmpoia
(judeþul Olt), Veleºti (judeþul Dolj). A exe-
cutat ilustraþii la peste 60 de volume ºi,
personalitate plurivalentã, a publicat în
1998 volumul de poezie „Discurs în Ca-
tedrala ierbii”. A fost director artistic al
prestigioasei reviste de culturã slãtinene
„Caietele Agora”, în perioada 2001-
2003. Un capitol important al carierei pro-
fesionale a fost cel desfãºurat între anii
1974-2010, ca profesor de arte plastice
la Casa Pionierilor ºi ªoimilor Patriei, de-
venitã dupã 1989 Palatul Copiilor din Sla-
tina. Între 2004-2007 a fost director al
Centrului Cultural „Oltul”, instituþie afla-
tã sub egida Consiliului Judeþean Olt. În
2007 a fost ales vicepreºedinte al Fun-

daþiei „Ion Popescu Negreni”.
Pentru întreaga sa carierã artisticã ºi

pedagogicã a primit de-a lungul timpului
numeroase premii ºi distincþii: laureat a
cinci premii ale Uniunii Artiºtilor Plastici
din România, Titlul de Cetãþean de Onoa-
re al municipiului Slatina (23 aprilie 1998)
ºi al comunei Dobreþu (30 iunie 2005),
Ordinul Meritul pentru Învãþãmânt, în
gradul de Cavaler, conferit de Preºedin-
þia României (10 decembrie 2004), Di-
ploma ºi Medalia Centenarului Muzeului
de Artã Craiova (2008), Diploma ºi Me-
dalia „Excelenþã în Culturã”, acordate de
Ministerul Culturii ºi Cultelor (6 februa-
rie 2009 º.a.

MAGDA BRATU

În cadrul unor turnee în þãri din Europa
Centralã ºi de Est, printre care ºi România,
compania ºi-a propus sã promoveze valorile
muzicii ºi dansului flamenco, incluse din anul
2010 în Patrimoniul UNESCO de comori
spirituale ale umanitãþii. Trupa „Alma Anda-
luza” a concertat pânã în prezent în þãri pre-
cum Spania, Portugalia, Italia º.a., dar ºi în
România (la Bucureºti –  Institutul „Cervan-
tes”, Muzeul Þãranului Român, Biblioteca
Naþionalã a României, iar în aceastã varã –
la Constanþa, Iaºi ºi Timiºoara).

Trupa „Alma Andaluza” îi are în compo-
nenþã pe Pilar Diaz Romero (n. 1977, Bar-
celona, într-o familie de artiºti flamenco),

Concert extraordinar de muzicã
ºi dans flamenco, la Craiova

În Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova va
avea loc pe 16 ºi 17 august, de la ora 19.00, concertul „Fiesta espanola.

Cancion, baile y guitarra flamenca” („Petrecere spaniolã. Cântec, dans ºi

chitarã flamenco”) susþinut de trupa „Alma Andaluza” („Suflet andaluz”),
aparþinând companiei cu acelaºi nume din Barcelona.

„Flamenco este mult mai mult decât o artã.
E expresia sublimatã a unei culturi strãvechi,
roua pãmântului dintr-o Þiganiadã ibericã,
miez ºi rãdãcini. Sunt zile ºi nopþi puse pe
ritm, lacrimi spãlate de bucurii, suflul iute al
lumii. Pentru ei, artiºtii flamenco, e un mod
de viaþã. Pentru noi, cei din public, e un spec-
tacol de tehnicã, de pasiune, de forþã. Îl pu-
tem gãsi zguduitor sau poate doar venetic,
dar niciodatã nu ne lasã indiferenþi”.

Tiberiu Gogoanþã (nãscut în România, cu
studii de chitarã flamenco în Olanda, cu
Paco Pena, ºi Spania, la Conservatori Supe-
rior de Musica del Liceu din Barcelona) ºi
Alexandru Munteanu (nãscut la Craiova,
student în ultimul an la Conservatorul Supe-
rior de Muzicã din Malaga-Spania, cu studii
particulare de chitarã flamenco).

Programul de concert oferit craiovenilor
cuprinde piese de flamenco tradiþional (bu-
lerias, tangos, fandangos, alegrias etc.), dar
ºi flamenco modern, din repertoriul unor
mari artiºti (Paco de Lucia, Paco Pena, To-
matito, Camaron de la Isla, Nino Miguel
º.a.), într-un „spectacol incendiar, care îm-

binã excelenþa muzicalã cu pasiunea ºi însu-
fleþirea dansului spaniol”, spun organizato-
rii. Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia
TNC, la preþurile de 20, 25 ºi 30 de lei, în
funcþie de categoria locului.

MAGDA BRATU

„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”„Pictori din satele unite ale Olteþului”
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Preºedintele american, Barack
Obama, a anunþat vineri cã va „lu-
cra cu Congresul” pentru refor-
marea dispoziþiilor prevãzute de
Patriot Act, privind colectarea de
metadate telefonice prin NSA, în-
trucât se confruntã cu o polemi-
cã declanºatã de dezvãluirile lui
Edward Snowden. „Putem lua
mãsuri pentru a pune mai mult
control, mai multã transparenþã
ºi a da mai multe garanþii”, a de-
clarat Obama în cursul unei con-
ferinþe de presã la Casa Albã. El

a promis o „nouã erã” ºi a asigu-
rat cã SUA nu au dorit sã spio-
neze „cetãþenii de rând”. De ase-
menea, a dezminþit orice abuz în
programul de supraveghere al
NSA. „Dar, având în vedere di-
mensiunea acestui program, am
înþeles îngrijorãrile celor care se
tem de abuz”, a spus el. Întrebat
despre tânãrul consultant refugiat
în Rusia, preºedintele american
a menþionat cã acesta nu a fost
„un patriot”. Printre mãsurile pro-
puse, Obama a evocat întãrirea

supervizãrii de cãtre Curtea de
Supraveghere a Informaþiilor
Strãine, un tribunal secret for-
mat din 11 judecãtori care auto-
rizeazã NSA sã cearã operatori-
lor de telecomunicaþii ºi de In-
ternet date despre clienþii lor.
Preºedintele a spus cã el va cere
instituirea unei „voci independen-
te” în dialogul cu Curtea, pentru
„asigurarea echilibrului între se-
curitate ºi viaþa privatã”. O altã
mãsurã este aceea a divulgãrii
„mai multor informaþii obþinute

prin aceste programe”
de supraveghere, a enu-
merat Obama. „Noi deja
am declasificat un nu-
mãr de informaþii oferi-
te de NSA, dar putem
merge mai departe”, a
spus el, referindu-se în
special la justificarea ju-
ridicã a programului de
colectare a metadatelor
(numãrul apelat, durata
convorbirii). În cele din
urmã, NSA (Agenþia Na-
þionalã de Securitate) ar
putea numi un respon-
sabil al vieþii private ºi al
libertãþilor publice pen-
tru un site care va servi
ca o platformã pentru
mai multã transparenþã,
ceea ce nu fac agenþiile

de informaþii, a anunþat preºedin-
tele. „Vreau sã subliniez din nou
faptul cã America nu este intere-
satã de spionarea cetãþenilor de
rând. Serviciile noastre de infor-
maþii se concentreazã pe cãuta-
rea acelor informaþii menite sã
protejeze poporul ºi, în cele mai
multe cazuri, sã protejeze aliaþii
sãi”. Dezvãluirile programului de
supraveghere a Internetului, de-
numit PRISM, a iritat numeroa-
se þãri aliate ale SUA, printre care
ºi Germania. Retorica antiameri-
canã este în creºtere dupã ce Vla-
dimir Putin a redevenit preºedin-
tele Rusiei. Dar, cu toate aces-
tea, Washingtonul nu are o rela-
þie proastã cu liderul de la Krem-
lin. Preºedintele american a anu-
lat participarea la un summit cu
omologul rus, prevãzut pentru în-
ceputul lunii septembrie, însã a
respins ideea unui boicot a Jocu-
rilor Olimpice de iarnã, de la
Soci, anul viitor în Rusia, esti-
mând cã un asemenea gest este
„nepotrivit”. Obama a estimat cã
grupurile regionale afiliate Al-Qa-
eda continuã sã „reprezinte o
ameninþare serioasã”. Aceste re-
marci intervin dupã ce SUA au
închis în ultimele zile 20 de misi-
uni diplomatice în lumea musul-
manã din cauza riscului unor aten-
tate Al-Qaeda.

Obama vrea sã reformeze Patriot ActObama vrea sã reformeze Patriot ActObama vrea sã reformeze Patriot ActObama vrea sã reformeze Patriot ActObama vrea sã reformeze Patriot Act

Zimbabwe a semnat în secret
un contract de vânzare de uraniu
cu Iranul, încãlcând sancþiunile
internaþionale existente, scria zia-
rul britanic „The Times”. „Am vã-
zut (un contract) privind un export
de uraniu cãtre iranieni”, a decla-
rat pentru „The Times” Gift Chi-
manikire, adjunctul ministrului zim-
babwian pentru Exploataþii Minie-
re. Acordul ar fi fost semnat anul
trecut, în contextul în care SUA ºi
Uniunea Europeanã au impus
sancþiuni Iranului din cauza pro-
gramului sãu nuclear controversat.
Occidentalii suspecteazã Iranul cã

Zimbabwe a semnat în secret un contract
de vânzare de uraniu cu Iranul

Cinci membri ai organizaþiei
Al-Qaeda din Peninsula Arabicã
(AQPA) ºi-au pierdut viaþa
sâmbãtã, în urma a douã atacuri
lansate de o dronã americanã
asupra a douã camionete în
provincia Lahij, în sudul Yeme-
nului, potrivit forþelor de
securitate, a transmis ieri
Europa Press. Un avion ameri-
can a realizat douã atacuri
aeriene, a distrus complet douã
maºini în care cãlãtoreau
presupuºi membri ai Al-Qaeda,
în Lahij, ºi a ucis cinci persoa-
ne, printre care ºi strãini, a

Yemen: Cinci membri ai Al-Qaeda,
uciºi într-un atac american

Douã acorduri privind cooperarea în do-
meniul industriei nucleare, care urmau sã fie
semnate în cadrul summitului Obama-Putin,
vor fi „salvate”, în pofida anulãrii întâlnirii
de cãtre preºedintele american, scria în ediþia
de sâmbãtã ziarul rus „Kommersant”, rela-
teazã agenþia RIA Novosti. Potrivit agenþiei,
preºedintele SUA, Barack Obama, ºi omolo-
gul sãu rus, Vladimir Putin, urmau sã sem-
neze cele douã acorduri pe 3 septembrie, la
Moscova. Unul dintre acorduri vizeazã inten-
sificarea contactelor bilaterale ºi schimbului
de informaþii privind neproliferarea armamen-
tului nuclear sub egida Centrului naþional rus
de reducere a ameninþãrii nucleare, iar celã-
lalt urmeazã sã permitã monopolului rus de
stat în domeniul nuclear Rosatom sã colabo-
reze cu „laboratoarele” nucleare americane,
scrie „Kommersant”. Obama ºi-a anulat sum-
mitul cu Putin din cauza lipsei de „progrese”
în relaþiile ruso-americane, dar ºi prin acor-
darea de cãtre Moscova a unui azil temporar

Obama ºi Putin ar fi trebuit sã semneze la Moscova
douã acorduri în domeniul nuclear

de un an fostului consultant al Agenþiei Naþi-
onale de Securitate (NSA) a SUA, Edward
Snowden. Însã acordul cu privire la amenin-
þarea nuclearã va fi sem-
nat probabil „într-un vi-
itor apropiat”, cu scopul
de a arãta cã cooperarea
militarã ruso-americanã
nu a fost pusã în între-
gime „în aºteptare”,
scrie „Kommersant” ci-
tând un oficial rus din
domeniul Apãrãrii sub
protecþia anonimatului.
În schimb, acordul cu
privire la Rosatom se
aflã în continuare în sta-
diul de redactare, dar
poate fi semnat de direc-
torul corporaþiei ruse ºi
secretarul american al
Energiei, ºi nu de cãtre

ºefii celor douã state, continuã ziarul rus, ci-
tând o sursã care este la curent cu situaþia,
despre care nu oferã precizãri.

SUA au redeschis câteva
dintre ambasadele închise

O parte a ambasadelor america-
ne închise începând de la 4 august,
din cauza unor ameninþãri cu
atentate, au fost redeschise ieri,
dupã o anulare a alertei, însã
altele rãmâneau închise din cauza
sãrbãtorilor care marcheazã
încheierea Ramadanului. Ambasa-
da SUA la Abu Dhabi ºi consulatul
american la Dubai, în Emiratele
Arabe Unite (EAU), au fost
deschise ieri, dar ºi ambasada de la
Tripoli (Libia). La Riyadh, Jeddah
ºi Dhahran (Arabia Sauditã),
misiunile americane vor rãmâne
închise pânã pe 14 august, din
cauza Ramadanului. În Bahrain,
reprezentanþa americanã se va
deschide astãzi, iar în Qatar pe 15
august, tot din cauza sãrbãtorilor
care marcheazã încheierea
Ramadanului. Ambasada america-
nã la Sanaa (Yemen) era, în
schimb, închisã, deoarece „ame-
ninþarea” unui atac din partea Al-
Qaeda în Peninsula Arabã (AQPA)
este prezentã în continuare. De
asemenea, consulatul american din
Lahore (Pakistan) rãmânea închis
din motive de scuritate.
Israelul vrea sã construiascã
aproape 1.200 de locuinþe
în colonii

Ministerul israelian pentru
Locuinþe a anunþat ieri demararea
unei licitaþii pentru construirea a
aproape 1.200 de locuinþe în
colonii în Cisiordania ºi Ierusali-
mul de Est, cu trei zile înainte de
reluarea negocierilor directe cu
palestinienii. „Cererea de oferte va
fi publicatã” pentru 793 de
locuinþe în Ierusalimul de Est ºi
394 în Cisiordania, a anunþat
ministerul într-un comunicat.
Ministrul pentru Locuinþe, Uri
Ariel, din cadrul partidului
naþionalist religios Cãminul
Evreiesc, a respins criticile
internaþionale care denunþã
colonizarea ca ilegalã ºi o
considerã un obstacol în calea
pãcii cu palestinienii. „Nici o þarã
din lume nu acceptã dictate din
partea altor þãri cu privire la
locurile în care poate construi sau
nu. Vom continua sã scoatem
apartamente pe piaþã ºi sã con-
struim peste tot în þarã”, a subli-
niat el, citat în comunicat.
TEPCO: zidul subteran nu
poate frâna scurgerea în
ocean a apei contaminate

Compania Tokyo Electric Power
(TEPCO), care administreazã
centrala nuclearã Fukushima-1, a
afirmat sâmbãtã cã zidul subteran
construit pentru a frâna scurgerea
în ocean a apei contaminate nu
poate frâna fluxul de apã radioac-
tivã, semnala ieri Europa Press.
Înginerii companiei au început sã
ridice zidul pentru a evita scurgeri-
le, însã s-a confirmat cã nivelul
apei este superior înãlþimii maxime
a zidului, dupã cum a informat
canalul de televiziune nipon NHK,
potrivit aceleiaºi surse. Principala
alternativã este de a construi un fel
de „zid îngheþat” în jurul Fukushi-
ma-1, care sã fie impermeabil faþã
de scurgerile radioactive ºi întãrit
cu un strat la suprafaþã pentru a
împiedica pãtrunderea apei de
ploaie în subsol. Este vorba de un
proiect complex ºi costisitor - circa
40 de miliarde de yeni (circa 309
milioane de euro) - care aºteaptã
sã primeascã undã verde din
partea autoritãþilor, potrivit
aceleiaºi surse.

declarat o sursã din cadrul
forþelor de securitate, pentru
agenþia Xinhua. Locuitori din
zonã au semnalat pentru Xinhua
cã douã avioane fãrã pilot au
survolat zona, provocând panicã
în rândul populaþiei locale,
potrivit sursei citate. Washingto-
nul ºi-a intensificat acest tip de
atacuri împotriva AQPA de când
ºi-a închis ambasada la Sanaa.
Potrivit unor surse guvernamen-
tale yemenite, în mai puþin de
douã sãptãmâni au fost uciºi cel
puþin 34 de presupuºi membri ai
Al-Qaeda.

vrea sã fabrice o bombã atomicã
sub acoperirea programului nuclear
civil, ceea ce Teheranul dezminte
cu fermitate. Zimbabwe este o þarã
supusã, la rândul ei, unor sancþi-
uni internaþionale vizând aproxima-
tiv zece oficiali, inclusiv preºedin-
tele Robert Mugabe. Chimanikire
este membru al opoziþiei înfrânte
de Mugabe în urma alegerilor ge-
nerale de la 31 iulie. El a declarat
pentru „The Times” cã acest acord
de livrare de uraniu a fost semnat
împotriva voinþei sale, iar despre
existenþa acestuia ºtiu doar câteva
persoane aflate la vârful puterii.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
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 (R)
13:00 Împreunã în Europa! (R)
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
18:20 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã
22:00 Vara pe val
23:10 Idilã la Budapesta
01:05 Ora de business (R)
01:50 Lumea modei (R)
01:55 Dincolo de celebritate
02:00 Revizie tehnicã

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

înlãnþuite
08:55 O9ATITUDINE -

Protecþia consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Vara pe val
11:00 Prin deºertul Gobi pe cãmilã
12:00 Despre documentar…

încã ceva în plus
13:00 Deportaþii
13:30 Coreea: spirit ºi culoare
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 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal TVR2
19:10 Maeºtrii- Despre muzicã

ºi alte nimicuri
21:30 Lupta pentru supravieþuire
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:30 Trei regate

07:45 Aventuri la firul ierbii
09:20 Hotelul Marigold
11:25 Redacþia
12:25 Calendarul
13:50 În bãtaia vântului
15:35 O mie de cuvinte
17:05 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Summerhood
21:45 Flynn
23:25 Urzeala tronurilor
00:15 Urzeala tronurilor
01:20 Total Recall. Memorie

programatã
03:15 Femeia din arondismentul 5

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Moarte in Los Angeles

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Sa castige cel mai bun
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Mesaj de departe
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
00:00 Drumul spre pierzanie
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 Mesaj de departe (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (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)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)

07:45 Supravieþuitori în Pacific
(R)

09:30 Captain Planet (R)
10:30 Captain Planet
11:00 Captain Planet
11:30 Un bãrbat bun la toate

(R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Secta profitorilor
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Fãrã complicaþii
00:00 În mintea criminalului
01:00 Post Mortem
01:45 Stalpii pamantului
03:30 Fãrã complicaþii (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

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 Adevãrul despre Ana

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 În puii mei (R)

03:15 Nikita (R)

04:00 Adevãrul despre Ana

(R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
0:00 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 Voinþã de femeie (R)
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 Voinþã de femeie
23:30 Crezi cã eºti normal?

(R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Iffet (R)
03:30 Dragostepunctro (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã

(R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 La volan
09:30 O varã tra-la-la (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 Fete Bune
22:00 Mondenii
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 La volan (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:05 Fotbal: Rezumate

Olanda
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 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile -

European Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport

07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
03:00 Muntenii
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07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã (R)
12:30 Vara pe val (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
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 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Vara pe val
23:10 Aur însângerat
00:55 Ora de business (R)
01:40 Olimpiada veseliei (R)
02:30 Dincolo de celebritate
02:40 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)

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

înlãnþuite (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Socotra, paradis sub

ameninþare (R)
12:00 D’ale lu’ Miticã (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 Scrimã. Campionatul

Mondial de la Budapesta.
21:00 Pescarii din Mauritania
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Vara pe val (R)
00:30 Trei regate
01:25 Apostrophes
02:20 Deportaþii (R)
02:50 Popasuri folclorice (R)

07:30 O mie de cuvinte
09:00 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I
10:55 Iubire ºi onoare
12:30 Batman: Anul Unu
13:35 Sora mea
15:00 John Carter
17:15 Totul despre bãrbaþi 2
19:10 În derivã
19:35 În derivã
20:00 Gardienii destinului
21:45 Vicepreºedinta
22:15 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:45 Vinerea viitoare
00:25 Bona
01:45 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã
03:10 Pactul
04:40 The Shukar Collective

Project

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Sa castige cel mai bun (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Un simplu caz de crima
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
00:00 Al patrulea inger
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ? (R)
04:00 Al patrulea inger (R)
05:30 Happy Hour (R)

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 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

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

07:30 Captain Planet (R)
08:00 Captain Planet
08:30 Proiectul Meduza (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Promotor (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 Acasã în bucãtãrie
15:45 Un bãrbat bun la toate
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Iubire periculoasã
00:00 În mintea criminalului
01:00 Post Mortem (R)
01:45 Stalpii pamantului
03:15 În mintea criminalului (R)
04:00 Happy Hour (R)
05:00 Lumea 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 Studio sportiv
21:00 Fotbal: Romania vs

Slovacia
23:00 În puii mei
00:30 Observator (R)
01:30 Nikita
02:30 Observator special (R)
03:15 Nikita (R)
04:00 Tãcerea umbrelor
06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Cei 7 ani de acasã (R)
11:30 ªatra (R)
12:30 Stirile 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 Asta-i România! (R)
21:30 Copii de bani gata
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Cei 7 ani de acasã (R)
01:45 La un pas de fericire (R)
03:15 DragostePunctRO (R)
04:00 Gaºca (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã

(R)
06:00 Teleshopping

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 În formã

09:30 Obsesie virtuala

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

19:3 Cireaºa de pe tort

20:30 Memoriile unei Gheise

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Obsesie virtuala (R)

04:00 În formã (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (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 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Din Alabama

pe Amazon
22:00 Rãzboiul depozitelor
23:00 Aºii amanetului

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 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Filmele din perioada 21.06 - 27.06.2013

JOI - 15 august
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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

înlãnþuite (R)
08:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Pescarii din Mauritania

(R)
12:00 Profil, poveste, personaj
12:55 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Scrimã. Campionatul

Mondial de la Budapesta
22:30 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Vara pe val (R)
00:30 Trei regate
01:25 Apostrophes

07:30 John Carter
09:40 Gardienii destinului
11:25 Totul despre bãrbaþi 2
13:15 Pãpuºile Muppets
14:55 Tom ’i Jerry: Robin

Hood ’i ceata lui
15:55 Jocurile seducþiei
17:35 Bursa
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Victoria
21:00 O afacere regalã
23:15 True Blood
00:10 Cãlãtorie eroticã
00:45 Când prinzi aripi
02:20 Adio, regina mea
04:00 Cum s-o dai sã fie bine?
06:00 Bãrbaþi în negru 3

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Un simplu caz de crima

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Viaþa unui comis-voiajor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lunetistul 3
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
00:00 Lunetistul 3 (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:15 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 Intrigi ºi seducþie
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)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)

07:30 Proiectul Meduza (R)
09:15 Captain Planet (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Descoperã România (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
18:30 Un bãrbat bun la toate
19:15 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Conexiune inversã
00:15 În mintea criminalului
01:15 Post Mortem
02:00 Stalpii pamantului
03:45 Prima zãpadã
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

10:00 Secretul lui Bachus

12:30 Mr. Bean

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 Burlacul

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 Burlacul (R)

03:45 Secretul lui Bachus (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 DragostePunctRO (R)

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Moby Dick

22:00 Vacanþa mare (R)

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Cei 7 ani de-acasã (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 DragostePunctRO (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã

(R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Suporterii

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 Academia lui Horia

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Suporterii (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Americanii au talent
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV Hell

in a Cell
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count’s Kustoms
21:30 Colecþia de la Count’s

Kustoms
22:00 Premierã Restaurãri
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
01:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
02:00 Restaurãri
03:00 Rãzboiul depozitelor
06:00 Extratereºtri antici

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

TRÃIND PRINTRE DEMONI

MADAGASCAR 3: FUGÃRIÞI PRIN EUROPA

Ore de spectacol:
14:00; 16:30;
21:30; 19:00
Gen film:Horror,
Thriller
Cu:Vera Farmiga,
Patrick Wilson,
Mackenzie Foy,
Hayley McFar-
land, Lili Taylor,
Joey King, Ron
Livingston
Regizor:
James Wan

Ore de spectacol:
12:00
Gen film:Animaþie,
Aventuri, Comedie
Regizor: Eric Darnell

Pânã în zori
Ore de spectacol:
14:00; 16:00
Gen film: Dramã
Regizor: Goran Paskaljevic

Cercuri
Ore de spectacol: 18:00;
20:00
Gen film: Dramã
Regizor: Srdan Golubovic

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

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã (R)
12:30 Vara pe val (R)
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în

Ciºmigiu
22:00 Vara pe val
23:10 Golgota Basarabiei
00:30 Ora de business (R)
01:15 Muzici ºi tradiþii în

Ciºmigiu (R)
02:05 Dincolo de celebritate
02:15 Zestrea românilor (R)
03:10 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în stra-
da Jieþului nr. 19 (fostul Comisa-
riat), primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2013-2014 în perioada 20
august – 5 septembrie 2013, la ur-
mãtoarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã,
pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxo-
fon), balet actorie, artã cinemato-
graficã, picturã, graficã. Relaþii la
telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.
Comuna Pieleºti, judeþul Dolj anun-
þã publicul interesat solicitãrii Avi-
zului de gospodãrire a apelor pen-
tru investiþia Alimentare cu apã po-
tabilã a satului Câmpeni, comuna
Pieleºti, jud. Dolj. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la nr. de telefon:
0251/ 459.474. sau la Primãrie.
Comuna Pieleºti anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinerea acordului de mediu
privind “Infiinþare parc fotovoltaic
cu o putere instalatã de 320 kWp
propus a fi amplasat în comuna
Pieleºti, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei Pieleºti, în zilele de L-J între
orele 8.00-16.00 ºi Vineri între orele
8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

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 inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngri-
jesc copil externã sau
supraveghez teme (I-IV)
Telefon: 0766/695.652.
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon:
0764/447.730.
Vând garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
Vând 2 garsoniere etaj
1 comuna Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0730/600.132
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere ul t racen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament 2
camere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. 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 decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.

Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, decoman-
dat, mobilat 1 Mai.
Preþ avantajos. Tele-
fon. 0761/ 671.641.
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.

3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te,superb, preþ nego-
ciabil, zona Ciuper-
cã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Vând apartament 4
camere zonã ultracen-
tralã. Telefon: 0742/
423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. Telefon: 0766/
577.828.
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CASE
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã cu mansardã,
la roºu, zona Preajba.
Telefon: 0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând 800 mp, Comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren, zona Me-
tro-Citroen, zonã bunã
pentru Showroom, de-
pozite, 1000 mp, de-
chidere 17 mp, preþ in-
teresant. Telefon.
0762/109.595.
Vând teren stradal, uti-
litãþi. Telefon: 0760/
339.646.

Vând teren stradal, uti-
litãþii. 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 intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.518.
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 ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.

Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã beto-
natã având toate fa-
cilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. telefon. 0762/
109.595.

ANUNÞ DE INTENÞIE

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, cu sediul in
localitatea Craiova, judeþul Dolj, Calea Unirii
nr. 19, România, cod unic de înregistrare
4417150, tel. 0251.408.200, fax 0251.408.230,
organizeazã în data de 16.08.2013, orele 10:00,
LICITAÞIE PUBLICÃ DESCHISÃ CU STRI-
GARE PENTRU VÂNZAREA DEªEURILOR
FEROASE, NEFEROASE ªI DIN LEMN.

Caietul de sarcini al licitaþiei poate fi procurat,
contra cost, de la sediul Consiliului Judeþean Dolj
în zilele lucrãtoare, începând cu data de 9.08.2013,
între orele 8:00 - 16:00.

Preþul Caietului de sarcini este de 100 lei persoa-
ne juridice ºi 30 lei persoane fizice ºi se va achita la
casieria Consiliului Judeþean Dolj sau cu ordin de
platã în contul RO 93TREZ29121360250XXXXX,
cod fiscal 4417150, deschis la Trezoreria Craiova.

Alte relaþii referitoare la licitaþie se pot obþi-
ne la telefon 0251.408299 sau 0251.408321.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de conducere vacantã de ºef serviciu – Servi-
ciul Control ºi Monitorizare Asociaþii de Proprietari, Direcþia
Fond Locativ ºi Control Asociaþii de Proprietari, în data de
13.09.2013 ora 10:00 – proba scrisã ºi în data de 16.09.2013 –
proba de interviu.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþi-
onarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligato-
riu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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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 Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 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, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrãmidã de
sobe de teracotã tele-
fon: 0758/ 467.336.

Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând groapã boltitã
Sineasca. Telefon:
0770/ 871.554.
Vând pick-up de pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând chioºc izopan,
faþã termopane, co-
pertine. Preþ convena-
bil. Telefon: 0758/
059.424.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând grâu 10 lei baniþa.
Telefon: 0762/933.364.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. 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. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.

Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros, pu-
þin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 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 familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
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 puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 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), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.

Vând araci roºii, faso-
le, 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. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

luni, 12 august 2013

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

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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu
vechi, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075
sau 0728/058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriere sau cola-
borare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn onest 57/175/75
doresc cunoºtinþã
doamnã aspect plãcut,
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0764/422.380.

Dacã în acest oraº mai
existã o fatã cu vârsta
cuprinsã între 30 ºi 34
ani dornicã de o relaþie
serioasã cu un bãiat
simpatic ºi realizat finan-
ciar este rugatã sã sune
la nr. 0760/557.030.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa 01. Telefon:
0766/ 683.126.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa masculinã
de sabie a României a obþinut,
sâmbãtã searã, medalia de
argint la Campionatele Mon-
diale de scrimã de la Buda-
pesta, dupã ce a fost învinsã
în finalã de Rusia, scor 45-
38. România a început bine
confruntarea, însã a fost net
depãºitã în schimbul trei,
moment din care a început
declinul.

Evoluþia scorului a fost
urmãtoarea: Veniamin
Reºetnikov – Tiberiu Dolni-
ceanu 1-5, Nikolai Kovalev –
Alin Badea 9-10, Alexei
Iakimenko – Ciprian Gãlãþanu
15-11, Veniamin Reºetnikov –
Alin Badea 20-14, Alexei
Iakimenko – Tiberiu Dolni-
ceanu 25-17, Nikolai Kovalev
– Iulian Teodosiu 30-24,
Alexei Iakimenko – Alin

Echipa masculinã de sabie a României,
medalie de argint la CM de la Budapesta

• Legia Varºovia, viitoarea adversarã a Stelei din play-off-ul Ligii
Campionilor (21/28 august), a cedat, sâmbãtã, primele puncte în
campionatul Poloniei, fiind învinsã, în deplasare, de cãtre Ruch
Chorzow, scor 1-2, într-un meci din cadrul rundei a patra. Eºec
echivalent ºi cu pierderea poziþiei de lider, pe care s-a instalat acum
Gornik Zabrze (10p). Reuºita formaþiei pregãtite de Jan Urban a venit
în minutul 48, când gazdele conduceau deja cu 2-0, ºi a purtat semnã-
tura veteranului Marek Saganowski.

Legia: Kuciak – Broz, Cichocki, Dossa Junior, Brzyski – Furman,
Jod³owiec (Lukasik 39) – Kucharczyk, Helio Pinto (Dvaliºvili 84),
Kosecki (Zyro 79) – Saganowski.

• Clubul Internaþionale Milano a anunþat, sâmbãtã, pe site-ul
oficial, cã l-a împrumutat pe fundaºul Rolando de la FC Porto, confir-
mând astfel informaþiile apãrute în presa italianã. Presã care nota vineri
cã românul Cristian Chivu are probleme la gleznã ºi a fãcut în SUA mai
multe controale medicale ce nu au avut rezultatele dorite, ceea ce ar
explica aducerea internaþionalului portughez pe “Meazza”.

• Formaþia ªahtior Doneþk, antrenatã de Mircea Lucescu, a
înregistrat, sâmbãtã, a cincea victorie consecutivã în campionatul
Ucrainei, în tot atâtea etape din actuala ediþie, impunându-se în meciul
din deplasare cu Tavria Simferopol, scor 4-0.

Golurile au fost marcate de Fred (9), Luis Adriano (47, 54) ºi
Datsenko (48 aut.).

• FC Porto a câºtigat Supercupa Portugaliei pentru a 20-a oarã în
istorie, a 5-a oarã consecutiv, dupã ce a învins, sâmbãtã, cu scorul de
3-0, pe Vitoria Guimaraes, într-un meci disputat pe „Estadio Munici-
pal” din Aveiro.

Golurile au fost marcate de Lica (5), Jackson Martinez (17) ºi
Lucho Gonzalez (45).

BUNDESLIGA – ETAPA I

Bayern Munchen – M’gladbach 3-1 (Robben 12, Mandzukici 16, Alaba
69 pen. / Dante 40 aut.), Leverkusen – Freiburg 3-1 (Kiessling 22, Heung-
Min Son 47, Sam 52 / Hanke 40), Hannover – Wolfsburg 2-0 (Andrea-
sen 17, Huszti 84), Augsburg – Dortmund 0-4 (Aubameyang 24, 66, 79,
Lewandowski 86 pen.), Hertha – Frankfurt 6-1 (Ramos 18, 71, Brooks
32, Allagui 58, 60, Ronny 89 / Meier 37 pen.), Hoffenheim – Nurnberg
2-2 (Abraham 34, Modeste 51 / Frantz 54, Ginczek 57), Braunschweig
– Werder 0-1 (Junuzovici 82).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Mainz – Stuttgart, Schalke – Hamburg.

LIGUE 1 – ETAPA I

Montpellier – Paris SG 1-1 (Cabella 10 / Maxwell 60), Bordeaux –
Monaco 0-2 (Riviere 82, Falcao 87), Evian TG – Sochaux 1-1 (Ehret 4
/ Contout 54), Lille – Lorient 1-0 (Origi 13), Lyon – Nice 4-0 (Lacazette
13, 68, Grenier 55, Gourcuff 90+2), Nantes – Bastia 2-0 (Dordevici 23,
Palmieri 90+1 aut.; La oaspeþi, Claudiu Keºeru a evoluat întreaga re-
prizã secundã), Rennes – Reims 2-1 (Pajot 9, Erdinc 85 / Krychowiak
45), Valenciennes – Toulouse 3-0 (Melikson 37 pen., Saez 53, Pujol
90+3; La învingãtori, Aurelian Chiþu a evoluat începând cu minutul
83).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Ajaccio – St’Etienne, Guingamp –
Marseille.

MECIURI AMICALE

Manchester United – Sevilla 1-3 (Valencia 64 / Vitolo 21, Marin 25,
Rabello 90+1; Raul Rusesu a fost rezervã la oaspeþi), Real Madrid –
Inter Milano 3-0 (Kaka 11, Ronaldo 38, Alvarez 68 aut.; Cristi Chivu nu
a jucat la formaþia italianã, fiind accidentat), Manchester City – Arse-
nal 1-3 (Negredo 80 / Walcott 9, Ramsey 59, Giroud 62), Chelsea – AS
Roma 2-1 (Lampard 62, Lukaku 89 / Lamela 21), Malaezia – FC Barce-
lona 1-3 (Amri 40 / Fabregas 33, Neymar 43, Pique 75).

Digi Sport 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan Mediaº – FC Vaslui.
Digi Sport 2

18:00, 2:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Cincinnati (SUA):
ziua întâi.

Eurosport
8:30 – ATLETISM – Campio-

natul Mondial de la Moscova (Ru-
sia): ziua a 3-a / 16:00 – CICLISM
– Turul Beneluxului / 17:45 –
ATLETISM – CM de la Moscova.

Badea 35-29, Veniamin
Reºetnikov – Iulian Teodosiu
41-33, Nikolai Kovalev –
Tiberiu Dolniceanu 45-38.

Pentru a ajunge în finalã,

România trecuse rând pe rând
de Australia (45-15), Polonia
(45-37), þara gazdã Ungaria
(45-44) ºi Belarus (de aseme-
nea 45-44).

Þine cu tot înadinsul sã-ºi ia fundaº din Premier League

Barcelona oferã 27 de milioane
de euro pentru Vertonghen

FC Barcelona trateazã de
mai multã vreme pentru adu-
cerea lui David Luiz de la Chel-
sea, dar cum Jose Mourinho
nu mai pare dispus sã renunþe
la fundaºul brazilian de 26 de
ani, echipa pregãtitã de Gerar-
do Martino se reprofileazã pe
alte þinte.

În afara lui Daniel Agger, de
la Liverpool, catalanii au mai
deschis ºi alt front de atac.
Gruparea blaugrana sondeazã
în prezent terenul ºi pentru bel-
gianul  Jan Vertonghen,  în
schimbul cãruia ar fi dispusã
sã le plãteascã 27 de milioane
de euro celor de la Tottenham.
Suma se încadreazã cam în

aceleaºi limite ca ºi în cazul
celorlalte douã variante vehi-
culate, adicã 24 de milioane
pentru Agger, respectiv 25 de
milioane de euro pentru David
Luiz.

Potrivit walfoot.be, Barcelo-
na ar fi fãcut deja oferta ofi-
cialã pentru fundaºul de 26 de
ani al lui “Spurs”. Londonezii
însã intenþioneazã sã tragã de
timp pentru a vedea dacã se
materializeazã plecarea lui Bale
la Real Madrid, abia dupã ace-
ea urmând sã analizeze dacã
mai este oportunã vânzarea lui
Vertonghen, atât din punct de
vedere material, cât mai ales
privind reacþia suporterilor.

Fostul mijlocaº al lui CFR
Cluj, Juan Emmanuel Culio, a
semnat, vineri searã, o
înþelegere valabilã pe un
sezon cu formaþia spa-
niolã de ligã secundã De-
portivo La Coruna.

Argentinianul în vârstã
de 30 de ani îºi reziliase
de curând contractul cu
Galatasaray, formaþie la
care se transferase în
2011. El a obþinut dezle-
garea profitând de restan-
þele pe care gruparea tur-
cã era datoare sã i le plã-
teascã, unele cifrate la
aproximativ 600.000 de

Culio, acord pe un an
cu Deportivo La Coruna

euro. Culio fusese împrumu-
tat în ultimele douã sezoane la

Orduspor ºi Mersin.
“Este o provocare ºi îmi

plac mult provocãrile.
Acum o lunã am avut
ºansa sã semnez cu o
echipã din Primera,
dar nu s-a concretizat
transferul. Puteam sã
rãmân ºi în Turcia, dar
prefer Deportivo, pen-
tru cã este un club
uriaº, cu multã istorie,
pe la care au trecut
fotbaliºti mari”, a spus
eroul CFR-ului de pe
“Olimpico”, la prezen-
tarea oficialã de sâm-
bãtã.

ªTIRI

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Eurosport 2
14:00 – HOCHEI PE GHEAÞÃ

– Turneu amical la Praga (Cehia):
AK Bars Kazan (Rusia) – Dinamo
Riga (Letonia) / 19:00 – FOTBAL
– Campionatul Poloniei: Piast Gli-
wice – Zawisza Bydgoszcz / 21:30
– SCRIMÃ – Campionatul Mon-
dial de la Budapesta (Ungaria) /
22:30, 0:00 – FOTBAL UNDER
19 – Turneu amical în Spania: Ar-
gentina – Belarus, Spania – Arabia
Sauditã.
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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
ACS Poli 4 3 1 0 8-4  10
Botoºani 4 2 2 0 5-3   8
Pandurii 3 2 1 0 6-3   7
Astra 2 2 0 0 9-2   6
Oþelul 3 2 0 1 4-3   6
Petrolul 3 1 2 0 2-1   5
Sãgeata 4 1 2 1 4-4   5
CFR Cluj 4 1 2 1 4-7   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
Chiajna 1 1 0 0 1-0   3
Braºov 4 0 2 2 3-6   2
„U” Cluj 3 0 1 2 2-4   1
Viitorul 3 0 1 2 1-6   1
Mediaº 3 0 0 3 2-5   0
Corona 4 0 0 4 2-10   0

66666

55555

44444

LIGA I

Etapa a IV-a
FC Braºov – FC Botoºani 1-2
Au marcat: Madeira 79 / Vaºvari 42, Hadnagy 56.
Sãgeata Nãvodari – ACS Poli 1-2
Au marcat: Fl. Popa 35 / S. Szekely 4, Boldea 68.
CFR Cluj – Viitorul 2-1
Aui marcat: Batin 35, 75 / Gavra 50.
Concordia – Corona 1-0
A marcat: Florea 25 – pen.
Meciurile Oþelul – Petrolul, Ceahlãul – Pandurii, Astra Giurgiu –

„U” Cluj ºi Dinamo – Steaua s-au jucat asearã, dupã închiderea
ediþiei.

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

Dupã o scurtã prezenþã în Bã-
nie, concretizatã cu câteva antre-
namente ºi un meci amical pe „Ion
Oblemenco”, CS Universitatea
Craiova a apucat din nou drumul
pribegiei, iar sâmbãtã dimineaþa ºi-
a verificat potenþialul cu o altã echi-
pã din Liga a III-a. Inter Clinceni
a fost cea de-a doua adversarã din
judeþul Ilfov pentru echipa lui Erik
Lincar, dupã CS Baloteºti. Oltenii
s-ai impus destul de lejer, scor 3-1,
dupã o prestaþie asemãnãtoare ce-

Fãrã clinciuri, s-a jucat amical la Clinceni

Echipa lui Lincar s-a impus în faþa echipei din Liga a III-a,
iar sãptãmâna aceasta se va afla în cantonament la Câmpina

lei de acasã con-
tra echipei Vilina
Nouã. În finalul
primei reprize,
Bardu a deschis
scorul, fiindcã a
fost vigilent la
penalty-ul ratat
de Dragalina,
reluând simplu
pe respingerea
portarului. Ime-
diat dupã pauzã,
avantajul s-a du-
blat datoritã ac-
þiunii personale

spectaculoase ºi eficiente a lui Ga-
nea, mai rapid decât 3 adversari ºi
precis în faþa porþii. În formã la
meciul disputat în localitatea ilfo-
veanã, motivat poate ºi de postura
de rezervã, Ganea a trimis din vo-
leu la vinclu pentru 3-0 în minutul
64. La fel ca în meciul cu Viºina
Nouã, CS n-a putut evita un gol de
onoare al adversarilor, din rândul cã-
rora a punctat A. Andrei, direct din
loviturã liberã. La începutul meciu-
lui, Erik Lincar avea pe teren jucã-

torii: Irimia – Viºan, Ljubinkovic,
Scarlat, Velcovici – Pârvu - Precup,
Dragalina, Sin, Bardu – Ivan. Dupã
pauzã pe teren au mai fost ºi: I. Stan-
cu, S. Stancu, Dragu, Opriþa, Ad.
Ionescu, Câju, Ganea. Tot ca la dis-
puta de pe „Ion Oblemenco”, porta-
rii au avut parte de câte o jumãtate
de orã între buturi, dupã Irimia apã-
rând Brac ºi Roman. Faþã de pre-
cedentele jocuri, noutãþile au fosl
ªtefãniþã Stancu, un atacant de 19
ani care provine de la ªcoala de
Fotbal Gicã Popescu, ºi fundaºul
Viºan, fost la Delta Tulcea. Alb-
albaºtrii aºteaptã decizia de accep-
tare în Liga a II-a de la FRF din
cantonamentul de la Câmpina, în-
ceput de ieri ºi programat pentru
toatã sãptãmâna aceasta. Mâine, de
la ora 18, CS Universitatea va juca
împotriva gazdelor de la CSM
Câmpina, formaþie tot de eºalon trei,
iar sâmbãtã, înainte de revenirea în
Bãnie, adversarã pentru alb-albaºtri
va fi o posibilã colegã de serie în
Liga a II-a, Unirea Slobozia, într-
un joc programat de la ora 10.30,
la Brazi.

Între 11-13 septembrie, în Polivalenta din Bãnie va
avea loc ediþia inauguralã a turneului „Cupa Craiovei”
la baschet masculin, la care va participa, evident, gaz-
da, SCM Universitatea, alãturi de cele douã echipe
care s-au impus la Craiova anul trecut în sezonul re-
gulat, campioana Asesoft Ploieºti ºi Energia Rovinari,

Podariul, succes confortabil cu CSO Filiaºi
FC Podari a câºtigat cel de-al doilea joc amical dis-

putat în vara aceasta cu CSO Filiaºi, ambele pe teren
propriu. Dacã acum o lunã a fost 5-0 pentru formaþia
antrenatã atunci de Nae ungureanu, de aceastã datã,
cu Marian Zaharia pe bancã, Podariul s-a impus cu 4-
1. Au marcat: Crângoiu, Preda, Stoichiþoiu ºi Lupu –
autogol, respectiv Rãducanu, atacantul aflat pentru o
scurtã perioadã în lotul Podariului în vara aceasta.
Lupu a fost „oaia neagrã” a oaspeþilor, pe lângã auto-
golul marcat, ratând ºi un penalty la 2-1, Turianu an-
ticipând execuþia fundaºului advers. Pentru CS Po-
dari au jucat: Turieanu – Orban, Preduþ, Istudor, Epure
- Mirescu, Crângoiu, Þenovici, Dumitraºcu - Preda,
Stãncuþa. Au mai intrat: Pârvu - Slobozeanu, Popovi-
ciu, Fruntelatã, Stoichiþoiu, Geacã, Ignat ºi R. Bãlan.
De partea cealaltã, Gigi Ciurea a avut la dispoziþie mai
mulþi jucãtori care au promovat în vara aceasta cu

Podariul, echipa folositã fiind: Lascu – Stoian, Sodo-
leanu, Lupu, Mateiþã – Iancu, Hrelea, Borneci, Pais -
Pârvuicã, Rãducanu. Au mai evoluat: ªtefãnoaica, Bãlã,
Minculete, Robu ºi Crãciun.

Grigoraº îl înlocuieºte pe Rednic la CFR Cluj
Conducãtorii CFR-ului ºi-au respectat obiceiul, în-

locuind antrenorul care tocmai primise credit total în
urmã cu câteva zile. Astfel, dupã ce Arpad Paszkany îl
confirmase pe Mircea Rednic ºi susþinuse mãsurile
drastice luate la nivelul lotului, care au culminat cu ex-
cluderea cãpitanului Ricardo Cadu, în ziua meciului pe
care ardelenii l-au susþinut cu Viitorul, s-a decis înlo-
cuirea lui Rednic cu Petre Grigoraº. „Ne despãrþim pe
cale amiabilã, nu am ce sã reproºez nici domnului Pas-
zkany, nici jucãtorilor. Eu am antrenat echipa, nimeni

nu mi-a fãcut echipa. Eu niciodatã nu mi-am dat panta-
lonii jos nici în faþa acþionarilor, nici pentru jucãtori.
Am învãþat multe în aceste luni cât am stat la echipa
asta. Mi-aº fi dorit sã stau pe bancã þi la meciul cu
Steaua, dar asta e. A fost un mariaj care nu a reuºit“, a
spus Rednic dupã victoria cu Viitorul, prima ºi singura
pe care a obþinut-o cu formaþia din Gruia. Petre Grigo-
raº, care a antrenat în ultimii ani la Oþelul, Poli Iaºi ºi
Pandurii, va semna un conctract pe un an cu CFR
Cluj, având ca obiectiv câºtigarea campionatului.

dar ºi BCMU Piteºti. Se va juca dupã sistemul fiecare
cu fiecare, elevii lui Andelko Mandic întâlnind, pe rând,
pe BCMU Piteºti, (11 septembrie, ora 20), Energia
Rovinari (12 septembrie, ora 20) ºi Asesoft Ploieºti
(13 septembrie, ora 19). Accesul spectatorilor va fi
gratuit, în limita locurilor dispoibile.

Campioana Asesoft participã la „Cupa Craiovei”
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