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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- OK, Popescule, şi supermişto că
limba română şi-a găsit locaţie pen-
tru un party în week-end-ul trecut. administraţie / 3

O discuţie...
denaturată

„De-o parte avem o societate
de oameni simpli, inculţi,  pe de
altă parte legile încâlcite, de o
complexitate sav antă, date în
mâna acestor oameni ca să le
aplice.  Câţi primari ştiu să cau-
te în legile organice ale primă-
riei, pe care le au în mână (. .. ),
câţi înţeleg”, sc ria pe la 1870
publicis tul Grigore Păuc esc u,
fondatorul revistei „Dreptul”, re-
ferindu-se la c ontradicţia exis-
tentă între c aracterul înc âlc it,
savant al legislaţiei şi nivelul de
înţelegere al unor aleş i loc ali.
Contradic ţia rămâne în ac tuali-
tate, generând disc uţii aprinse,
tens ionate, uneori. ..  denaturate.

Simpozionul de sculptură „Drumuri Brâncuşiene”, aflat la prima ediţie
la Craiova, a ajuns la final. Cele şapte opere de artă care au fost execu-
tate cu această ocazie, „Desprinderi” – de Paul Popescu, „Levitaţie” –
de Valentin Duicu,  „Deschidere” – de Alin Totescu, „Piatră de hotar” –
de Emilian Popescu, „Lacrimă” – de Dan Nica, „Fereastră cu voal” –
de Marcel Voinea şi „Clepsidra vieţii” –de  Eugen Barzu, au fost realiza-
te din blocuri uriaşe de marmură, pe şantierul de creaţie de pe velodro-
mul din Parcul ”Nicolae Romanescu”. Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, care a participat ieri la prezentarea lucrărilor, le-a mulţumit
sculptorilor pentru efortul pe care l-au depus.
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$1 EURO ...........................4,4367 ............. 44367
1 lirã sterlinã...........................5,1909........................51909
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METEO
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De ieri, odatã cu prima zi a lui septembrie, a
intrat în vigoare reducerea la 9% a Taxei pe Va-
loarea Adãugatã (TVA) la pâine, iar impactul ne-
gativ al mãsurii, calculat la 100 milioane lei, va fi
compensat prin creºterea accizelor la alcool (de
la 750 euro/hectolitru la 1.000 euro/hectolitru) ºi
introducerea de accize la bunuri de lux - fiind es-
timate venituri suplimentare de 300 milioane lei -
tot începând de ieri, potrivit Mediafax. De aseme-
nea, preþurile biletelor de tren a crescut de ieri.

Scãderea preþurilor la raft la pâine ºi produse
de panificaþie va fi proporþionalã cu reducerea
TVA pentru aceastã categorie, de la 24% la 9%,
potrivit Asociaþiei Marilor Reþele Comerciale din
România (AMRCR), care sperã cã aceastã mã-
surã va fi extinsã ºi la alte alimente. „Ne aflãm
într-o situaþie extrem de dificilã de subconsum
ºi suntem cu toþii de acord cã o cotã mare de
TVA este o frânã în creºterea consumului ºi,
implicit, a bunãstãrii cetãþenilor. (...) Marii retai-
leri îºi propun sã întreprindã toate demersurile
care le stau la îndemânã pentru ca preþurile de la
raft sã scadã în mod efectiv cu acelaºi procent
cu care va scãdea cota taxei. Ne exprimãm spe-
ranþa cã aceastã mãsurã va fi urmatã de reduce-
rea taxei pe valoarea adãugatã la toate produsele,
în aºa fel încât sã se relanseze creºterea econo-
micã, care a avut atât de mult de suferit printr-o
cotã mare de TVA”, se aratã într-un comunicat
al AMRCR. TVA va fi redusã la 9% ºi pentru
covrigi, baghete sau cornuri, alãturi de pâine,
dar nu ºi pentru cozonac, chec ºi alte produse
din categoria celor de patiserie proaspete, a pre-
cizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Elena Bãsescu
a nãscut
o fetiþã

Fiica preºedintelui, Elena
Bãsescu, a nãscut, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã
(ora 3.30), o fetiþã, la
Spitalul Universitar de
Urgenþã din Capitalã. Eveni-
mentul a avut loc cu circa
trei sãptãmâni mai devreme
decât era aºteptat. Ea a
nãscut prin cezarianã, fetiþa
– care va purta numele de
Sofia Raisa - având o
greutate de 2.715 grame ºi
47 de centimetri, potrivit
unui comunicat al unitãþii
medicale. Elena Bãsescu a
fost internatã sâmbãtã, în
cadrul Clinicii de Obstetricã
Ginecologie a spitalului,
fiind în a 35-a sãptãmânã a
sarcinii. Primul copil al
Elenei ºi, în acelaºi timp,
primul nepot al preºedintelui
Traian Bãsescu, a venit pe
lume în ziua în care mama
împlineºte un an de la
cãsãtorie. Preºedintele
Traian Bãsescu a declarat,
ieri, la ieºirea din Spitalul
Universitar, cã este bucuros
cã a primit „nobilul titlu de
bunic”, iar nepoþica sa este
sãnãtoasã ºi „deja a supt”.
Întrebat dacã ºi-a vãzut
nepoþica, Bãsescu a rãspuns:
„E, cum sã n-o vãd, am
þinut-o ºi în braþe”. Chestio-
nat cu cine seamãnã copilul,
preºedintele a menþionat:
„Cu mine, sigur. Se vede, cã
s-a ºi grãbit sã iasã”.

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nico-
lãescu, a anunþat, ieri, la ªcoala de
varã a PNL de la Constanþa, cã din
2014 se vor introduce
în programa ºcolarã
ore de educaþie sanita-
rã, în care elevii vor
învãþa ºi despre acor-
darea primului ajutor,
el arãtând cã a avut o
discuþie în acest sens
cu ministrul Educaþiei.
„Noi acum primul aju-
tor îl dãm de regulã
prin serviciile medica-
le, prin SMURD de re-
gulã. Dar ne gândim

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, sâmbãtã searã, la Antena 3,
rãspunzând unei întrebãri, cã, per-
sonal, va vota, ca deputat, împo-
triva proiectului Roºia Montanã,
precizând însã cã este important
cã toate argumentele pro ºi con-
tra proiectului vor fi prezentate în
cel mai transparent for, Parlamen-
tul. Întrebat despre faptul cã sus-
þinea, în trecut, cã proiectul tre-
buie respins ºi despre faptul cã
soþia sa, europarlamentarul Dacia-
na Sârbu, s-a declarat împotriva
exploatãrii, Ponta a rãspuns: „Eu
voi vota împotrivã, pe consideren-
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„Existã deja un cod CAEN, 1071 dacã nu mã
înºel, la care se va aplica TVA redusã, dar din
acel cod CAEN vor fi exceptate produsele de
patiserie proaspete. Deci cozonacul, checul ºi
alte produse care intrã în aceastã categorie vor
avea tot TVA de 24%”, a spus Constantin. În
detaliu, ordonanþa de modificare a Codului Fis-
cal aprobatã de Guvern reduce TVA pentru li-
vrarea tuturor sortimentele de pâine, precum ºi
pentru cornuri, chifle, batoane, covrigi, miniba-
ghete, franzeluþe ºi împletituri, care se încadrea-
zã în grupa produse de brutãrie la codul CAEN
1071, fãinã albã de grâu, fãinã semialbã de grâu,
fãinã neagrã de grâu ºi fãinã de secarã, triticum
spelta, grâu comun, meslin ºi secarã.

Preþurile biletelor de tren cresc diferenþiat de la
1 septembrie, cu pânã la 10%, mãsura fiind apro-
batã prin ordin al conducerii Ministerului Trans-
porturilor, luând în calcul evoluþia inflaþiei ºi ma-
jorarea din ultimii doi ani a unor costuri ale CFR
Cãlãtori, cu combustibili, energie sau piese. Pen-
tru rutele scurte (parcurse de trenurile Regio),

creºterea va fi operatã prin rotunjirea tarifului la
50 bani sau la leu, prin majorãri cu valori cuprinse
între 10 bani ºi 50 bani, în vreme ce pentru rutele
lungi, la trenurile InterRegio (IR) scumpirea va fi
de pânã la 10%.

Bijuteriile din aur ºi/sau platinã, cu excepþia
verighetelor, vor fi accizate din aceastã lunã cu 1
euro/gram pentru bijuterii de pânã la 14 K inclusiv
ºi cu 2 euro/gram pentru mai mult de 14 K, maºi-
nile cu motor peste 3.000 cmc vor fi accizate cu
1 euro/cmc, acciza la cafea ºi bere nefiind schim-
batã. Pentru maºini, acciza va fi aplicatã în cazul
autoturismelor ºi autoturismelor de teren, inclu-
siv cele importate sau achiziþionate intracomuni-
tar, noi sau rulate, a cãror capacitate cilindricã
este mai mare sau egalã cu 3.000 centimetri cubi.
Confecþiile din blãnuri naturale vor fi accizate cu
50 euro la bucatã pentru produse cu o valoare
unitarã între 500-1.500 euro, cu 200 euro/bucata
pentru valori cuprinse între 1.501-3.000 euro, cu
450 euro/bucata pentru valori între 3.001-4.500
euro, cu 750 euro/bucata pentru valori cuprinse
între 4.501-6.000 euro ºi cu 1.200 euro/bucata
pentru produse în valoare mai mare de 6.000 euro.
Armele de vânãtoare ºi cele de uz personal, altele
decât cele de uz militar sau de uz sportiv, vor fi
accizate cu 50-1.500 euro/bucata, în funcþie de
valoare, iar cartuºele cu glonþ vor fi, de aseme-
nea, accizate cu 0,1-0,4 euro/bucata. Pentru nave
cu vele care au lungime egalã sau mai mare de 8
metri va fi aplicatã o accizã de 500 euro/metru
liniar din lungimea navei. Guvernul va acciza ºi
vehiculele ºi motoarele de peste 100 CP destinate
iahturilor, altor nave ºi ambarcaþiuni de agrement.

Nicolãescu: Din 2014 introducem
în programa ºcolarã ore de educaþie sanitarã

deja sã facem un proiect de educa-
þie ºi sã începem din ºcoalã. Am
vorbit cu colegul meu, cu ministrul

Educaþiei, ºi - anul ãsta
nu reuºim - dar de la
anul sã introducem în
programa ºcolarã ore
de educaþie sanitarã, în
care va intra ºi primul
ajutor”, a spus Nicolã-
escu. El a arãtat cã se
încearcã, de aseme-
nea, ºi revizuirea me-
dicinii ºcolare, despre
care a afirmat cã astãzi
„e la pãmânt” ºi cã „de
fapt, nu mai existã”.

Premierul, parlamentarilor USL: În primele sãptãmâni ale sesiunii sã adoptaþi iar Legea referendumului

Ponta: Votul meu de deputat
va fi împotriva proiectului Roºia Montanã

tele pe care le-am spus”. La in-
sistenþa moderatorilor, premierul
a reiterat cã va vota, ca deputat,
împotriva proiectului: „Votul meu
de deputat va fi împotrivã”. Vi-
neri, Ponta a spus cã proiectul
Roºia Montanã este unul extrem
de controversat, de care personal
nu este convins, el arãtând cã par-
lamentarii PSD nu vor da un vot
politic, ci vor vota fiecare potri-
vit propriei conºtiinþe. În schimb,
preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a spus cã îºi va face cunos-
cutã poziþia personalã legatã de
proiect dupã dezbateri.

Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbãtã, la
reuniunea grupurilor parlamentare ale USL, de la
Constanþa, cã în primele sãptãmâni ale sesiunii
parlamentare trebuie adoptatã din nou Legea re-
ferendumului, pentru a fi trimisã a doua oarã pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, acesta având astfel
obligaþia de a o promulga. „ªtiþi cã, în stilul deja
tradiþional de sabotaj al domnului Bãsescu, Legea
cu referendumul, aºa cum a fost ea consideratã
constituþionalã de cãtre Curtea Constituþionalã, e
tot la dumneavostrã. Deci asta înseamnã cã în
primele sãptãmâni trebuie sã o adoptaþi din nou,
sã o trimiteþi a doua oarã, ºi din fericire a doua
oarã (n.r. - Traian Bãsescu) nu mai are voie sã o
mai retrimitã. În zece zile, dacã nu mã înºel, e
obligat sã o promulge, ºi în acest fel intrã în vi-
goare termenul de un an în care, de asemenea, se

ºi aplicã”, le-a transmis Ponta aleºilor USL. El i-a
rugat, totodatã, pe aceºtia sã nu considere pro-
iectul de modificare a Cosnstituþiei un proiect sus-
pendat. „Probabil cã mâine, cu 50% prezenþã ºi
cu boicot din toate pãrþile al celor care nu vor sã
se schimbe nimic în România, va fi dificil sã tre-
cem modificarea Constituþiei. (…) Eu propun - ºi
o sã decidem împreunã - ca primul tur al alegeri-
lor prezidenþiale, cu 30% prag de prezenþã, e un
moment foarte bun. E ºi o temã pentru alegerile
prezidenþiale, ºi anume reformarea sistemului con-
stituþional românesc. Dacã cei de la PDL vor boi-
cota primul tur, cu atât mai bine, nu cred cã ne
vom supãra. Ce vreau sã vã rog este sã nu-l con-
siderãm un proiect suspendat, ci extrem de im-
portant pentru ce am promis”, a spus Ponta. În
29 mai, Camera Deputaþilor a adoptat proiectul

de lege privind reducerea pragului de prezenþã la
referendum la 30%. Iniþiativa legislativã modificã
Legea referendumului în sensul reducerii pragu-
lui de prezenþã la acest tip de scrutin de la 50% la
30% ºi introduce condiþa unui vot de 25% din
alegãtori pentru validarea rezultatelor. Opoziþia a
atacat la Curtea Constituþionalã legea, iar Curtea a
decis cã actul normativ este constituþional în mã-
sura în care nu se aplicã referendumurilor organi-
zate în decurs de un an de la data intrãrii în vigoa-
re a legii. Preºedintele a cerut Parlamentului ree-
xaminarea legii, pe motiv cã în aceastã formã nu
se asigurã o reprezentativitate suficientã, lucru care
nu s-a întâmplat pânã acum. În consecinþã, un
referendum pentru modificarea Constituþiei orga-
nizat anul acesta ar trebui sã beneficieze de pre-
zenþã de 50% la urne pentru a fi validat.
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„De-o parte avem o societate
de oameni simpli, inculţi, pe de
altă parte legile încâlcite, de o
complexitate savantă,  date în
mâna acestor oameni ca să le
aplice. Câţi primari ştiu să caute
în legile organice ale primăriei,
pe care le au în mână (...), câţi
înţeleg”, scria pe la 1870 publi-
cistul Grigore Păuc escu, fonda-
torul revistei „Dreptul”, referin-
du-se la contradic ţia existentă în-
tre caracterul încâlcit,  savant al
legislaţiei şi nivelul de înţelegere
al unor aleşi loc ali. Contradicţia
rămâne în actualitate, generând
disc uţii ap rinse,  tens ion ate,
uneori... denaturate. La şcoala de
vară a TDL, europarlamentarul
Monic a Mac ovei,  nebănuită de
îndoieli, a spus, sâmbătă, referin-
du-se la legea ANI, că eventuala
modificare a acesteia ar avea un

MIRCEA CANŢĂR

O discuţie... denaturată
efec t dezastruos asupra raportu-
lui MCV şi aderării la spaţiul
Schengen. Tot ea a mai adăugat
că ANI a devenit „spaima USL”
şi, în context, s ingura soluţie pe
care Uniunea Soc ial Liberală o
vede este să o desfiinţeze. „Solu-
ţia a fost găsită de Victor Ponta
şi mai recent primarul Craiovei,
Olguţa Vasilescu, care au consta-
tat că jumătate din primarii din
România sunt incompatibili”, a
mai spus Monica Mac ovei. Abor-
darea tranşantă, lipsită de orice
nuanţare a europarlamentarului
PDL menţionat, n-are nimic sur-
prinzător. Circumscriindu-se unui
atac politic realmente firesc.  Deşi
prea puţină contingenţă avea de-
mersul său c u tineretul PDL-ist
strâns în tabăra de vară. Cea mai
mare parte nefiind bănuită de mi-
nima cunoaştere a subiectului dis-

cuţiei. Numai că abordarea e re-
almente defazată, chiar dacă re-
feriri la Legea 161/2003 privind
conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor în exercitarea
demnităţilor şi funcţiilor publice
s-au formulat, în exces,  în ultima
vreme, mai ales după respingerea
proiectului de revizuire, prin avi-
zul negativ al ministrului Justiţiei.
Legea 161/2003, „din vremea gu-
vernării Adrian Năstase”, nu este
singulară în ceea ce priveşte in-
c ompatibilitatea aleş ilor, f iind
ac ompaniată de prevederile din
Legea 215/2001 şi de cele din Sta-
tutul aleşilor locali, Legea 393/
2004. Şi la zece ani de la intrarea
în vigoare a acestor  acte norma-
tive anumite aspecte ar trebui re-
discutate. Pot rămâne aşa c um
sunt stipulate, dar nimeni nu poa-
te interzice parlamentarilor  USL

să dea curs vocilor aleşilor locali
din teritoriu. Şi nu toţi sunt „pe-
nali”, nu toţi cei sancţionaţi potri-
vit reglementărilor aplicabile au fost
de rea credinţă sau animaţi de frau-
darea banului public. S-a creat, de
pildă, un tip de incompatibilitate
prin prezenţa unui ales local într-
un consiliu de administraţie al unei
societăţi comerciale, pendinte de
entitatea administrativă locală. Si-
gur, Horia Georgescu, preşedinte-
le ANI, a expediat speţa cu lejeri-
tate: „Legea este clară. Aleşii lo-
cali îşi pot desemna reprezentanţi,
ei nu pot să spună că nu au ştiut
de această prevedere”. Şi dacă n-
au ştiut? Fiindcă e vorba de inter-
pretare, prezenţa alesului local într-
un astfel de consiliu de adminis-
traţie fiind tocmai aceea de a ve-
ghea la buna chibzuire a banului
public. Aşa cum domnia sa are

dreptul la îndreptăţite puncte de
vedere, aşa c um eurodeputatul
Monica Macovei poate susţine ce
crede de cuviinţă, cu patima deloc
bine temperată, fără a se disocia
de convingerile sale politice, tot aşa
liderii USL Victor Ponta şi Olguţa
Vasilescu pot exprima păreri, in-
clusiv aceea că Legea 161/2003
este, în momentul de faţă, una pre-
tabilă la corective. Parlamentarii
USL nu pot avea embargou în a
rediscuta prevederile unei legi de
acum zece ani, iar faptul că preşe-
dintele ANI îşi apără cu zel obiec-
tul de activitate este ceva care îl
priveşte. „Indiferent dacă legea se
schimbă sau nu, situaţia de incom-
patibilitate rămâne. Cei care sunt
în stare de incompatibilitate nu
mai pot face nimic”, a susţinut
domnia sa. Şi dacă se prevede alt-
fel în lege?

La Vilnius va fi o reuniune cu o agendă
bogată, în centrul căreia se află o temă de
interes major, cea a eficienţei utilizării resur-
selor la nivel european. Practic, în cadrul
conferinţei de astăzi, va fi analizat unul din-
tre cele cinci obiective esenţiale ale Strate-
giei Europa 2020, cel care vizează reduce-
rea consumului de energie şi a emisiilor de
gaze cu efect de seră şi creşterea ponderii
surselor de energie regenerabilă. „Aşa cum
se procedează de obicei, Biroul Comitetului
Regiunilor, din care fac parte preşedinţii de-
legaţiilor din statele membre ale UE, îşi des-
făşoară şedinţele nu doar la Bruxelles, ci şi
în ţara care deţine preşedinţia Uniunii. De
data aceasta, gazda este Lituania. Accentul
la această conferinţă este pus pe contribuţia
oraşelor şi regiunilor, iar instrumentele la care
pot apela autorităţile locale nu sunt puţine.
Dacă ne uităm doar la câteva din-
tre proiectele majore pe care le
derulează Consiliul Judeţean Dolj,
vedem că sunt strâns legate de
acest principiu”, a subliniat Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dolj.
Investiţii de 185 de milioane
de euro

Şeful administraţiei doljene a
mai spus că un rol recunoscut al
autorităţilor locale pentru înde-
plinirea acestui obiectiv din Stra-
tegia Europa 2020 priveşte ma-
nagementul deşeurilor, domeniu
în care CJ Dolj implementează
un proiect de aproape 50 de mi-

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa:

„La Vilnius va fi analizat unul dintre
cele cinci obiective esenţiale ale

Strategiei Europa 2020”
Preşedintele Consiliului Judeţe an (CJ) Dolj,

Ion Priote asa, se  va afla, t imp de două zile, as-
tăzi ş i mâine , la Vilnius, în Lituania, unde va
lua parte,  în calitate de me mbru şi de  pre şedin-
te  al Dele gaţiei Românie i la Comite tul Regiu-
nilor (CoR), la şedinţa Biroului CoR. Cu aceas-

tă ocazie , Ion Prioteasa, preşe dintele  CJ Dolj,
va participa şi la o conferinţă organizată cu spri-
jinul pre şedinţiei lituanie ne a Uniunii Europe-
ne  (UE), sub genericul „O Europă eficientă din
punctul de  ve dere  al utilizării resurse lor - Con-
tribuţia regiunilor şi oraşelor“.

lioane de euro, din fonduri obţinute prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial Mediu, în ca-
drul căruia reciclarea este o componentă im-
portantă. „Vorbim, desigur, şi despre mas-
terplanul de apă, pentru că eficienţa în utili-
zarea resurselor înseamnă şi o folosire raţi-
onală a surselor  de apă. La acest capitol
avem, în derulare sau deja încheiate, inves-
tiţii de 185 de milioane de euro, tot prin POS
Mediu, în prima fază a proiectului, şi vom
atrage alte aproape 300 de milioane de euro
pentru cea de-a doua etapă, în perioada de
programare 2014-2020”, a mai spus  Ion
Prioteasa.
„În anul 2011 am preluat în administrare
două arii naturale”

Preşedintele Consiliul Judeţean Dolj sus-
ţine că un sistem modern de alimentare cu

apă şi canalizare, la nivel judeţean, pre-
supune inclusiv tratarea şi epurarea ape-
lor uzate, deci reducerea poluării me-
diului. „Spun acest lucru pentru că pro-
tejarea ecosistemelor este enumerată, în
acest plan european de eficientizare a
utilizării resurselor, printre acţiunile pe
care le pot întreprinde autorităţile loca-
le. Iar consiliul judeţean şi-a asumat şi
în această privinţă o serie de responsa-
bilităţi.  În anul 2011 am preluat în ad-
ministrare două arii naturale, Bistreţ şi
Confluenţa Jiu-Dunăre. Alături de Co-
ridorul Jiului, de Pădurea Zăval şi de
locul fosilifer Drănic, ele fac acum ob-
iectul unui proiect cu finanţare europea-
nă de 8 milioane de lei, pe care îl avem
în derulare şi care urmăreşte protejarea
florei şi faunei. Adăugând investiţiile pe

care le-am făcut pentru dotarea
unităţilor  medic o-sociale din
subordine cu panouri solare şi
pompe geotermale, vedem că ne-
am implicat în mai toate direcţiile
mari de acţiune“, a precizat preşe-
dintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
Mâine, dezbatere legată
de eficienţa utilizării resurselor

Cea de-a 147-a şedinţă a Biroului Co-
mitetului Regiunilor este programată să
aibă loc în a doua zi a reuniunii de la
Vilnius. „Pe ordinea de zi, avem o dez-
batere legată de eficienţa utilizării re-
surselor, dar şi declaraţia în perspecti-
va Analizei anuale a creşterii pe 2014,
la care am depus, alături de colegii din

Irlanda, patru amendamente.
Tot marţi, voi avea o întrevedere cu di-

rectorul Direcţiei de Comunicare, Presă şi
Evenimente din cadrul Comitetului Regiuni-
lor, domnul Laurent Thieule, la cererea aces-
tuia, în ideea de a pune la punct, pentru pe-
rioada următoare, o serie de aspecte legate
de comunicare“, a declarat Ion Prioteasa,
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi al
Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor.

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj, au anunþat cã,
în noaptea de vineri spre sâmbãtã, lucrã-
tori din cadrul Serviciului de Investigare
a Fraudelor, în colaborare cu inspectori
din cadrul Secþiei Regionale de Poliþie

Marfã de contrabandã în valoare de peste
180.000 lei descoperitã într-un autocar

Poliþiºtii craioveni de investigarea fraudelor ºi inspectorii DRAOV Craiova
au descoperit, în urma unei acþiuni organizate în noaptea de vineri spre sâmbã-
tã, într-un autocar care efectueazã curse regulate Craiova – Istambul, marfã de
contrabandã în valoare de peste 180.000 lei. Este vorba despre þigãri, parfu-
muri, pantofi ºi 1 kilogram de argint, ascunse prin diverse compartimente ale
vehiculului, care au fost ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor.

Transporturi Craiova ºi Direcþia Regio-
nalã de Accize ºi Operaþiuni Vamale
(DRAOV) Craiova, au organizat o acþiu-
ne pentru prevenirea ºi combaterea frau-
delor vamale. În cadrul acþiunii, poliþiºtii
au oprit în trafic un autocar condus de
cetãþeanul turc Akunes Turgut, de 46 de
ani, care efectueazã curse regulate Cra-
iova-Istanbul. Cu ocazia controlului va-
mal efectuat, oamenii legii au descoperit,
ascunsã în diverse compartimente ale
autocarului, mai multe marfã nedeclara-
tã. Este vorba despre mai mult de 700 de
pachete de þigãri netimbrate, de diferite
mãrci, 280 parfumuri, 200 pereche pan-
tofi ce poartã însemnele unor mãrci con-
sacrate, precum ºi un kilogram de argint.

„Marfa descoperitã a fost ridicatã în
vederea continuãrii cercetãrilor, existând
suspiciuni cu privire la implicarea cetã-
þeanului turc în activitãþi de contraban-
dã, valoarea de piaþã a produselor con-
fiscate ridicându-se la peste 180.000 lei.
Poliþiºtii continuã cercetãrile în acest
caz, sub aspectul comiterii infracþiunii
de contrabandã”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
sâmbãtã seara, în jurul orei 18.00, po-
liþiºtii Secþiei 1 Poliþie Ruralã Craiova
au fost anunþaþi de Mihaela P., de 39 de
ani, din comuna Terpeziþa, cã fiul sãu,
Iliuþã, în vârstã de 12 ani s-a autoin-
cendiat accidental. La faþa locului au
ajuns oamenii legii ºi o ambulanþã a Ser-
viciului Judeþean de Ambulanþã Dolj, iar
din primele cercetãri ale oamenilor legii
s-a stabilit cã cã minorul a mers într-o
dependinþã a locuinþei în care se afla o
sobã pe lemne ºi a încercat sã aprindã
focul în interior aruncând motorinã
dintr-o sticlã. S-a stropit însã ºi el, ast-
fel cã l-au cuprins flãcãrile ºi s-a auto-

Un bãieþel în vârstã
de 12 ani, din comuna
Terpeziþa, a fost trans-
portat la Spitalul de
Arºi din Bucureºti,
sâmbãtã seara, cu
elicopterul SMURD,
dupã ce a ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova cu
arsuri de gradul II ºi
III pe aproximativ 85 la

sutã din suprafaþa corpului. Din cercetãrile poliþiºtilor s-a stabilit cã
bãiatul a încercat sã aprindã focul într-o sobã dintr-o anexã a locuinþei
ºi s-a stropit cu motorinã.

incendiat suferind arsuri de gradul II ºi
III pe aproape întreaga suprafaþã a cor-
pului.

„Minorul a fost transportat în stare
gravã cu ambulanþa la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Poliþiºtii fac
cercetãri în continuare în vederea sta-
bilirii cu exactitate a împrejurãrilor în
care a avut loc evenimentul”, a decla-
rat inspector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Medicii
de la Spitalul de Urgenþã Craiova au
decis ca minorul sã fie transportat de
urgenþã cu elicopterul SMURD la Spi-
talul de Arºi din Bucureºti, unde Iliuþã
a ºi ajuns, sâmbãtã seara.

Un craiovean de 22 de ani a fost
rãnit ºi este cercetat penal dupã ce,
bãut fiind, la volan, a intrat cu BMW-
ul pe care îl conducea în zidul unui
imobil. Accidentul s-a petrecut în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, pe
strada „Panait Moºoiu”
din Craiova. Din primele
cercetãri ale poliþiºtilor
rutieri s-a stabilit faptul
cã Alexandru Saioc, de
22 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un au-
toturism BMW, pe fon-
dul vitezei excesive, a
pierdut controlul asupra
direcþiei de mers, apãrã-
sit carosabilul ºi s-a izbit
de zidul unui imobil. În
urma accidentului a rezul-
tat rãnirea uºoarã a con-

Accident provocat de ºofer bãut
ducãtorului auto, precum ºi dete-
riorarea unei conducte de alimenta-
re cu gaz a imobilului respectiv ºi a
firidelor de protecþie. La faþa locu-
lui s-au deplasat lucrãtori din ca-
drul Distrigaz Sud (GDF Suez), care

au remediat avaria produsã. Con-
ducãtorul auto a fost testat cu apa-
ratul alcooltest, rezultând o con-
centraþie de 0,43 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care a
fost condus la spital în vederea re-

coltãrii de probe biologi-
ce. „În cauzã, s-a întoc-
mit dosar penal sub as-
pectul sãvarºirii infracþi-
unilor de vãtãmare cor-
poralã din culpã, precum
ºi conducere a unui au-
tovehicul de cãtre o per-
soana avand o concen-
traþie alcoolicã în sange
care depãºeºte limita le-
galã”, a declarat inspec-
tor principal Alin Apos-
tul, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, sâmbãtã, în jurul orei
17.00, în comuna Podari avut loc un accident rutier sol-
dat cu decesul unei persoane. Din primele cercetãri ale
poliþiºtilor Biroului Rutier Craiova a reieºit faptul cã Ion
Hîrºie, de 42 ani, din comuna Þuglui, în timp ce condu-
cea un moped fãrã a poseda permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule, din cauza neîndemânãrii a
pierdut controlul asupra direcþiei de mers ºi, pãrãsind
partea carosabilã spre dreapta, a intrat în coliziune cu un
cap de pod din beton, dupã care a fost proiectat în ºanþul
de scurgere a apei fluviale. În urma acestui accident,
conducãtorul mopedului a decedat pe loc. În cauzã, po-
liþiºtii continuã cerecetãrile pentru stabilirea cu exactitate
a tuturor împrejurãrilor producerii accidentului.

Un bãrbat de 42 de ani, din comuna
Þuglui, ºi-a pierdut viaþa, sâmbãtã dupã-

amiazã, dupã ce s-a izbit cu mopedul într-un
cap de pod din beton. Bãrbatul nu avea

permis de conducere.

Poliþiºtii craioveni au continuat
ºi la acest sfârºit de sãptãmânã
seria activitãþilor preventive. Ast-
fel, în cursul zilei de vineri, având
în vedere desfãºurarea Campaniei
de prevenire a infracþiunilor de tâl-
hãrie prin smulgere de obiecte ,,Un
om prevenit este un om salvat!”,
Campaniei de prevenire a victimi-
zãrii copiilor în perioada vacanþei,
ºi Campaniei de prevenire ”Nu te
lãsa înºelat!”, date fiind evenimen-
tele sesizate în Craiova privind fur-
turi din autoturisme sãvârºite în
parcãrile supermarketurilor prin
metoda înþepãrii anvelopelor, poli-
þiºtii de proximitate din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova s-au deplasat
în  Piaþa Centralã din Craiova unde
s-au întâlnit ºi au discutat cu ce-
tãþenii în scopul pregãtirii antivic-
timale a acestora. Astfel, craiove-
nii au fost informaþi cu privire la
modurile de operare folosite de
autorii de infracþiuni ºi modalitãþile

Acþiune a poliþiºtilor
de proximitate în Piaþa Centralã

de prevenire ºi combatere a fapte-
lor antisociale, totodatã fiindu-le
prezentate sfaturi pentru preveni-
rea infracþiunilor de furt din locuinþe
prin distragerea atenþiei (prezenta-
rea de produse de curãþat ºi deter-
genþi, a unor servicii de curãþenie
ºi deratizare, colectarea de materi-
ale feroase ºi neferoase, prezenta-
rea sau atribuirea unor calitãþi ofi-
ciale, oferirea unor ajutoare finan-

ciare din partea autori-
tãþilor locale cu titlu gra-
tuit în schimbul înmâ-
nãrii unei fotocopii a
cuponului de pensie sau
a actului de identitatet),
tâlhãrie (smulgerea de
obiecte), înºelãciune,
etc. În cadrul acþiunii,
poliþiºtii de proximitate
au distribuit peste 350
pliante cu sfaturi pre-
ventive, dupã cum au
precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Capcanele unei negaţii
Nepoţii se aliază cu bunicii spre a-şi de-

capita părinţii: iată o axiomă a unui formalist
rus genial pe care o propusese, pe vremea
avangardei pre-staliniste cu aplicabilitate
exclusivă la domeniul artei. Pe scurt, era
vorba despre faptul, constatabil în succesi-
unea modelelor artistice (literare îndeosebi),
că o nouă generaţie îşi arogă aproape pro-
gramatic sarcina de o nega pe cea imediat
precedentă în baza unei complicităţi cu cea
dinaintea aceleia: copii decişi să-şi „ucidă”
părinţii cu preţul reabilitării …bunicilor.

Dincolo de un eclatant gust de şaradă,
raţionamentul acesta îmi pare a avea oare-
care legitimitate şi în spectrul mai larg al is-
toriei. Conectat la concepţia lui Giambattis-
ta Vico devenită celebră prin formula „corsi
e ricorsi” (potrivit căreia, dacă istoria nu se
repetă, atunci ea urmează o evoluţie în spi-
rală: e epocă nouă o reia pe cea anterioară,
niciodată de la bază, ci de undeva de pe tra-
seul ei sinusoidal, aşadar „spiralat”!), prin-
cipiul (estetic) din care semiotica şi-a făcut

un fundament şi un punct de referinţă se
verifică şi în spaţiul celei mai aprinse şi spi-
noase dezbateri postdecembriste de la noi.

S-a instalat, imediat după decembrie ’89,
la noi, practica (mai mult ca modă, întrucât
cu discutabil suport teoretic) unei negări
totale a perioadei istorice cuprinse în arcul
de timp dintre 1945 şi 1989. Perioadă, fi-
reşte, amendabilă, nu numai în baza denun-
ţării unei ideologii de împrumut şi alocate,
prin forţă, unei societăţi româneş ti în tota-
lă disjuncţie cu esenţa corosivă a ei, ci şi a
unui lung şir de crime şi injustiţii devenite
politică de stat. Nimic de obiectat la un astfel
de proces, util şi urgent, îndeosebi pentru
nevoia unei terapii, chiar  dacă, pentru evi-
tarea – ori măcar uşurarea – şocului pre-
supus de o vidare totală a unei is torii totuşi
trăite, gestul unei negări absolute şi lipsite
de un necesar şi util simţ al nuanţelor ne-ar
fi lipsit de riscurile unor capcane mai gra-
ve dec ât invoc ata c ulpă pusă în c ârca
…nostalgicilor.

Mărturisesc că, oripilat de mulţimea de
„piraţi” ai anticomunismului, ieşiţi, mulţi din-
tre ei, fie de prin coclaurile interlope scăpa-
te sau înadins conservate de sub vigilenţa
de fier a vechiului regim, fie chiar de sub
pulpana unei nomenclaturi funcţionând ca o
feudă autonomă, mi-am rezervat rolul, poa-
te cel mai ingrat, al unei situări imparţiale;
orice intransigenţă nedecantată la nivelul
propriei conştiinţe eşuează, invariabil, într-
o intoleranţă nu mai puţin nocivă decât cea
împotriva căreia este purtată.

Nu mă recunosc, prin urmare, nici în tag-
ma nostalgicilor inclemenţi, motivaţi, cu si-
guranţă, de grija de a-şi eluda ori justifica
mizeriile propriilor complicităţi cu relele ve-
chiului regim; nu mă regăsesc însă în nici
un chip nici în detaşamentele, în mare parte
juvenile, ale unor negaţionişti autopropuşi pe
post de „judecători-jandarmi” ai unei perioa-
de căreia i se contestă chiar faptul că, în
ambientul ei oricât de insalubru şi de marcat
de injustiţii, totuşi fiinţe umane, câteva ge-

neraţii, au – şi am – trăit. Şi am făcut-o,
mulţi dintre noi, cu spectrul supravieţuirii
deasupra capului, uneori clipă de clipă, uneori
cu compromisuri, mai mari ori mai mici, cu
vinovăţii dar şi cu rezistenţe, ştiute ori neştiu-
te, cu îngrijorări de tot felul, prizonieri ai
unui destin golit, abuziv, de propriile decizii.
Şi, mai ales, hăituiţi de grija, poate cea mai
importantă şi mai gravă dintre toate, de a ne
creşte copiii cât mai feriţi de agenţii pato-
geni ai unei politocraţii ce-şi pierduse, de-
mult, aproape orice legătură cu realitatea.

Iată de ce, în faţa unor deşănţate campa-
nii întreţinute de nişte „gropari” ai istoriei
ultimelor decenii ale ţării, în recuzul  ferm al
unei astfel de negaţii demolatoare a tot şi a
toate, îmi rezerv unicul drept căruia îi con-
fer o consistenţă de destin: acela de a spune
răspicat că, da, în acei ani tulburi şi bicis-
nici, noi am trăit. Unicul răspuns la insidioa-
sa întrebare recurentă încă şi azi, ce-aţi fă-
cut în ultimii cincizeci-şaizeci de ani? Am
trăit. Ce puteam face?

Sesiunea s-a închis după patru
minute, şi aproape nimeni nu a reu-
şit să depună datele. Pur şi simplu,
site-ul ministerului a apărut tot tim-
pul ca fiind blocat. Astfel au apărut
suspiciuni concludente de fraudă,
suspiciuni care trenează şi astăzi şi
care sunt verificate de instituţiile
sttaului.  Blocarea serverului unde
trebuiau depuse proiectele a stârnit
furia celor care nu au reuşit să com-
pleteze documentaţia, deci au ratat
şansa la finanţare. Aceştia au adus
acuze dure ministerului, cum că ar
fi favorizat anumite firme care, deşi
site-ul a fost blocat, au reuşit să de-
pună datele. Pentru că s-a făcut
mult tam-tam, ministerul s-a văzut
nevoit să anuleze licitaţia urmând ca
procedura de înscriere a dosarelor
pentru ajutoarele destinate firmelor
mici să fie reluată la o dată care nu
a fost stabilită încă. „Uimitor ce s-
a întâmplat. Nu am cuvinte. Nicăieri
în Europa asta nu se întâmplă aşa
ceva şi culmea, ministrul respectiv
mai este încă în funcţie. Din punc-
tul nostru de vedere ministrul Chi-
ţoiu ar trebui să părăsească de ur-
genţă ministerul. Este o încercare
clară de fraudare a unor întreprin-
zători şi de absorbţie pentru anu-
mite buzunare”, a subliniat preşe-
dintele PDL Dolj, Marian Jean Ma-
rinescu.
Unu din patru tineri
sub 25 de ani sunt şomeri

La acest eveniment au partici-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,
atac la ministrul Chiţoiu:

„Trebuie să demisioneze...aşa ceva
nu s-a văzut în toată Europa!”

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, orga-
nizată la sediul PDL Dolj, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, a pus în discuşie două
probleme importnate care s-au ridicat la Şcoală
de Vară a TDL, desfăşurată în staţiunea Eforie
Nord, una le gată de lipsa locurilor de muncă şi
cre şterea îngrijorătoarea a şomajului în ţara
noastră şi cea de -a două legată de modul în care
s-a derulat primul apel referitor la înscrierea
proiectelor în cursa pentru cei maximum 200.000

de e uro ofe riţi de  stat, prin Ministerul Finanţe-
lor,  firmelor mici (minimis) ce  a avut loc mier-
curi, 28 august. Pe lângă cele două aspecte, pre-
şedintele PDL Dolj a mai discutat şi despre acţi-
unile concrete pe care le  vor face , atât la nive-
lul adminis traţiei judeţene, cât şi la nivelul Par-
lamentului pentru a modifica hotârârea care sti-
pule ază preţurile me dii ale  produse lor agricole
pentru dete rminarea veniturilor obţinute din
arendarea bunurilor agricole.

pat 600 de tineri democrat-libe-
rali din toate organizaţiile judeţe-
ne ş i au luat parte mai mulţi par-
lamentari ş i eudeputaţi, printre
care Andreea Paul Vass, Monica
Macovei, Traian Răzvan Ungurea-
nu, Petru Luhan, Roberta Anas-
tase şi bineînţeles vicepreşedintele
PDL, Marian Jean Marinescu,
care a mai vorbit ier i, în cadrul
ac eleiaş i c onferinţe de presă şi

despre îngrijorările tinerilor vizavi
de lipsa locurilor de muncă şi de-
spre exodul tinerilor  din România
către alte ţări ale UE.  „Populaia
stabilă tânără a scăzut cu un s fert
în ultimul deceniu, la 5,3 milioa-
ne români c u vârsta între 15 şi 34
de ani. O jumătate de milion de

tineri sunt plecai, ofic ial, pe pe-
rioade îndelungate în străinătate.
Opt din zece tineri caută afară un
salariu mai bun. Şase din zece ti-
neri s-ar întoarce acasă,  iar restul
de patru s-ar  stabili afară. ?Unu
din cinci persoane tinere au studii
superioare. Dintre ac eştia, marea
majoritate lucrează în alt dome-
niu decât în cel pentru care s-au
pregătit (80%). Unu din patru ti-
neri sub 25 de ani sunt şomeri”, a
mai spus Marian Jean Marinescu.
România are de cheltuit aproape
40 miliarde de euro în 2014-2020
şi încă aproape o jumătate de mi-
liard de euro în 2014-2015 din bani
europeni pentru absorbţia şoma-
jului în rândul tinerilor. „USL îşi
bate efectiv joc de tineri. Guver-
nul nu are un plan convingător de
măsuri, care să respecte condiţii-
le minimale de calitate, pentru a
le înainta Comisiei Europene”, a
subliniat preşedintele PDL Dolj.
Pedeliştii fac demersuri
pentru modificarea preţul
mediu de vânzare a grâului

Marinescu spune că au discutat
în cadrul Biroului Permanent al PDL
Dolj, susţinut ieri dimineaţă, la se-
diul partidului şi despre situaţia aren-

daşilor şi a aren-
datorilor în ceea
ce priveşte plata
impozitului. Con-
silierul judeţean,
Marcel Marcea a
prezentat c u
această ocazie, o
analiză amănuţită
pe judeţe. Mari-
nescu spune că
toată problema
pleacă de fapt de
la Codul Fisc al,
unde se stipulea-
ză greşit, că din
acest an, se plă-
tesc impozite afe-
rente preţurile
medii calculate în
cursul anului 2012. În Dolj, acest
preţ a fost la începutul lui 2013, de
0,98 lei/kg, dar astăzi grâul se vin-
de cu 0,65 lei/kg. „Astăzi ne vom
întâlni la Bucureşti, tot Biroul Per-
manent Naţional al PDL şi parlamen-
tarii vor face un proiect de modifi-
care a Codului Fiscal sau o propu-
nere pe care o vom înaint-o Gu-
vernului, Codul Fiscal fiind mai
greu de modificat acum. Şi vom
demonstra cu argumente, că la ora
actuală, în ţară este un haos, că sunt
deja consilii judeţene care au modi-

ficat preţurile stabilite la începutul
anului cu preţul care se vinde astăzi
produsul. Cheia este în faptul că tre-
buie modificat în Condul Fiscal ter-
menul de an fiscal cu an agricol.
Adică preţul să se fixeze la începu-
tul anului agricol şi nu la începutul
anului fiscal. La fel vor proceda şi
colegii mei consilierii judeţeni care
vor face un proiect şi îl vor prezen-
ţa conducerii CJ Dolj”, a spus Ma-
rian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN

Marcel
Marcea
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Simpozionul de sculpturã „Dru-
muri Brâncuºiene”, aflat la prima
ediþie la Craiova, a ajuns la final.
Cele ºapte opere de artã care au
fost executate cu aceastã ocazie,
„Desprinderi” – de Paul Popescu,
„Levitaþie” – de Valentin Duicu,
„Deschidere” – de Alin Totescu,
„Piatrã de hotar” – de Emilian Po-
pescu, „Lacrimã” – de Dan Nica,
„Fereastrã cu voal” – de Marcel

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Cristian David:

„Limba oferã oamenilor sentimentul de apartenenþã
la o conºtiinþã ºi un trecut istoric comun”

Voinea ºi „Clepsidra vieþii” –de
Eugen Barzu, au fost realizate din
blocuri uriaºe de marmurã, pe ºan-
tierul de creaþie de pe velodromul
din Parcul ”Nicolae Romanescu”.
Toate sculpturile au fost aduse,
ieri, pe esplanda TNC pentru a
putea fi admirate de craioveni. Pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, care a participat la prezentarea
lucrãrilor, le-a mulþumit sculptori-

lor pentru efor-
tul pe care l-au
depus în aceas-
tã lunã, cât timp
s-a desfãºurat
simpozionul, ºi
le-a lansat a
nouã provocare
pentru anul vii-
tor. În cadrul
celei de-a doua
ediþii, sculptorii
vor trebui sã re-
alizeze o „Co-
lumnã olteneas-

cã”, realizatã din acelaºi material
ºi care sã surprindã în imagini is-
toria regiunii noastre. „Îi invit pe
craioveni sã voteze unde doresc sã
fie amplasate aceste opere de artã.
Lucrarea „Piatrã de hotar” va fi aºe-
zatã la intrarea în oraº dinspre Ca-
lafat. Oraºul nostru meritã sã fie
reprezentat în acest fel, acum trec
mulþi strãini prin Craiova ºi ar fi
bine sã se vadã încã de la intrare
cã suntem o capitalã culturalã, aºa
cum ne dorim. Suntem la prima
ediþie a acestui simpozion ºi pot
sã spun cã ne-am dorit sã avem ºi
noi sculpturi prin tot oraºul aºa
cum am vãzut la Caransebeº. Le
mulþumesc sculptorilor pentru cã
s-au miºcat în timp record pe o
cãldurã imposibilã”, a declarat pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu. Craiovenii vor putea sã-ºi
exprime idei cu privire la cel mai
potrivit loc pentru amplasarea
sculpturilor pe site-ul Primãriei
Craiova. (L. Moþîrliche)

Ministrul delegat pentru românii de
pretutindeni, Cristian David, a parti-
cipat sâmbãtã, 31 august, la o serie
de manifestãri culturale care au avut
loc la Chiºinãu cu ocazia sãrbãtorii
Limbii Române. David a luat astfel
parte la Academia de ªtiinþe a Repu-
blicii Moldova la ºedinþa solemnã
consacratã sãrbãtorii naþionale
„Limba noastrã cea românã”, în
deschiderea oficialã a Conferinþei
internaþionale „Limba românã -
limbã a integrãrii europene”.

Localitatea doljeanã Poiana
Mare a fost ieri gazda unei serbãri
câmpeneºti de zile mari. S-a sãr-
bãtorit ziua comunei, eveniment la
care poenarii au luat parte, cu mic,
cu mare ºi s-au bucurat din plin de
petrecerea cu muzicã de calitate,
grãtarele încinse ºi halbele pline cu
bere rece. Momentele artistice au
fost susþinute de elevii unitãþilor de
învãþãmânt din comunã, coordo-
naþi de dascãlii lor, dar pe scenã au
urcat ºi artiºti consacraþi ai cânte-
cului popular românesc ºi cântã-
reþi de muzicã uºoarã. Soliºti vo-
cali consacraþi, cu repertoriu diver-
sificat, au întreþinut o atmosferã
mai mult decât agreabilã. Spre sea-
rã, un spectaculos foc de artificii
a marcat încheierea celei de-a ºasea
ediþii a Zilei comunei Poiana Mare.
“Locuitorii din Poianã Mare meri-
tã o astfel de sãrbãtoare pe care
am iniþiat-o personal, alãturi de
Consiliul Local, în primul an al pri-
mului meu mandat ca primar. Fon-

Comuna Poiana Mare,Comuna Poiana Mare,Comuna Poiana Mare,Comuna Poiana Mare,Comuna Poiana Mare,
la ceas de sãrbãtoarela ceas de sãrbãtoarela ceas de sãrbãtoarela ceas de sãrbãtoarela ceas de sãrbãtoare

durile organizãrii provin în majori-
tate de la sponsori, dar ºi din par-
tea bugetului local, într-o mai micã
mãsurã. Micii artiºti ai ansamblu-
rilor folclorice din comunã noas-
trã ne-au încântat cu dansuri ºi
cântece populare specifice locului.
Pentru amatorii stilurilor moderne
de dans ºi muzica, am pregãtit câ-
teva surprize care, cu siguranþã i-
au încântat. Ziua comunei Poiana
Mare a fost un bun prilej de dis-
tracþie pentru toþi poienarii sã se
distreze. Mãcar pentru o zi au mai
uitat de griji ºi de necazuri ºi s-au
bucurat împreunã de sãrbãtoarea
comunei noastre”, a declarat pri-
marul comunei Poiana Mare, Ma-
rin Vintilã. Cunoscutã, la nivelul
judeþului, prin vocaþia sa demult
etalatã în domeniul legumiculturii,
cu oameni înstãriþi, harnici ºi am-
biþioºi, Poiana Mare ºi-a dovedit ºi
ieri ambiþia de a fi ”la înãlþime”, în
orice împrejurare.

ALINA DRÃGHICI

Ministrul delegat pentru româ-
nii de pretutindeni, Cristian David,
a participat sâmbãtã, 31 august, la
o serie de manifestãri culturale
care au avut loc la Chiºinãu cu
ocazia sãrbãtorii Limbii Române.
David a luat astfel parte la Acade-
mia de ªtiinþe a Republicii Moldo-
va la ºedinþa solemnã consacratã

sãrbãtorii naþionale „Limba noas-
trã cea românã”, în deschiderea
oficialã a Conferinþei internaþiona-
le „Limba românã - limbã a inte-
grãrii europene”.

„Este un moment plin de sem-
nificaþie. Sentimentele pe care
le încercãm astãzi ( n.r sâmbãtã,
31 august) sunt cu atât mai puter-

nice cu cât inimile românilor de
pretutindeni bat la unison. Limba
este un element de unitate ºi de
coeziune, este factorul care dã forþã
ºi vitalitate culturalã ºi spiritualã.
Limba oferã oamenilor sentimen-
tul de apartenenþã la o conºtiinþã ºi
un trecut istoric comun. Ea stã la
baza legãturilor noastre profunde
ºi de aceea vã transmit  mesajul
românilor de pretutindeni care vã
sunt alãturi, iar faptul cã astãzi ani-
versãm cu toþii Limba Românã,
este un moment înãlþãtor. Vã do-
resc din tot sufletul ºi cu toatã con-
vingerea  sã deveniþi cât mai cu-
rând membri de facto ai acestui
spaþiu european al limbii culturii ºi
civilizaþiei, pentru cã astfel mãcar
ºi în parte vom putea împlini o as-
piraþie istoricã legitimã, a noastrã
a neamului românesc. Închei cu
una dintre cele mai dintre frumoa-
se fraze care se referã la limba
noastrã ºi care a fost spusã de
marele poet român Mihai Emines-
cu: „Limba este însãºi floarea su-
fletului etnic al României”.

MARGA BULUGEAN

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlãþean, a adresat felicitari
vorbitorilor de românã ºi a menþionat în mesajul sãu recunoaºterea
europeanã pe care o are în acest moment limba noastrã.

“Este o deosebitã bu-
curie pentru toþi românii
din þara ºi din întreaga
lume sã sãrbãtorim îm-
preunã aceastã frumoa-
sã limbã, cu care ne pu-
tem mândri, acest liant al
spiritualitãþii româneºti
care, odatã cu aderarea
României la Uniunea
Europeanã, în 2007, a
devenit una din limbile
oficiale ale Uniunii”.
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Reţeaua şcolară a comunei Că-
lăraşi este una destul de mare pen-
tru o comunitate de 6.700 de lo-
cuitori. Aşa cum le place să spună
autorităţilor de aici, doar o facul-
tate le mai lipseşte pentru a ava
toate formele de învăţământ. La
Călăraşi există două grădiniţe cu
program normal, unul în satul de
centru şi alta în Sărata, două clase
pregătitoare, dintre care una înfiin-
ţată în anul acesta, trei şcoli gene-
rale – Şcoala nr. 1 şi 2 din Călăraşi
şi Şcoala generală Sărata, o şcoală
postliceală partic ulară c u profil
sanitar şi Liceul Tehnologic „Pe-
tre Baniţă”. Cu doar două săptă-
mâni până la debutul noului an şco-
lar, toate aceste spaţii de învăţă-
mânt sunt pregătite să-i întâmpine
pe elevi. După cum a declarat pri-
marul Vergică Şovăilă, clasele au
fost igienizate pe timpul verii, iar
acolo unde a fost nevoie, s-au re-
alizat şi unele reparaţii. ”A mai ră-
mas puţin timp până la începutul
anului şcolar şi, zic eu, unităţile de
învăţământ sunt pregătite să îi pri-
mească pe elevi şi profesori. Am
făcut curăţenie pe parcursul verii,
am reparat şi în anumite locuri. Am
procurat şi materialul lemnos pen-
tru iarnă, deci şcoala va începe în
condiţii bune la Călăraşi. Nu mai
rămâne decât ca elevii noş tri să
înveţe”, a spus primarul comunei.
Ultimele detalii

Cele mai ample reparaţii s-au fă-
cut la Liceul Tehnologic „Petre Ba-
niţă”, unde, pe lângă igienizările
obişnuite, s-a lucrat la înlocuirea
instalaţiilor termice. Fiind o clădire
mare, cu mai multe etaje, condu-
cerea şcolii s-a limitat anul acesta
doar la etajul superior, urmând ca
anii viitori să se continue lucrarea.
„Instalaţiile de încălzire pe care le
aveam sunt din anul 1979, deci

Şcolile din Călăraşi,
pregătite
să-şi întâmpine elevii

Cu două săptămâni înainte de deschidrea
noului an şcolar, unităţile de învăţământ din
Călăraşi sunt pregătite pentru prima zi de
cursuri. În timpul verii, s-au făcut igieniză-
rile necesare ş i toate reparaţiile curente
astfel încât clasele sunt acum curate,
aerisite şi primitoare. Liceul Tehnologic
„Petre Baniţă” din localitate a beneficiat,

în ultimele săptămâni, de o reparaţie
capitală a sistemului de  încălzire, instalaţii-
le termice şi caloriferele fiind înlocuite
după zeci de ani de funcţionare. Pe de altă
parte, cadrele didactice speră ca anul
şcolar acesta să fie unul mai bun din punc-
tul de vedere al rezultatelor şcolare pe
care  le vor obţine elevii.

aproape de la înfiinţarea liceului.
Fiind atât de vechi, ele nu mai func-
ţionau aproape deloc şi a trebuit să
le curăţim, iar pe altele să le înlo-
cuim. Am pus şi alte calorifere şi
am achiziţionat combustibil. Totul
am făcut cu forţă de muncă din
cadrul şcolii”, a precizat directorul
Alin Dinu. Ca să facă economii,
cadrele didactice au mers cu con-
structorii în magazin şi au procurat
materialele pentru lucrări. „Am că-
utat ofertele cele mai avantajoase ca
preţ, ne-am orientat spre ce este mai
ieftin adică. Am pornit lucrarea de
sus în jos, de la etajul superior că-
tre parter, pentru că altfel riscam
să muncim degeaba, instalaţii se col-
matau din nou”, a spus şi directo-
rul adjunct al liceului, Onete Florin.
La celelalte trei şcolile generale exis-
tă centrale termice funcţionale care
sunt alimentate cu lemne.

De ce elevii de la gimnaziu sunt
mai buni decât cei de la liceu

Există totuşi un paradox la Că-
lăraşi. Pe cât de aranjate sunt şco-

lile din punct de vedere al infras-
tructurii, pe atât de modeste par
lucrurile dacă le analizăm prin pris-
ma notelor din cataloage. Dacă la
cele trei şcoli gimnaziale se învaţă
bine (rata de promovabilitate la
Evaluarea Naţională fiind de 98%),
la Liceul Tehnologic „Petre Bani-
ţă” situaţia nu este deloc bună. Re-
zultatele la examenul de bacalau-
reat din această vară au fost slabe,
promovabilitatea fiind de numai
2%. Cu părere de rău, cadrele di-
dactice îşi explică totuşi această
stare de fapt. ”Elevii buni care ter-
mină la şcolile generale din comu-
nă se orientează spre către liceele
teoretice din Bechet şi Dăbuleni.
Noi fiind un liceu cu profil tehno-
logic, este mai greu să recrutăm
elevi cu pregătire bună. Am mers
prin şcoli şi ne-am făcut reclamă,
am afişat oferta educaţională şi
posibilităţile de studiu pe care le

oferim aici, dar, din păcate, copii
nu prea mai sunt interesaţi de acest
gen de studiu”, spune directorul
Alin Dinu. La Liceul Tehnologic
„Petre Baniţă” din Călăraţi elevii se
pot pregăti în domenii ca tehnician

în agricultură, tehnician mecanic
pentru întreţinere şi reparaţii, spe-
cialist în resurse naturale şi pro-
tecţia mediului, în total 4 clase a
câte 29 de elevi fiecare.
Vin, totuşi, la cursuri şi sunt
disciplinaţi

Elevii care vin aici sunt din Că-
lăraşi şi din localităţile învecinate.
Mulţi dintre ei sunt în grija bunici-
lor, părinţii fiind plecaţi la muncă
în străinătate. „Ca să ne comple-

tăm clasele, noi am luat şi dintre
cei care nu s-au prezentat la Eva-
luarea Naţională sau au luat nota
1. Cea mai mare notă a noastră de
admitere a fost 5, în timp ce, la
Dăbuleni, cea mai mică notă de
intrare la liceu a fost 6. Asta ca să
puteţi face o comparaţie ...”, spu-
ne Florin Onete. În aceste condi-
ţii, profesorii recunosc că, de multe
ori, trebuie să facă lecţii de alfabe-
tizare cu elevii, începând cu scri-
sul şi socotitul. „Profesorii noştri
au mare răbdare cu ei şi reuşesc
să îi pregăteasc ă destul de bine
până la terminarea liceului. Am avut
chiar şi elevii foarte buni pe mese-
rii care au ajuns la faza naţională a
olimpiadei de agricultură ecologi-
că”, a mai spus directorul liceului.
În schimb, elevii îi mulţumesc pe
profesori prin faptul că sunt disci-
plinaţi şi nu au pus probleme de
comportament. Mai mult dec ât
atât, conducerea şcolii se mândreş-

te cu faptul că prezenţa la ore este
ridicată. „Cea mai mare problemă
este aceea că nu s-au alocat banii
pentru transportul elevilor. Aceas-
tă situaţie persistă de anul trecut,
din lunile septembrie şi octombrie”,
a precizat directorul adjunct al li-
ceului, Florin Onete.
Metode pentru a-i stimula pe
elevi

În ideea de a-i atrage pe elevi
spre liceu, conducerea unităţii de
învăţământ a luat anul trecut deci-
zia de înfiinţa o livadă experimen-
tală, cu ajutorul căreia să-i deter-
mine pe copii să studieze în mod
aplicat. Micuţa livadă se află chiar
în incinta şcolii şi a fost creată îm-
preună cu aceştia. „Avem tot felul
de pomi fructiferi pentru practică,
din mai multe soiuri: meri,  peri,
pruni, vişini, caişi, piersici şi gu-
tui. Elevii sunt cei care îi îngrijesc
şi este un lucru bun pentru că îi
ajută să îşi dezvolte cunoştinţele”,
este de părere Onete. Tot în ca-
drul liceului, se doreşte înfiinţarea
unei secţii de cursuri auto. „Sunt
foarte multe firme care lucrează în
agricultură cu maşini şi tractoare,
iar noi ne-am gândit că este o bună
ocazie pentru elevii noştri să înve-
ţe să conducă un tractor încă din
timpul şcolii. Cred că este o idee
bună şi, cu siguranţă, o vom pune
în practică de anul viitor”, a preci-
zat directorul Alin Dinu.

***
Liceul Tehnologic „Petre Baniţa”

din Călăraşi a fost înfiinţat în 1977
şi, aşa cum încă se poate vedea din
câteva instantanee fotografice care
sunt expuse la intrare, a fost unul
dintre liceele de profil bune ale jude-
ţului. În vremurile bune, era mare
concurenţă pe locurile scoase la con-
curs de această unitate, elevii care
ieşeau de aici fiind tehnicieni agri-
coli care mergeau apoi spre facultă-
ţile de profil. În curtea liceului se află
şi acum cantina şi căminul, odinioa-
ră pline, dar care acum se află în
conservare amintind doar de ceea ce
a fost odată aici.
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Eugenia Cîrsti (premiul I  la
Matematică) , Băcănaşu Claudia
Cecilia (Premiul III la Tehnologia
informaţiei şi a comunicaţiilor),
Andrei Constantin (Menţiune la

Tehnologia informaţiei şi a comu-
nic aţiilor) şi Andreea Vădeanu
(menţiune la Educaţie Plastic ă),
sunt elevi de excelenţă cu c are
Şcoala Gimnazială Specială „Sfân-
tul Vasile” din Craiova se mândreş-
te, premiile obţinute de ei stând la
loc de cinste chiar la intrarea în
unitatea de învăţământ. “A lucra în
învăţământul special înseamnă a
lucra cu totul diferit faţă de învă-
ţământul de masă. Satisfacţiile sunt
cu atât mai mari cu cât dificultatea
noastră de a lucra cu copiii este
mai mare. Anul acesta a fost unul
fructuos pentru noi. Am participat
la Olimpiada Naţională pentru ele-
vii cu deficienţe de auz, desfăşu-
rată în perioada 3-6 aprilie la Ga-
laţi, şi ne-am întors cu patru pre-
mii care ne fac cinste. Sunt obţi-
nute cu foarte multă muncă atât
din partea elevilor, dar şi din par-
tea cadrelor didactice şi reprezintă
cea mai mare mulţumire şi cea mai
mare încântare a mea şi a colegi-
lor mei. Nici acum nu-mi găsesc
cuvintele necesare pentru a spune
prin câte emoţii am trecut alături
de ei la Galaţi. Competiţia a fost
una foarte strânsă, copiii au trăit

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Sunt copii speciali care merită toată lauda şi cinstea pentru
munca şi efortul depuse pentru a obţine rezultate excepţionale la
Olimpiada Naţională pentru elevii cu deficienţe de auz, desfăşura-
tă în perioada 3-6 aprilie a.c. la Galaţi. Este vorba de elevii care
învaţă la Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile” din Craio-
va, şi care s-au „bătut” cu aproape 90 de copii de la 14 şcoli
speciale din ţară, ţintind un singur obiectiv: acela de a ocupa
locurile fruntaşe pe podium. Recent aceşti copii au fost felcitaţi de
către preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, în
cadrul unei ceremonii de premiere a tuturor olimpicilor din
judeţ. Pe lângă diplome de merit, copiii au au fost premiaţi cu
câte o excursie în nordul Moldovei, dar şi cu o sumă de bani, în
funcţie de locul obţinut.

fiec are probă cu emoţie, iar  cei
care nu au obţinut nici un premiu,
au fost ambiţionaţi în aşa fel încât
au promis că în anul şcolar urmă-
tor vor fi şi ei pe podium”, a po-

vestit Florentina
Bălaşa, direc tor
la Şcoala Gim-
nazială Specială
„Sfântul Vasile”
din Craiova.
„Mereu
am găsit sprijin
la Consiliul
Judeţean”

Peste 100 de
elevi cu vârste
cuprinse între 3
şi 15 ani se pre-
gătesc să încea-
pă un nou an
şcolarla -Şcoala
Specială „Sfântul
Vasile”, s ingura
din Oltenia care
şcolarizează nu-
mai copii cu de-
ficienţe senzoria-
le. În învăţămân-
tul special, pro-
gramul de învăţare se desfăşoară
pe durata întregii zile, cu ore de
predare, urmate de consolidarea şi
pregătirea temelor, plus  terapiile

specifice compensatorii – logope-
die, orientare şcolară, psiho-dia-
gnoză. Rezultatele obţinute nu ar
fi cele dorite dacă la mijloc nu ar fi
munc a de echipă. „Copiii noştri

provin din familii ai că-
ror părinţi sunt fie cu
deficienţă senzorială,
fie cu condiţii sociale
precare. Ei stau aici în
regim de internat şi noi
le oferim toată grija, de
la cazare şi până la pro-
ces de predare-învăţa-
re. Totul se desfăşoară
aici, în cadrul şcolii, iar
cheltuielile sunt supor-
tate de Consiliul Jude-
ţean Dolj, acolo unde
am găsit de fiecare dată
sprijinul necesar. Am
colegi minunaţi, şi toa-
te eforturile aparţin tu-
turor, profesori şi elevi.
În timpul anului şcolar
unii dintre copii pleacă,
poate, doar o dată pe

lună acasă, iar noi le suntem şi
mamă şi tată. Munca noastră este
constantă şi susţinută, altfel nu s-
ar putea face nimic. Rezultatele fru-
moase vin de fiecare dată ca o în-

cununare a efortu-
rilor depuse şi ne
încurajează”, a mai
spus managerul
Şc olii Spec iale
„Sfântul Vasile”.
„Au lucrat
suplimentar”

Aşa cum era de
aşteptat, profesorii
din c adrul Şc olii
Gimnaziale Spe-
ciale „Sfântul Vasi-
le” se mândresc cu
elevii lor de exce-
lenţă. Profesor de
matematic ă de
aproape 15 ani în
această unitate de
învăţământ, Silvia
Nicolai, spune că
nu e uşor să lu-
crezi cu copiii cu
probleme speciale,
f iecare dintre ei
trebuie tratat indi-
vidual, în funcţie de nevoile, dar şi
de abilităţile pe care le are. Iar re-
zultatele sunt pe măsura muncii de-
puse: „De 15 ani îmi desfăşor ac-
tivitatea aici în această şcoală, timp
în care m-am ataşat foarte mult
copiii cu probleme speciale. Pe fie-
care dintre ei îl tratez individual, în
funcţie de nevoi, de abilităţi şi de
potenţial, pentru a-l ajuta să se dez-
volte frumos. Am avut norocul ca
în acest an să lucrez cu eleva Eu-
genia Cîrsti, şi a fost o încântare
pentru mine. S-a mobilizat foarte
mult şi rezultatele nu au întârziat
să apară: a obţinut Premiul I  la
Olimpiada pentru elevii cu deficien-
ţe de auz! Olimpica noastră, Eu-
genia, este o fetiţă delicată,  dar
foarte ambiţioasă, conştiincioasă şi
inteligentă. Este o încântare să lu-
crezi cu ea, în condiţiile în care
acest copil provine dintr-o familie
modestă, iar deficienţa ei se numeş-
te cofoză – surdidate profundă, ea
nu percepe nici cel mai mic zgo-
mot. Tocmai din acest motiv sa-
tisfacţia premiului obţinut este şi
mai mare. În toată munca depusă,
un factor foarte important a fost
colaborarea cu profesorul-educa-

tor cu care elevii îşi pregătesc după
amiaza temele la matematică.”, a
spus cu mândrie Silvia Nicolai,
profesor de matematică.
„Mi-au promis că anul viitor
vor lua premiul I

Cum şi „Tehnologia informaţiei
şi a comunicaţiilor”, a obţinut două
premii importante, profesorul Dă-
nuţ Nuţă îşi laudă elevii şi le apre-
ciază eforturile: “Pentru copiii cu
deficienţe senzoriale, calculatorul
este un mijloc de comunicare mult
mai eficient decât limbajul verbal.
Din acest motiv ei s-au implicat cu
toată dăruirea în pregătirea acestui
program. Au lucrat suplimentar, au
depus  toate eforturile nec esare
pentru a fi pregătiţi cum trebuie.
Munc a nu a fost deloc uşoară, în
special pentru ei, pentru că s-au
obişnuit destul de greu c u comen-
zile în limba engleză ale calc ula-
torului, dar i-am încurajat de fie-
care dată, spunând că o să ne în-
toarc em de la Galaţi cu rezultate
foarte bune, aşa cum s-a şi întâm-
plat. Sunt foarte mândru de ei!
Mi-au promis  că anul viitor  vor
lua premiul I”.
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CIA, cea mai puternicã agenþie americanã
de informaþii, a solicitat un buget de 14,7 mili-
arde dolari în 2013, efectivele sale depãºind
21.000 de angajaþi, relevã „Washington Post”
în numãrul sãu de joi, 21 august, în temeiul
unui document furnizat de Edward Snowden.
Pentru prima datã, detalii privind bugetul celor
16 agenþii americane de informaþii, botezat „bu-
getul negru” al SUA, a fost fãcut public, per-
miþând a înþelege cum sunt repartizate resurse-
le în sânul imensei comunitãþi de informaþii. Nu-
mai suma totalã este publicatã în fiecare an de
cãtre guvern. În 2012, ea a fost de 55 miliarde
dolari. Pentru anul bugetar în curs Guvernul a
pretins 52,6 miliarde dolari Congresului, iar pen-
tru 2014 a cerut 48,2 miliarde dolari. La acestea
trebuie adãugate programele de informaþii mili-
tare ale Pentagonului (23 miliarde dolari în 2013
ºi 14 miliarde cerute pentru 2014). În total,
107.035 persoane sunt angajate într-una din
aceste agenþii americane, din care 35.000 în
funcþii criptografice ce includ Agenþia Naþio-
nalã de Securitate (NSA), care se ocupã cu as-
cultãrile mondiale ºi supravegherea electroni-
cã. Dupã CIA (14,7 miliarde dolari), NSA (10,8
miliarde dolari) ºi Oficiul Naþional de Recunoaº-
tere (NRO, 10,3 miliarde dolari) sunt agenþiile
cele mai bine dotate. NRO gestioneazã sateliþii
americani de spionaj. Un capitol al documen-
tului aratã cã Coreea de Nord este suprave-
gheatã în permanenþã prin fotografii, probe de

Dezbaterile din Congres
cu privire la o eventualã in-
tervenþie militarã americanã
în Siria, solicitate de preºe-
dintele Barack Obama, vor
începe luni, 9 septembrie,
au anunþat, sâmbãtã, res-
ponsabili republicani din
Camera Reprezentanþilor,
conform AFP. „Suntem
mulþumiþi cã preºedintele a
solicitat o autorizaþie (din
partea Congresului) pentru
o intervenþie militarã în Si-
ria”, a declarat John Boeh-
ner, preºedintele Camerei Repre-
zentanþilor, dar ºi alþi parlamen-
tari republicani, într-un comuni-
cat. ªi „Senatul se va angaja ime-
diat în aceastã dezbatere crucia-
lã, prin audieri publice ºi reuniuni
de informare pentru senatori, sãp-
tãmâna viitoare”, a dat asigurãri,
la rândul sãu, liderul democraþi-
lor în Senat, Harry Reid, citat într-
un comunicat. Audierile vor fi or-
ganizate de Comisia de Politicã
Externã din Camera superioarã a
Congresului, iar la ele vor partici-
pa oficiali de rang înalt din cadrul
administraþiei.
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aer ºi imagini infraroºu pentru a detecta activi-
tatea nuclearã a regimului comunist. Aceste do-
cumente pun indirect în luminã rolul sateliþilor
ºi interceptãrilor electronice în cãutarea lui Osa-
ma bin Laden, în 2011. „Sunt doar scurte refe-
riri la operaþiunea bin laden” afirmã „Washing-
ton Post”, dar ilustreazã rolul diverselor agen-
þii de informaþii în vânarea fostului ºef al Al-
Qaeda, ucis de un comando american la locuinþa

sa din Abbotabad, în Pakistan,
la 1 mai 2011. Unul dintre docu-
mente aratã cã sateliþii de spio-
naj au fãcut 387 de „colectãri”
de imagini de înaltã rezoluþie ºi
infraroºu al complexului în care
era ascuns bin Laden, în luna
care a precedat raidul. Reºedin-
þa din Abbotabad a fost filatã
de un om pe care Washingtonul
l-a considerat mesager al Al-Qa-
eda. Aceastã supraveghere din
satelit a fost crucialã pentru pre-
gãtirea misiunii ºi a contribuit la
decizia executãrii, afirmã unul
dintre documentele citate de
cotidian. NSA, agenþia speciali-
zatã în interceptãri telefonice ºi
electronice, dispune, la rândul
sãu, de un grup specializat în in-
stalarea aparaturii speciale în
calculatoare ºi telefoane porta-

bile ale membrilor Al-Qaeda menite a oferi in-
formaþii privind ascunzãtoarea lui bin Laden.
În timpul operaþiunii de la Abbotabad, Navy
SEALS a recuperat o mare cantitate de docu-
mente ºi hard-disk-uri. În total, documentul ilus-
treazã dublarea bugetului total pentru informa-
þii dupã atentatele din 11 septembrie 2001, cu o
facturã estimatã la peste 500 miliarde dolari
dupã aceastã datã. „Lumea actualã este mult

mai instabilã decât a fost vreodatã în ultima
jumãtate de secol”, a declarat pentru „Washing-
ton Post” James Clapper, director al National
Inteligence. „Chiar cu o creºtere a cheltuielilor
pentru comunitatea de informaþii, SUA cheltu-
ieºte mai puþin de 1% din PIB pentru informa-
þii”. Edward Snowden este actualmente în Ru-
sia, unde a primit azil temporar. Documentele
sale, obþinute pe când lucra pentru NSA ca
administrator de sisteme, au fost exploatate
treptat de „The Guardian” ºi „Washington
Post” începând din luna iunie.

NSA a spionat diplomaþi francezi de la New
York ºi Washington, precum ºi postul de tele-
viziune Al-Jazeera, cu sediul în Qatar, a relatat
ieri sãptãmânalul german „Der Spiegel”, pre-
luat de AFP, citând un document intern al agen-
þiei, datat iunie 2010 ºi clasat „strict secret”.
Agenþia s-a interesat în special de reþeaua pri-
vatã virtualã (VPN), care conecteazã ambasa-
dele, consulatele ºi sediul de la Paris ale Minis-
terului francez de Externe, potrivit „Der Spie-
gel”. Aceastã acþiune împotriva ministerului
francez este calificatã drept „reuºitã”, adaugã
sãptãmânalul. Într-o listã din septembrie 2010,
NSA a stabilit ca obiective reprezentanþele fran-
ceze de la Washington ºi din cadrul Naþiunilor
Unite, unde a instalat microfoane, potrivit arti-
colului, în care se mai aratã cã agenþia a adu-
nat, de asemenea, capturi de ecran de la sucur-
sala sa din New York.

Analiza eºantioanelor colectate la faþa locului de
cãtre inspectorii ONU ar putea dura pânã la trei
sãptãmâni, a menþionat, sâmbãtã, Organizaþia pen-
tru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de la
Haga, unde au sosit specialiºtii Naþiunilor Unite în
cursul dupã-amiezii de sâmbãtã. Asupra veridicitã-
þii acestor probe a fãcut referire ºi Vladimir Putin
sâmbãtã, în faþa jurnaliºtilor. Preºedintele rus a
sugerat cã la 4 ºi 5 septembrie, la summitul G20 de
la Sankt Petersburg, unde Barack Obama trebuie
sã participe, s-ar putea discuta despre criza sirianã.
Pe de altã parte, ºeful Gardienilor revoluþiei iranie-
ne, Mohammad Ali Jafari, a calificat drept o iluzie
ideea unei intervenþii militare occidentale doar în-
tre graniþele Siriei, anunþând „reacþii” ºi în afara
acestei þãri. Pânã când vor veni rezultatele analize-

lor, Barack Obama a decis sã lase Congresul sã
decidã dacã trebuie sau nu atacatã Siria. Echipa pre-
ºedintelui SUA susþine cã Congresul a fost introdus
în acest joc în materie de utilizare a forþei în strãi-
nãtate, dar cã totul este o formalitate, fiindcã în
2011, în chestiunea Libiei, ºi în numeroase alte rân-
duri, predecesorii actualului preºedinte au evitat
acest lucru, din dorinþa de a nu pune SUA „într-o
stare de rãzboi perpetuu”. Totuºi, Barack Obama a
fost un critic dur al rãzboiului din Irak ºi a militat,
în 2008, asupra importanþei Congresului în luarea
deciziilor militare, nefiind de acord cu preºedintele
George W. Bush pentru lansarea unui rãzboi fãrã
consultarea Legislativului, a declarat profesorul de
istorie Julian Zelizer, de la Universitatea Prince-
ton, sâmbãtã, la CNN.

Obama, autorizat „sã utilizeze
forþele armate” ale SUA „cum
considerã el necesar ºi potrivit”

Casa Albã a cerut, sâmbãtã,
în mod oficial, Congresului, au-
torizarea de a efectua atacuri
militare în Siria, cu scopul de a
permite preºedintelui Obama sã
„opreascã” ºi sã „previnã” ata-
curi cu arme chimice. În pro-
iectul de rezoluþie, trimis con-
gresmenilor la câteva ore dupã
declaraþia preºedintelui cu privi-
re la criza din Siria, se aratã cã
susþinerea Congresului „va

transmite un
semnal clar de-
spre atitudinea
hotãrâtã a Ame-
ricii” în aceastã
problemã. „Pre-
ºedintele este
autorizat sã uti-
lizeze forþele ar-
mate ale Statelor
Unite cum con-
siderã el necesar
ºi potrivit în le-
gãturã cu folosi-
rea armelor chi-

mice sau altor arme de distru-
gere în masã în conflictul din
Siria”, se aratã în document, în
care sunt precizate douã sco-
puri: „împiedicarea sau descu-
rajarea folosirii sau proliferarea
(inclusiv transferul cãtre grupãri
teroriste sau alþi actori statali sau
nonstatali), în interiorul, cãtre
sau din Siria a oricãrei arme de
distrugere în masã, inclusiv chi-
micã sau biologicã” ºi „proteja-
rea Statelor Unite, aliaþilor ºi par-
tenerilor sãi împotriva amenin-
þãrii pe care o constituie aceste
arme”.

Forþele preºedintelui Assad
au „degetul pe trãgaci”

Armata sirianã „este mobiliza-
tã, ea are degetul pe trãgaci”, a
declarat sâmbãtã, la televiziunea
de stat, premierul sirian Waël al-
Halqi, potrivit AFP. Într-o decla-
raþie scrisã difuzatã de televiziu-
nea sirianã, premierul al-Halqi dã
asigurãri cã „armata este gata sã
facã faþã oricãror provocãri ºi ori-
cãror scenarii”. În cursul
dimineþii de sâmbãtã, un im-
portant responsabil al ser-
viciilor siriene de securita-
te a declarat cã þara sa se
aºteaptã „în orice moment”
la un atac occidental împo-
triva teritoriului sãu ºi „este
gata sã riposteze, de ase-
menea, în orice moment”.
„Ne vom apãra poporul ºi
patria cu toate capacitãþile
de care dispunem”, a mai
afirmat acesta, insistând cã
o „agresiune nejustificatã
nu va rãmâne fãrã ripostã”.

Analiza probelor,
estimatã la maximum
trei sãptãmâni

Organizaþia pentru Inter-
zicerea Armelor Chimice

(OIAC) a anunþat sâmbãtã, la
Haga, unde au sosit ºi inspecto-
rii ONU, cã analiza eºantioanelor
prelevate în Siria de cãtre aceº-
tia asupra armelor chimice poate
dura „pânã la trei sãptãmâni”.
„Toate eforturile posibile vor fi
depuse în vederea accelerãrii pro-
cesului”, a adãugat OIAC, subli-
niind cã anchetatorii vor preda ul-
terior raportul lor secretarului ge-
neral al Naþiunilor Unite.

Dezbaterile privind Siria din Congresul
american vor începe la 9 septembrie
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american vor începe la 9 septembrie



TVR 1

MARÞI - 3 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 SCENART
13:00 Împreunã, în Europa! (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu (R)
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã (R)
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 O femeie la fereastrã

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri
08:55 Popasuri folclorice (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Uleiul de argan – Aurul alb

al Marocului (R)
12:00 Despre documentar… încã

ceva în plus (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:00 Teleshopping
14:20 Agenda Festivalului George

Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Sarea incaºilor
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului George

Enescu
23:20 Trei regate

07:25 Hop-Þop
09:00 Vrem ºcoala înapoi
11:00 Atât de bine!
12:30 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
14:00 Cu primele 20 milioane e

mai greu
15:45 Scooby Doo! Muzica

vampirului
17:05 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
19:10 În derivã
20:00 Olimpiada de acasã
21:20 Misiune: Imposibilã - Ghost

Protocol
23:30 Familia Borgia

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Ingredientele dragostei

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Furtuna polarã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ala micu'
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Ala micu' (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)

07:15 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Rochia alba de dantela
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Copilul râului alb
00:15 Salvamontiºtii
01:30 Ora criticã

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

11:10 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 TRON: Moºtenirea

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator special (R)

02:00 TRON: Moºtenirea

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 ªatra (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Suleyman Magnificul (R)

03:15 Te vreau lângã mine

(R)

04:30 Cu capul în nori (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 Soþia perfectã (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Ia ghici, cine?

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Soþia perfectã

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Familii la rãscruce (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
14:10 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 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
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
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului
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HISTORY
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07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 SCENART
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei (R)
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul umbrelor (R)
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 Zi noapte, zi noapte
01:10 Dãnutz S.R.L. (R)

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 FITS 2013 (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Oraºe uitate ale lumii

arabe (R)
11:10 Rãzbunarea haiducilor (R)
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
16:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Uleiul de argan – Aurul

alb al Marocului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Jurnalul unei cameriste
01:05 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)

07:30 Calul de luptã
09:55 Sã fie rãzboi!
11:30 Profesorul Trãsnit
13:05 Filme ºi vedete
13:35 Rugul aprins
15:00 Hop-Þop
16:35 Vrem ºcoala înapoi
18:00 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
20:00 Partea îngerilor
21:40 Panicã pe Wall Street
23:25 Anul dragonului
00:45 Oglinzi 2

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Legile Atractiei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Ingredientele dragostei
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruta
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Tekken
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Tekken (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste (R)
08:50 Triumful dragostei (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

08:15 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Dincolo de pod (R)
17:00 Hyperion
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Sãrutul morþii
00:15  Salvamontiºtii
01:30 Ora criticã
02:45 Craii de Curtea Veche (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:10 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Cascã ochii cã o-ncurci
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cascã ochii cã o-ncurci

(R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 ªatra (R)
16:45 Cu capul în nori
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Iffet (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:00 Danni Lowinski (R)
07:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)
08:30 Tomorrow Today
09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Soþia perfectã (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Liceenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Schimb de mame (R)
04:00 Tomorrow Today (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 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 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 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Local Kombat: Bãtaie ca în

filme
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Fotbal: Rezumate Olanda

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Aºii amanetului
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Aºii amanetului
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada
Jieþului nr. 19 (fostul Comisariat), pri-
meºte înscrieri pentru anul ºcolar 2013
– 2014 pânã în data de 5 septembrie
2013 orele 15.00, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chita-
rã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, actorie, artã ci-
nematograficã, picturã, graficã. Relaþii
la telefon 0251 – 413371; 0754 087986,
între orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro
RAADPFL Craiova anunþã pierderea
certificatului constatator nr. 7227/
01.03.2006. Se declarã nul.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

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

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

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

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

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

Persoanele interesate se pot
adresa la sediul Primãriei Cârcea.

Contact: 0251/458.121.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu stri-
gare în vederea închirierii
spatiului comercial situat în
Craiova, cartier Cornitoiu , bl.
46, parter, judetul Dolj, în su-
prafaþã de 64,00 mp, profil
prestãri servicii.

Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr.129, la data de
24.09.2013 ora 14.00.

Relaþii suplimentare la tele-
fon 0251.411.214 int.17.

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

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

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

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

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

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã în-
grijesc copil. Telefon:
0728/064.730.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
C o n f e c þ i o n ã m
stupi. Telefon: 0765/
638.742.
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngri-
jesc copil externã sau
supraveghez teme (I-
IV) Telefon: 0766/
695.652.
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.
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
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
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7 SEPTEMBRIE-ZIUA COMUNEI
PROGRAMUL ACTIVITATILOR

ORA 11.30 DESCHIDEREA FESTIVITATILOR
                   PRIMIREA INVITATILOR – Caminul Cultural

ORA 12.00 INAUGURAREA MUZEULUI SATULUI DIN
LOCALITATE

                    VIZITAREA MUZEULUI
ORA13.00 INAUGURAREA NOULUI SEDIU AL GRADINITEI

NR. 1  URZICUTA-CENTRU
                     ALOCUTIUNI
ORA 13.30 ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE

ONOARE
                     ACORDAREA DE DIPLOME DE EXCELENTA

-Caminul Cultural

ORA 14.00 PROGRAM ARTISTIC SUSTINUT DE ELEVII
SCOLII ”BARBU IONESCU” URZICUTA

ORA14.30 PROGRAM SUSTNUT DE ANSAMBLUL
CRAITELE MAGLAVIT

ORA15.00 CUVANT DE DESCHIDERE-PRIMARUL
COMUNEI

                    PROGRAM SUSTINUT DE TARAFUL  GELU
PURCELAN SI  SOLISTII

                       -LAVINIA BISOCHE
        -VICTORITA CICA
        -GHEORGHE ROSOGA
        -NETA SOARE
        -CRISTI BANATEANU
        -NICULINA STOICAN
        -MARIUTELE

ORA 21.30 FOC DE ARTIFICII
Telefon Primãria Urzicuþa: 0251/317.619.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

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 Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, l ivadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.

TERENURI
Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon: 0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.

Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. 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 Preajba
900 mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.

Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
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 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.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din strada A. I. Cuza, nr.7, concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacantã de inspector, clasa I, grad
profesional principal - Serviciul Imagine, Relaþii Internaþionale,
Redacþie Ziar, Purtãtor de Cuvânt, în data de 7.10.2013, ora
10.00- proba scrisã ºi în data de 9.10.2013 – 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;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 de zile de la dta 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 HG nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416.235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL vinde prin li-
citaþie publicã cu strigare urmãtoarele bunuri:

-AUTOUTILITARÃ MARCA ROMAN, PREÞ DE
PORNIRE 1800 LEI

-AUTOUTILITARÃ DACIA 1304, PREÞ DE
PORNIRE 300 LEI

-AUTOUTILITARÃ MARCA ROMAN, TIP CIS-
TERNÃ, PREÞ DE PORNIRE 600 LEI

-REMORCÃ BASCULANTÃ, PREÞ DE PORNI-
RE 480 LEI

-TRACTOR CU ÎNCÃRCÃTOR HIDRAULIC
TIH 445-0007, PREÞ DE PORNIRE 1200 LEI

Licitaþia va avea loc la sediul societãþii din
strada Brestei, nr. 129 A, în data de
17.09.2013, orele 10.00.

În caz de neadjudecare licitaþia se va repe-
ta în datele de 23.09.2013 ºi 30.09.2013.

Documente necesare: copie CI, copie CUI,
copie certificat înregistrare la ORC, cerere
participare, taxa de participare 20 lei.

Relaþii la telefon: 0251/412.628, 0251/
414.660

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
apartament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 ca-
mere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND MATIZ, AN FA-
BRICAÞIE 2001. Rela-
þii la telefon: 0720/
286.230.
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.

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, în-
scrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 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
impecabil, înmatricu-
lat. 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 aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
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 balo-
tat, 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 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 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 vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 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 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 loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
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 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 cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
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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, 2 septembrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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:

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 mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. 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.
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 al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
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,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou 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.
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 drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 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.
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 grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
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.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, strada
Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
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
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plãcu-
tã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi
anunþã membrii sãi sã
se prezinte la asociaþie
pentru a ridica biletele
de cãlãtorie gratuite
conform Legii 44/1994.
Sunt mulþi membri care
au plãtit cotizaþia pe
anul 2013 ºi nu au ridi-
cat biletele.
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
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A III-A

Vineri: Almeria – Elche 2-2 (Soriano 11, Ver-
za 45+2 pen. / Albacar 32 pen., Boakye 90+5.
La oaspeþi, Cristian Sãpunaru a jucat pânã în
minutul 78), Rayo – Levante 1-2 (Larrivey 79 /
R. Garcia 26, Ivanschitz 90+4);

Sâmbãtã: Celta – Granada 1-1 (Rafinha 29 /
Piti 62), Valladolid – Getafe 1-0 (M. Valiente 47),
Osasuna – Villarreal 0-3 (Perbet 22, Aquino 30,
Uche 75);

Duminicã: Real Madrid – Bilbao 3-1 (Isco 25,
72, Ronaldo 45 / Ibai Gomez 79), Espanyol –
Betis, Sociedad – Atletico, Sevilla – Malaga, Va-
lencia – Barcelona (dupã închiderea ediþiei)

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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A III-A

Sâmbãtã: Man. City – Hull 2-0 (Negredo 65,
Y. Toure 90; Costel Pantilimon a fost rezervã la
gazde), Cardiff – Everton 0-0, Newcastle – Ful-
ham 1-0 (Ben Arfa 86), Norwich – Southampton
1-0 (Redmond 68), West Ham – Stoke 0-1 (Pen-
nant 82; La învinºi, Rãzvan Raþ a fost rezervã),
Crystal P. – Sunderland 3-1 (Gabbidon 9, Gayle
79 pen., O’Keefe 90+2 / Fletcher 64);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Liverpo-
ol – Man. United, West Brom – Swansea, Arse-
nal – Tottenham.

Partida Chelsea – Aston Villa, scor 2-1, s-a dis-
putat în devans.

1. Chelsea 7 11. Newcastle 4
2. Man. City 6 12. Arsenal* 3
3. Liverpool* 6 13. Aston V. 3
4. Tottenham* 6 14. Crystal P. 3
5. Stoke 6 15. Everton 3
6. Man. Utd.* 4 16. Fulham 3
7. West Ham 4 17. Hull 3
8. Norwich 4 18. West B.* 1
9. Southamp. 4 19. Sunderland 1
10. Cardiff 4 20. Swansea* 0

LIGUE 1 – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Evian TG – Lyon 2-1 (Berigaud 8,
34 / Ferri 50; Dan Nistor nu a jucat la gazde,
neprimind deocamdatã cartea verde), Paris SG
– Guingamp 2-0 (Rabiot 90+1, Ibrahimovici
90+3), Bastia – Toulouse 2-1 (Keºeru 43, Ro-
maric 67 / Braithwaite 57; În afara golului, Clau-
diu Keºeru, utilizat pânã în minutul 88, a oferit
ºi “assist-ul” pentru reuºita secundã. La oas-
peþi, Mihai Roman n-a evoluat, fiind accidentat
pentru o lungã perioadã de timp), Lorient – Va-
lenciennes 1-0 (Aboubakar 14; La vizitatori,
Aurelian Chiþu a intrat pe teren în minutul 83),
Reims – Nantes 0-0, Rennes – Lille 0-0, Sochaux
– Ajaccio 0-0 (La oaspeþi, Adrian Mutu a jucat
pânã în minutul 55, în timp ce ªtefan Popescu a
prins doar ultimele secvenþe ale prelungirilor);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: St. Etien-
ne – Bordeaux, Nice – Montpellier, Marseille –
Monaco.

1. Marseille* 9 11. Nantes 4
2. Paris SG 8 12. Bordeaux* 4
3. Monaco* 7 13. Montpel.* 4
4. Rennes 7 14. Evian TG 4
5. Reims 7 15. Nice* 4
6. Lille 7 16. Valencien. 3
7. Lyon 6 17. Ajaccio 3
8. St’Etienne* 6 18. Guingamp 3
9. Bastia 6 19. Sochaux 2
10. Lorient 6 20. Toulouse 2

BUNDESLIGA – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: M’gladbach – Werder 4-1 (Aran-
go 36, Raffael 53, Kruse 74, Herrmann 85 / Nor-
dtveit 69 aut.), Hannover – Mainz 4-1 (Diouf 31,
Sobiech 37, Ya Konan 80, Prib 82 / N. Muller
12), Wolfsburg – Hertha 2-0 (Olici 42, Diego
45+2 pen.), Nurnberg – Augsburg 0-1 (Vogt 84),
Hamburg – Braunschweig 4-0 (Van der Vaart 7,
Zoua 17, Calhanoglu 80, 90+1), Schalke – Le-
verkusen 2-0 (Hoger 30, Farfan 83 pen.);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Stuttgart
– Hoffenheim, Frankfurt – Dortmund.

Meciul Freiburg – Bayern Munchen, scor 1-1,
a avut loc în devans.

1. Bayern 10 10. Augsburg 6
2. Dortmund* 9 11. Hoffenh.* 5
3. Leverkusen 9 12. Hamburg 4
4. Hannover 9 13. Schalke 4
5. Mainz 9 14. Frankfurt* 3
6. Hertha 7 15. Freiburg 2
7. M’gladbach 6 16. Nurnberg 2
8. Wolfsburg 6 17. Stuttgart* 0
9. Werder 6 18. Braunsch. 0

1. Napoli 6 11. Chievo 1
2. Juventus 6 12. Atalanta* 0
3. Inter* 3 13. Catania* 0
4. Roma* 3 14. Milan* 0
5. Torino* 3 15. Udinese* 0
6. Cagliari* 3 16. Sampdoria* 0
7. Fiorentina* 3 17. Genoa* 0
8. Verona* 3 18. Livorno* 0
9. Lazio 3 19. Sassuolo* 0
10. Parma* 1 20. Bologna* 0
* - un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 2
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga Naþiona-

lã: Dunãrea Cãlãraºi – Progresul Focºani.
Sport.ro

16:00 – FOTBAL TINERET – Cupa Stelele
Estului: Academia Hagi – Academia Puskas.

Eurosport
13:30 – SNOOKER – Campionatul Mondial

la ºase bile roºii (Thailanda): etapa întâi / 17:00
– CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 10-a / 18:45
– TENIS – Open-ul SUA.

Eurosport 2
18:00 – TENIS – Open-ul SUA.

SERIE A – ETAPA A II-A

Sâmbãtã: Chievo – Napoli 2-4 (Paloschi 24, 40 / Hamsik 13, 64, Callejon 28, Higuain
70; La gazde, Paul Papp a fost integralist, în timp ce Adrian Stoian a rãmas pe banca de
rezerve), Juventus – Lazio 4-1 (Vidal 14, 27, Vucinici 49, Tevez 78 / Klose 28; La învinºi,
ªtefan Radu a bifat toate minutele);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Roma – Verona, Atalanta – Torino, Bologna –
Sampdoria, Catania – Inter, Genoa – Fiorentina, Milan – Cagliari, Sassuolo – Livorno,
Udinese – Parma.

Aºa cum la finala de
Ligã din sezonul trecut,
Chelsea se impunea la
penalty-uri dupã ce ega-
lase in extremis, tot aºa
a câºtigat ºi Bayern, vi-
neri searã, Supercupa
Europei, punând mâna în
premierã pe trofeu.

Întâia revedere dintre
Guardiola ºi Mourinho a
început nefast pentru
spaniol maestrul con-
traatacului surprinzân-
du-l de la început! Ha-
zard a plecat în slalom,
Schurrle a centrat ºi
Torres a marcat ca-n zi-
lele de glorie (8). “El
Nino” a trecut apoi pe
lîngã “dublã”, dar a lo-
bat alãturi de þintã.

Adversara Stelei în grupele Ligii s-a strâns
ca un arici în apãrare înþepând cavaleria ba-
varezã. Ribery, noul “UEFA Best Player”, a
cãutat singur culoare. Cech a parat ori Frank
n-a cadrat execuþiile. Dincolo, Torres i-a
ameþit pe Dante ºi Boateng, reluând “peste”.

Ribery a perseverat. Nu l-a mai cruþat pe
Cech (47), ºut din marginea careului: 1-1.
Bayern a dominat sufocant, “albaºtrii” s-au
clãtinat, însã golul era sã pice dincolo, pe gafa

Selecþionerul Under 21 al României,
Bogdan Stelea, a anunþat, ieri, lotul pentru
partida cu reprezentativa similarã a
Muntenegrului, din preliminariile Campio-

Stelea a anunþat lotul naþionalei de tineret
pentru partida cu Muntenegru

natului European 2015.
Cei 19 jucãtori convocaþi sunt

urmãtorii:
Portari: Laurenþiu Brãnescu (Juve

Stabia), Alexandru Buzbuchi
(Viitorul Constanþa), Alexandru
Greab (Gaz Metan Mediaº);

Fundaºi: Constantin Nica
(Atalanta Bergamo), Andrei
Peteleu (Sãgeata Nãvodari),
Andrei Marc (Ceahlãul Piatra
Neamþ), Mihai Leca (Concordia
Chiajna), Adrian Puþanu (Viitorul
Constanþa), ªtefan Popescu (AC
Ajaccio);

Mijlocaºi: Alin Cârstocea,
Alexandru Bãluþã, Cristian
Gavra, Ionuþ Nãstãsie (toþi
Viitorul Constanþa), Bogdan Þîru

(FC Voluntari), Cristian Bãrbuþ (ACS Poli
Timiºoara), Gabriel Iancu, Nicolae
Stanciu (ambii Steaua Bucureºti);

Atacanþi: Cãtãlin Þîrã (ADO Den
Haag), Mihai Roman (Sãgeata Nãvodari).

Reunirea jucãtorilor va avea loc la
Centrul de Fotbal Mogoºoaia, luni, 2
septembrie, la ora 12.00, de unde se va
pleca imediat la Chiajna, unde se va sta în
cantonament pânã la 8 septembrie, când
este programatã deplasarea spre Podgori-
ca. Meciul Muntenegru – România este
programat douã zile mai târziu, de la ora
20:30. “Tricolorii” au disputat un singur
meci pânã acum, obþinând doar o remizã
în Insulele Feroe, 2-2.

Clasament: 1. Irlanda 3p (1j), 2.
Muntenegru 3p (1j), 3. România 1p (1j),
4. Feroe 1p (3j), 5. Germania 0p (0j).

S-a întors roata!

Bayern, triumf dramaticBayern, triumf dramaticBayern, triumf dramaticBayern, triumf dramaticBayern, triumf dramatic
cu Chelsea în Supercupa Europeicu Chelsea în Supercupa Europeicu Chelsea în Supercupa Europeicu Chelsea în Supercupa Europeicu Chelsea în Supercupa Europei

lui Dante. Noroc cu Neuer, ce l-a blocat pe
Oscar. Manuel a scos tot, cu ºansã la “ca-
pul” lui Ivanovici în transversalã!

Deºi rãmaºi în “zece” (roºu Ramires 85),
albaºtrii au lovit în prelungiri (93), Hazard
marcând pe “Eden” din Praga (1-2). Apoi au
bãgat autocarul în poartã. Cech a fãcut mi-
nuni pânã la ultima fazã, când Javi Martinez a
egalat, 2-2! Iar la penalty-uri, Lukaku, puº-
tiul de 19 ani, a fost singurul care a ratat,

scor 5-4, (chiar la ultima lo-
viturã), prilejuindu-i lui
Guardiola sã câºtige primul
trofeu la gruparea bavarezã.
Pentru Bayern au marcat de
la punctul cu var Alaba, Kro-
os, Lahm, Ribery ºi Shaqiri,
în timp de cealaltã parte au
punctat David Luiz, Oscar,
Lampard ºi Ashley Cole.

Echipe
Bayern: Neuer – Rafin-

ha (Javi Martinez 56), Boa-
teng, Dante, Alaba – Lahm
– Robben (Shaqiri 95), Mul-
ler (Gotze 71), Kroos, Ri-
bery – Mandzukici.
Chelsea: Cech – Ivano-

vici, Cahill, D. Luiz, A. Cole
– Ramires, Lampard –
Schurrle (Obi Michel 87),
Oscar, Hazard (Terry 113)–

Torres (Lukaku 98).
8 încercãri au fost necesare echipelor ger-

mane pentru a câºtiga Supercupa Europei.
Bayern a pierdut primele trei finale
4 echipe, în afara lui Bayern, cuceriserã

pînã vineri toate cele 4 trofee majore europe-
ne (Liga Campionilor, defuncta Cupã a Cu-
pelor, Cupa UEFA – actuala Europa League –
ºi Supercupa), Juventus, Ajax, Barcelona ºi
Chelsea.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Învingătoare din iunie încoace în nu mai puţin de
patru turnee, cel mai recent, în urmă cu o săptămână,
la New Haven, Simona Halep (nr. 19 WTA) continuă
să impresioneze şi la US Open, unde sâmbătă a acces
en-fanfare în optimile de finală, scor 6-1, 6-0 în com-

CS Univers itatea Craiova a
câştigat ultimul amic al al verii,
trec ând c u 2-0 de Rapid, într-
un meci disputat sâmbătă seară
pe “Ion Oblemenco”.

În faţa a 5.000 de spec tatori,

CS „U” Craiova,
prezentare
victorioasă cu Rapid

Echipe
CS Universitatea: Irimia – Ljubinkovici, Cârjă, Pătraşcu, I. Stancu –

Opriţa, Dragalina, Ad. Ionescu, Cr. Ganea – Dragu, Dragicevici. Au mai
intrat: Brac – A. Voinea, Fl. Pârvu, Precup, Bardu, Sin. Antrenor: Erik
Lincar.

Rapid: Plopeanu – Voicu, Tânc, Al. Iacob, M. Stoica, Al. Ioniţă, V.
Negru, Al. Coman, Doman, Ciolacu, Pancu. Au mai intrat: Mişa, Ad.
Grigore, Păun, Fl. Matei, Fl. Lazea, Martin. Antrenor: Sandu Tăbârcă.

cele două divizionare secunde au
oferit un joc  extrem de specta-
culos, unul al cărui scor final a
fost stabilit de reuş itele lui Dra-
gic ev ic i (1 8) ş i An dre i S in
(90+3).

“A fost un spectacol frumos,
lumea a apreciat jocul ambelor
ec hipe. Noi am fos t mai prag-
matici, deş i am ratat multe oc a-
zii foarte bune de a înscrie”,  a
declarat Erik Linc ar,  antrenorul
Craiovei.

“Echipa a juc at bine, sper să

confirme şi în c ampionat,  să le
dăm satisfacţie c raiovenilor. Pen-
tru craioveni jucăm”, a spus şi
preşedintele Pavel Badea.

Partida a fos t arbitrată de Se-
bastian Colţescu, ajutat la cele
două linii de Daniel Mitruţi şi Mi-
hai Iliesc u.

CS “U” Craiova îşi va începe
aventura în Liga a II-a sâmbătă,
c ând va primi vizita Gloriei
Bistriţa.  În runda a doua,  trupa
pregătită de Erik Linc ar se va
deplasa la Turnu-Severin, pen-
tru a da piept c u echipa lui Adri-
an Mititelu,  FC “U” Craiova.

Podari a debutat cu stângul în Liga a III-a
În primul meci în eşalonul cu numărul trei, CS

Podari a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, de
CS Baloteşti, scor 0-1. După ce, spre finalul primei
reprize (38), amfitrionii au beneficiat de un penalty,
ratat de Sergiu Popescu, Păuna, în minutul 90, a adus
toate punctele ilfovenilor, învingându-l pe Turieanu
cu un şut de la aproximativ 20 de metri.

A fost o dispută dominată clar de podăreni, însă vizi-
tatorii au ştiut să profite de omul în plus pe care l-au avut
începând cu minutul 73, când Bălan a încasat al doilea
“galben” după o presupusă simulare. Nici Baloteştiul n-
a încheiat în efectiv complet, Antochie fiind eliminat în
minutul 90+1, tot pentru cumul de avertismente.

CS Podari a utilizat următoarea echipă: Turieanu
– Orban, Preduţ, Ignat, Crîngoiu – Stoica (Istudor
46), Bălan, Sergiu Popescu (Stăncuţa 62), Neacşa –
Preda, Afrim (Slavu 75).

Apă Craiova – la polul opus
A doua echipă a Doljului prezentă în Liga a III-a,

Apă Craiova, a dispus, într-un joc ce a avut loc de

asemenea sâmbătă, de FC Balş, 2-1 în deplasare.
Golurile învingătorilor au fost marcate de Buşică (65)
şi Scarlat (80), pentru gazde reducând din diferenţă
Ghiţă (80).

Iată şi jucătorii trimişi în teren de Nicu Năstăsie:
Grecu – C. Dinu, Chiriţă, Dreşcă, Ciocioană (Trică
78) – Turcin (Ştoiu 85), Jianu (D. Stancu 71), Buşi-
că, Răduţ – L. Scarlat (Copilescu 83), Tâmplaru.

Celelalte rezultate: Dinamo II Bucureşti – CS Vişi-
na Nouă 4-3, Juventus Bucureşti – Concordia Chiaj-
na II 4-2, Metaloglobus Bucureşti – Viitorul Dom-
neşti 0-1, CS Tunari – Inter Clinceni 2-2.

Runda viitoare avem derby-ul doljean
În etapa a II-a, programată vineri cu începere de la

ora 17:00, Apă Craiova şi CS Podari se vor afla faţă
în faţă, pe terenul celei dintâi (Extensiv). În rest, pro-
gramul arată astfel: Concordia Chiajna II – Dinamo II
Bucureşti, Viitorul Domneşti – Juventus Bucureşti,
Inter Clinceni – Metaloglobus Bucureşti, CS Baloteşti
– CS Tunari, CS Vişina Nouă – FC Balş.

CSO Filiaşi – CS Universitatea
II Craiova 3-1, Danubius Bechet –
Victoria Celaru 1-4, Dunărea Bistreţ
– Unirea Leamna 6-0, Dunărea Ca-
lafat – Vânătorul Desa 12-0, CS
Işalniţa – Prometeu Craiova 0-3,
Recolta Ostroveni – Avocaţii Cra-
iova 5-3, Progresul Segarcea – Vi-
itorul Cârcea 3-0, S.F. Gică Popes-
cu – Amaradia Melineşti 1-2.

LIGA A IV-A – ETAPA A II-A
Ec hipajul feminin de 8+1 al României,  în c omponenţa Cris tina

Ilie, Cristina Grigoraş , Camelia Lupaşcu, Roxana Cogianu, Nic ole-
ta Albu, Ioana Crăc iun,  Andreea Boghian,  Ionela Zaharia ş i Daniela
Druncea, şi-a adjudec at medalia de argint,  ieri, la Campionatul
Mondial de canotaj de la Chungju (Coreea de Sud).

Ec hipajul României a terminat proba c u timpul de 6.07.04,
sosind cu c inc i secunde în urma Statelor  Unite ale Americ ii, în
timp ce poziţia a treia a revenit Canadei.

Ac easta a fost a doua medalie obţinută de România la CM, după
argintul de sâmbătă la dublu rame fără cârmaci,  c u echipajul
format din Roxana Cogianu şi Nicoleta Albu

Echipajul feminin de 8+1
al României, medalie
de argint la CM de canotaj

Clasament: 1.  Prog. Segarcea
6p,  2.  Os troveni 6p, 3. Filiaşi 6p,
4.  Calafat 3p (1j) , 5. Bistreţ 3p,
6.  Prometeu 3p (1j),  7.  Celaru
3p, 8. CS Işalniţa 3p, 9. Bechet
3p, 10. Amaradia 3p, 11. Desa
3p, 12. S.F. Gică Popescu 0p (1j),
13. CS „U” II  Craiova 0p (1j),
14. Avoc aţii 0p, 15. Cârcea 0p,
16. Leamna 0p.

Runda viitoare, 7 septembrie
ora 12:00: S.F. Gică Popescu –
CSO Filiaşi, CS „U” II Craiova –
Danubius Bechet, Victoria Celaru
– Dunărea Bistreţ, Unirea Leamna
– Dunărea Calafat, Vânătorul Desa
– CS Işalniţa, Prometeu Craiova –
Recolta Ostroveni, Avocaţii Craio-
va – Progresul Segarcea, Viitorul
Cârcea – Amaradia Melineşti.

A spulberat-o pe Kirilenko!

Halep, în optimi la US Open: „Este
o perioadă incredibilă pentru mine”

pania sportivei ruse Maria Kirilenko (nr. 17 WTA).
“Acesta este cel mai bun meci din viaţa mea. În

acest moment am mai multă încredere în mine şi sunt
mai incisivă pe teren. Cred în mine şi îmi place să joc.
Este o perioadă incredibilă pentru mine”, a spus după
victoria conta Mariei Kirilenko, Halep.

Faza optimilor de finală reprezintă cea mai mare
performanţă a Simonei la un turneu de Mare Şlem.
Pentru un loc în sferturi, românca se va bate astăzi
cu italianca cu Flavia Pennetta (locul 83 în lume),
care a trecut de o altă rusoaică, Svetlana Kuzneţova
(nr. 29), scor 7-5, 6-1.


