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cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd, Popescule, că Guvernul ţine
morţiş să facă neagră viaţa celor de
la Roşia Montană. actualitate / 5

Doar 15,61%  din tinerii doljeni care au susţinut cea de-a
doua sesiune  a examenului de bacalaureat au reuşit să fie  de-
claraţi admişi. În total,  la ses iunea de toamnă a bacalaure atu-
lui s-au prezentat 2.588 de candidaţi,  404 dintre aceştia reu-
şind să promoveze. Nici ce a de-a doua ses iune a acestui exa-
men nu a fost lipsită de  incide nte neplăcute,  21 dintre candi-
daţi fiind eliminaţi pentru că au încercat să copieze  folosindu-
se de fiţuici sau telefoane mobile. Aceştia au pierdut dre ptul
de a mai participa la următoarele două sesiuni, şi li s-au anu-
lat şi probe le de competenţe digitale.
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Un punct
de vedere,
relativ corect

În s fârşit,  ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, a enunţat un
punct de vedere relativ corect în
faţa tineretului liberal, la Şcoala
de vară de la Constanţa,  legat de
calitatea forţei de munc ă, „foar-
te scăzută” în România.  „Înţele-
geţi un lucru (.. .), nu mai faceţi
pur şi simplu o vânătoare pentru
masterate şi diplome de nu ştiu
ce fel, că n-o să vă folosească
la nimic. Dacă faceţi unul sau
două, dar făceţi- le serios şi ple-
caţi de acolo cu nişte noţiuni
care o să vă folosească”, a pre-
cizat Mariana Câmpeanu.
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Camera Deputaþilor ºi Senatul au început, ieri, cea
de a doua sesiune ordinarã a Parlamentului din anul
2013, prioritãþile puterii vizând reorganizarea admi-
nistrativã ºi modificarea Constituþiei, în timp ce opo-
ziþia a menþionat cã þintele ei legislative sunt centrate
pe crearea de locuri de muncã. Premierul Victor Ponta
declara, vineri, în deschiderea BPN al PSD, reunit la
Mamaia, cã din toamnã trebuie sã se modifice Legea
315/1998 privind regiunile de dezvoltare, în sensul
formãrii regiunilor înainte de a primi statutul consti-
tuþional prin revizuirea Legii fundamentale. „Poate
proiectul cel mai important din aceastã toamnã, pro-
iect politic, guvernamental, parlamentar, îl constituie
declanºarea efectivã a procesului de descentraliare
ºi de pregãtire a regiunilor”, a subliniat Ponta. Legat
de modificarea Constituþiei, acesta a precizat cã, din
punctul sãu de vedere, proiectul Comisiei de revizui-
re a Constituþiei reprezintã o reformã de care era ne-
voie a sistemului politic ºi constituþional ºi cã anul
viitor se poate merge în orice moment la referendum.
O altã prioritate a USL o reprezintã Legea referendu-
mului. Sâmbãtã, la reuniunea grupurilor parlamenta-
re ale USL, premierul a declarat cã în primele sãptã-
mâni ale sesiunii parlamentare trebuie adoptatã din
nou Legea referendumului, pentru a fi trimisã a doua
oarã preºedintelui Traian Bãsescu, acesta având ast-
fel obligaþia de a o promulga. În 29 mai, Camera De-
putaþilor a adoptat proiectul de lege privind reducerii
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pragului de prezenþã la acest tip de scrutin de la 50%
la 30%, dar ºi introducerea condiþiei 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 mãsura
în care nu se aplicã referendumurilor organizate în
decurs de un an de la data intrãrii în vigoare a legii.
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ulterior, cã
termenul fixat de CC este „greºit calculat” ºi „nu are
nici un Dumnezeu”, aºa cã a cerut Parlamentului ree-
xaminarea legii, ceea ce nu s-a întâmplat
încã. Pe de altã parte, preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a declarat, recent, cã la
începerea sesiunii parlamentare va inter-
pela Ministerul Justiþiei pentru ca DNA sã
prezinte o situaþie a anchetelor legate de
„vechea guvernare”. Prioritãþile legislative
ale opoziþiei par a fi legate, potrivit declara-
þiilor reprezentanþilor acesteia, de nevoia
de locuri de muncã. Preºedintele PDL, Va-
sile Blaga, a spus cã în viitoarea sesiune
parlamentarã prioritãþile PDL sunt centrate
pe crearea locurilor de muncã, altele vizând
domeniul educaþiei. El a amintit cã PDL a
depus în Parlament douã proiecte de lege
în acest sens, dintre care unul se referã la
constituirea Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Investitorilor. Blaga ºi-a exprimat

speranþa cã aceastã iniþiativã va fi susþinutã ºi de
putere, mai ales cã nu este nevoie de fonduri publice
pentru constituirea ei. Rãmâne de vãzut în ce mãsurã
discuþiile putere-opoziþie pe teme sociale ºi economi-
ce, anunþate de ambele pãrþi, vor avea cu adevãrat
loc ºi ce rezultate vor avea. De asemenea, rãmâne de
vãzut în ce mãsurã parlamentarii USL vor fi diciplinaþi
ºi vor avea o prezenþã bunã la lucru pentru a susþine
prioritãþile Uniunii ºi în ce mãsurã Guvernul va reuºi
sã producã la timp un proiect de buget pentru 2014.

Retailerii au ieftinit pâinea,
dupã reducerea TVA la 9%

Retailerii s-au conformat ºi au iefti-
nit pâinea dupã ce a intrat în vigoare
ordinul care defineºte produsele cãrora
li se va aplica o cotã redusã de TVA de
9%. „Carrefour România a redus preþul
la pâine ºi fãinã ca urmare a aplicãrii
TVA-ului de 9%, la care s-a adãugat o
ieftinire suplimentarã de 5% suportatã
de cãtre noi, clienþii noºtri plãtind echi-
valentul a 4% TVA”, a declarat ieri, pen-
tru Agerpres, Andreea Mihai, directorul
de marketing al companiei. Aceasta a
precizat cã prin aplicarea TVA de 9% ºi
adãugarea unei reduceri suplimentare
de 5%, retailerul doreºte sã creascã pu-
terea de cumpãrare a clienþilor, „pâi-
nea fiind o achiziþie zilnicã, prezentã în
coºul de cumpãrãturi a tuturor români-
lor”. Reprezentanþii Auchan au decla-
rat, de asemenea, cã au aplicat reduce-
rea de TVA pentru toate produsele pre-
vãzute în OG 16/2013 (respectiv cornu-
rile, chiflele, batoanele, covrigii, mini-
baghetele, franzeluþele ºi împletiturile).
S-a semnat contractul
de privatizare a CFR Marfã

Ministerul Transporturilor a semnat,
ieri, cu Grup Feroviar Român (GFR),
companie controlatã de omul de afaceri
Gruia Stoica, contractul de privatizare
a companiei CFR Marfã. Contractul a
fost semnat de Cristian Ghibu, preºedin-
tele comisiei de privatizare ºi secretar de
stat în Ministerul Transporturilor, ºi So-
rin Chinde, director general al GFR. La
ceremonie au participat însã ºi minis-
trul Transporturilor, Ramona Mãnescu,
precum ºi Gruia Stoica, proprietarul
GFR, potrivit reprezentanþilor ministe-
rului. Din acest moment, GFR are 6 sãp-
tãmâni la dispoziþie sã plãteascã 202
milioane de euro, suma pentru care s-a
angajat cã va cumpãra pachetul majori-
tar de acþiuni. Cumpãrãtorul trebuie sã
notifice tranzacþia Consiliului Concu-
renþei, decizia din partea autoritãþii de
concurenþã putând fi pozitivã, pozitivã
cu condiþii sau negativã. Într-o scurtã
declaraþie acordatã presei, Gruia Stoi-
ca a spus cã bani existã, dar cã aceºtia
vor fi plãtiþi dupã primirea avizului Con-
siliului Concurenþei.

Procurorul-ºef al DIICOT, Alina
Bica, a solicitat ieri procurorului ge-
neral Tiberiu Niþu sã sesizeze Sena-
tul ºi pe preºedintele Traian Bãses-
cu pentru formularea cererii de înce-
pere a urmãririi penale faþã de minis-
trul Economiei, Varujan Vosganian, ºi
faþã de fostul ministru al Economiei,
Adriean Videanu, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de complot ºi submina-
rea economiei naþionale, în legãturã
cu facilitarea livrãrilor de gaze natu-
rale de Romgaz cãtre SC Interagro,
companie deþinutã de omul de afa-
ceri Ioan Niculae. Potrivit prrocuro-
rilor, Varujan Vosganian ºi Adriean
Videanu, în perioada în care au fost
miniºtri ai Economiei, au aprobat ºi
susþinut în Guvern mai multe acte
pentru a sprijini interesele financiare
ale lui Ioan Niculae ºi au folosit uni-
tatea naþionalã de interes strategic
SNGN Romgaz în interesul privat al
firmei omului de afaceri, producând
un prejudiciu de aproximativ 130 mi-
lioane de dolari. „Din referatul întoc-
mit de cãtre procurorii DIICOT rezul-

DIICOT cere aviz pentru
începerea urmãririi penale în
cazul lui Videanu ºi Vosganian

Tarifele pentru sejururile la mare,
prin programul „Litoralul pentru
toþi”, care a demarat ieri ºi se va
încheia pe 29 septembrie, vor fi
cuprinse între 205 lei/persoanã ºi
605 lei/ persoanã pentru un sejur de
6 nopþi. Asociaþia Litoral-Delta
Dunãrii (ALDD), Federaþia Patrona-
telor din Turismul Românesc (FPTR)
ºi Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor
de Turism (ANAT) au lansat, în
urmã cu aproximativ douã sãptã-
mâni, programul „Litoralul pentru
toþi”, ediþia de toamnã 2013. Tarifele

Tarife de la 205 lei pentru
sejururile la mare, prin

programul „Litoralul pentru toþi”
maximale pentru un sejur de 6 nopþi/
persoanã ajung pânã la 205 lei/
persoanã la hotelurile de o stea fãrã
mic dejun, 235 lei/persoanã la
hotelurile de 2 stele fãrã mic dejun,
265 lei/persoanã la hotelurile de 3
stele fãrã mic dejun, 315 lei/persoanã
la hotelurile de 2 stele cu mic dejun,
425 lei/persoanã la hotelurile de 3
stele cu mic dejun, 485 lei/persoanã
la hotelurile de 4 stele cu mic dejun,
605 lei/persoanã la hotelurile de 5
stele cu mic dejun. Ca ºi la ediþia
precedentã, turiºtii beneficiazã de o

opþiune suplimentarã, varianta
All Inclusive. Tarifele maximale
pentru sejururi All Inclusive de
5 nopþi/persoanã ajung pânã la
765 lei/persoanã la hotelurile
de 3 stele, 875 lei/persoanã
pentru hotelurile de 4 stele,
985 lei/persoanã pentru
hotelurile de 5 stele. Tarifele
indicate exprimã o recomanda-
re maximalã, valoarea acestora
fiind stabilitã de fiecare
prestator în parte.

tã suspiciunea rezonabilã cã, în pe-
rioada decembrie 2006 - decembrie
2008, Varujan Vosganian, iar în pe-
rioada decembrie 2008 - septembrie
2010, Videanu Adriean, în calitate de
miniºtri ai Economiei, au aprobat,
semnat ºi susþinut în Guvern un nu-
mãr de ºase ordine, respectiv trei
Memorandumuri, în scopul sprijinirii
intereselor financiare ale grupului
infracþional constituit de cãtre învi-
nuitul Ioan Niculae ºi au utilizat
SNGN Romgaz SA (unitate naþionalã
de interes strategic) în interesul pri-
vat al SC Interagro SA, acordând
discount-uri comerciale substanþia-
le la livrarea de gaze naturale cãtre
SC Interagro SA, peste plafoanele
practicate de SNGN Romgaz SA, pre-
cum ºi gaze naturale doar din pro-
ducþia internã, cu nerespectarea dis-
poziþiilor legale ºi în condiþiile în care
SC Interagro SA înregistra debite mari
la plata gazelor consumate, cauzând
un prejudiciu de  aproximativ 130 mi-
lioane USD”, se precizeazã într-un
comunicat de presã de ieri al DIICOT.

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, cã este în continuare un sus-
þinãtor al mineritului ºi cã el nu exclude
opþiunea de a convoca un referendum
pe acest subiect, simultan cu europarla-
mentarele. ªeful statului a explicat, într-
un interviu pentru „Adevãrul”, cã „nu
am nici o problemã sã declar referen-
dum naþional pe tema aceasta, dimpo-
trivã. Dacã Guvernul nu gãseºte resur-
se sã discute cu societate civilã, îl orga-
nizez odatã cu europarlamentarele. Îmi
menþin punctul de vedere cã reluarea
mineritului prin extragerea metalelor este
o oportunitate pentru România. În ace-
laºi timp, trebuie vãzutã soluþia prin care

sã fie împãcatã societatea”. Traian Bã-
sescu l-a criticat pe premierul Victor Pon-
ta pentru faptul cã acesta a declarat cã
în Parlament va vota împotriva proiec-
tului Roºia Montanã, arãtând cã aceas-
tã atitudine este „laºitate”. „Mi se pare
cã nu poþi sã guvernezi aºa: domnul
Ponta când e prim-ministru semneazã
exploatarea ºi peste câteva zile spune
mã duc în partea cealaltã ºi o sã votez
împotrivã. Asta e laºitate”, a spus pre-
ºedintele. În continuare, Bãsescu a adã-
ugat cã, aºa cum Victor Ponta îl întreba
pe el câþi bani a luat pentru proiectul de
la Roºia Montanã, acum îl întreabã ºi el:
„Ponta, câþi bani ai luat sã semnezi pen-

tru Roºia Montanã?”. În replicã, pre-
mierul Victor Ponta a declarat, ieri, dupã
ºedinþa USL, cã ideea exprimatã de ºeful
statului, de a declanºa un referendum
privind proiectul Roºia Montanã, este
una foarte bunã. „Dacã preºedintele
Traian Bãsescu, conform atribuþiilor
sale constituþionale, considerã util sã
declanºeze un referendum, cred cã e o
idee foarte bunã”, a spus Ponta. El a
precizat cã a luat, ca premier, o decizie
„curajoasã ºi controversatã”, fãrã de
care statul român ar fi fost dat în judeca-
tã de cãtre companiile implicate, care ar
fi solicitat despãgubiri de circa douã
miliarde de dolari. La rândul sãu, preºe-

dintele Senatului ºi al PNL, Crin Anto-
nescu, a propus ca, pentru dezbaterea
proiectului de lege privind exploatarea
de la Roºia Montanã, în Parlament sã se
înfiinþeze o comisie specialã. „Pe un pro-
iect care stârneºte foarte multe contro-
verse în opinia publicã româneascã,
Roºia Montanã, la Parlament va trebui
constituitã o comisie care sã se dedice
acestui proiect, o comisie deschisã, în
care oamenii, organizaþiile nonguverna-
mentale sã se exprime, sã o poatã face
nu doar în stradã, nu doar pe forumuri,
nu doar în presã, ci acolo unde propriu-
zis se ia decizia”, a afirmat Antonescu,
dupã ºedinþa USL de ieri.

Bãsescu vrea referendum pentru Roºia Montanã, Ponta e de acord
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Conducerea SC Pieþe ºi
Târguri începe acþiune de
curãþenie generalã în toate
pieþele Craiovei. Prima viza-
tã a fost Piaþa Valea Roºie.
Ieri searã, dupã ora 16.00,
spaþiul a fost închis, platoul
agroalimentar ºi sectorul de
lactate fiind spãlate ºi dez-
infectate, la fel ºi toaleta pie-
þei ºi geamurile. „Dacã pânã
anii trecuþi pieþele se închi-

deau zile întregi ca sã se facã curat, noi vom face acum curãþenie
generalã în Piaþa Valea Roºie doar pe parcursul dupã-amiezei ºi al
serii de luni. Angajaþii noºtri vor munci pânã terminã de fãcut curat,
pentru cã nu vrem sã-i privãm un timp prea îndelungat pe craioveni
de posibilitatea de a-ºi face cumpãrãturile din aceastã piaþã”, a de-
clarat Cãtãlin Resceanu, directorul general al SC Pieþe ºi Târguri
Craiova. Piaþa din Valea Roºie ºi-a reluat activitatea normalã înce-
pând din aceastã dimineaþã.

Curãþenie generalã
în Piaþa Valea Roºie

Trecerile de pietoni din
preajma ºcolilor din Craio-
va sunt refãcute în aceste
zile. Conducerea RAADPFL
Craiova, care executã lucra-
rea, susþine cã este nevoie
sã se reîmprospãteze vop-
seaua marcajelor, îndeosebi
în apropierea unitãþilor ºco-
lare întrucât elevii vor înce-
pe în curând ºcoala ºi vor
folosi aceste treceri de pie-

toni. „Conducerea regiei îºi cere scuze pentru disconfortul inevita-
bil creat de aceste lucrãri. Totodatã, mulþumim tuturor celor care
au înþeles ca acest disconfort ocazional este compensat de creºte-
rea siguranþei în trafic pentru copiii ce frecventeazã unitãþile de în-
vãþãmânt din Craiova”, se aratã într-un comunicat de presã al RA-
ADPFL Craiova.

RAADPFL Craiova
împrospãteazã marcajele
de lângã ºcoli

 Ieri, preºedintele PSD
Dolj, deputatul Claudiu Man-
da, a fost reales vicelider al
Gurpului parlamentar al Par-
tidului Social Democrat. Re-
gulamentul Camerei Depu-
taþilor prevede ca în prima
ºedinþa, fiecare grup parla-
mentar, dupã constituire, sã
procedeze la desemnarea
conducerii proprii alcãtuite
din ”lider ºi, dupã caz, din

unul sau mai mulþi vicelideri ºi un secretar”. Conform aceluiaºi Re-
gulament, viceliderul Grupului parlamentar: „îl înlocuieºte de drept
pe lider în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie. În absenþa
atât a liderului grupului parlamentar, cât ºi a viceliderilor ºi a secre-
tarului acestuia, grupul parlamentar decide desemnarea unui înlo-
cuitor pe durata absenþei acestora”. „Am fost reales vicelider al
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera de-
putaþilor, iar acest lucru nu poate decât sã mã onoreze, dar ºi sã mã
responsabilizeze în acelaºi timp. Sper sã îmi duc sarcinile la bun
sfârºit în acestã sesiune parlamentarã, care se anunþã una foarte
importantã, cu multe proiecte legislative decisive pentru viitorul
României”, a declarat deputatul Claudiu Manda.

Manda, reales vicelider al Grupului
PSD la Camera Deputaþilor

Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

Aflatã la a VI-a ediþie
consecutivã, Ziua Comunei
Poiana Mare a adunat dumini-
cã, 1 septembrie, câteva mii

de iubitori ai
muzicii popula-
re, cetãþeni din
comunã  ºi din
localitãþile
învecinate.
Manifestarea a
debutat în urmã
cu ºase ani la
iniþiativa prima-
rului Marin
Vintilã ºi cu
acordul Consi-
liului Local. În
parcul din
centrul comu-
nei, pe o scenã
amenajatã
special pentru
aceastã zi, au
evoluat o serie
de interpreþi de muzicã popu-
larã care au putut fi vãzuþi în
direct pe postul Favorit Tv.
Anica Ganþu, Vasilica Dinu,
Alina Moþi, Lavinia Bârsoghe,
Cristi Bãnãþeanu, Irina Zoican
ºi Sanda Argint au încins
atmosfera, parcul central
devenind o a doua scenã unde
s-a jucat ºi s-a cântat ca la o
adevãratã nuntã. La eveniment
au fost prezente o serie de
oficialitãþi judeþe, oaspeþi din
þarã ºi strãinatate, precum si

personalitãþi din diverse
domenii, fii sau prieteni ai
comunei, ºi primarii din
localitãþile învecinate.

Spectacol de muzicã
modernã

La eveniment a fost prezent
ºi deputatul PSD, Claudiu
Manda care a adresa câteva
cuvinte cetãþenilor din
Poiana Mare, Tunarii Vechi
ºi Tunarii Noi, asigurându-i
de sprijinul lor politic. Pe
lângã soliºtii de renume
aduºi prin intermediul
postului Favorit Tv, au
participat ºi câteva ansam-
bluri de dansuri ºi cântece
populare din zonã. Amintim
aici ansamblurile “Drag de
Joc”, coordonat de prof.
Ileana  Bechir, “Vocea
Poienii”, coordonat de
doamna Stãnuºi Gheorghiþa
,“Flori din Poieniþã”, coor-
donat de doamna Camelia
Rãboveanu, toate trei
aparþinând comunei din

Poiana Mare ºi un grup din
Ciupercenii Noi, coordonat de
prof. Emil Tigae. În a doua
parte a avut loc ºi un spectacol
de muzicã modernã a interpretu-
lui Moris care a fost pe gustul
tinerilor. N-au lipsit nici anul
acesta grãtarelele cu micii
tradiþionali, vata de zahãr ºi
tarabele cu jucãrii ºi suveniruri.
Copiii s-au bucurat de topogane-
le gomflabile ºi de locurile
special amenajate doar pentru ei.
Distracþia a fost cuvântul de
ordine, iar la final, surpriza a
venit când a fost dat startul
unui spectaculos foc de artificii.

„Le mulþumesc pe aceastã cale„Le mulþumesc pe aceastã cale„Le mulþumesc pe aceastã cale„Le mulþumesc pe aceastã cale„Le mulþumesc pe aceastã cale
tuturor celor care m-au ajutattuturor celor care m-au ajutattuturor celor care m-au ajutattuturor celor care m-au ajutattuturor celor care m-au ajutat

sã merg pe acest drum”sã merg pe acest drum”sã merg pe acest drum”sã merg pe acest drum”sã merg pe acest drum”

Primarul Marian Vintilã :

Primarul Marin Vintilã:

,,Ne aflãm  în acest an  la a VI-a ediþie consecutivã a
Zilei comunei Poiana Mare, manifestare pe care am iniþiat-
o personal, alãturi de Consiliul Local, în primul an al
primului meu mandat ca primar. Fondurile organizãrii
provin în majoritate de la sponsori, dar ºi din partea
bugetului local, într-o mai micã mãsura. Aceste detalii
poate nu conteazã atât de mult, deoarece anul acesta
centrul comunei a devenit neîncãpãtor ºi de aceea cred cã
a fost cea mai reuºitã ediþie. Le mulþumesc pe aceastã cale
tuturor celor care m-au ajutat sã merg pe acest drum, iar
cetãþenilor sau mai bine zis prietenilor mei din Poiana
Mare, Tunarii Vechi ºi Tunarii Noi le doresc multã sãnãtate
ºi spor în tot ce ºi-au propus.’’

Deputatul Claudiu Manda:

 ”Mã bucur sã mã aflu în cea mai mare comunã din jude-
þul Dolj, ºi printre cele mai numeroase ca numãr de locuitori
la nivel naþional. Poiana Mare este în continuã dezvoltare, ºi
are proiecte în desfãºurarea, importante pentru comunitate.
Oameni muncitori, care îºi câºtigã existenþa din munca pã-
mântului, poienarii s-au oprit din muncã pentru o zi, au uitat
de toate grijile cotidiene, ºi s-au destins, petrecând alãturi
de cei dragi. Felicit administraþia localã pentru organizarea
acestui eveniment! Le doresc locuitorilor din Poiana Mare
sã fie sãnãtoºi, sã aibã parte de roade bogate în aceastã toam-
nã, ºi le transmit un sincer La mulþi ani!”.
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În perioada 29 august – 1 sep-
tembrie, lucrãtorii Serviciului
Rutier Dolj, împreunã cu agenþi
rutieri din cadrul Birourilor ºi
Formaþiunilor Rutiere din judeþ
au desfãºurat o amplã acþiune pe
principalele drumuri din Dolj,
dar ºi pe strãzile din Craiova, în
scopul prevenirii accidentelor
rutiere generate de nerespecta-
rea regimului legal de vitezã. În
cadrul acþiunii, oamenii legii au
constatatat 9 fapte de naturã
penalã ºi 823 abateri de naturã
contravenþionalã pentru sancþi-
onarea cãrora au aplicat amenzi

Prins cu 124 km/h pe „Calea Severinului”
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii IPJ Dolj au fãcut bilan-
þul raziei de amploare desfãºuratã în
week-end pe toate drumurile din judeþ,
pentru depistarea conducãtorilor auto
care depãºesc viteza legalã. Deºi anunþa-
serã cã vor acþiona în trafic toate auto-
specialele dotate cu aparate radar, oame-

nii legii au prins nu mai puþin de 543 de
ºoferi care au cãlcat prea tare pedala de
acceleraþie, 18 dintre ei fiind lãsaþi fãrã
permisele de conducere. Cel mai grãbit
dintre ºoferi a fost un craiovean de 25 de
ani, surprins pe „Calea Severinului” din
Craiova cu 124 km/h.

în valoare de peste 107.700 lei.
Din cele 823 de sancþiuni, 543
au fost aplicate conducãtorilor
auto care au cãlcat mai mult
decât trebuie pedala de accele-
raþie, totodatã, reþinând 18 per-
mise de conducere în vederea
suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile
publice ºi au retras 2 certificate
de înmatriculare pentru defecþi-
uni tehnice constatate la autotu-
rismele controlate.

Potrivit oamenilor legii, cele
mai mari viteze s-au înregistrat
în Craiova. Astfel, Liviu Bercea-

nu, de 25 de ani, din Craiova a
fost depistat conducând un  au-
toturism Volkswagen, pe  „Ca-
lea Severinului” din municipiu,
cu viteza de 124 km/h. Tot pe
”Calea Severinului” a fost sur-
prins ºi Ovidiu Picu, de 23 ani,
din comuna Ciupercenii Vechi,
conducând un  autoturism Vol-
kswagen cu 113 km/h. În plus,
oamenii legii l-au depistat ºi pe
Mihai Pãtru, de 47 ani, din Cra-
iova, conducând un autoturism
Toyota, pe Calea Bucureºti, din
Craiova, cu viteza de 104 km/h.

”Conducãtorii auto au  fost

sancþionaþi conform prevederi-
lor OUG 195/2002R cu amenda
în sumã de 720 lei, fiecare, tot-
odatã, ca mãsurã complementa-
rã le-au  fost reþinute permisele
de conducere în vederea sus-

pendãrii exercitãrii dreptului de
a mai conduce autovehicule pe
drumurile publice pe o perioadã
de 90  zile”, a precizat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, duminicã seara, în jurul
orei 22.00 lucrãtori din cadrul
Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 3
Bucovãþ, împreunã cu jandarmi
din cadrul GJMb Craiova, în
timp aflaþi în timpul serviciul de
patrulare, în comuna Terpeziþa,
au fãcut semnal regulamentar de
oprire unui autoturism Dacia
1310. Conducãtorul autoturis-
mului a refuzat sã opreascã ºi a
cãlcat mai tare pedala de acce-
leraþie, încercând sã scape de
poliþiºti. Oamenii legii au pornit
în urmãrirea acestuia, reuºind în
scurt timp sã blocheze autove-
hiculul în trafic, stabilind cã la
volan se afla Ion Duinã, din sa-
tul Cãciulatu, comuna Terpezi-

Un ºofer doljean a încercat sã fugã de poliþiºtii
care i-au fãcut semn sã opreascã, duminicã seara.

A fost blocat în trafic, la scurt timp, poliþiºtii
stabilind cã nu avea permis de conducere ºi con-
sumase alcool, astfel cã acum este cercetat penal.

þa. În urma verifi-
cãrilor a rezultat
faptul cã doljeanul
nu posedã permis
de conducere pen-
tru nici o catego-
rie de autovehicu-
le. De asemenea,
întrucât emana mi-
ros de alcool, a
fost condus la se-
diul Biroului Rutier
Craiova unde a
fost testat cu apa-
ratul alcooltest re-
zultând o concen-

traþie de 0,75 mg/l alcool pur în
aerul expirat, ulterior fiind dus
de poliþiºti la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, unde
i-au fost  recoltate probe biolo-
gice de sânge în vederea stabili-
rii alcoolemiei.

”În cauzã se efectueazã cer-
cetãri faþã de bãrbat sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunilor de
conducere pe drumurile publice
a unui autovehicul fãrã a poseda
permis de conducere ºi condu-
cere pe drumurile publice a unui
autovehicul de cãtre o persoanã
având o concentraþie alcoolicã în
sânge peste limita legalã”, a pre-
cizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Reprezentanþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj au anunþat cã vineri, în jurul
orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, s-a prezentat pentru a ieºi din þarã cetãþea-
nul kosovar Naim C., în vârsta de 54 ani, care con-
ducea un autocamion marca Volvo, înmatriculat în
Germania. La controlul de frontierã, în urma vertifi-
cãrii în bazele de date, poliþiºtii au stabilit cã autotu-
rismul figureazã ca fiind furat din Germania.

Sâmbãtã seara, la ora 20.00, tot la PTF Calafat,
s-a prezentat pentru a ieºi din þarã cetãþeanul bulgar
Veselinov P.R., de 37 de ani, cu o autoplatformã care
transporta un autoturism marca BMW, fãrã numere
de înmatriculare. Cu ocazia verificãrilor efectuate,

Poliþiºtii de frontierã de la PTF Calafat au
depistat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, un

autocamion marca Volvo, în valoare de aproxima-
tiv 175.500 ºi un autoturism BMW, în valoare de

aproximativ 16.500 lei, care figurau ca fiind furate
din Italia, respectiv Germania. Ambele vehicule au

fost indisponibilizate la sediul STPF Dolj.

Din primele cercetãri efectuate de
poliþiºtii de la Rutierã s-a stabilit cã,
Irinel Cercel, de 38 de ani, din Cra-
iova, în timp ce conducea un auto-
turism Cielo cu numãrul DJ-15-CER
pe DC 85, în comuna Pieleºti, din
cauza vitezei excesive, a pierdut con-
trolul direcþiei de mers într-o curbã,
a pãrãsit partea carosabilã ºi s-a rãs-

Un craiovean de 38 de ani a ajuns în stare gravã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în
cursul zilei de ieri, dupã ce s-a rãsturnat de mai
multe ori cu maºina, pe raza comunei Pieleºti.
Poliþiºtii de la Rutierã au stabilit cã accidentul s-a
petrecut pe fondul vitezei ºi a consumului de alcool.

turnat cu maºina
de mai multe ori
pe câmp. Autotu-
rismul s-a fãcut
praf în urma ac-
cidentului, iar

bãrbatul a fost rãnit grav, fiind trans-
portat cu o ambulanþã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Medicii de aici au constatat cã aces-
ta suferise multiple fracturi, însã i-
au recoltat ºi probe biologice de sân-
ge. Asta pentru cã, poliþiºtii ajunºi la
spital dupã finalizarea cercetãrii la
locul accidentului l-au testat pe ºofer

cu etilotestul, rezultând o concen-
traþie de 0,52 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat.

”În urma cercetãrilor s-a stabilit
cã accidentul s-a petrecut pe fondul
vitezei excesive ºi a consumului de
alcool. În cauzã a fost întocmit do-
sar de cercetare penalã pentru vãtã-
mare corporalã din culpã ºi condu-
cerea unui autovehicul pe drumurile
publice de cãtre o persoanã având o
concentraþie alcoolicã în sânge pes-
te limita legalã”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Alin Apostol.

poliþiºtii de frontierã doljeni au constatat cã autotu-
rismul figureazã ca fiind furat din Italia.

Poliþiºtii de frontierã au întocmit persoanelor în ca-
uzã acte premergãtoare de cercetare penalã pentru
tãinuire la sãvârºirea infracþiunii de furt, iar autovehi-
culele, în valoare de 175.500 lei, respectiv 16.500 lei,
au fost indisponibilizate la sediul S.T.P.F. Dolj, dupã
cum a declarat dupã cum a declarat comisar ºef Ro-
micã Ivãnoiu, din cadrul STPF Dolj.
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În s fârşit,  ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, a enunţat un
punct de vedere relativ corec t în
faţa tineretului liberal, la Şcoala de
vară de la Constanţa, legat de ca-
litatea forţei de munc ă, „foarte
scăzută” în România. „Înţelegeţi
un lucru (... ), nu mai faceţi pur
şi simplu o vânătoare pentru mas-
terate şi diplome de nu ştiu ce fel,
că n-o să vă folosească la nimic.
Dacă faceţi unul sau două,  dar
făceţi-le serios şi plecaţi de aco-
lo cu nişte noţiuni care o să vă
folosească”, a precizat Mariana
Câmpeanu. Raţionamentul, deşi
incomplet, es te de luat în seamă.
Ministrul Muncii, Mariana Câm-
peanu, nu poate f i bănuit că n-are
habar de exigenţele actuale pe pia-
ţa muncii, numai că afirmaţia sa,
cu bătaie mai lungă, vizează între

MIRCEA CANŢĂR

Un punct de vedere, relativ corect
altele şi „calitatea” tot mai preca-
ră a absolvenţilor învăţământului
superior,  atât cel tehnic, cât şi
umanist. Ca şi uşurinţa cu care
se obţin aceste masterate, tot mai
puţin utile pentru deţinătorii lor.
Referitor la perioada de practică,
dacă aceasta poate fi considerată
„vec hime în muncă”, abordarea
pare mai degrabă absurdă. Res-
pectiva perioadă, - f iindcă neno-
rocirea majorităţii specializărilor,
exceptându-le poate pe cele din
teritoriul învăţământului superior
medic al,  cu toate ramurile ş i
subramurile sale, tocmai în aceas-
tă zonă rezidă – trebuie reconsi-
derată. Până şi învăţământul su-
perior agricol, horticol, silvic, pie-
sagis tic, geodezic, de tehnologia
produselor agricole, etc, dac ă ne
referim la cel din Craiova, a for-

malizat practica, absolut obliga-
torie în procesul formativ al vii-
torilor specialişti. Şi nu mai amin-
tim, fiindcă s-a scris recent, chiar
în cotidianul nostru,  de cum ara-
tă Grădina botanică din Craiova,
altădată o bază veritabilă de prac-
tică a studenţilor  agrarieni. Exista
şi încă există staţiunea didac tică
de la Tâmbureşti, cu un regim ju-
ridic  tot mai neclar.  Dacă ne re-
ferim şi la alte specializări din ca-
drul Universităţii din Craiova,  lu-
crurile sunt şi mai nevralgice,  din
cauza limitării posibilităţii de ac-
ceptare a studenţilor în astfel de
scopuri. Mai clar, societăţile co-
merciale private mai de grabă sunt
reticente la contrac te cu mediul
academic. Merită salutat ceea ce
face, în această privinţă, Constan-
tin Popeci, patronul „Popeci Uti-

laj Greu”, într-o relaţie de parte-
neriat cu Lic eul Tehnologic Auto,
dar şi cu altele.  Legătura învăţă-
mântului superior de orice fel cu
practica este una indisolubilă şi nu
poate fi în nici un fel surmontată.
Dar avem la îndemână un exem-
plu edificator prin anacronismul
său: transformarea unei bune uni-
tăţi de învăţământ tehnic – Liceul
Agricol din Malu Mare, care în
paleta specializărilor o avea şi pe
aceea de tehnician veterinar – într-
un liceu tehnologic submediocru,
sfidare pentru actualul său nume
prestigios, „Ing. Ionete Aurelian”,
care îngroaşă doar numărul şome-
rilor. Şi asta în timp ce tehnicienii
veterinari destoinici se împuţinea-
ză la număr prin localităţile Dolju-
lui. Toate aburelile livrate ca expli-
caţii nu dobândesc nici cea mai

redusă cotă de verosimilitate. Ca-
litatea învăţământului superior ro-
mânesc, de-a lungul timpului, a
depins în egală măsură de anver-
gura intelectuală a dascălilor, dar
şi de legătura sa nemijlocită cu
practica. Şi tot mai surprinzător
devine faptul că „învăţământul pro-
fesional”, şcolile de meserii cum
erau botezate odinioară, s-au ane-
miat, prin absenţa oricărei perfor-
manţe şi îngustarea paletei califi-
cărilor. Şi asta în condiţiile în care
bunii meseriaşi ş i-au găsit joburi
în ţară, dar şi în afară. Poate că
Mariana Câmpeanu, ca ministru
liberal al Muncii, a dat un semnal
pentru... Ministerul Educaţiei Na-
ţionale. Adică a spus ce avea pe
suflet, şi nu putea spune într-o
şedinţă de guvern. Uneori se lu-
crează şi prin ricoşeu.

Această caravană face parte din campa-
nia de promovare a donării benevole lansată
în cadrul programul “O şansă pentru viaţă”,
în iunie 2013. Ea vizează ăn principal publi-
cul altruist şi tinerii din întreaga ţară dispuşi
să contribuie la salvarea de vieţi omeneşti
fără a primi recompense materiale (bonuri
de masă).  Datele şi locaţiile primelor 41 de
sesiuni de donare de sânge programate sunt
deja afişate pe site-ul proiectului www.pen-
truviata.com, urmând ca pe măsură ce se
confirmă noi sesiuni de donare acest pro-
gram să fie comple-
tat sau modificat. Tot
pe site-ul proiectului,
cei care doresc, se pot
înscrie c a potenţiali
donatori urmând a fi
contactaţi în momen-
tul în care caravana
mobilă ajunge în ora-
şul în care aceştia lo-
cuiesc. De asemenea,
instituţiile, companii-
le şi organizaţiile non-
guvernamentale care
doresc să se implice în campanie prin orga-
nizarea de sesiuni de donare la sediile lor sunt
invitate să contacteze organizatorii. “Foarte
multi oameni sunt constienţi de faptul că zil-
nic, mii de pacienţi au nevoie de transfuzii
de sânge sau de preparate sangvine, pentru
a supravieţui. Din păcate, prea puţini reu-
şesc să facă pasul următor, să meargă la
centrele de transfuzii sanguine judeţene şi
să doneze sânge. În acestă toamnă ne pro-
punem să-imobilizăm, să-i aducem în cara-
vana noastră mobilă şi să le oferim şansa de

Caravana mobilă
“O şansă pentru viaţa”

vine în oraşul tău
Asociaţia React şi  Vodafone România organizează o nouă

caravană mobilă “O şansă pentru viaţă”, care va începe as-
tăzi  şi  se va derula în 18 oraşe mari din România. Astfel , în
perioada septembrie –  noiembrie, vor fi organizate noi sesi-
uni de donare de sânge în următoarele oraşe: Arad, Braila,
Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi ,
Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Slatina, Târ-
govişte,Timişoara, Târgu Mureş.

Programul de donare de sânge “O şansă pentru viaţa” derulat de Asociaţia React şi
Vodafone România a fost lansat în mai 2008 cu scopul de a îmbunătăţi sistemul
transfuzional românesc. Până în prezent, în cadrul programului au fost recoltaţi mai mult
de 50.000 de litri de sânge care au salvat peste 150.000 de vieţi omeneşti. De asemenea,
în anul 2010, Vodafone România a donat Centrului de Transfuzii Bucureşti o autosanitară
complet echipată, iar în 2012 a fost renovat parterul Centrului de Transfuzii Bucureşti.
Investiţia totală în programul “O şansă pentru viaţa” este de peste  300.000 de Euro

Asociatia React este o organizaţie negu-
vernamentală, creată în 2006 pentru a veni în
sprijinul actorilor societăţii civile prin proiec-
te ample, durabile, cu impact iî comunitatile
vizate. Organizaţia activează în trei domenii:
sănătate publică, educaţie şi integrare socia-
lă, are cinci sucursale în care lucrează mai
mult de 30 de angajaţi şi peste 200 de volun-
tari. Până în prezent, Asociaţia React a obţi-
nut 9 premii de excelenţă – naţionale şi inter-
naţionale şi a contribuit la salvarea a mai mult
de 120.000 de vieţi omenesti.

a salva vieţi“ a spus Anca Ştefan, preşedin-
tele Asociaţiei React.

Donatorii  vor dona
în condiţii depline de siguranţă

Nevoia de sânge şi produse sanguine si-
gure este în creştere în fiecare an astfel în-
cât sistemul transfuzional are nevoie de do-
natori fideli, voluntari, care donează din res-
ponsabilitate faţă de semeni şi societate. Noua
etapă a programului naţional de donare de

sânge “O şansă pen-
tru viaţă”, lansată în
iunie 2013, răspunde
acestei nevoi prin cele
trei componente ale
sale: lansarea unui
spot TV pentru pro-
movarea donării de
sânge, renovarea Cen-
trului de Transfuzii
Bucureşti, astfel încât
donatorii să poată
dona în condiţii depli-
ne de siguranţă şi con-

fort şi organizarea de caravane mobile în
cadrul cărora publicul larg va putea dona
sânge fără a primi recompense materiale.
Prima caravana mobilă din cadrul acestei
etape a avut loc în luna iulie şi s-a derulat în
11 oraşe. În cadrul celor 17 sesiuni de do-
nare mobilă organizate, mai mult de 400 de
persoane şi-au exprimat dorinţa de dona sân-
ge fără a obţine bonuri de masă. 291 dintre
aceştia au donat câte 450 ml de sânge, restul
fiind respinşi din motive medicale sau din
raţiuni legate de siguranţa donatorului.

MARGA BULUGEAN
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Acţiunile de control se vor des-
făşura atât în unităţile de învăţământ
din mediul urban, cât şi în cele din
mediul rural. Printre aspectele ur-
mărite de inspectorii sanitari, cu
această ocazie, se numără condiţii-
le igienico-sanitare din sălile de cla-
să, dar şi din incinta unităţii şcola-
re. Echipele de control vor verifica
dacă sălile de clasă au mobilierul
specific, dacă iluminatul este sufi-
cient, natural şi artificial şi dacă
microclimatul este corespunzător.
Vor fi inspectate şi laboratoarele,
sălile de sport şi atelierele şcolare.

Pagină realizată de RADU ILICEANU

La începutul anului şcolar, în toate unităţile de învăţământ din
judeţul Dolj vor fi demarate acţiuni de control la care vor partici-
pa inspectorii sanitari ai Direcţiei de Sănătate Publică. Vor fi efec-
tuate o serie de verificări în şcoli, internate şi cabinete medicale
şcolare. Ca în fiecare an, un obiectiv important pentru echipele
de control îl reprezintă asigurarea asistenţei medicale în condiţii
igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv a imunizărilor obliga-
torii prevăzute în calendarul naţional de vaccinare.

Inspectorii DSP Dolj vor verifica
condiţiile igienico-sanitare

Pentru a evita apariţia unor fo-
care de infecţie pe parc ursul anu-
lui şc olar, echipele de control  vor
verifica dacă es te asigurată apa
potabilă curentă şi vor fac e ana-
lize acolo unde este cazul. Gru-
purile sanitare, sistemul de cana-
lizare a apelor uzate menajere –
mai mereu punc tele slabe în c a-
drul aces tor controale –, dar şi
blocurile alimentare din cămine şi
internate vor fi verificate în con-
formitate c u normele aflate în vi-
goare. Totodată, internatele şi ca-
binetele medicale vor f i inspec-
tate din punctul de vedere al c on-
diţiilor igienic o-sanitare,  al apro-
vizionării cu apă potabilă, al do-
tării cu materiale sanitare şi me-
dicamente,  precum şi al aprovi-
zionării cu materiale de dezinfec-
ţie ş i curăţenie. Nu în ultimul
rând,  inspec torii vor verific a

dacă angajaţii au efectuat con-
troalele medicale periodic e.

Autorităţile sanitare au declarat
că pentru neconformităţile depista-
te se vor acorda termene de reme-
diere a deficienţelor, dar se vor
aplica şi sancţiuni contravenţiona-
le, acolo unde este necesar, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.

Toamna trec ută, acţiunile de
control demarate odată cu înce-
putul anului şcolar de Direcţia de
Sănătate Public ă (DSP) Dolj au
sc os la iveală faptul că o bună
parte din unităţile de învăţământ
erau departe de a le oferi elevilor
condiţii decente. Astfel, pentru nu
mai puţin de 220 de unităţi de în-
văţământ, la începutul anului şco-
lar trecut, inspectorii DSP Dolj nu
au acordat autorizaţie sanitară de
funcţionare.  Anul ac esta,  însă
aceş tia sunt mai optimiş ti şi speră
să găsească în şcolile din judeţ
condiţii mai bune decât cele de
anul trec ut.

În România,  dacă fiecare pa-
cient ar aduce inhalatoarele folo-
site în punctele de colectare, s-ar
elimina peste 11.000 tone de dio-
xid de carbon, într-un an. Prin co-
lectarea ş i incinerarea inhalatoa-
relor  folosite, impac tul de mediu
(amprenta de dioxid de carbon)
provocat dacă acestea ar fi arun-
cate în natură, este redus cu 99%.

Persoanele c are aduc inhala-
toare spre colectare pot primi
gratuit produse c are să vină în
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Primul program de colectare a deşeurilor
medicale, direct de la pacienţi

Ieri, a fost  lansat primul program de co-
lectare a dispozi tivelor inhalatoare folo-
site, direct  de la pacienţii  care suferă de
boli  respiratorii . Bolnavii  pot  aduce ori-

ce t ip de inhalatoare folosi te, de la orice
producător, în vederea eliminări i lor de-
fini tive din natură, printr-un proces de in-
cinerare ecologică.

sprijinul tratamentului afec ţiuni-
lor respiratorii. As tfel, la f iecare
inhalator adus  în farmacie, vor
primi gratuit o apă de gură, iar la
trei inhalatoare c olec tate vor
primi gratuit o c utie de Cetebe C
Immunity Plus , supliment ali-
mentar  cu vitamina C şi Zinc.

Proiectul este dezvoltat de GSK
la nivel global în peste 13 ţări,
printre care şi Marea Britanie, Sta-
tele Unite ale Americii,  Cehia,  Un-
garia, Chile, Aus tralia,  Spania şi

Grec ia. România este a 6-a ţară
din Europa unde c ompania GSK
implementează acest proiect.

„Suntem încântaţi să sprijinim
primul proiec t de ac est tip, care
vine atât în beneficiul mediului
înconjurător, cât ş i al pacienţilor
cu boli respiratorii,  aşa cum es te
as tmul sau BPOC-ul. În ziua de
azi, ne întâlnim din ce în ce mai
des cu afecţiuni respiratorii pro-
vocate sau agravate de poluare.
Un astfel de proiec t ne ajută şi

pe noi, medic ii pneumologi, pen-
tru că un mediu mai sănătos, mai
puţin poluat, reprezintă un ele-
ment esenţial în prevenirea şi tra-

tarea bolilor  respiratorii”,  a de-
clarat prof. dr. Florin Mihălţan,
preşedintele Societăţii Române de
Pneumologie.

Numeroşi credincioşi au fost prezenţi dumini-
că, la resfinţirea Bisericii „Adormirea Maicii Dom-
nului” din Parohia Şimnicu de Jos, Protoieria Cra-
iova Nord. La ceas de sărbătoare, slujba de resfin-
ţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de Înalt-
preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi
şi diaconi. La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a
vorbit în cuvântul de învăţătură despre pericopa
evanghelică duminicală şi a subliniat importanţa
Bisericii în viaţa credincioşilor. „Biserica aceasta,
zidită de Dumnezeu prin mâinile ctitorului şi a cre-
dincioşilor şi refăcută de dumneavoastră, este bi-
necuvântată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos
care şi-a dat sângele şi trupul pentru ca noi să avem
viaţă. Mulţumim Bunului Dumnezeu, Maicii Sale

Biserica din Parohia Şimnicu
de Jos a fost resfinţită

Preacurate şi tuturor Sfinţilor pentru această zi în
care şi cerul şi pământul s-au bucurat împreună
cu noi de sfinţirea acestei biserici, de Sfânta Litur-
ghie, de Sfânta Euharistie şi de textul Sfintei Evan-
ghelii, atât de folositor pentru viaţa noastră”, a spus
IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Şim-
nicu de Jos a fost ridicată în anul 1859 de către
Ioan Hagiade. Între anii 2011 – 2013 au fost efec-
tuate lucrări de restaurare a sfântului locaş, sub
coordonarea preotului paroh Dan Cătălin Constan-
tin. Pentru contribuţia adusă la renovarea şi îm-
frumuseţarea sfântului locaş, părintele Dan Cătă-
lin a primit rangul bisericesc de sachelar, iar mai
mulţi credincioşi au primit Gramate chiriarhale de
mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.
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GEORGE POPESCU Al. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþii

Se vor împlini, curând, douã decenii de
la decesul criticului ºi istoricului literar Al.
Piru ºi nu mã pot sustrage tentaþiei de a-i
evoca personalitatea: complexã, nelipsitã de
controverse, dar oferind un model de con-
duitã academicã ºi de sagacitate egal distri-
buite între ironism ºi jovialitate.

Pentru Craiova ºi pentru spaþiul oltean în
dimensiunea sa culturalã mai largã, numele
Al. Piru e sinonim cu naºterea ºi impunerea
filologiei ºi a filologismului în aceastã parte
de þarã. Trimis, în toamna lui 1966, în Bãnie
ca decan al unei facultãþi aflate, ca întreg
Ateneul, abia schiþate, Profesorul (fiindcã nu
agrea apelativul funcþiei de decan ce-i fuse-
se încredinþatã) a impus, aproape miracu-
los, instituirea, prin arderea mai tuturor eta-
pelor tranzitorii, a unui regim universitar
autentic, rezistent la tribulaþii ºi imixtiuni
externe.

Am avut norocul de a fi fost agreat de
Profesor încã din primele sãptãmâni ale stu-
denþiei mele: oricât de straniu, deschiderea
d-sale faþã de mine s-a produs ca urmare a
unei polemici, în cadrul cãreia, cu o îndrãz-
nealã necenzuratã, specificã vârstei, l-am
susþinut pe Lucian Blaga în dauna lui Tudor
Arghezi preferat de Profesor. Aveam 18 ani
ºi publicasem deja câteva poezii prin presã,

dar nefericitul meu gest de a-l contra în pu-
blic, fãrã vreo mizã distinctã, în loc sã fie
taxat aºa cum ar fi meritat, mi-a facilitat un
acces mai direct ºi, ulterior, la o preþuire care
nu s-a stins, din câte ºtiu, niciodatã.

Al. Piru era, cum se spune, om cu carte;
dar nu oricum, ci o enciclopedie literarã
dotatã cu un aparat de mãsurã de o exacti-
tate bulversantã; imposibil de manipulat, la
nivel de bibliografie, intervenea, la cea mai
micã derapare de acest ordin, cu prompti-
tudinea unui computer de astãzi.

Îmi amintesc o conferinþã a acad. ªerban
Cioculescu, considerat, la rându-i, un mon-
stru sacru al acurateþei informaþiei: cu Al. Piru
alãturi, venerabilul critic a trebuit, cu elegan-
þa de spirit ce-i era proprie, în câteva rânduri
sã se opreascã, la o datã ori la titlul unei cãrþi
ori studiu din larga bibliografie universalã,
cerând aprobarea comilitonului sãu.

Mai târziu, la ultimul examen pe care
urma sã-l susþin cu Profesorul (care refu-
zase, doi ani la rând, sã mã chestioneze, tre-
cându-mi nota direct în catalog), iarãºi dintr-
un imbold cam nesãbuit, spre a mã rãzbuna
pe un asistent al sãu, am redactat lucrarea
scrisã, obligatorie pe atunci, despre „Sãr-
manul Dionis” cu multe citate aproximative
ori inventate din Schopenhauer, în…germa-

nã. Lucrarea a ajuns, fireºte, la Profesor spre
corectare care, cu inegalabilul sãu simþ al
umorului, a pus-o deoparte ºi refuzând, ºi
de data aceasta, sã mã examineze, m-a che-
mat mai târziu înºirându-mi erorile de ger-
manã din lucrare, dar propunându-mi sã rã-
mânã …între noi.

Cursurile sale despre Eminescu ºi Cara-
giale, unicele din întreaga-i carierã þinute cu
dedicaþie pentru anul nostru de studiu cu care
se înfiinþase noua facultate, au fost, timp de
un an, probe de erudiþie, de interpretare ºi,
deopotrivã, de veritabil spectacol.

S-a spus despre Al. Piru cã a fost un dis-
cipol „nereuºit” al maestrului sãu, G. Cãli-
nescu. În ce mã priveºte, în ciuda preþuirii
nemãsurate pe care i-o purta, n-a cãutat nici-
odatã sã-l concureze, ci doar sã-i cinsteas-
cã moºtenirea urmându-l doar în respectul
operei literare ºi mai ales al autoritãþii cate-
drale de la care nu abdica sub nicio formã ºi
la nicio presiune. Avea ºarm, generos ºi în-
þelegãtor cu studenþii, exigent, dar paternal
cu tinerii pe care ºi-i luase alãturi de el în
susþinerea disciplinelor, galant cu sexul fru-
mos, inamic al birocraþiei pe care, ca de-
can, o reducea la minimum util, intransigent,
în calitate de evaluator de opere ºi de autori,
îndeosebi contemporani, nelipsit, altminteri,

ca ºi maestrul sãu, G. Cãlinescu, de verdic-
te greºite, ori doar ratate; totul însã sub sem-
nul unei bonomii care sfârºea, paradoxal, nu
în forma unor campanii „belicoase”, ºi ele
la modã, ci în cea a unei rare ºi captivante
colocvialitãþi: orice se poate discuta, în lite-
raturã ºi artã, dar nu numai – sugera dom-
nia sa  -, cu condiþia sã dispui de argumen-
te, de gust ºi, fireºte, de informaþia exactã
ºi punctualã.

Deloc autoritar, Al. Piru era o autoritate:
una care, din pãcate, astãzi, dacã mai exis-
tã, e vidatã de eficienþã, fiindcã s-au modifi-
cat-deteriorat-inversat, nu doar unele roluri
în societatea grevatã de inculturã ºi de ipo-
crizie intelectualã, ci modelele înseºi. Adicã,
anti-modelele.

Promovat ºi, eventual, „preþuit”, e das-
cãlul incompetent, pion pe masa unor jocuri
de interese cu iz penal, în timp ce profeso-
rul dotat cu autoritate ºtiinþificã, e ignorat,
dacã nu cumva îndepãrtat ca un pericol pen-
tru autoconservarea mediocritãþii crase.

Memorându-l aici pe Al. Piru, mã întreb
dacã nu cumva drumul „zãpezilor” villoniene
îl va fi luat ºi Dascãlul, universitar, gimnazial
ori liceal, cel pe care societatea mediatic-glo-
balizatã îl sacrificã în favoarea unor triste fi-
guri de puºlamale agramate ºi aculturale.

De asemenea, este poziþionatã pe locul 103 în Europa
de Est (EE) ºi pe locul 1644 în lume. De altfel, în ultimii
cinci ani evoluþia Universitãþii din Craiova a fost una
foarte bunã. Daca în Romania ºi-a pãstrat poziþia 8, fi-
ind plasatã dupã cele 3 mari universitãþi de tradiþie (Bu-
cureºti, Cluj, Iaºi) ºi cele 4 politehnici (Bucureºti, Timi-
ºoara, Iaºi ºi Cluj), evoluþia în Europa de Est a fost fa-
vorabilã, câºtigând 114 locuri. De asemenea, Universi-
tatea din Craiova a urcat ºi în clasamentul mondial, unde
a câºtigat 397 de locuri în doar 5 ani. Universitatea din
Craiova a fost înfiinþatã în anul1947 ºi este o instituþie
de stat pentru învãþãmânt superior de prim rang, eva-
luarea instituþionalã a Agenþiei Române de Asigurare a
Calitãþii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului
de încredere ridicat”. Universitatea din Craiova s-a si-
tuat, în toate clasamentele naþionale ºi internaþionale re-
alizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universitãþi din
România. Universitatea din Craiova are în structura sa
10 facultãþi, 53 de domenii ºi 105 specializãri la care
desfãºoarã studii de licenþã, de master ºi doctorat.

ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova, pe locul 8
în topul unitãþilor superioare de învãþãmânt

Potrivit celui mai recent clasament, întocmit
de SCImago Research Group pe baza rezultatelor

activitãþii de cercetare ºtiinþificã materializate
prin publicaþii, în anul 2013, Universitatea din

Craiova se aflã pe poziþia 10 în România (poziþia
8 între universitãþi, celelalte 2 fiind Academia

Românã ºi Institutul de Fizicã Atomicã).

Petiþia „S.O.S. – Culele din România”, lansatã
în vederea salvãrii culelor din Oltenia ºi nu nu-
mai,a fost  gânditã ºi ca obiectul unei expoziþii
deosebite, care între timp a fost realizatã ºi poate
fi vizitatã, astãzi ºi mâine, în Piaþa Prefecturii din
Craiova. Pe simeze sunt expuse imagini cu clã-
diri frumoase în esenþã, dar care îºi aºteaptã re-
stauratorii, peste tot în judeþele din Oltenia. Vizitatorii aces-
tei expoziþii, care sunt aºteptaþi în aceste douã zile, în cen-
trul Craiovei, între orele 10.00 ºi 18.00, vor putea admira
valoarea acestor construcþii care odinioarã aveau rolul unui
turn de observaþie ºi semnalizare, rol extrem de important
pentru o localitate. „Proiectul „Culele din Oltenia” a fost gândit
ca un mijloc de oprire a dezastrului în ceea ce priveºte de-
gradarea, uneori aproape de dispariþie, a culelor din Româ-
nia, componente ale patrimoniului cultural, elemente de iden-

“S.O.S. – Culele din România”,
o delicatã petiþie în imagini
Uniunea Arhitecþilor din

România, filiala euroregionalã
Sud-Vest Oltenia a vernisat,
ieri, expoziþia “S.O.S. – Culele
din România”, eveniment
organizat alãturi de Casa de
Culturã “Traian Demetrescu”
Craiova ºi cu sprijinul Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

titate naþionalã, bijuterii ale arhitecturii româneºti, prin asi-
gurarea unei baze ºtiinþifice detaliate care sã fie un punct de
plecare în orice demers de restaurare. În cadrul proiectului
s-a procedat la inventarierea, fotografierea ºi evaluarea cu-
lelor din Gorj, Olt, Mehedinþi, Dolj, Vâlcea, Argeº ºi Teleor-
man”, au precizat organizatorii, care îi invitã pe craioveni sã
le fie alãturi în susþinerea acestui proiect care, dacã va avea
ecou la autoritãþile din domeniul cultural, ar putea salva soarta
acestor construcþii deosebite. (L. Moþîrliche)
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu recunoaºte cã anul ºcolar nu
începe aºa cum ar trebui. În nici una
dintre unitãþile de învãþãmânt din
Bãnie nu s-au terminat lucrãrile de
igienizare, iar acolo unde este nevo-
ie ºi de reparaþii mai este de aºteptat
pânã se vor termina. Edilul-ºef a ex-
plicat cã aceastã stare de fapt a de-
pins direct de aprobarea bugetului
local. ”Nu suntem mulþumiþi cum se
prezintã ele. Din pãcate nu am putut
sã facem mai mult, asta pentru cã am
putut sã discutãm despre bugetul pe
anul acesta abia în luna aprilie. Pânã
nu se face bugetul la nivel naþional
ºi la Consiliul Judeþean, nici Consi-

Autoritãþile locale recunosc cã
ºcolile din Craiova încep noul an
ºcolar fãrã reparaþiile de rigoare.
Explicaþia ar fi cã bugetul a fost
aprobat târziu, licitaþiile au fost ºi
ele devansate, iar ºantierele din

sãlile de clasã au fost deschise
abia acum, în pragul noului an
ºcolar. Municipalitatea promite
însã cã lucrurile nu vor fi lãsate
aºa, igienizãrile ºi reparaþiile ur-
mând sã fie fãcute pe parcurs.

liul Local nu poate sã aprobe buge-
tul mai devreme de luna aprilie. Ime-
diat noi am demarat licitaþia pentru
ºcoli, acordul-cadru pentru reabilita-
rea ºcolilor în Craiova. S-a terminat
abia zilele acestea, deci e foarte com-
plicat de crezut cã pânã la 15 sep-
tembrie va putea vreo firmã sã facã
toate corecþiile necesare la ºcoli”, a
precizat primarul Craiovei.

ªantierele
se prelungesc pânã
la sfârºitul anului

Asta nu înseamnã cã ºcolile vor
rãmâne aºa cum se prezintã la data

de 15 septembrie, autoritãþile promi-
þând cã se va lucra pe ºantiere pânã
la sfârºitul anului, chiar dacã asta
înseamnã inclusiv în zilele de sâm-
bãta ºi duminica. „Acolo unde nu este
zgomot foarte mare, probabil cã se
va lucra ºi în zilele de luni pânã vi-
neri”, a mai adãugat edilul Craiovei.
Pe de altã parte, autoritãþile recunosc
ºi faptul cã ºcolile din Bãnie nu se
prezintã totuºi într-o situaþie atât de
gravã, fiind vorba de toalete insalu-
bre sau reparaþii necesare la acoperiº.
„De altfel, toþi directorii care s-au
adresat pânã acum primãriei au cam
fost rezolvaþi. Am reuºit ºi cu spriji-
nul celor de la RAADPFL, pe inter-
venþii rapide, pentru cã ºi legea ne
permite sã intrãm într-o anumitã sumã
de 100.000 de euro. Deci cei care au
þipat pânã la aceastã datã au fost re-
zolvaþi”, a mai spus primarul care a
anunþat cã îºi doreºte o întâlnire pen-
tru discuþii în acest sens cu repre-
zentanþii ISJ Dolj.

Reabilitare termicã
printr-un proiect
cu finanþare
de la BERD

Municipalitatea  craioveanã in-
tenþioneazã sã reabiliteze din punct
de vedere termic un numãr de 21 de
ºcoli, cu finanþare de la BERD (n.r. –
Banca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare). „Am avut mai
mult întâlniri pânã acum cu ei la Bu-

cureºti ºi am ajuns la concluzia cã se
poate sã obþinem o finanþare pentru
21 de unitãþi de învãþãmânt. Aceste
ºcoli vor fi reabilitate termic începând
de anul viitor, urmând ca BERD-ul
sã-ºi recupereze investiþia din dife-
renþa la utilitãþi. Ca sã fiu mai clar în-
þeleasã, dacã astãzi plãtim 2 lei pen-
tru utilitãþile de la ºcoala Traian, de
exemplu, dupã reabilitarea completã
se va plãti 1 leu, dar diferenþa de încã
1 leu va merge cãtre BERD. Cu alte
cuvinte, noi nu plãtim nimic în plus
faþã de ceea ce plãtim la ora actualã,
cei care investesc urmând sã-ºi re-
cupereze investiþia din aceste chel-
tuieli la utilitãþi, dar noi ne vom alege
cu ºcolile reabilitate”, a explicat pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu.

Lista celor 21
de ºcoli

ªcolile care vor intra în acest pro-
iect, din 2015, trebuie sã respecte
anumite condiþii, ºi anume sã nu fie
monumente istorice, „pentru cã aco-

lo este vorba de cu totul alte inves-
tiþii”. Primãria Craiova a creionat
deja lista cu ºcolile care vor fi pro-
puse pentru aceastã reabilitare, aici
aflându-se ªcoala Gimnazialã „Ion
Creangã”, Colegiul Naþional „Nico-
lae Titulescu”, Colegiul Naþional
„ªtefan Velovan”, Colegiul Naþional
Economic ”Gheorghe Chiþu”, Cole-
giul Tehnic Energetic, Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã, Cole-
giul Tehnic ”C.D. Neniþescu”, Grã-
diniþa cu program prelungit „Elena
Farago”, Grãdiniþa cu program pre-
lungit ”Ion Creangã”, Grãdiniþia cu
program prelungit ”Dumbrava minu-
natã”, Grãdiniþa cu program prelun-
git ”Petrache Poenaru”, Liceul ”Tra-
ian Vuia”, Liceul Tehnologic Auto,
Liceul „Matei Basarab”, Liceul ”Tu-
dor Arghezi”, ªcoala Gimnazialã
„Mihai Eminescu”, ªcoala Gimnazia-
lã ”Decebal”, ªcoala Gimnazialã
„Sfântul Gheorghe”, ªcoala Gimna-
zialã ”Gheorghe Bibescu” ºi ªcoala
Gimnazialã „Traian”.

LAURA MOIÞÎRLICHE

În perioada imediat urmãtoare, Consiliul Ro-
mânilor din Serbia trebuie sã numeascã repre-
zentanþi în consiliile de administraþie din cele
aproape 200 de ºcoli în care existã cereri pentru
ore de limba românã. Aceºtia trebuie împuter-
niciþi sã convoace imediat consiliile de admi-
nistraþie în care sã solicite demersuri de selec-
þie a dascãlilor din acele ºcoli care cunosc lim-
ba românã în suficientã mãsurã încât sã predea
abecedarul. Totodatã, se vor solicita ºi fonduri
de la administraþia localã ºi centralã, ºi chiar
din România ºi UE, din care sã fie plãtite salarii-
le respectivilor dascãli. „Este o minune cum s-a
reuºit sã se pãstreze aceastã limbã,  adicã gra-
iul timocean aproape 200 de ani în lipsa educa-
þiei, a mass-mediei ºi religiei în limba maternã.
Graiul nostru s-a pãstrat pentru cã el s-a folosit
din casã-n casã ºi s-a transmis din generaþie-n
generaþie. Limba românã în Timoc întâmpinã ºi
acum foarte multe dificultãþi. De exemplu, din

Valea Timocului freamãtã în aceste zile pentru cã mai mul-
te ºcoli din Serbia aºteaptã sã aibã parte de primele ore de
limbã românã. Este vorba despre 1617 elevi de etnie românã,
în baza cererilor oficiale depuse la ºcolile lor, aproximativ 1500
de elevi din zona Branicevo ºi Morava, cãrora nu li s-au primit
cererile, dar ºi elevi din Voivodina, unde existã localitãþi ro-
mâneºti în care limba românã nu se vorbeºte în ºcoalã. Consi-
liul Naþional al Minoritãþii Române din Serbia, Comunitatea

Românilor din Serbia, Asociaþia Românilor Independenþi din
Serbia, Iniþiativa Românilor din Serbia, Miºcarea Democratã
a Românilor din Serbia, Asociaþia Culturalã ,,Dunãrea” a Ro-
mânilor din Kladovo ºi ªcoala de Muzicã din Negotin au susþi-
nut selectarea grupurilor de elevi ºi a profesorilor însoþitori.
Acestora li s-a alãturat ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni, ti-
neri sufletiºti care s-au implicat foarte mult în strângerea sem-
nãturilor.

1833, ea nu mai existã în ºcoli, iar din 2004, pânã
acum, se tot adunã la semnãturi pentru intro-
ducerea acestei limbi ca un curs opþional la ºcoa-
lã. În 2009, pentru prima datã, Consiliul Naþio-
nal al Minoritãþii Rumâne a reuºit sã obþinea
aprobarea Ministerului Educaþiei din Serbia. Eu
am început sã mã implic personal, în acest pro-
iect din 2012. Alãturi de colegii mei de la Aso-
ciaþia Studenþilor Timoceni am trecut serios la
treabã. M-am implicat alãturi de unele asociaþii
ºi  am adunat semnãturile pentru învãþarea lim-
bii române. S-a reuºit strângerea un numãr de
1617 de semnãturi în judeþele Borsi, Zaicear ºi
Pojarevat. Pentru prima datã, dupã aproape 200
ani a început sã se predea limba românã în ºco-
lile din Zaicear, Borsi, Negotin printr-un Pro-
gramul Pilot care a început anul trecut, în apri-
lie ºi care s-a terminat la finele anului ºcolar. În
unele localitãþi a fost un program de succes,
dar din pãcate în celalalte, nu. S-a stabilit totuºi

ca în perioada 1-15 septembri sã se facã o nouã
anchetare a copiilor de cãtre directorii ºcolilor
din din Estul Serbiei, în cadrul cãreia elevii vor
fi întrebaþi ce limbã preferã sã înveþe la ºcoalã
la cursul opþional. Sunt convins cã toþi vor spu-
ne, bineînþeles, limba românã”, a subliniat Alek-
sandar Najdanovic, preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor Timoceni.

”Limba românã este un avantaj”
Asociaþia Studenþilor Timoceni deruleazã

în aceastã perioadã o campanie  intitulatã
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, care are
ca scop încurajarea micuþilor, dar ºi a pãrinþi-
lor acestora sã înveþele ºi sã solicite cursuri
de limba românã, aceasta fiind ºi o limbã euro-
peanã.  „Campania pe care o derulãm acum
este de fapt o continuare a unei alte campanii
precedente, pe care am desfãºurat-o pe par-
cursul acestui an, ”Limba românã este un

avantaj” prin care studenþii care au venit din
Serbia la universitãþile din România au înþeles
cã trebuie sã cunoascã foarte bine limba ro-
mânã ºi dupã aceea trebuie sã promoveze va-
lorile româneºti în Valea Timocului. Pe de o
parte, pe de altã parte aceºti studenþi ºi-au
convins apropiaþii din Estul Serbiei de impor-
tanþa învãþãrii unei limbi europene.

MARGA BULUGEAN

ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele
ªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova începªcolile din Craiova încep
cu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schelecu constructorii pe schele

”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni
”Câte limbi cunoºti, atât valorezi”, proiect
derulat   de Asociaþia Studenþilor Timoceni



cuvântul libertãþii /9marþi, 3 septembrie 2013 educaþie
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

La Facultatea de Drept ºi ªtiin-
þe Administrative sunt scoase la
concurs 4 locuri la buget, la spe-
cializarea Istorie ºi 140 de locuri
la taxã, dintre  care 34 la speciali-
zarea Drept, frecvenþã redusã,  20
la Administraþie publicã, 42 la Ad-
ministraþie Publicã în Drobeta Tr.
Severin, 22 la Istorie ºi 22 la Rela-
þii Internaþionale ºi Studii Europe-
ne.   Înscrierile se pot face în pe-
rioada 2 – 9 septembrie, iar rezul-
tatele vor fi afiºate în intervalul 12-
15 septembrie. Examenul se va
face prin concurs de dosare ºi se
va þine cont doar de media la exa-
menul de bacalaureat.

La Teologie, înscrierile se fac
în perioada 2-9 septembrie ºi sunt
disponibile 6 locuri la buget ºi 27
la taxã. Examenul prevede probe
eliminatorii ºi examen scris. Etapa
I - eliminatorie constã în vizita
medicalã ºi examen psihologic pre-
cum ºi verificarea apti-tu-dinilor
muzicale. Etapa a II-a constã în
examen scris la Teologie Dogma-
ticã - 70% ºi media examen baca-
laureat -  30%. Rezultatele finale
vor fi afiºate pe 13 septembrie.

Admitere pânã pe 25 septembrie
la Facultatea de ªtiinþe Exacte
În ceea ce priveºte Facultatea

de ªtiinþe Exacte, admiterea pen-
tru anul universitar 2013-2014 se
desfãºoarã în perioada 04 – 25
septembrie. În total, la aceastã fa-
cultate,  au rãmas disponibile, în
urma sesiunii din varã, 65 de lo-
curi la buget ºi 104 la taxã.  In-
scrierea candidaþilor se va face
dupã calendarul urmãtor: ªtiinþe

Exacte –Mate-maticã ºi Informa-
ticã – 09 septembrie  - 16 septem-
brie; ªtiinþe Exacte – Chimie - 04
septembrie – 18 septembrie; ªtiin-
þe Exacte – Fizicã - 09  septem-
brie – 22 septembrie

Pentru realizarea admiterii va fi
concurs de dosare ºi se va þine
cont doar de media obþinutã la ba-
calaureat.  Afiºarea rezultatelor se
va face la data de 16 septembrie
pentru specializarea Matematicã –
Informaticã, la 19 septembrie pen-
tru specializarea Chimie ºi pe data
de 23 septembrie pentru Fizicã. De
asemenea, la Facultatea de Econo-
mie ºi Administrarea Afacerilor
sunt disponibilie 492 de locuri la
taxã la specializãrile: Economie
generalã ºi Comunicare economi-
cã, Economie ºi Afaceri Internaþi-
onale, Economie ºi Afaceri Inter-
naþionale în limba englezã, Finanþe
ºi Bãnci, Finanþe ºi Bãnci în limba
englezã, Management, Marketing,
Informaticã Economicã, Statisticã
ºi Previziune Economicã. Înscrie-
rile se fac în perioada 9-14 sep-

tembrie, iar rezultatele finale vor fi
afiºate pe 17 septembrie. Exame-
nul se va face prin concurs de
dosare pe baza mediei obþinute la
examenul de bacalaureat.

Media de la bacalaureat

125 de locuri bugetate
la Inginerie Electricã

Facultatea de Inginerie Electri-
cã scoate la concurs pentru sesiu-
nea din toamnã de admitere, 125
de locuri la buget ºi 78 la taxã.
Locurile la Buget sunt disponibile
la domeniile: Inginerie aerospaþia-
lã, Inginerie electricã, Inginerie
Energeticã, Ingineria mediului,
ªtiinþe inginereºti aplicate. Înscrie-
rile se vor face în perioada 16-22
septembrie, iar rezultatele vor fi
afiºate pe 23 septembrie. Admite-
rea se va face pe baza mediei de la
bacalaureat. La Facultatea de Me-
canicã au rãmas disponibile, în
urma sesiunii din varã, 13 locuri la
Buget ºi 129 la taxã. Înscrierile se
fac în perioada 9-16 septembrie,
iar afiºarea rezultatelor se va face

pe data de 17 septembrie. Admite-
rea se va face prin concurs de
dosare pe baza mediei de la exa-
menul de bacalaureat. Facultatea
de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã scoate la concurs 22
de locuri la taxã la specializãrile
Mecatronicã ºi Roboticã. Înscrie-
rile se fac în perioada 9-16 sep-
tembrie, iar afiºarea rezultatelor se
va face pe data de 17 septembrie.
Admiterea se va face prin concurs
de dosare pe baza mediei de la exa-
menul de bacalaureat. La Faculta-
tea de Agriculturã ºi Horticulturã
au rãmas disponibile în urma sesi-
unii din varã 40 de locuri la taxã.
Înscrierile se fac în perioada 9-18
septembrie, iar afiºarea rezultate-
lor se va face pe data de 20 sep-
tembrie. Admiterea se va face prin
concurs de dosare pe baza mediei
de la examenul de bacalaureat.

Probe de aptitudini vocaþionale
la Muzicã ºi Teatru

La Facultatea de Litere au fost
scoase la concurs 184 de locuri
la taxã ºi 2 la Buget. Astfel, la do-
menile, Limbã ºi Literaturã, Limbi
moderne aplicate, ªtiinþe ale Co-
municãrii ºi ªtiinþe ale Educaþiei
înscrierile în vederea admiterii se
vor face în perioada 10-13 sep-
tembrie. Rezultatele finale vor fi
afiºate pe 14 septembrie. Pentru
realizarea admiterii va fi concurs

de dosare ºi se va þine cont doar
de media obþinutã la bacalaureat.
La domeniul Muzicã înscrierile se
vor face în perioada 10-11 sep-
tembrie, iar rezultatele finale vor
fi afiºate pe 14 septembrie. Ad-
miterea se va face prin concurs
ce va consta în probe de aptitu-
dini vocaþionale. La domeniul Te-
atru ºi Artele spectacolului, în-
scrierea candidaþilor se va face în
perioada 10-11 septembrie, iar
rezultatele vor fi afiºate la data de
14 septembrie.  Admiterea se va
face prin concurs ce va consta în
douã probe (etape eliminatorii) de
aptitudini vocaþionale. În prima
etapã, ce va avea loc pe data de 12
septembrie, tinerii vor susþine o
probã oralã/practicã de testare a
aptitudinilor vocale, ritmice ºi de
inter-pretare ale candida-tu-lui;
prezentarea unor versuri ºi a unei
povestiri din reper-to-riul candida-
tului, la alege-rea comi-siei. Can-
didatul va fi notat cu admis/
respins. În a doua, ce va avea loc
pe 13 septembrie,  tinerii vor par-
ticipa la un atelier de improvizaþie
ºi vor susþine un monolog. Rezul-
tatele vor fi afiºate pe 14 septem-
brie. De asemenea, la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport sunt dis-
ponibile 155 de locuri la taxã. În-
scrierile se vor face în perioada 16-
22 septembrie. Rezultatele finale vor
fi afiºate pe 26 septembrie.

Universitatea din Craiova (UCV) organi-
zeazã în luna sepembrie, sesiunea de toam-
nã de admitere pentru anul universitar 2013-
2014. În total, pentru Studii universitare Li-
cenþã sunt scoase la concurs 215 locuri la
buget ºi 1394 de locuri la taxã. Pentru stu-
dii universitare de Master  sunt scoase la
concurs 1620 de locuri la buget ºi 1887 lo-

curi la taxã. Înscrierile pentru aceastã se-
siune de admitere au început ieri la Facul-
tatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative
(FDSA) precum ºi la Teologie Ortodoxã
pentru Licenþã ºi Master. De asemenea,
pentru Master au început înscrierile tot ieri
ºi la domeniile Matematicã ºi Informaticã
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Exacte.

Admiterea de toamnã la UCVAdmiterea de toamnã la UCVAdmiterea de toamnã la UCVAdmiterea de toamnã la UCVAdmiterea de toamnã la UCV

Doar 15,61% din tinerii
doljeni care au susþinut cea de-a
doua sesiune a examenului de
bacalaureat au reuºit sã fie
declaraþi admiºi.

În total, la sesiunea de
toamnã a bacalaureatului s-au
prezentat 2.588 de candidaþi,
404 dintre aceºtia reuºind sã
promoveze. Nici cea de-a doua

sesiune a acestui examen nu a
fost lipsitã de incidente neplãcu-
te, 21 dintre candidaþi fiind
eliminaþi pentru cã au încercat
sã copieze folosindu-se de
fiþuici sau telefoane mobile.
Aceºtia au pierdut dreptul de a
mai participa la urmãtoarele
douã sesiuni, ºi li s-au anulat ºi
probele de competenþe digitale.
“Dacã ne referim doar la
absolvenþii de liceu din seria
curentã care au susþinut exame-
nul, atunci procentul total de
promovabilitate a bacalaureatului
din acest an, la nivelul judeþului
Dolj, este de 72%”, a explicat
Alexandrina Nãstase, vicepreºe-
dintele comisiei judeþene de
bacalaureat. Cinci unitãþi din
judeþul Dolj au avut o promova-
bilitate de peste 50% la sutã.
Colegiul Naþional “ªtefan
Velovan” ocupã primul loc cu un

procent de 73,95%, urmat de
Colegiul Naþional “Elena Cuza”,
cu 66,67%, Colegiul Naþional
“Carol I”, cu 58,33%, Liceul
Teoretic “Tudor Arghezi” cu
54,05% ºi Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti”, cu 50%. În
ceea ce priveºte cele trei licee
care au avut promovabilitate
zero în prima sesiune a exame-
nului de bacalaureat, aici situaþia

nu s-a schimbat. Este vorba de
Liceul Tehnologic “Ing. Ionete
Aurelian” din Malu Mare, Liceul
“Aurelian Ianculescu” din
Cârcea ºi Liceul “Beethoven”
din Craiova.

În sesiunea de varã a bacalau-
reatului, rata de promovare a
fost de 48,24 %, examenul fiind
promovat de cãtre 2.800 din cei
peste 6.000 de candidaþi

Rezultate parþ iale BAC: 15,61% rata
de promovare înainte de contestaþ i i
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Statele Unite au spionat comu-
nicaþiile preºedintelui brazilian,
Dilma Rousseff, ºi pe cele ale ac-
tualului preºedinte al Mexicului,
Enrique Pena Nieto, în perioada
în care acesta era candidat la pre-
ºedinþie, potrivit unor documen-

te ale serviciilor secrete ameri-
cane. Televiziunea brazilianã Glo-
bo a prezentat duminicã un do-
cument dezvãluit de informaticia-
nul american Edward Snowden,
fost colaborator al Agenþiei Naþi-
onale de Securitate (NSA) a

SUA, datând din iunie 2012, inti-
tulat „Infiltrare inteligentã de
date, studiu de caz Brazilia ºi
Mexic”. În acest document, NSA
încearcã sã „înþeleagã mai bine
metodele de comunicare ºi inter-
locutorii” lui Rousseff ºi ai cola-
boratorilor sãi, graþie unui pro-
gram care permite accesul la toa-
te conþinuturile vizitate de preºe-
dinte pe Internet. Rousseff, care
intenþioneazã sã efectueze o vi-
zitã de stat la Washington în oc-
tombrie, a organizat o reuniune
de lucru duminicã, pentru a ana-
liza problema, potrivit Globo.
„Dacã aceste fapte se dovedesc,
ar fi o situaþie inadmisibilã, inac-
ceptabilã, care ar putea fi califi-
catã ca o atingere clarã adusã su-
veranitãþii þãrii noastre”, a decla-
rat ministrul brazilian al Justiþiei,
Jose Eduardo Cardozo. El s-a în-
tâlnit în aceastã sãptãmânã, la
Washington, cu vicepreºedintele
american Joe Biden, pentru a dis-
cuta despre dezvãluiri. Programul
NSA permite „gãsirea unui ac în

carul cu fân” ºi accesul la toatã
reþeaua de comunicaþii a preºe-
dintelui ºi adjuncþilor sãi prin te-
lefon, Internent ºi reþele sociale.
Este „o infiltrare simplã ºi eficien-
tã, care permite obþinerea unor
date indisponibile sub alte for-
me”, potrivit documentelor pre-
zentate de Globo. Spionarea lui
Enrique Pena Nieto, care a preluat
puterea în Mexic în decembrie, a
avut loc în timp ce acesta era can-
didatul favorit la alegerile preziden-
þiale. NSA a interceptat, de aseme-
nea, mesaje electronice ºi mesaje
telefonice, în special pe cele în care
candidatul vorbea despre numele
eventualilor sãi miniºtri. Statele
Unite au refuzat o propunere bra-
zilianã de a negocia un acord bila-
teral privind activitãþile de spionaj.
Brazilia ºi Mexicul fac parte dintr-
un grup de þãri - alãturi de Egipt,
India, Iran ºi Turcia - despre care
diplomaþia americanã nu poate spu-
ne cu siguranþã dacã fac parte din
categoriile „prieteni, inamici sau cu
probleme”.

Statele Unite i-au spionat pe preºedinþiiStatele Unite i-au spionat pe preºedinþiiStatele Unite i-au spionat pe preºedinþiiStatele Unite i-au spionat pe preºedinþiiStatele Unite i-au spionat pe preºedinþii
Mexicului ºi BrazilieiMexicului ºi BrazilieiMexicului ºi BrazilieiMexicului ºi BrazilieiMexicului ºi Braziliei

Fostul preºedinte egiptean, Mohamed
Morsi, destituit ºi arestat de cãtre armatã la
3 iulie, va fi judecat, alãturi de alþi 14
responsabili ºi membri ai Frãþiei Musulmane,
pentru „instigare la crimã ºi violenþã”, în
timpul confruntãrilor care au izbucnit între
susþinãtorii ºi opozanþii sãi, a anunþat Par-
chetul într-un comunicat, fãrã a preciza o
datã a procesului. Preºedintele islamist
destituit va trebui sã rãspundã pentru
moartea a cel puþin ºapte manifestanþi, la 5

decembrie 2012, în cursul marilor manifes-
taþii, fiind acuzat cã voia sã islamizeze
legislaþia celei mai populate þãri arabe dupã
publicarea unui decret constituþional. Printre
cei 14 co-acuzaþi alãturi de Morsi figureazã
Essam al-Arian, numãrul 2 al Partidului
Libertãþii ºi Justiþiei (PLJ), ramura politicã a
Frãþiei Musulmane, ºi Mohamed Beltagi, fost
parlamentar ºi unul dintre ultimii lideri ai
confreriei lui Morsi, arestat de autoritãþi joi.
Dupã destituirea lui Morsi, urmatã de

dispersarea, într-o baie de sânge, a partizani-
lor sãi, la 4 august, la Cairo, peste 1.000 de
persoane, majoritatea pro-Morsi, au fost
ucise ºi peste 2.000 de membri ai Frãþiei
Musulmane au fost arestaþi, printre care
principalii lideri. Reþinut în secret dupã
destituirea sa, Morsi se aflã deja în detenþie
pentru o acuzaþie de evadare din închisoarea
unde regimul Mubarak îl încarcerase la
începutul lui 2011, cu puþin înainte de
pierderea puterii.

Morsi va fi judecat de justiþia egipteanã pentru instigare la crimã

Rusia a trimis, duminicã, o
navã militarã de recunoaºtere în
estul Mãrii Mediterane, SUA dis-
locând în acelaºi timp în zonã o
navã de transport, în contextul
pregãtirilor armatei americane
pentru o posibilã intervenþie mi-
litarã în Siria, relateazã agenþiile
Reuters ºi AFP. Potrivit agenþiei
Interfax, care citeazã, sub rezer-
va anonimatului, o sursã milita-
rã rusã, misiunea navei Priazo-
vîe, care a plecat din portul Se-
vastopol, de la Marea Neagrã,
este de „a culege informaþii în
zona unde conflictul ar putea
escalada”. Sursa mai precizea-
zã cã aceastã navã urmeazã sã
opereze separat de flotila rusã
staþionatã permanent în Marea
Mediteranã. Tot duminicã, arma-
ta americanã a poziþionat în ace-
eaºi regiune o navã de suport
logistic ce poate transporta sute
de soldaþi ºi câteva elicoptere.
Pânã în prezent, în estul Medi-
teranei au fost desfãºurate cinci
distrugãtoare americane purtã-
toare de rachete Tomahawk. De
asemenea, un portavion ameri-
can desfãºurat de mai multe luni
în Marea Omanului se deplasa
ieri în direcþia Siriei, spre Ma-
rea Roºie, chiar dacã nu a pri-

mit încã ordinul de a participa
la eventuale atacuri americane,
a transmis postul de televiziune
ABC News, citat de AFP. USS
Nimitz, un portavion cu propul-
sie nuclearã, trebuia sã revinã la
baza sa din Everett, statul Wa-
shington (nord-vestul SUA),
când a primit ordinul sã rãmânã
în regiune. Nici o misiune deo-
sebitã nu i-a fost totuºi încre-
dinþatã, iar responsabili ai apã-
rãrii au evocat „o poziþionare
prudentã”, potrivit ABC News.

Germania ºi Emiratele Arabe
au creat un fond

pentru reconstrucþia Siriei
Germania ºi Emiratele Arabe

Unite (EAU) au creat, ieri, un
fond menit sã ajute la recon-
strucþia Siriei în acele regiuni
care nu se mai aflã sub contro-
lul regimului preºedintelui Bas-
har Al-Assad, transmite EFE.
Germania ºi EAU au alocat fie-
care acestui fond câte zece mi-
lioane de euro ºi se aºteaptã ca
la acesta sã contribuie ºi alte þãri
din aºa-numitul grup al „Priete-
nilor Siriei”, ce reuneºte circa o
sutã de state ºi organizaþii inter-
naþionale. Fondul va fi adminis-
trat de Banca pentru Recon-

strucþie, care aparþine statului
german. La semnarea acordului
de creare a fondului, la Berlin, a
asistat ºi ºeful Coaliþiei Naþionale
Siriene, Ahmad al-Jarba, care a
avut, de asemenea, o întâlnire
bilateralã cu ministrul german de
Externe, Guido Westerwelle.

Conflictul din Siria a fãcut 7
milioane de refugiaþi

Aproximativ ºapte milioane de
sirieni, ceea ce înseamnã o trei-
me din populaþie, s-au refugiat
din cauza rãzboiului civil care
afecteazã þara lor, a anunþat di-
rectorul Agenþiei ONU pentru re-
fugiaþi, Tarik Kurdi, relateazã

Associated Press. Cinci milioa-
ne dintre refugiaþi sunt încã pe
teritoriul Siriei, în timp ce apro-
ximativ douã milioane au fugit
în þãrile vecine. Tarik Kurdi a
precizat, de asemenea, cã apro-
ximativ douã milioane de copii
sunt printre cei direct afectaþi de
rãzboi. În opinia lui Kurdi, asis-
tenþa acordatã de ONU este ca
o „picãturã într-un ocean”,
referindu-se la criza umanitarã
care se agraveazã din cauza
lipsei de finanþare. El a afirmat
cã donatorii internaþionali au
trimis mai puþin de o treime
din banii necesari pentru a-i ajuta
pe refugiaþi.

SUA ºi Rusia îºi sporesc prezenþa navalã în apropierea Siriei

Talibanii atacã o bazã
americanã din Afganistan

Un grup de insurgenþi
talibani a lansat, ieri dimineaþã,
un atac împotriva unei baze
americane situate în estul
Afganistanului, în apropiere de
frontiera pakistanezã, a anunþat
Guvernul local. „Un grup de
kamikaze a atacat o bazã
americanã la Torkham”, în
provincia Nangarhar, a declarat
pentru AFP Ahmad Zia Abdul-
zai. Atacul a fost revendicat
într-un comunicat de un purtã-
tor de cuvânt al talibanilor,
Zabihullah Mujahid.
Transnistria a marcat, cu
paradã militarã, 23 de ani
de la autoproclamarea
independenþei

Regiunea separatistã Trans-
nistria, din estul Republicii
Moldova, care se autointituleazã
Republica Moldoveneascã
Nistreanã (RMN), a marcat ieri,
cu paradã militarã, 23 de ani de
la autoproclamarea independen-
þei, liderii regimului din stânga
Nistrului primind cu aceastã
ocazie felicitãri din partea unor
oficiali de la Moscova, potrivit
Agerpres. Timp de 21 de ani,
regiunea separatistã a fost
condusã de Igor Smirnov, care
însã a suferit o înfrângere
zdrobitoare la aºa-zisele alegeri
din decembrie 2011. Noul lider
de la Tiraspol, Evgheni ªevciuk,
a promis o „îmbunãtãþire a
relaþiilor cu Republica Moldo-
va”, dar, dupã o scurtã dinami-
zare a dialogului, procesul de
reglementare a intrat din nou
într-o etapã de stagnare.
Întâmplãtor sau nu, ieri la
Chiºinãu a fost vicepremierul
rus Dmitri Rogozin, care este
reprezentantul Kremlinului
pentru Transnistria, iar astãzi
acesta va merge ºi la Tiraspol.
Obama vine joi în Rusia,
în contextul unor relaþii
glaciale cu Putin

Barack Obama va sosi joi în
Rusia, unde va participa la
summitul G20, însã nu intenþio-
neazã sã se întâlneascã în
particular cu Vladimir Putin,
relaþiile dintre cei doi ºefi de
stat fiind la cel mai scãzut
nivel. Summitul G20 se va
desfãºura, joi ºi vineri, la Sankt
Petersburg, unde Obama va
ajunge dupã o escalã în Suedia,
însã, „pentru moment, nu este
prevãzutã vreo întâlnire bilate-
ralã sau separatã între cei doi
preºedinþi”, chiar dacã Obama
ºi Putin „vor avea numeroase
ocazii de a comunica în timpul
ºedinþelor de muncã de la G20”,
potrivit unui oficial american.
„Vestea bunã este cã nu vorbim
despre criza rachetelor din
Cuba”, momentul culminant al
Rãzboiului Rece în 1961, afirmã
Andrew Kuchins, specialist în
Rusia la grupul de reflecþie
CSIS din Washington. „Dar, în
opinia mea, este cea mai proastã
relaþie personalã din istorie între
(liderii) americani ºi ruºi,
inclusiv americani ºi sovietici”,
a adãugat el.
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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 (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri (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 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 Lora
01:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Sarea incaºilor (R)
12:00 D’ale lu’ Miticã (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
2002, Italia, Comedie, Crimã, Dramã
16:55 O 9 atitudine – Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România 2013
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
21:00 Spãrgãtor de gheaþã în Arctica
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului George

Enescu
23:20 Trei regate

07:25 Pe platourile de filmare
07:55 Cu primele 20 milioane e

mai greu
09:40 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
11:45 Ultimele zile disco
13:35 Extrem de tare ºi incredibil

de aproape
15:45 Marea cursã de Crãciun
17:20 Furia titanilor
19:00 În derivã
20:00 Ralph Stricã-Tot
21:40 Vicepreºedinta
22:10 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:40 Valul întunecat
00:30 Proiectul X

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Furtuna polarã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Marele Alibi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Mai iute ca moartea
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: Miami (R)
05:30 La Maruþã (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 (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)

07:45 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)
15:00 Hyperion (R)
16:45 Semnul Sarpelui
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Cercurile
00:00 Salvamontiºtii
01:00 Ora criticã
02:15 Copilul râului alb (R)
03:45 Între oglinzi paralele

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 Grãnicerul
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Închiderea programului -

Revizie tehnicã
06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gatim 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 Autobuzul lui Vârciu

22:00 WOWBiz

00:15 ªtirile Kanal D (R)

01:15 La un pas de fericire (R)

02:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (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 În formã
09:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke
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 Pact cu diavoliþa
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Focus (R)
01:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke (R)
04:00 În formã (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 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Daniel Geale -

Darren Barker
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

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

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
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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 Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ãla micu'
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Ãla 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 albã de dantelã
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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OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU AUTO
PENTRU ANGLIA. SALA-
RIU NEGOCIABIL. TELE-
FON: 00447805868773.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm stupi. Telefon:
0765/638.742.
Bonã, cu simþ de rãspunde-
re 53 ani, îngrijesc copil ex-
ternã sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon: 0766/
695.652.
Executãm acoperiºuri, subzi-
diri, garduri, pavaje, hidroizo-
laþii, termoizolaþii, zidãrii, finisa-
je. Telefon: 0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.

Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea Bu-
cureºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, superb,
preþ negociabil, zona Ciu-
percã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi cur-
te 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã Amaradia. Tele-
fon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi 38 ari
curte în sat Þugureºti, co-
muna Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Vãnd casã cu  dependinþe,
livadã, vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/ 929.024.

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. Rela-
þii la telefon 0251 – 413371; 0754
087986, între orele 9.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro
Pierdut anexa la certificatul de în-
registrare J16/1192/2002, CUI:
15084506 pentru firma SC SISTEM
SECURITY SRL. Se declarã nulã.

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
spaþiului 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.
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Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren in-
travilan în satul Predeºti, ju-
deþul Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 550 mp în co-
muna Podari. Telefon:
0744/251.816 ºi 0762/
872.359.

Vând teren 400 mp intravi-
lan situat în Segarcea str.
Unirii, nr. 29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºalni-
þa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren Preajba 900 mp.
Telefon: 0723/253.544.

Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimni-
cu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren intra-
vilan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.

Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova
– cedez 4500mp pentru
renovarea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASA-
RELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.

Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

SCHIMBURI
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie 2006,
full-options, bleu-marin, pie-
le, xenon, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/031.821.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/464.043.

Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/033.903.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ
200 lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balotat, sticle
plastic, cutii de bere, putinã
50 vedre nouã salcâm, 2 uºi
cu toc pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã 2,5/
1 m. Telefon: 0761/355.869.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
janþã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu microunde
cu geam spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe, pompã
defectã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând bar cu terasã ºi depen-
dinþe, zona Tribunalul Jude-
þean, str. Iancu Jianu. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folositã.
Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã. Te-
lefon: 0251/546.666.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
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Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã popula-
rã ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie din
fontã 20 lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Telefon:
0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrãni-
toare mari din plastic ºi ta-
blã groasã pentru pui, cur-
cani ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi cen-
trifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.

2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Albine – Familii puternice, cu
5-6 rame cu puiet – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole, vie
0,30-1-2 lei/buc. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin altoiþi,
fructe mari puieþi de pruni, 2
lei bucata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciucuri
noi, Cehia schimbãtor în tor-
pedou pantã. Telefon: 0351/
467.841; 0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.

Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM
ASFALT, MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Feteas-
cã alb. Telefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã, cen-
tral. Telefon: 0769/680.597.

Închiriez teren pentru parca-
re maºini sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nedeter-
minatã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat, zona
George Enescu, strada Fã-
gãraº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol pretabil
bar, discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat ºi utilat. Recent
renovat, Rovine, pizzeria Ibiz-
za. Telefon: 0769/846.192.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã  cu
permis auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145; 0762/
278.639; 0351/430.880.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a Vete-
ranilor de Rãzboi anunþã
membrii sãi sã se prezinte
la asociaþie pentru a ridica
biletele de cãlãtorie gratuite
conform Legii 44/1994. Sunt
mulþi membri care au plãtit
cotizaþia pe anul 2013 ºi nu
au ridicat biletele.
Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân. Te-
lefon. 0764/568.897. 0751/
911.417.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Cu adâncã durere, familia
anunþã neaºteptatul deces
al celei care a fost inginer
CORNELIA LICULESCU.
Înhumarea va avea loc la
Cimitirul Ungureni, mier-
curi, 4 septembrie 2013,
ora 11.00.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A III-A

Vineri: Almeria – Elche 2-2 (Soriano 11, Verza
45+2 pen. / Albacar 32 pen., Boakye 90+5),
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, Aqui-
no 30, Uche 75);
Duminicã: Real Madrid – Bilbao 3-1 (Isco 26,
72, Ronaldo 45+1 / Ibai 79), Espanyol – Be-
tis 0-0, Sociedad – Atletico 1-2 (X. Prieto 69 /
Villa 27, Koke 56), Sevilla – Malaga 2-2 (Ga-
meiro 44, 72 / Morales 40, Santa Cruz 68;
Raul Rusescu nu s-a aflat în lotul formaþiei
gazdã), Valencia – Barcelona 2-3 (Postiga 45,
45+3 / Messi 11, 39, 41).
1. Barcelona 9 11. Valladolid 3
2. Atletico 9 12. Valencia 3
3. Villarreal 9 13. Rayo 3
4. Real M. 9 14. Almeria 2
5. Bilbao 6 15. Sevilla 2
6. Espanyol 5 16. Elche 2
7. Celta 5 17. Malaga 1
8. Sociedad 4 18. Betis 1
9. Granada 4 19. Getafe 1
10. Levante 4 20. Osasuna 0

 PREMIER LEAGUE – ETAPA A III-A

Sâmbãtã: Man. City – Hull 2-0 (Negredo 65,
Y. Toure 90), Cardiff – Everton 0-0, Newcastle
– Fulham 1-0 (Ben Arfa 86), Norwich – Sout-
hampton 1-0 (Redmond 68), West Ham – Sto-
ke 0-1 (Pennant 82), Crystal P. – Sunderland
3-1 (Gabbidon 9, Gayle 79 pen., O’Keefe
90+2 / Fletcher 64);
Duminicã: Liverpool – Man. United 1-0 (Stur-
ridge 4), West Brom – Swansea 0-2 (Davies
22, P. Hernandez 83; Gabriel Tamaº nu s-a
aflat în lotul lui WBA), Arsenal – Tottenham
1-0 (Giroud 23);
Partida Chelsea – Aston Villa, scor 2-1 (Luna 6
aut., Ivanovici 73 / Benteke 45+3), s-a dispu-
tat în devans, în 21 august.
1. Liverpool 9 11. Cardiff 4
2. Chelsea 7 12. Newcastle 4
3. Man. City 6 13. Aston V. 3
4. Arsenal 6 14. Crystal P. 3
5. Stoke 6 15. Everton 3
6. Tottenham 6 16. Swansea 3
7. Man. Utd. 4 17. Fulham 3
8. West Ham 4 18. Hull 3
9. Norwich 4 19. Sunderland 1
10. Southamp. 4 20. West B. 1

LIGUE 1 – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Evian TG – Lyon 2-1 (Berigaud 8,
34 / Ferri 50), Paris SG – Guingamp 2-0 (Ra-
biot 90+1, Ibrahimovici 90+3), Bastia – Tou-
louse 2-1 (Keºeru 43, Romaric 67 / Braithwai-
te 57), Lorient – Valenciennes 1-0 (Abouba-
kar 14), Reims – Nantes 0-0, Rennes – Lille 0-

0, Sochaux – Ajaccio 0-0;
Duminicã, dupã închiderea ediþiei: St. Etien-
ne – Bordeaux 2-1 (Hamouma 8, Perrin 50 /
Obraniak 90; Bãnel Nicoliþã, pe teren pânã
în minutul 72, a oferit pasa decisivã la des-
chiderea scorului), Nice – Montpellier 2-2

(Kolodziejczak 18, Eysseric 44 / Camara 35,
Tiene 53), Marseille – Monaco 1-2 (Mendes
44 / Falcao 47, Riviere 80).
1. Monaco 10 11. Montpellier 5
2. Marseille 9 12. Nice 5
3. St’Etienne 9 13. Nantes 4
4. Paris SG 8 14. Evian TG 4
5. Rennes 7 15. Bordeaux 4
6. Reims 7 16. Valencien. 3
7. Lille 7 17. Ajaccio 3
8. Lyon 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 (Arango
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. Mul-
ler 12), Wolfsburg – Hertha 2-0 (Olici 42, Die-
go 45+2 pen.), Nurnberg – Augsburg 0-1 (Vogt
84), Hamburg – Braunschweig 4-0 (Van der
Vaart 7, Zoua 17, Calhanoglu 80, 90+1), Schal-
ke – Leverkusen 2-0 (Hoger 30, Farfan 83 pen.);
Duminicã: Stuttgart – Hoffenheim 6-2 (Rudiger
12, Ibisevici 19, 47, 63, Maxim 28, 55 / Volland
26, Firmino 87; În afara celor douã reuºite, Ale-
xandru Maxim, pe teren pânã în minutul 68, a
oferit ºi douã “assist-uri”), Frankfurt – Dortmund
1-2 (V. Kadlec 36 / Mkhitaryan 10, 56);
Meciul Freiburg – Bayern Munchen, scor 1-1

(Hofler 86 / Shaqiri 33), a avut loc în devans,
în 27 august.
1. Dortmund 12 10. Augsburg 6
2. Bayern 10 11. Hoffenheim 5
3. Leverkusen 9 12. Hamburg 4
4. Hannover 9 13. Schalke 4
5. Mainz 9 14. Stuttgart 3
6. Hertha 7 15. Frankfurt 3
7. M’gladbach 6 16. Freiburg 2
8. Wolfsburg 6 17. Nurnberg 2
9. Werder 6 18. Braunsch. 0

Sâmbãtã: Chievo – Napoli 2-4 (Paloschi 24, 40 / Hamsik 13, 64, Callejon 28,
Higuain 70), Juventus – Lazio 4-1 (Vidal 14, 27, Vucinici 49, Tevez 78 / Klose 28);
Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Roma – Verona 3-0 (Cacciatore 56 aut., Pjanici
59, Ljajici 66; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la gazde), Atalanta – Torino 2-0 (Sten-
dardo 57, Lucchini 81; Constantin Nica a fost rezervã la învingãtori), Bologna –
Sampdoria 2-2 (Moscardelli 41, P. Kone 64 / Eder 25, Gabbiadini 71; Denis Alibec
nu s-a aflat în lotul formaþiei gazdã), Catania – Inter 0-3 (Palacio 19, Nagatomo 56,
Alvarez 80; Din cauza unei accidentãri, Cristi Chivu nu s-a aflat în lotul oaspeþi-
lor), Genoa – Fiorentina 2-5 (Gilardino 54, Lodi 60 pen. / Aquilani 11, G. Rossi 14,
56, Gomez 41, 90+4 pen.), Milan – Cagliari 3-1 (Robinho 8, Mexes 30, Balotelli 62 /
Sau 33), Sassuolo – Livorno 1-4 (Zaza 67 / Greco 44, Emeghara 69, 86 pen., Paulin-
ho 75; Marius Alexe a fost titular la gazde, fiind utiliuat pânã în minutul 64),
Udinese – Parma 3-1 (A. Badu 11, Heurtaux 72, Muriel 90 pen. / Cassano 84).
1. Napoli 6 11. Cagliari 3
2. Inter 6 12. Lazio 3
3. Roma 6 13. Verona 3
4. Fiorentina 6 14. Sampdoria 1
5. Juventus 6 15. Chievo 1
6. Livorno 3 16. Parma 1
7. Milan 3 17. Bologna 1
8. Udinese 3 18. Catania 0
9. Atalanta 3 19. Genoa 0
10. Torino 3 20. Sassuolo 0

Digi Sport 2
19:00 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc –

ASC Corona Braºov.

Sport.ro
18:30 – FOTBAL TINERET – Cupa Stelele Estului:

Academia Hagi – Galatasaray.

Eurosport
13:30 – SNOOKER – Campionatul Mondial la ºase

bile roºii (Thailanda): etapa a doua / 18:00, 22:05 –
TENIS – Open-ul SUA.

Eurosport 2
11:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial la ºase

bile roºii (Thailanda): etapa a doua / 18:00 – TENIS –
Open-ul SUA.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

SERIE A – ETAPA A II-A

Clubul Real Madrid a anunþat, du-
minicã searã, pe site-ul oficial, cã l-a
achiziþionat de la Tottenham Hotspur
pe fotbalistul galez Gareth Bale, care a
semnat un acord valabil ºase sezoane.

“Gareth Bale este noul jucãtor al
echipei Real Madrid”, s-a arãtat într-
un comunicat postat pe site-ul grupãrii
spaniole, care nu a precizat însã ºi de-
talii legate de contract.

Ieri, dupã ce a trecut cu bine de vizi-
ta medicalã, britanicul a fost prezentat
oficial în faþa a câteva zeci de mii de
fani, pe stadionul “Santiago Berna-
beu”.

“Sunt fericit ºi onorat cã am semnat
cu un club precum Real. Sper sã pot
ajuta clubul ºi sã cucerim am 10-lea tro-
feu în Liga Campionilor”, a spus Bale
la prezentare.

Galezul va purta la Real tricoul cu
numãrul 11.

Presa din Spania a notat cã transferul lui
Bale la Real Madrid ar fi în valoare de aproxi-
mativ 100 de milioane de euro.

În cazul în care aceastã sumã se va confir-
ma, Gareth Bale ar deveni cel mai scump fot-
balist din istorie, devansându-l pe colegul
sãu de la Real Madrid, portughezul Cristiano
Ronaldo, care a fost achiziþionat de madri-
leni de la Manchester United, în 2009, cu 80

de milioane de lire sterline (94 de milioane de
euro).

Totodatã, Gareth Bale ar fi al patrulea ju-
cãtor achiziþionat de Real Madrid (în manda-
tele preºedintelui Florentino Perez) care sta-
bileºte un record privind suma de transfer,
dupã Luis Figo (2000, 61,7 milioane de euro),
Zinedine Zidane (2001, 75 de milioane de
euro) ºi, cum am notat deja, Cristiano Ronal-
do (2009, 94 de milioane de euro).

Kaka a revenit la Milan
Tot în ceea ce o priveºte pe Real, grupa-

rea „galacticã” a renunþat la brazilianul Kaka
(32 de ani), care s-a întors la AC Milan, dupã
patru ani petrecuþi în Spania. Acesta a sem-
nat o înþelegere pe doi ani, venind pe „San
Siro” fãrã sumã de transfer.

“Pe 2 septembrie 2013, Ricardo Kaka re-
vine la Milan, dupã o absenþã de patru ani.
Ultima datã când l-am vãzut pe Ricky Kaka
în tricoul lui Milan pe teren a fost la 31 mai
2009, când i-a îmbrãþiºat pe Carlo Ancelotti
ºi Paolo Maldini dupã victoria în faþa Fio-
rentinei ce i-a dus pe rossoneri în Liga Cam-
pionilor din nou. Apoi a plecat cu avionul în
Brazilia, pentru a se alãtura naþionalei þãrii
sale, iar în acea varã a fost transferat la Real
Madrid. Kaka plecase!

Astãzi totul revine la normal. Poate nu
este exact ca în 2003, când tânãrul brazilian a

coborât din avion, la Milano, cu un chip ino-
cent. Asta este o cu totul altã poveste, dar ceea
ce conteazã este cã Ricardo s-a întors. A fost în
aceeaºi mãsurã ºi decizia lui de a reveni la iubita
sa Milan cât ºi decizia clubului, ºi nu este nevoie
de cuvinte pentru a exprima dragostea fanilor
pentru Kaka”, s-a aratãt pe site-ul acmilan.com.

Kaka a jucat între 2003 ºi 2009 pentru “rosso-
neri”, în tricoul cãrora a marcat 70 de goluri în
193 de meciuri.

Bale, jucãtorul lui Real MadridBale, jucãtorul lui Real MadridBale, jucãtorul lui Real MadridBale, jucãtorul lui Real MadridBale, jucãtorul lui Real Madrid
pentru urmãtorii ºase anipentru urmãtorii ºase anipentru urmãtorii ºase anipentru urmãtorii ºase anipentru urmãtorii ºase ani

Preºedintele lui FC Nantes, Waldemar
Kita, a declarat pentru postul France 3
Pays de la Loire cã gruparea sa a
obþinut serviciile fotbalistului echipei
AS Saint-Etienne, Bãnel Nicoliþã.

Românul a fost împrumutat pe un
sezon, cu opþiune de prelungire pe

Nicoliþã, împrumutat
de St. Etienne la Nantes

încã unul.
Titular ºi utilizat pânã în minutul 72,

Bãnel a dat o pasã de gol în partida pe
care AS Saint-Etienne a câºtigat-o,
duminicã, pe teren propriu, cu scorul de
2-1 în faþa formaþiei Girondins Bordeaux,
în etapa a IV-a a campionatului Franþei.

Pentru HCM Constanþa, drumul cãtre a cin-
cea participare consecutivã în grupele Ligii
Campionilor trecea prin Portugalia. Acolo unde
„marinarii” trebuiau sã se impunã în faþa cam-
pioanei Porto, o echipã cu pretenþii, care  ce ºi-
a angajat în varã un antrenor sârb ºi a transfe-
rat ºase jucãtori, dintre care doi de la defuncta
vicecampioanã a Spaniei, Atletico Madrid.

Teoretic însã, constãnþenii lui Sundovski

HANDBAL (M)

HCM Constanþa a ratat grupele Ligii
trebuiau sã fie favoriþi, chiar ºi fãrã Val, Humet,
Dragicevici ºi Cutura, vânduþi în strãinãtate sau
scoºi din lot din cauza salariilor mari. Iar în pri-
mul meci al turneului s-au descurcat excelent,
câºtigând cu olandezii HV Kras/Volendam, scor
34-26.

N-a fost însã cazul ºi duminicã, în duelul cu
echipa lusitanã. „Dragonii” au început mai bine
meciul ºi au condus cu 12-9 la pauzã. O defen-

sivã mult mai bunã a „marinarilor” a egalat si-
tuaþia dupã 60 de minute (19-19) ºi când aveau
atacul cu 30 de secunde înainte de final au pre-
ferat o aerianã în locul unei rezolvãri simple. În
prelungiri, constãnþenii nu ºi-au mai gãsit rit-
mul. Au marcat doar de trei ori, faþã de cele
ºapte goluri ale lui Porto, ºi au capitulat, scor
22-26! Astfel, Constanþa pãrãseºte Liga Cam-
pionilor înainte de grupe pentru prima oarã
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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)

Cu o zi înainte să vină la echipa
naţională pentru „dubla” cu Unga-
ria şi Turcia (6/10 septembrie),
Alexandru Maxim a făcut cel mai
bun joc de la transferul la VfB Stut-
tgart. După un început ezitant de
campionat în care a cochetat şi cu
banca de rezerve, jucătorul de 23
de ani a demonstrat de ce a fost
unul dintre cei mai lăudaţi jucători
ai lui Stuttgart la finalul sezonului
trecut. Două pase de gol şi două
reuşite superbe în 68 de minute l-
au făcut pe Maxim omul meciului
în partida cu Hoffenheim (6-2), el
fiind ales ulterior şi în echipa idea-
lă a rundei.

Dacă la primul gol, cel de 3-1,
a profitat de o ieşire neinspirată a
portarului Casteels, a doua reuşită
a lui Alexandru Maxim, cea de 5-
1, a fost de-a dreptul încântătoa-
re: şut imparabil, în vinclu, de la
marginea careului. “Assist-urile” au
venit la golurile de 1 şi 2-0. Mai
întâi l-a servit în faţa porţii pe Ru-
diger, apoi a centrat din corner
pentru Ibisevici.

Marcel Răducanu, omul cu 21
de meciuri la naţională şi şase ani
la Borussia Dortmund, a lăudat
prestaţia tânărului internaţional: „A
fost perfect! Nu a greşit nici mă-
car o pasă! A bătut lovituri libere,
cornere, auturi... a fost copil de
mingi... le-a făcut pe toate! Să dea
Dumnezeu să joace la fel de bine

şi la naţională”.
3 reuşite are acum Maxim în tri-

coul lui Stuttgart, în 13 meciuri
de Bundesliga.

“Vreau să dau două goluri şi
Ungariei”

După inc redibila pres taţie de
duminic ă, Alexandru Maxim a
vorbit pentru fanatik.ro despre
mec iurile c u Ungaria şi Turc ia.
“Am presimţit că voi face o par-
tidă bună cu Hoffenheim. Sper să
am continuitate şi să o fac ş i în
meciurile următoare, cu Ungaria
şi Turcia. Vreau să dau două go-
luri şi Ungariei.

Va fi meciul care decide ocu-
panta locului secund în grupă.
Dacă nu vom câştiga, putem să ne
ca luăm adio de la CM 2014. Re-

Două goluri şi tot atâtea pase decisive!

Clasament grupa preliminară D (după 6 jocuri):
1. Olanda 18p, 2. Ungaria 11p, 3. ROMÂNIA 10p, 4. Turcia 7p, 5.

Estonia 6p, 6. Andorra 0p.
A mai rămas de jucat:
ROMÂNIA – Ungaria, Turcia – Andorra, Estonia – Olanda (6 septembrie);
ROMÂNIA – Turcia, Ungaria – Estonia, Andorra – Olanda (10 septembrie);
Andorra – ROMÂNIA, Olanda – Ungaria, Estonia – Turcia (11 octombrie);
ROMÂNIA – Estonia, Ungaria – Andorra, Turcia – Olanda (15 octombrie).
La CM se califică direct ocupanta primului loc, urmând ca poziţia

secundă să acceadă, cel mai probabil, într-un play-off (se califică opt
din cele nouă echipe clasate pe locul secund în grupe).

Componenţa lotului României
Portari: Ciprian Tătăruşanu (Steaua), Bogdan Lobonţ (Roma), Silviu

Lung jr. (Astra);
Fundaşi: Alexandru Măţel, Valerică Găman (ambii Astra), Srgian Lu-

chin, Dragoş Grigore (ambii Dinamo), Paul Papp (Chievo), Dorin Goian
(Asteras Tripolis), Vlad Chiricheş (Tottenham), Răzvan Raţ (West Ham
United), Iasmin Latovlevici (Steaua);

Mijlocaşi: Alexandru Bourceanu, Mihai Pintilii, Adrian Popa, Cristian
Tănase (toţi Steaua), Ovidiu Hoban (Petrolul),  Gabriel Torje (fără echi-
pă), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart);

Atacanţi: Marius Alexe (Sassuolo), Gheorghe Bucur (Kuban Kras-
nodar), Bogdan Stancu (Genlerbirligi), Ciprian Marica (fără echipă).

Federaţia de la Budapesta va returna
peste 2.000 de bilete

Arena goală, ca interdicţie FIFA, la partida din tur (2-2), i-a învrăjbit
pe fanii maghiari. Federaţia de la Budapesta a cerut 5.000 de bilete în
peluza Arenei Naţionale. Doar că speranţele vecinilor nu s-au materiali-
zat. “Vor returna circa 2-3 mii de bilete”, au menţionat surse federale.

Veştile nesatisfăcătoare i-au nemulţumit profund pe suporterii fana-
tici. Care au început o adevărată campanie de mobilizare pe facebook,
forumuri şi site-uri, cu mesajele “Toată lumea la Bucureşti” şi “Huli-
gan de fotoliu sau luptător?”. Rezultate au întârziat însă chiar şi aşa să
apară şi, foarte probabil, la Bucureşti nu vor ajunge mai mult de 1.500-
2.000 de suporteri din ţara vecină.

Altfel, cea mai importantă publicaţie de profil din Ungaria, Nemzeti
Sport, a realizat un sondaj în ceea ce priveşte rezultatul partidei de pe
Naţional Arena. Puţin mai mult de o treime din cei care au votat au ales
varianta unei victorii obţinute cu greu de Ungaria, în timp ce pentru un
meci egal au optat 29 la sută.

pet, e decisiv meciul cu Ungaria şi
trebuie să facem tot ce ne stă în
putere ca să câş tigăm.  Dorinţa,
dăruirea şi potenţialul fizic trebuie
să fie dublate.

Cu turcii avem şi egalul de par-
tea noastră. Cu ungurii, nu. Tot ce
îmi doresc este să ajung în Brazi-
lia. Este visul meu, e competiţia
unde toţi ochii sunt aţintiţi către
tine. Cred că este visul suprem al
multor fotbalişti.

Partida cu Ungaria este impor-
tantă pentru toată ţara, are o sem-
nificaţie aparte”, a declarat Maxim.

Chiriches ar putea lipsi contra
naţionalei maghiare

Vlad Chiricheş ar putea absenta
de pe teren în meciul capital de
vineri, contra Ungariei. Selecţione-
rul Victor Piţurcă a declarat că fun-
daşul, care a fost transferat recent
la Tottenham, are unele probleme.

Jucătorul va fi însă pe teren la
meciul de marţea viitoare cu Tur-
cia.

“Chiricheş  nu e bine  din
punct de vedere fizic, nu a mai
jucat de câteva meciuri. A avut
şi o mică contractură după un
antrenament din Anglia. Nu ştiu
sigur dacă îl voi folosi la primul
meci”, a spus Victor Piţurcă în
cadrul unei conferinţe de presă.

Speranţe pentru Papp
Eventuala ieş ire din sc hemă a

lui Chiricheş  sunt şanse bune să-
l propulseze în primul 11 pe Paul
Papp, echipierul lui Chievo Ve-
rona, integralist în primele două
etape de Serie A Fostul vasluian
chiar a declarat că este pregătit
să joace fundaş central. “Spe-
ram să re vin la naţională, m-
am pre gătit foarte bine , am
aşte ptat un an ş i am re ve nit.
Sun t pr e găti t ,  av e m două
me ciuri foarte  importante ,
cred că o să f im foarte  conce-
traţi ca să câştigăm ce le  6
puncte .

Jucăm cu două ec hipe foarte
bune. Turcia nu mai are c e să
piardă şi ştim că ne va fi foarte
greu, dar  sperăm să iasă bine.

Amândouă sunt
meciuri speciale,
trebuie să c âş ti-
găm neapărat.

Sunt pregătit
să  joc fu ndaş
ce ntral.  Nu mă
simt foarte  bine
fundaş  dreapta,
n-am făcut jo-
curi foarte foar-
te  bune pe acel
post ş i n-am mai fost folos it
acolo”,  a spus Papp la Dolce
Sport.

Cum Dorin Goian es te greu de
crezut că va fi lăsat pe tuşă, Dra-
goş Grigore ş i Valerică Găman
ar f i r ivalii lui Papp pentru c elă-
lalt loc în c entrul defensivei.

Piurcă: “Doar cu 6 puncte
mergem la baraj. Presiunea va
fi formidabilă”

Victor Piţurcă e încrezător îna-
intea dublei cu Ungaria ’i Turcia,
din preliminariile Campionatului
Mondial. Selecţionerul e convins
că singura şansă a României de a
prinde barajul este de a câştiga
ambele meciuri şi cere concentra-
re maximă din partea tricolorilor.

“Avem nevoie de victorii pen-
tru a avea şanse bune de a prinde
barajul. Aştept o evoluţie bună nu
doar de la Maxim ci de la toţi cei
care vor intra pe teren. Presiunea
va fi formidabilă, se va juca până
la ultimul fluier. Trebuie să fim şi
din punct de vedere psihic foarte
puternici pentru a termina cu bine
jocul. Nu trebuie să existe momen-
te de relaxare chiar dacă o să con-
ducem pe tabela de marcaj.

Toţi ne dorim 6 puncte ca să
avem şanse foarte mari şi să nu
stăm la mâna altor rezultate. Să
vedem însă câte putem obţine.
Dacă vom lua 4 puncte vom sta
automat la mâna altor rezultate.
O să f ie dificil să jucăm două
meciuri în patru zile. Turcii îşi joa-
că ultima şansă” a spus selecţio-
nerul.

Gazon nou pe Arena Naţională:
„Arată excepţional!”

Gazonul de pe Naţional Are-
na a fost schimbat pentru par-
tidele  cu Ungaria ş i Turcia, iar
Mircea Sandu a fost extrem de
mulţumit  de ce a văzut ieri-
dimine aţă.  „Aşteptăm un sta-
dion arhiplin cu Ungaria, mă aş-
tept c a nivelul joc ului să fie unul
bun şi în urma victoriei s tadio-
nul să fie din nou plin la meciul
cu Turcia.

Gazonul a fos t schimbat, l-am
vizitat dimineaţă, am fost pe te-
ren şi arată excepţional, mai tre-
buie schimbate câteva scaune
care au fost deteriorate la meciul
Stelei cu Legia, dar se va rezolva
totul în două zile.  Sunt c onvins
că va fi o atmosferă excepţiona-
lă”, a af irmat preşedintele FRF.

Maxim, evoluţie fenomenală înaintea
“dublei” cu Ungaria şi Turcia

 Paul Papp


