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Primul

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

- Mă întreb, Popescule, care din ma-
şinile alea  parcate în faţa  blocu-
lui o fi pusă să ne asculte. administraţie / 3

Premierul Victor Ponta a convocat ieri o videoconferinţă cu
autorităţile din teritoriu care au în responsabilitate deschiderea
anului şcolar, el solicitându-le reprezentanţilor autorităţilor lo-
cale să măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă pen-
tru elevi. „Trebuie să încercăm să dăm un mesaj de normalitate
şi echilibru într-o atmosferă extrem de tensionată şi din ce în ce
mai tulburată de tot felul de alte evenimente”, a declarat Victor
Ponta în cadrul videoconferinţei la care au luat parte şi autorită-
ţile publice doljene care au în responsabilitate deschiderea nou-
lui an şcolar, în data de 16 septembrie.
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Victor Ponta a transmis planul de măsuri
pentru începerea anului şcolar 2013-2014
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De modelul danez
de „lege a câinelui”
aţi auzit?

Consilierul local municipal PDL,
Dan Daşoveanu, care a lucrat câţiva
ani la Berlin, în calitate de consilier di-
plomatic, a adus în discuţie joi seara,
la postul local de televiziune Oltenia 3
TV, „legea câinelui” din Danemarca,
care datează din 17 martie 2010 şi poate
fi considerată extrem de restrictivă,
dacă nu chiar dură. Prin amabilitatea
lui am intrat în posesia acesteia. Că Da-
nemarca este o ţară liberală, realmente
de invidiat din multe puncte de vedere,
nu doar cel economic, ci inclusiv al
afecţiunii oamenilor pentru păsări şi
animale, nu trebuie demonstrat, fiind-
că în Copenhaga şi nu în altă parte am
văzut luciuri de apă „paradisuri” pen-
tru raţele şi gâştele sălbatice.
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Vicepremierul Liviu Dragnea (foto) anunþã cã
a preluat propunerea Asociaþiei Comunelor din
România (ACoR) de a reclasifica localitãþile în
funcþie de numãrul de locuitori, el arãtând cã unii
primari vor primi, în consecinþã, salarii majorate
de la 1 ianuarie 2014, ca urmare a acestei reclasi-
ficãri. „Pânã acum, clasificarea localitãþilor era în
funcþie de comune, oraºe, municipii, fãrã sã se
þinã cont de numãrul de locuitori. Propunerea lor,
corectã, este ca în legislaþie clasificarea sã fie re-
alizatã în funcþie de numãrul de locuitori, pentru
cã sunt comune care au 15.000 de locuitori ºi ora-

ºe care au 1.700 de locuitori. E incorect ca într-un
oraº cu 1.700 de locuitori indemnizaþia primarului
sã fie mai mare decât a unui primar care conduce
15.000 de locuitori”, a spus Dragnea dupã întâl-
nirea cu reprezentanþii ACoR. El le-a ºi spus edi-
lilor cã salariile le vor creºte de la 1 ianuarie 2014,
ca urmare a reclasificãrii, dar ºi pentru cã urmeazã
sã primeascã sporuri ºi prime, ca restul funcþio-
narilor din instituþie. „Premierul a fost de acord
cu câteva principii importante: în primul rând sã
acordãm ºi primarilor aceleaºi drepturi pe care le
au funcþionarii din primãrii. Orice drepturi sala-

riale le au funcþionarii din
primãrii le vor avea ºi pri-
marii. Premierul mi-a cerut,
ºi lucrãm împreunã cu Mi-
nisterul Muncii la o legis-
laþie prin care într-o insti-
tuþie cel mai mare salariu
sã-l aibã ºeful instituþiei.
(...) I-am solicitat premieru-
lui, ºi a fost de acord, sã
mãrim salariille primarilor,
pentru cã existã o respon-
sabilitate uriaºã la primari
ºi nu este corelatã cu nive-
lul de salarizare. Ideea
proastã de acum mulþi ani,
când s-au gândit salariile

primarilor ºi s-a spus sã nu mai aibã nici alte drep-
turi, este o idee foarte proastã, care încurajeazã
corupþia. Premierul a hotãrât cã vom rupe aceastã
cutumã greºitã ºi, începând cu 1 ianurie, veþi
avea”, le-a spus Dragnea primarilor, la discuþie
participând ºi premierul Victor Ponta. Acesta le-a
transmis reprezentantilor Asociatiei Primarilor din
România cã le va rezolva cererea de a face parte
din comisiile de inventariere, prevãzute de Legea
retrocedãrilor, el arãtând cã le face un rãu, dar cã
responsabilitatea va fi împãrþitã ºi nu-ºi va lua
doar el înjurãturile. „Sunt cereri ale dumneavoas-
trã pe care le rezolvãm imediat. Aþi zis sã fiþi în
comisii la Legea cu restituirile, sã fiþi preºedinþii
comisiilor. E logic. Mie mi-e cã vã fac un rãu cã vã
pun preºedinþi la comisiile alea, dar dacã vreþi, vi-
l fac. Cã e un necaz cu alea. S-au retrocedat, ºi
ºtiþi foarte bine, avem hotãrâri judecãtoreºti defi-
nitive ºi irevocabile prin care vi s-a dat tot satul
sau toatã comuna ºi nu aveþi cum sã vã opuneþi,
cum nu am nici eu cum sã mã opun. Deci, într-un
fel am luat-o pe noi”, le-a spus Ponta primarilor.
El a precizat cã la proxima ºedinþã de Guvern, mier-
curi, va fi datã o ordonanþã în acest sens. „Aveþi
dreptate. Vreau sã vã spun sincer: miercuri, dacã
putem sã dãm ordonanþa sã vã punem ºefi de
comisii, vã punem, cã e foarte bine. Vreau sã îm-
pãrþim responsabilitatea, sã nu îmi iau doar eu
înjurãturi”, a spus Ponta.
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Contractul pentru cardurile
europene de sãnãtate,
atribuit singurei firme înscrise

Contractul pentru producþia ºi dis-
tribuþia cardurilor europene de asigu-
rãri sociale de sãnãtate, în valoare de
douã milioane de lei fãrã TVA, a fost atri-
buit de CNAS companiei S&T Romania
SRL, aceasta fiind, de altfel, singura care
a înaintat o ofertã. Potrivit unui anunþ
publicat pe site-ul guvernamental de li-
citaþii publice, contractul a fost atribuit
în 22 august, prin negociere fãrã anunþ
de participare. Justificarea alegerii aces-
tei proceduri este aceea cã „ansamblul
ofertelor prezentate ca rãspuns la o lici-
taþie deschisã, la o licitaþie restrânsã sau
la un dialog competitiv a fost neconform
sau inacceptabil”, astfel cã „au fost lua-
te în considerare la negocieri doar ofer-
tele care au respectat criteriile de selec-
þie calitativã”, se menþioneazã în anunþ.
Contractul privind producþia ºi distri-
buþia cardurilor europene de sãnãtate
nu va putea fi subcontractat, se mai ara-
tã în anunþ.

Luni se discutã despre înfiinþarea
unei comisii parlamentare
speciale pentru Roºia Montanã

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a declarat ieri cã va
convoca, împreunã cu Crin Antonescu,
luni, Birourile Permanente Reunite, pen-
tru a discuta despre constituirea unei
comisii speciale pentru proiectului Ro-
ºia Montanã. „Am vorbit cu preºedinte-
le Crin Antonescu, am sã convoc un Bi-
rou Permanent Reunit sãptãmâna vii-
toare, luni, în care sã discut despre con-
stituirea unei comisii speciale, formatã
din senatori ºi deputaþi, care sã analize-
ze cu celeritate ºi sã prezinte grupurilor
parlamentare care este opinia ºi cum tre-
buie promovat acest proiect de lege (n.r.
- referitor la Roºia Montanã)”, a preci-
zat Zgonea. El a spus cã nu trebuie ca
Parlamentul sã intre într-un „joc poli-
tic” pe care l-a vãzut în guvernãrile Boc,
în care un proiect stãtea la prima Came-
rã 60 de zile, dupã care era adoptat tacit
ºi venea la cea de-a doua Camerã a Par-
lamentului, astfel încât unul dintre fo-
ruri se deroba de responsabilitate.

Premierul Victor Pona a
semnat, joi, deciziile de numire
în funcþie a ºefilor celor opt
direcþii regionale antifraudã din
cadrul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF),
precum ºi a doi inspectori
generali adjuncþi în structura
centralã a Direcþiei Generale
Antifraudã Fiscalã. Surse
oficiale din Ministerul Finanþe-
lor Publice au precizat agenþiei
Mediafax cã „numirile au
caracter temporar, pânã la
ocuparea prin concurs a acestor
posturi, conform procesului de
restrucurare a ANAF, care se va
încheia pânã la 1 decembrie”.
Astfel, Claudiu Codrea a fost
numit inspector general adjunct
antifraudã, ºef al Direcþiei
regionale antifraudã fiscalã
Bucureºti. La conducerile
direcþiilor regionale au mai fost
numiþi, în calitate de inspectori
generali adjuncþi antifraudã,
Cosmin Georgescu (Suceava),
Daniel Dinulescu (Constanþa),
Gabriel Valentin Cãrbunaru
(Alexandria), Adrian Paul Voicu

Ponta i-a numit pe ºefii direcþiilor
regionale antifraudã ale ANAF Paºapoartele vor putea fi ridi-

cate de la orice serviciu public co-
munitar pentru eliberarea ºi evi-
denþa acestor documente, respec-
tiv de la orice reprezentanþã diplo-
maticã a României în strãinãtate,
existând ºi posibilitatea de a fi ex-
pediate la domiciliul solicitanþilor,
conform unui proiect de hotãrâre
de guvern pentru modificarea ºi
completarea Normelor metodologi-
ce de aplicare a Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaþii a
cetãþenilor români în strãinãtate.
Acesta a fost lansat în dezbatere
publicã joi, pentru 10 zile, de Mi-
nisterul Afacerilor Interne. Proiec-
tul dã cetãþenilor posibilitatea de
a opta pentru ridicarea paºaportu-
lui de la orice serviciu public co-
munitar pentru eliberarea ºi evi-
denþa paºapoartelor simple, res-
pectiv de la orice reprezentanþã di-
plomaticã a României în strãinãta-
te, indiferent de locul depunerii ce-
rerii de eliberare a documentului de
cãlãtorie. Mai mult, iniþiativa legis-
lativã conferã posibilitatea ca, în
funcþie de opþiunea solicitanþilor,
paºaportul simplu electronic sã fie
expediat la domiciliul titularului
sau, dupã caz, la cel al persoanei

Noutãþi în eliberarea paºapoartelor

(Târgu Jiu), Cãlina Valer Vesa
(Deva), Iulian Bogdan Gheorghe
(Oradea) ºi Laurenþiu Dan
Puºdercã (Sibiu). De asemenea,
în structura centralã a Direcþiei
Generale Antifraudã Fiscalã au
fost numiþi ca inspectori gene-
rali adjuncþi antifraudã Aurelian
Constantinescu ºi Valeriu
Alexandru Gâlã. Romeo-Florin
Nicolae, ºef al Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor, a fost
numit, la 1 august, de premierul
Victor Ponta la conducerea
Direcþiei Generale de Antifraudã
Fiscalã, la propunerea ministru-
lui Finanþelor. Acesta are statutul
de vicepreºedinte al ANAF, care
coordoneazã Direcþia Generalã de
Antifraudã Fiscalã. Guvernul a
aprobat, la sfârºitul lunii iulie,
cele opt sedii ale direcþiilor
financiare regionale, precum ºi
sediile regionale ale Direcþiei
Antifraudã a ANAF. La finele
lunii iunie, Executivul a decis
reorganizarea ANAF ºi înfiinþarea
Direcþiei Antifraudã, care funcþio-
neazã inclusiv sub supravegherea
Parchetului de cercetare penalã.

care a formulat cererea, sub con-
diþia ca aceºtia sã suporte cheltu-
ielile de expediþie aferente. Proiec-
tul supus dezbaterii publice pro-
pune ºi eliminarea fotocopiilor de
pe documente, acest lucru nemai-
fiind necesar ca urmare a faptului
cã originalele acestor acte vor fi
scanate în momentul depunerii ce-
rerii de cãtre cetãþean, precizeazã
iniþiatorii. Un alt element de nouta-
te, menit a facilita emiterea paºa-
portului simplu electronic în cazul
copiilor ce nu au împlinit vârsta de
14 ani, este acceptarea ºi a duplica-
telor de pe procurile speciale sau
declaraþiile privind acordul celuilalt
pãrinte referitor la eliberarea docu-
mentului de cãlãtorie pentru minor,
aratã MAI. Aceastã prevedere va
fi aplicabilã procurilor sau declara-
þiilor celuilalt pãrinte, autentificate
ºi eliberate începând cu data de 1
ianuarie 2013. Documentele elibe-
rate anterior (în original) vor putea
fi folosite în continuare, pe întreaga
lor perioadã de valabilitate, aceastã
prevedere urmãrind a nu crea dis-
confort cetãþenilor, prin instituirea
obligaþiei de a obþine din nou docu-
mentele, de aceastã datã dupã noua
procedurã, mai precizeazã MAI.

Institutul Naþional al Patrimoniu-
lui (INP) a alocat fonduri de peste
370.000 de lei pentru lucrãrile de re-
staurare ºi conservare a monumentu-
lui emblematic Poarta Sãrutului de la
Târgu-Jiu, creat de sculptorul Con-
stantin Brâncuºi. Potrivit unui comu-
nicat de presã, monumentul face par-
te din Ansamblul Monumental „Ca-
lea Eroilor”, obiectiv care ar putea fi
înscris în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO începând cu anul 2015. În
vederea realizãrii proiectului de resta-
urare ºi conservare, INP a alocat fon-
duri de 371.656,44 lei. Astfel, operaþi-
unile executate la Poarta Sãrutului in-

clud înlocuirea tablei de plumb exis-
tente, aplicarea unei izolaþii bituminoa-
se, curãþarea pietrei, biocidare ºi hi-
drofugare. Procesul de restaurare este
estimat pentru finalizare între 5 ºi 10
octombrie. „Reabilitarea «Porþii Sãru-
tului» reprezintã unul dintre cele mai
importante obiective ale Institutului
Naþional al Patrimoniului din acest an.
Interesul primordial în restaurare este
de a pune în valoare aceastã capodo-
perã a artei contemporane universale
ºi de a contribui astfel la creºterea
calitãþii operei. Mai mult, restaurarea
«Porþii Sãrutului» va cântãri mult, ca
investiþie, în evaluarea dosarului pen-

tru UNESCO. Pentru Târgu Jiu ºi co-
munitatea localã, aceastã lucrare va
aduce beneficii materiale ºi simbolice,
mai ales cã întregul ansamblu al lui

Brâncuºi reprezintã un centru de
atracþie turisticã”, a declarat Alexan-
dru Muraru, director general al Insti-
tutului Naþional al Patrimoniului.

Poarta Sãrutului va fi restauratã
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Consilierul loc al municipal
PDL, Dan Daşoveanu, care a lu-
crat câţiva ani la Berlin, în calitate
de consilier diplomatic, a adus în
discuţie joi seara, la postul local de
televiziune Oltenia 3 TV, „legea
câinelui” din Danemarca, care da-
tează din 17 martie 2010 şi poate
fi considerată extrem de restricti-
vă, dacă nu chiar dură. Prin ama-
bilitatea lui am intrat în posesia
acesteia. Că Danemarca este o ţară
liberală, realmente de invidiat din
multe puncte de vedere, nu doar
cel economic, ci inclusiv al afecţi-
unii oamenilor pentru păsări şi ani-
male, nu trebuie demonstrat, fiind-
că în Copenhaga şi nu în altă parte
am văzut luciuri de apă „paradi-
suri” pentru raţele şi gâştele sălba-
tice. Ceea ce prin părţile locului ar
fi de neconceput. Fireşte, ar fi o
aberaţie să ne imaginăm lipsa de

MIRCEA CANŢĂR

De modelul danez
de „lege a câinelui” aţi auzit?

sensibilitate a nordicilor faţă de
îndrăgitele patrupede, ajunse temă
de dezbatere naţională în România.
Legea daneză a c âinelui prevede
eutanasierea, inclusiv pe motivul
înfăţişării, ca să nu mai vorbim de
simpla „abatere” a unui exemplar,
constatată de un poliţist, în sensul
că ar fi muşcat un copil sau un
adult, sau chiar un alt câine. Nu
mai puţin de 13 rase de câini, men-
ţionate într-o anexă la lege, sunt
excluse pe teritoriul danez. Şi le-
gea se aplică inclusiv câinilor tu-
riştilor străini, motiv pentru care
organizaţia daneză pentru protec-
ţia animalelor, Fair Dog,  a atras
atenţia: din aprilie până în septem-
brie este imperativă lesa în cazul
scoaterii la plimbare, iar cea mai
mărută abatere costă proprietarul
o amendă de 2.000 de coroane
(270 de euro). Orice câine surprins

pe proprietatea altei persoane de-
cât a stăpânului poate fi împuşcat
fără nici o justificare. Nu mai pu-
ţin de 1.800 de câini au fost euta-
nasiaţi după apariţia legii. Dane-
marca este o ţară mai mult decât
simpatică din spaţiul UE, cu o le-
gislaţie clară, fermă şi aplicabilă.
Că ne-ar putea fi model este o altă
discuţie. Ce bazaconii a îndrugat
în zilele din urmă primarul Capita-
lei, Sorin Oprescu, legate de orga-
nizarea referendumului în privinţa
eutanasierii câinilor vagabonzi, nu
merită comentat. La nivelul acesta
de gândire sunt şi primarii de sec-
tor şi, nu departe, şi majoritatea
parlamentarilor, care una spun în
faţa camerelor de filmat şi alta fu-
mează. Am arătat în numărul de
ieri al cotidianului costru cum s-a
ajuns la actuala harababură legis-
lativă: prin aportul nemijlocit al

CCR, a cărei decizie (nr.1/11
ianuarie 2012) a mutilat OUG
155/2001 referitoare la progra-
mul de ge stionare al câinilor
fără stăpân, care fusese apro-
bată prin Le ge a 227/2002 ş i
prevede a cu claritate inclusiv
regulile privind eutanasie rea.
Instrumentul juridic era func ţio-
nal,  dar s-au trezit înţelepţii CCR,
vigilenţi cum le este felul,  sesizaţi,
e drept, pentru a atinge ridic olul
absolut prin motivarea făc ută.
Acum cine să mai înţeleagă c eva,
din moment ce printre autorii se-
sizării de neconstituţionalitate a
legii pentru modific area şi com-
pletarea OUG 155/2001, emisă pe
mandatul premierului Adrian Năs-
tase,  am întâlnit şi numele aces-
tuia.  Iar într-o tabletă, „Oameni
şi c âini”, publicată pe blogul per-
sonal, îşi exprima punctul de ve-

dere prin evoc area OUG 155/
2001. Parlamentarii USL, semna-
tari ai sesizării menţionate c ătre
CCR, se arătaseră impacientaţi de
posibilitatea „periclitării însăşi a
existenţei rasei comune şi produ-
cerea unor dezechilibre vizibile,
ceea ce încalcă dreptul populaţiei
la un mediu sănătos şi echilibru
ecologic” (!). Motivarea Deciziei
1/11 ianuarie 2012, probabil pen-
tru a nu rămâne mai prejos, atenţi-
ona legiuitorul, ca şi cerinţă con-
stituţională, să responsabilizeze
autorităţile locale,  inclusiv prin
sancţiuni de natură contravenţio-
nală sau penală, pentru a se evita
recurgerea la măsura eutana-
sierii. România are mulţi câini va-
gabonzi şi zilnic sunt muşcaţi co-
pii şi adulţi, dar şi politicieni vaga-
bonzi. De aici probabil şi reticenţa
lor în privinţa eutanasierii.

Luni, în data de 9 septembrie a.c., în intervalul orar 12.00-20.00, se va închide circulaţia
rutieră pe str. „Arieş”, sectorul de drum cuprins între intersecţia cu str. „Împăratul Traian”,
respectiv cu str. „Traian Demetrescu” şi intersecţia cu str. „Alexandru Macedonski”.

Restricţiile temporare se impun ca urmare a desfăşurării festivităţilor organizate cu oca-
zia deschiderii circulaţiei prin pasajul subteran construit pe sub intersecţia str. „Arieş” cu
str. „A.I. Cuza” şi respectiv cu str. „Împăratul Traian”.

RADU ILICEANU

Restricţii temporare de
circulaţie pe strada „Arieş”

Strada „A.I Cuza”
se închide pentru două ore

Săptămâna viitoare, în data de 13 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00-12.00, se va
închide circulaţia rutieră pe str. „A.I. Cuza”, sectorul de drum cuprins între intersecţia cu
Bulevardul „Carol I”, respectiv cu str. „Arieş” şi intersecţia cu str. „Theodor Aman”.

Restricţiile se vor impune ca urmare desfăşurării manifestărilor prilejuite de împlinirea a
165 de ani de la bătălia din Dealul Spirii. RADU ILICEANU

Schimbări în trafic odată cu
deschiderea pasajului
subteran

Odată cu deschiderea cir-
culaţiei rutiere prin pasajul sub-
teran construit pe sub inter-
secţia străzii „Arieş” cu stra-
da „A.I. Cuza” şi, respectiv,
strada „Împăratul Traian”, în-
cepând de luni se va schimba
prioritatea de trecere prin in-
tersecţia str. „Împăratul Tra-
ian” cu str. „Alexandru Ma-
cedonski”.  Astfel, urmare a
modificării valorilor de trafic
pe străzile adiacente pasajului,
autovehiculele care circulă pe
str. „Împăratul Traian” vor
avea prioritate de trecere prin
această intersecţie.

RADU ILICEANU

În fiecare an, în
data de 8 septem-
brie, este sărbăto-
rită Ziua Naţiona-

lă a Republicii
Macedonia. În

acest sens, Asocia-
ţia Macedonilor
din România a
organizat ieri o

serie de manifes-
tări cultural artis-

tice dedicate
acestui eveniment

care s-a desfăşurat
în incinta Muzeu-

lui Etnografic
“Casa Băniei”.

ALINA DRĂGHICI

8 septembrie, Ziua Naţională
a Republicii Macedonia
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un bãrbat de 36 de
ani din localitatea doljea-
nã Ciupercenii Vechi a
descoperit, joi searã, în
timp ce sãpa o groapã
în cimitirul din localita-
te, o bombã de aproxi-
mativ 12 kilograme,
provenind din Primul
Rãzboi Mondial.

Reprezenþii Inspecto-
ratului pentru Situaþii de
Urgenþã ”Oltenia” al Ju-
deþului Dolj ºi poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi, prin serviciul apel de
urgenþã 112, joi searã, în jurul orei 18.00, de Petre Enea, de 36 de ani,
din localitatea Ciupercenii Vechi, despre faptul, cã în timp ce sãpa o
groapã în cimitirul din comunã, a dat peste o bombã provenind din
Primul Rãzboi Mondial. Poliþiºtii au izolat perimetrul pânã la sosirea
cadrelor ISU Dolj ºi, din fericire, bomba, cu o greutate de aproxima-
tiv 12 kg, a fost scoasã din pãmânt ºi transportatã la loc sigur fãrã sã
aparã nici un fel de probleme. „Echipa pirotehnicã a Inspectoratului a
stabilit cã era vorba despre o ghiulea de aproximativ 12 kg. Proiectilul
a fost ridicat fãrã probleme ºi transportat în condiþii de siguranþã la
un depozit unde va rãmâne pânã la distrugerea controlatã”, ne-a de-
clarat mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU Dolj.

Bombã de 12 kg
descoperitã în cimitir

Lucrãtori din cadrul
Secþiei 12 Poliþie Rura-
lã Daneþi, împreunã cu
reprezentanþi ai Compa-
niei CEZ au organizat,
în cursul zilei de joi, o
acþiune pe linia preveni-
rii ºi combaterii furturi-
lor de energie electricã
în satul Ocolna, din co-
muna Amãrãºtii de Jos.
Oamenii legii au descins
la 21 de imobile din lo-
calitate, unde erau suspiciuni cã locatarii s-au branºat ilegal la reþea-
ua de alimentare cu energie electricã.

„În urma verificãrilor efectuate în comunã, la 9 imobile au fost
descoperite branºamente ilegale, astfel cã poliþiºtii au întocmit do-
sare de cercetare penalã sub aspectul saãvârºirii infracþiunii de furt
de energie electricã”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Cercetaþi penal pentru furt
de energie electricã

O femeie de 69 de ani,
din Craiova, a fost trans-
portatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, joi dupã-amiazã,
dupã ce a fost acciden-
tatã pe trecerea de pie-
toni. Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, eveni-
mentul s-a produs în ju-
rul orei 16.00, pe strada
Râului, din Craiova. Po-
liþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova ajunºi la faþa locului
au stabilit în urma cerce-
tãrilor cã Ionel Docea, de 39 de ani, din Craiova, în timp ce conducea
un autocamion marca Volvo, pe strada Râului, a accidentat-o pe Lucia
Gheorghe, de 69 de ani, din localitate, care se angajase regulamentar în
traversarea strãzii pe culoarea verde a semaforului electric, aflat în
funcþiune. Femeia a fost transportatã la spital, unde a primit îngrijiri
medicale, stabilindu-se cã suferise traumatisme la un umãr ºi la bazin,
însã, din fericire, leziunile respective nu-i pun viaþa în primejdie.

„Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul
fiind negativ, iar în cauzã s-a întocmit dosar penal sub aspectul
sãvarºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã”, a declarat
inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craioveancã accidentatã
pe trecerea de pietoni La acest sfârºit de sãptãmâ-

nã, jandarmii Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj, împre-
unã cu poliþiºti ºi cadre ale ISU
Dolj, vor fi angrenaþi în misi-
uni de asigurare a ordinii pu-
blice cu ocazia evenimentelor
programate în judeþ. Astfel,
sâmbtãtã,  forþele de ordine
sunt prezente în localitatea Ur-
zicuþa, la manifestãrile dedica-
te sãrbãtoririi „Zilei comunei
Urzicuþa”. Duminicã, cadrele
IJJ Dolj, în cooperare cu IPJ
Dolj ºi ISU Dolj, vor asigura
mãsurile de ordine publicã la
Mânãstirea Maglavit, cu oca-
zia sãrbãtorii religioase „Naº-
terea Maicii Domnului”, pre-
cum ºi în localitatea Iºalniþa,
pe timpul manifestãrilor prile-
juite de sãrbãtorirea „Zilei co-
munei Iºalniþa”.

Misiunile oamenilor legii au
în vedere prevenirea ºi comba-
terea oricãror fapte care aduc
atingere legilor ºi normelor de
convieþuire socialã, precum ºi
depistarea, identificarea ºi dis-
punerea mãsurilor legale împo-

triva celor care comit fapte an-
t isociale.  Pentru asigurarea
unui climat de liniºte ºi siguran-
þã, precum ºi pentru evitarea
apariþiei unor situaþii conflictua-
le de naturã sã tulbure ordinea
ºi liniºtea publicã, jandarmii re-
comandã participanþilor sã res-
pecte indicaþiile forþelor de or-

dine, sã acorde o atenþie deo-
sebitã bunurilor ºi obiectelor
personale de valoare care pot
atrage atenþia, sã manifeste
atenþie pe traseele de deplasare
ºi sã solicite sprijinul forþelor de
ordine aflate în dispozitiv în si-
tuaþia în care este necesarã in-
tervenþia acestora.

Forþele de ordine pregãtite pentru
evenimentele din week-end

Ca urmare a accidentelor
petrecute pe trecerea de
pietoni în ultimele zile, poliþiº-
tii Biroului Rutier Craiova au
organizat, joi, în municipiul
Craiova, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea
accidentelor rutiere generate
de neacordarea de prioritate
de cãtre conducãtorii auto
pietonilor angajaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii prin
loc prevãzut cu indicator sau
marcaj.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii
au constatat 4 fapte de naturã
penalã reprezentând infracþiuni
la regimul circulaþiei ºi alte 67
de abateri de naturã contraven-
þionalã pentru sancþionarea
cãrora au aplicat amenzi în
sumã de aproximativ 9.500 lei.
„Dintre cele 67 de sancþiuni,
24 au fost aplicate conducãto-
rilor auto care nu ºi-au respec-
tat obligaþia de a acorda
prioritate de trecere pietonilor
angajaþi regulamentar în

traversarea strãzii. De
asemenea, oamenii legii au
reþinut 24 de permise de
conducere în vederea
suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe
drumurile publice ºi au
retras un certificat de
înmatriculare pentru
defecþiuni tehnice consta-
tate la un autoturism
controlat”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal
Alin Apostol.

Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, unul dintre cei
prinºi „pe picior greºit” a
fost  ºi Florin Odagiu, de

27 de ani, din Craiova, depistat
în timp ce conducea un
autoturism pe bulevardul
ªtirbei Vodã fãrã a acorda
prioritate de trecere unor
pietoni angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii pe marcajul
pietonal. Craioveanul fost
sancþionat amendat cu 320 lei
ºi s-a aplicat mãsura comple-
mentarã de reþinere a permisu-
lui de conducere în vederea
suspendãrii exercitãrii dreptului
de a conduce autovehicule.

Poliþiºtii craioveni de la Rutierã
au lãsat 24 de ºoferi fãrã permisele
de conducere pentru neacordare de
prioritate pietonilor, în cadrul unei

24 de ºoferi lãsaþi fãrã permis24 de ºoferi lãsaþi fãrã permis24 de ºoferi lãsaþi fãrã permis24 de ºoferi lãsaþi fãrã permis24 de ºoferi lãsaþi fãrã permis
pentru neacordarepentru neacordarepentru neacordarepentru neacordarepentru neacordare

de prioritate pietonilorde prioritate pietonilorde prioritate pietonilorde prioritate pietonilorde prioritate pietonilor
acþiuni organizate joi, pe strãzile din
Craiova. În plus, au fost aplicate
amenzi în valoare de aproximativ
9.500 de lei.
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GEORGE POPESCU Un Dascăl, Nicolae Andrei:
emblema unui MEMENTO

Îl zăresc deseori trecând, cu graba cuiva
care mai are încă, la vârsta unei senectuţi
pacificate, pe străzile centrale ale Craiovei.
Cu acelaşi mers uşor legănat pe care îl mă-
sor cu o abia stăpânită emoţie printr-o me-
morie, a mea, ce depăşeşte cu puţin jumăta-
tea de veac: momentul adică în care l-am
cunoscut întâia oară când am păşit, cu fra-
gilitatea unui pui de sătean, pe porţile Cole-
giului Carol I, căruia îi consac ra, chiar
atunci, cele mai faste decenii ale existenţei –
a instituţiei şi, neîndoielnic, a domniei sale.

Voi lăsa adumbrite, în ungherul încă lumi-
nos, al unei relaţii interpersonale de pe urma
căreia soldul meu de debitor inconstant îmi e
defavorabil. Despre câteva intervenţii ale sale,
cu impact formator imens în propria-mi bio-
grafie, am mai vorbit în câteva, puţine, prile-
juri. Intrat şi eu binişor, de-acum, într-o vâr-
stă ce-şi cere drepturile ei la decantări bilan-
ţiere, resimt, ca o datorie intimă şi deopotrivă
ca o obligaţie civică şi publică să-i ofer, ca pe
un gest de preţuire deplin meritată, aceste
gânduri de cinstire adâncă.

Profesorul Nicolae Andrei, căci de dom-
nia sa este vorba, a întruchipat, cu naturale-
ţea unui firesc rar, pe atunci şi, mai ales,
acum, figura Dascălului prin excelenţă, că-
reia o şcoală Normală (cât de provocator
pare astăzi acest biet adjectiv!) i-a conferit,
pe lângă baza şi resortul unei instrucţii dis-
tincte, şi zestrea educaţională care oferă pe-
dagogiei substanţă şi credit. S-au spus, pe
toată durata mandatului d-sale ca diriguitor
al glorioasei instituţii craiovene de învăţă-
mânt, multe şi, uneori, nevrute: s-a invocat

accesul la resurse în baza unor raţiuni de
…familie, ignorându-se că, tocmai în astfel
de circumstanţe de destin, se vădeşte cu mai
multă putere disponibilitatea pentru efortul
generos în folosul comunităţii, fie aceasta şi
una relativ restrânsă, căreia îi eşti chemat
să-i veghezi gloria trecută şi să-i gestionezi
şansele de viitor.

Profesorul Nicolae Andrei s-a identificat cu
istoria şi cu destinul colegiului craiovean într-
atât încât înclin să cred că şi astăzi, la venera-
bila-i vârstă, îi cunoaşte năzuinţele împlinite
ca şi pe cele rămase într-o nedreaptă aşteptare
mai bine şi mai exact decât evenimentele din
sânul propriei familii. Nu cunosc – şi nici nu
cred să mai existe – un caz asemănător, celui
al lui Nicolae Andrei, în istoria învăţământului
nostru, cu excepţia, fireşte, a unor vechi şi, în
parte, nefericiţi martiri, ardeleni întâi de toate,
dar nu numai, ce s-au mutat, cu existenţe cu
tot, în teribilele întreprinderi întemeietoare ale
şcolii româneşti.

Mi-l amintesc, din perioada mea liceală,
ca un om al ordinii, un adept al disciplinei,
un tribun al dreptăţii, al acelei justiţii şcolare
interne prin care se desfideau tentativele de
intervenţii părtinitoare ori de-a dreptul ilega-
le, un inflexibil inamic al aranjamentelor pe
sub bancă, un (aproape) fanatic suporter şi
gestionar legitim şi legitimat al succesului
propriei instituţiei. Un succes, desigur, tot-
deauna clădit pe fapte de ispravă, pe perfor-
manţe de excelenţă greu de contestat, câtă
vreme, în confirmarea lor, aveau să vină,
prin ani şi prin decenii, atâtea destine cele-
bre şi celebrate ale unor foşti elevi. Mi-l

amintesc preocupat, până la
îngrijorare, de soarta fiecă-
rui membru al acelei comu-
nităţi şcolare: de la cel mai
umil elev, ac uzând, uneori
cât se poate de nefericit,
şocul unei adaptări ce pre-
supunea accederea, prin tru-
dă şi prin proprie voinţă, la
standardele extrem de ridi-
cate ale instituţiei, şi până la
vreun dascăl  ajuns într-un
moment delicat al vieţii sale.

Şi toate acestea au fost
posibile datorită, mai ales,
gradului de autonomie pe
care Profesorul Nicolae An-
drei a ş tiut şi a reuş it să-l
revendice, să-l aplice şi să-l
menţină pentru liceul pe care îl păstorea, în
nişte vremi şi contexte în care dirijismul şi
servilismul erau două feţe ale aceleiaşi mo-
nede vetuste şi, deci, infructuoase.

Însă gândurile prin care încerc, la un ceas
de vară târzie, să-i salut prezenţa printre noi,
în Cetate, a Profesorului Nicolae Andrei tre-
buie citite, obligatoriu, în contextul – vitreg,
alarmant de nefast – în care regăsim sau nu
re-găsim învăţământul, şcoala, educaţia… Un
inclement şi inexplicabil recul pe fondul unei
bulversări a valorilor până aproape de inver-
sarea lor, combinate cu un dezinteres real,
substituit doar de o retorică gratuită şi pe fon-
dul unui capitalism deşucheat disimulat sub
eticheta unui europenism lipsit de substanţă
ameninţă, încet dar neîngăduit de sigur, edi-

ficiul şcolii româneşti căreia nici cei mai teri-
bilişti inamici de prin istorii nu i-au putut nega
prestigiul, faima şi, mai ales, performanţa. Să
dăm uitării cu atâta condamnabilă uşurătate
că, prin tenebroase veacuri, dascălii s-au aflat
totdeauna în locurile şi în momentele în care
salvarea a mai putut fi posibilă?

Cât reprezintă, astăzi, salariul unui das-
căl în raport cu câştigul „seral” al unui pre-
tins „analist”, searbăd corupător al limbii,
căruia incultura (a sa şi a celor ce-l urmă-
resc) îi ţine loc de legitimitate?

Dascălului Nicolae Andrei îi închin aceste
modeste gânduri, ca semn al unei necondi-
ţionate preţuiri ş i ca un îndreptăţit memen-
to pentru condiţia şcolii noastre de azi ş i de
mâine.

Într-o lume a amintir ilor, fieca-
re om îşi poate doar imagina cum
i-a fost propria naştere. De naş-
terea mamelor nici nu mai pome-
nim.  Şi, totuşi, există o naştere a
Naşterii. În fiec are an,  la 8 sep-
tembrie, după ce au trecut doar
şapte zile de la începutul anului
bisericesc ,  prăznuim Naş terea
Maicii Domnului,  prima mare săr-
bătoare din cursul anului biseri-
cesc  care a început la 1 septem-

Naşterea
Maicii Domnului

brie. Faptul că Biserica a rânduit
Naşterea Maicii Domnului la în-
ceput de an bisericesc  are la bază,
în primul rând o cronologie isto-
rică logic ă, întâi se naşte Maica,
apoi se naşte Fiul. În al doilea
rând,  are legătură cu marea lucra-
re din istoria mişcării lăuntrice a
omenirii: începutul mântuirii.  Ta-
tăl Fecioarei Maria se numea Ioa-
chim şi era din seminţia lui Iuda.
Soţia lui Ioachim era Ana, fiica

preotului Matthan. Erau în vârstă
şi f iind lipsiţi de copii erau priviţi
de ceilalţi ca bles temaţi.Tradiţia
ne spune că Ioachim a zis c ătre
soţia sa, Ana: “Pe mine nu mă în-
deamnă inima să mai întru în casa
mea.  Mă duc  în munte şi acolo
voi posti şi mă voi ruga lui Dum-
nezeu, să ne dăruiască un copil.
Iar Ana devenind una cu soţul ei,
nu rămâne indiferentă faţă de ges-
tul lui Ioachim,  ci se roagă lui
Dumnezeu cu durere şi cu multe
lacrimi, zicând: “Doamne, Atotţi-
itorule, Cel ce numai cu cuvântul
ai făcut cerul şi pământul şi toate
câte se văd; Cel c e ai zis făpturi-
lor Tale să trăiască şi să se înmul-
ţeasc ă; Cel c e ai binecuvântat pe
Sarra, femeia lui Avraam şi a năs-
cut pe Isaac la bătrâneţe şi ai dă-
ruit Anei fiu, de a născut pe Sa-
muel prorocul, dă-mi şi mie roa-
dă pântecelui meu ş i nu mă lăsa
să f iu de oc ară între oameni, că
de voi naş te fiu sau fiică, îl voi
închina Ţie cu toată inima şi-l voi
da să slujească în biserica slavei
Tale” (I Regi 1, 11).  Îngerul Ga-
vriil se va arăta fiecăruia, spunân-
du-le că rugăciunea lor nu a fost
trec ută cu vederea şi că Dumne-
zeu le va trimite binecuvântarea
Sa.  Tot el le-a vestit că acest

prunc se va umple de Duh Sfânt
din pântecele mamei sale şi c ă va
fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca
1, 4-23). Dar în acelaşi timp, e
darul cel mare cu c are Dumnezeu
a învrednic it neamul omenesc.
Căci  va f i nu numai izvorul daru-
lui celui ceresc, Maica Domnului
nostru Iisus Hris tos, dar şi Maică
izbăvitoare pe lângă Fiul ei, pen-
tru toată omenirea. După făgăduin-
ţa făcută, Ioachim ş i Ana au în-
chinat-o pe fiica lor, Maria, tem-
plului sfânt. Dumnezeu va face din
ea însuşi templul Sau, în care El
Însuşi să locuiască, unind dum-
nezeirea Sa cu firea omenească.
Fecioara Maria este cea pe care
Domnul a ales -o, pentru ca din ea
Fiul Sau cel iubit să-şi ia trup ase-
menea oamenilor şi, smerit, să se
sălăşluiască între ei. Între Maica
Domnului şi f iecare dintre noi
exis tă o legătură tainic ă, aşa cum
este legătura dintre o mamă şi fiii
ei, manifes tată într-o grijă perma-
nentă, o dragoste ocrotitoare, o
nesfârşită milă faţă de suferinţe şi
o nemăsurată îndurare faţă de gre-
şeli. Pentru curăţia ei desăvârşită
şi rodnică, pentru viaţa ei închi-
nată lui Dumnezeu, pentru ascul-
tarea deplină faţă de voia Lui,  Fe-
cioara Maria este modelul şi po-

văţuitoarea celor care, însetaţi de
curăţie, au ales  viaţa monahală.
Tradiţia biseric ească evidenţia-
ză acest lucru până şi în modul
în c are sunt numite monahiile,
fec ioarele care şi-au închinat via-
ţa Mirelui Hristos.  În Biseric a
noas tră ele sunt numite „maici”,
prin asemănarea c u Fecioara
Maic ă, Născătoarea de Dumne-
zeu.  Biseric a Ortodoxă acordă
Sfintei Fecioare Maria,  în cadrul
cultului, o cinstire deosebită care
izvorăş te din prerogativele ei, de
Nascătoare de Dumnezeu şi Pu-
rurea-Fecioară, ac eas tă cinstire
fiind sporită de curăţia ei trupeas-
că şi sufleteasc ă. Toate acestea
ne îndreptăţesc pe deplin de a o
denumi pe Sfânta Fecioara  drept
“Prea Sfânta” şi “Preacurată”.
Drept aceea, r idicându-ne ochii
şi sufletul spre Cer, să-i cântăm
Prea Sfintei Născătoare:  Măreş-
te, suflete al meu,  pe Cea mai
Cinstită şi mai Preamărită dec ât
oş tile cele c ereş ti! Taină s trăină
văd şi preamărită: c er f iind peş-
tera, tron  de Heruvimi Fec ioara,
ieslea sălăşluire, întru care S-a
c ulc at Cel Neîncăput, Hris tos
Dumnezeu, pe Care, lăudându-L,
Îl mărim!Amin.

Preot LIVIU SĂNDOI



6/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 7 septembrie 2013
actualitate

Un numãr mare de con-
tracte, nu mai puþin de 416, au
fost încheiate cu cabinetele
medicilor de familie. Din
acestea, 206 se aflã în mediul
urban (Craiova - 167, Segar-
cea - 5, Filiaºi - 8, Dãbuleni -
7, Bãileºti - 8, Calafat - 9,
Bechet - 2) ºi 210 în mediul
rural. În cadrul acestor cabi-
nete îºi desfãºoarã activitatea
460 de medici.

Pentru a asigura accesul
echitabil la acest tip de servicii
medicale, pentru anul 2013, s-a
stabilit de cãtre Comisia
Paritarã un necesar de 421
medici cu capitaþie proprie,
necesar acoperit în toate
localitãþile cu excepþia localitãþi-

lor Bãileºti, Cetate ºi Sadova.
Tot pentru a îmbunãtãþi accesul
populaþiei din mediul rural la
serviciile din asistenþa medicalã
primarã, Comisia Paritarã a
stabilit pentru anul 2013 limitele
minime de asiguraþi ºi persoane
beneficiare de pachetul minimal
pe listele medicilor de familie
din mediul rural la 700 faþã de
1.000 în mediul urban. De
asemenea, au fost calculate ºi
acordate sporuri pentru zone cu
condiþii grele ºi izolate, sporuri
care variazã între 10 ºi 36%.

98,5% din populaþia judeþului
înscrisã la medicii de familie

La mijlocul acestui an erau
înscriºi pe listele medicilor de

familie un numãr de 683.905
persoane ceea ce înseamnã
98,5% din totalul populaþiei
judeþului. Dintre acestea
107.777 sunt beneficiare de
pachetul minimal ºi 576.128 de
pachetul de bazã.

În trimestrul II al acestui an
medicii de familie din judeþul
Dolj au realizat un numãr de
510.597 consultaþii ºi 618.992
servicii medicale pentru
335.272 persoane din care
2.849 persoane beneficiare de
pachetul minimal ºi 332.423
persoane asigurate. De aseme-
nea, la nivelul judeþului Dolj
funcþioneazã ºi 10 centre de
permanenþã  în care îºi desfã-
ºoarã activitatea 59 medici.

În ceea ce priveºte spitalele,
în prezent existã un numãr de
24 de contracte, dintre care 12
cu spitale publice ºi 12 con-
tracte cu spitale private.

Prin spitalele aflate în
contract cu CAS Dolj, sunt
asigurate servicii medicale
cuprinse în toatã paleta de
specialitãþi. De asemenea, din
punct de vedere al acoperirii
teritoriale, potrivit reprezentan-
þilor Casei de Asigurãri de
Sãnãtate, nu existã probleme la
nivelul judeþului Dolj. Mai mult
decât atât, în judet îºi desfã-
ºoarã activitatea spitale care
deservesc ºi celelalte judeþe din
regiune.

Dintre unitãþile sanitare
private un numãr de 10 furni-
zeazã numai servicii de spitali-
zare de zi (în specialitãþile
ginecologie, oncologie, medici-
nã internã, diabet) ºi numai
douã furnizeazã ºi servicii de
spitalizare continuã în speciali-
tãþile chirurgie, ORL ºi recupe-
rare, medicinã fizicã ºi balneo-
logie reabilitare.

Pânã în prezent, în unitãþile
sanitare cu paturi au beneficiat
de servicii medicale spitaliceºti
în spitalizare continuã un
numãr de  91.734 de persoane
dintre care 85.706 cazuri cu
afecþiuni acute ºi  6.028 cu
afecþiuni cronice.

Spitalizarea de zi, o soluþie
În ultima perioadã, autoritã-

þilor sanitare din Dolj au
constatat o dezvoltare a
segmentului de spitalizare de
zi, cu precãdere în cadrul
unitãþilor sanitare private.

Spitalizarea de zi este
consideratã o alternativã la
spitalizarea continuã, dezvolta-

tã ca urmare a progresului
aparaturii ºi tehnicilor de
tratament ºi presupune rezol-
varea unor cazuri programabile
sau neprogramabile într-un
interval de maxim 12 ore. Dã
posibilitatea rezolvãrii de
cazuri cu costuri mult mai
mici având în vedere cã se
reduce timpul petrecut în
spital, cheltuielile cu cazarea ºi
masa. Au beneficiat de servicii
medicale de spitalizare de zi un
numar de 34.647 persoane,
cheltuielile cu acestea situân-
du-se la un nivel de maximum
de 30% din cheltuielile cu
spitalizarea continuã.

Prevederea bugetarã pentru
asistenþa medicalã spitaliceas-
cã, în sumã de 211.974 mii lei
asigurã necesarul estimat de
servicii medicale spitaliceºti
aproximativ pânã în luna
octombrie 2013 inclusiv,
diferenþa pânã la finele anului
urmând a fi acoperitã din
rectificarea bugetarã.

RADU ILICEANU

Pentru furnizarea de servicii medicale ºi far-
maceutice, Casa de Asigurãri de Sãnãtate
(CAS) Dolj a încheiat, anul acesta, contracte

cu nu mai puþin de 1.087 de furnizori, pentru
care sunt alocate credite de angajament în va-
loare de aproximativ 527.122 mii lei.

CAS Dolj a încheiat contracte
cu peste 1.000 de furnizori

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a par-
ticipat, ieri, „Zilele Turismului Gorjean”,
cel mai important târg pentru promova-
rea turismului din acest judeþ, care care
loc la Târgu-Jiu. Evenimentul a fost or-
ganizat de Consilului Judeþean Gorj, iar
edilul-ºef din Bãnie a mers special aco-
lo pentru a susþine acest judeþ, Gorjul
fiind unul dintre cei mai solizi parteneri
ai Craiovei în competiþia pentru obþine-
rea titlului de Capitalã Culturã Europea-
nã în 2021. ”Vreau sã îi mulþumesc dom-

nului Cãlinoiu ºi domnului primar al mu-
nicipiului Târgu-Jiu (n.r. – Ion Cãlinoiu,
preºedintele Consiliului Judeþean Gorj ºi
Florin Cârciumaru, primarul municipiu-
lui Târgu-Jiu) pentru cã s-a asociat cu
noi. La ora actualã, aþi devenit asul din
mâneca noastrã , nimeni din þarã nu are
un complex Constantin Bârncuºi. Cu
siguranþã va fi introdus în partimoniul
UNESCO, nu mã îndoiesc de acest lu-
cru, ºi din acest motiv nimeni din þarã
nu poate sã ne batã atâta timp cât noi

venim cu Brâncuºi la dosar. Nu mai
existã o personalitate atât de puternicã
în culturã, recunoscutã în exterior cum
este Constatin Brâncuºi. Asta înseam-
nã un punctaj maxim pentru noi la acest
capitol”, le-a spus primarul Craiovei
gazdelor ºi invitaþilor, în salã aflându-se
ºi doi miniºtri, Daniel Constantin – mi-
nistrul Agriculturii ºi Mihnea Costoiu -
ministrul delegat pentru cercetare. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu i-a sfãtuit
pe gorjeni sã se concentreze pe turis-
mul de aventurã, pe râurile repezi din
judeþ putând sã se practice river rafting-
ul, ceea ce Doljul, fiind un judeþ de câm-
pie, nu poate face. Dacã Bãnia va câº-

tiga titlul de Capitalã Culturalã Europea-
nã, Gorjul va avea ºi el un mare câºtig,
cu banii pe care îi va primi municipiul in-
tenþionând sã se construiascã autostra-
da Brâncuºi, care sã lege Craiova de
Târgu-Jiu. Târgul de turism a fost des-
chis, aºadar, ieri, cu o sesiune de comu-
nicãri pe insuliþa Jiului, dar continuã pe
tot parcursul sãptãmânii viitoare, în pro-
gram fiind inclus Festivalul „Transalpi-
na”, aflat la prima ediþie, care se va des-
fãºura luni la Rânca, precum ºi reconsti-
tuirea drumului lui Constantin Brâncuºi
pe bicicletã, caravana ciclistã pornind de
la Casa Muzeu de la Hobiþa ºi oprindu-
se la Poarta Sãrutului. (L.Moþîrliche)

Primarul Craiovei susþine turismul din GorjPrimarul Craiovei susþine turismul din GorjPrimarul Craiovei susþine turismul din GorjPrimarul Craiovei susþine turismul din GorjPrimarul Craiovei susþine turismul din Gorj
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Grâu mult ºi preþ scãzut. Cam aºa
s-ar putea prezenta situaþia agricolã
de anul acesta, situaþie care i-a pus
pe jar pe arendaºi ºi  arendatori, iar
pe reprezentanþii administraþiei jude-
þene într-o situaþie dificilã. Cu efort
din ambele pãrþi, cu ambiþie ºi susþi-
nere, problema pare cã ºi-a gãsit re-
zolvarea. Preºedintele Consiliului

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Judeþean Dolj, Ion Prioteasa a decla-
rat cã în cursul zilei de ieri, s-au pur-
tat mai multe discuþii atât cu staff-ul
Direcþiei Agricole Dolj, cât ºi cu re-
prezentantul Guvernului în teritoriu,
Marius Deca, asta dupã ce în cursul
sãptãmânii a avut consultãri ºi cu
colegii democrat-liberali din Consi-
liul Judeþean ºi s-au pus cu toþii de

acord, ca luni, Direcþia Agricolã sã
revinã cu o nouã scrisoare, a treia, la
numãr, având ca destinatar adminis-
traþia judeþeanã, unde sã fie menþio-
nat, doar preþul cu care se vinde as-
tãzi grâul fãrã vreo aluzie la preþul
fantasmagoric cu care s-a vândut
grâul în 2012. „Considerãm cã este
inechitabil ce se petrece în acest
moment pe piaþa agricolã, ºtiu cã sunt
judeþe care ºi-au corijat preþurile, aºa
este ºi normal. Am pe biroul meu în
jur de zece adrese de la zece Direcþii
Agricole care au revenit cu corecþii
de preþuri ºi le-am prezentat ºi eu pre-
fectului, doamnei director de la
DADR Dolj ºi cred cã luni voi avea
pe masã o nouã scrisoare de la Di-
recþia Agricolã, în baza cãreia voi
putea sã creionez un nou proiect de
hotãrâre ºi sã convoc de urgenþã o
ºedinþã de Consiliu, unde, consilierii
judeþeni sã poatã vota acest proiect.
Ulterior, voi trimite hotârârea la Di-
recþia Generalã a Finanþelor Publice
pentru a se percepe acel impozit pe
venit, care va fi astfel, unul rezona-
bil”, a subliniat Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj.

De la începutul anului ºi pânã la
27 august 2013, în baza de date a
ANOFM s-au înregistrat 58.099 ab-
solvenþi dintre care 1776  sunt
ºomeri indemnizaþi. Cei mai mulþi
absolvenþi s-au înscris în luna iulie

La finele acestei luni

De la data de 27 iulie a intrat în vigoare
prevederea conform cãreia nu beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj absolvenþii licenþiaþi
ai facultãþilor de medicinã, medicinã dentarã
ºi farmacie care, la data solicitãrii dreptului,
au promovat concursul naþional de reziden-

þiat pe locuri sau pe posturi, în condiþiile legi.
Totodatã, angajatorii care încadreazã absol-
venþi în condiþiile legii ºi care beneficiazã de
subvenþii, sunt obligaþi sã menþinã raportu-
rile de muncã sau de serviciu ale acestora
cel puþin 18 luni de la data angajãrii.

Noua Mazda3, cel mai bine vândut model
Mazda ºi cel mai nou care adoptã linia de de-
sign Kodo ºi tehnologiile SKYACTIV, va ajun-
ge în showroom-urile din România spre sfârºi-
tul lunii octombrie, fiind disponibilã la un preþ
de pornire de 14.990 euro cu TVA inclus pentru

2013, respectiv 39.038 persoane.
Dupã ce s-au înscris  la agenþiile
de ocupare  a forþei de muncã sau
la alþi furnizori de servicii speciali-
zate pentru stimularea  ocupãrii for-
þei de muncã, acreditaþi, absolven-

þii pot beneficia de serviciile de
mediere a muncii pe locurile de
muncã vacante declarate de anga-
jatori, precum ºi de serviciile de in-
formare ºi consiliere profesionalã,
pot participa la cursuri gratuite de
formare profesionalã.

Coadã la ajutorul de ºomaj
„Bursa generalã a locurilor de

muncã pentru absolvenþi se va

desfasura pe data de 27 septembrie,
la nivelul tuturor agenþiilor de ocu-
pare. Datele locaþiilor vor fi anun-
tate în timp util la sediile agenþiilor
de ocupare ºi pe site-urile oficiale
ale institutiilor”, se precizeazã într-
un comunicat de presã. Absolven-
þii  care într-o perioadã de 60 de
zile de la absolvire nu reuþesc sã
se încadreze în muncã potrivit pre-
gãtirii profesionale, beneficiazã de

indemnizaþie de ºomaj, în cuantum
de 50% din valoarea indicatorului
social de referinþã, pe o perioadã
de 6 luni. Pentru luna august, s-au
înscris la ºomaj 11.738 absolvenþi,
situaþia acestora dupã forma de în-
vãþãmânt fiind   urmãtoarea: 161 ab-
solvenþi - primar, gimnazial ºi pro-
fessional; 7.344 absolvenþi -  liceal
ºi post-liceal ºi 4.233 absolvenþi-
universitar.

motorizarea pe benzinã de 100 CP. Mazda con-
tinuã trendul introdus anterior ºi oferã versiu-
nile sedan ºi hatchback la acelaºi preþ. Noua
Mazda3 este diponibilã în 5 niveluri de echipa-
re: Emotion, Challenge, Attraction, Revolution
ºi Revolution TOP. Versiunea Challenge are po-

tenþialul necesar sã devinã preferata pu-
blicului, beneficiind de un pachet com-
plex de dotãri. Acesta include printre
altele sistemul i-STOP, computer de
bord, conectivitate Bluetooth cu co-
mandã vocalã, jante de aliaj de 16 inci,
proiectoare de ceaþã, pilot automat, dis-
play color tactil de 7 inch, sistem audio
ºi conectivitate USB, comenzi audio pe
volan, buton rotativ de comandã HMI,
oglinzi electrice, geamuri electrice faþã-
spate, climatizare automatã bi-zonã, etc.

Începând din aceastã sãptãmânã,
Romtelecom le oferã noilor sãi clienþi cele
mai relevante canale premium HD de sport,
filme ºi documentare la preþuri începând de

la 39 lei pe lunã, TVA inclus (50 lei pe
lunã cu TVA dupã primele 3 luni).
“Oferta se adreseazã clienþilor care
pun accentul în egalã mãsurã atât pe
calitatea imaginii, cât ºi a conþinutu-
lui. Plecând de la acest concept, am
avut în vedere cele mai relevante
canale HD, printre care se numãrã
HBO HD, cu super-producþii interna-
þionale, ºi Dolce Sport HD, care
difuzeazã cele mai importante
competiþii sportive interne ºi
internaþionale,” a declarat Ovidiu
Ghiman, Director Executiv Comer-
cial, Segment Rezidenþial, Romtele-
com. Alãturi de canalul de filme

premium HBO HD, clienþii noi pot urmãri ºi
canalele HBO ºi HBO Comedy, disponibile
pe întreaga perioadã contractualã de 24 de
luni.
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Dotarea ºcolilor, starea infras-
tructurii acestora ºi achiziþia de
microbuze pentru transportul ele-
vilor sunt în responsabilitatea au-
toritãþilor locale, iar “de profesori,
manuale ºi de ce se învaþã” se ocu-
pã” Ministerul Educaþiei, a anun-
þat premierul Victor Ponta, în ca-
drul videoconferinþei de ieri: “Par-
tea de infrastructurã este respon-
sabilitatea celor care administrea-
zã ºcoalã, adicã autoritãþile locale.
Cum aratã ºcoalã, cum se fac re-
paraþiile, tot ceea ce þine de infras-
tructurã este în responsabilitatea ºi
în dreptul autoritãþilor locale. Cred
cã e un lucru bun ºi în aceastã di-
recþie trebuie sã eliminãm cât mai
mult suprapunerea ºi birocraþia
între Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi autoritãþile locale”.

Admiterea la
liceu, modificatã

La rândul sãu, ministrul Edu-
caþiei, Remus Pricopie, a anunþat
în cadrul videoconferinþei de ieri
cã se schimbã formula de calcul
a mediei de admitere la liceu. Ast-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Premierul Victor Ponta a convo-
cat ieri o videoconferinþã cu autori-
tãþile din teritoriu care au în respon-
sabilitate deschiderea anului ºcolar,
el solicitându-le reprezentanþilor au-
toritãþilor locale sã mãsuri pentru
asigurarea unui climat de siguranþã
pentru elevi. „Trebuie sã încercãm
sã dãm un mesaj de normalitate ºi

echilibru într-o atmosferã extrem de
tensionatã ºi din ce în ce mai tulbu-
ratã de tot felul de alte evenimen-
te”, a declarat Victor Ponta în ca-
drul videoconferinþei la care au luat
parte ºi autoritãþile publice doljene
care au în responsabilitate deschi-
derea noului an ºcolar, în data de 16
septembrie.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” îi invitã pe craio-
veni, sã ia parte la expoziþia de
carte “Eugen Barbu” (1924-1993)
ce va avea loc luni în Salonul
Expoziþional al bibliotecii. Eugen
Barbu a fost membru corespondent
al Academiei Române, director de
reviste, jurnalist, pamfletar, pole-

mist, publicist, romancier, scena-
rist ºi om politic român, laureat al
premiului Herder.

A debutat cu volumul de nuvele
Munca de jos, a scris apoi romanele
Groapa, ªoseaua Nordului, Sãptã-
mâna nebunilor, Principele (volum
ce a fost însoþit de mai multe
volume intitulate Caietele principe-

lui), Ianus (publicat postum). A
fondat ºi condus revistele Sãptãmâ-
na ºi România Mare. Dintre lucrãrile
expuse amintim: ªoseaua Nordului
(1959), Groapa (1957), Incognito,
vol.I-IV (1975-1980), Prânzul de
duminicã (1962), Tereza (1961),
Mãºtile lui Goethe (1967), Caietele
Princepelui, vol. I-VI, (1972-1981).

fel, începând din acest an, în ad-
miterea la liceu - media de la Eva-
luarea Naþionalã va avea o pon-
dere de 75%, faþã de 50% cât a
fost panã acum, iar media gene-
ralã de absolvire a gimnaziului va
fi în proporþie de 25%. Pricopie a
precizat cã decizia a fost luatã în
urma rezultatelor de la Evaluarea
Naþionalã 2013, care “au relevat
diferenþe notabile între mediile,
mai mari, obþinute de elevi în
ºcoalã, pe parcursul gimnaziului,
ºi mediile, mai mici, obþinute de
aceºtia la Evaluarea Naþionala”, a
spus ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie. De asemenea, ministrul
a solicitat ca în aceste unitãþi de
învãþãmânt sã se facã verificãri
astfel încât sã se dea o explicaþie
cu privire la discrepanþele existen-
te între notele la clasã ºi cele de la
examen. Acesta susþine cã o si-
tuaþie îngrijorãtoare o reprezintã
ºi faptul cã 35.000 de elevi, din
totalul celor care au participat la
Evaluarea Naþionalã, nu au reuºit
sã obþinã minim 5, iar o parte a
elevilor se încadreazã în sfera
analfabetismului funcþional.

Sancþiuni pentru
pãrinþii care nu-
ºi trimit copiii la
liceu

Din evidenþele Ministerului Edu-
caþiei, 7 la sutã dintre absolvenþii
de clasa a 8-a nu s-au mai înscris
la liceu. Inspectorii ºcolari au fost
solicitaþi sã ia în evidenþã fiecare
caz ºi sã afle motivul pentru care
aceºti elevi au întrerupt învãþãmân-
tul obligatoriu de 10 clase. De ase-
menea, tot inspectorilor ºcolari le
revine responsabilitatea de a con-
vinge pãrinþii sã-i trimitã pe elevi
la ºcoalã. În cazul în care pãrinþii
refuzã acest lucru, ministrul edu-
caþiei, Remus Pricopie, a mai spus
ieri cã trebuie aplicatã legea în sen-
sul de a-i amenda pe pãrinþi. La
trecerea de la clasa a 8-a la clasa a
9-a avem 8% dintre copii neînscriºi
în clasa a noua. Am cerut inspec-
torilor ºcolari sã identifice fiecare
caz în parte ºi sã solicite pãrinþilor
înscrierea în învãþãmântul obliga-
toriu. Dacã nu se întâmplã acest
lucru, va trebui sã aplicãm legea,
respectiv sã amendãm pãrinþii care
nu îºi trimit copiii la ºcoalã”, a adã-
ugat Pricopie. De asemenea, mi-
nistrul Educaþiei a menþionat cã nu
sunt probleme semnificative lega-
te de cadrele didactice, cu manua-
lele sau cu mobilierul la clasele pre-
gãtitoare.

Firmele private
de pazã în ºcoli,
scoase din joc

Premierul Victor Ponta le-a ce-
rut miniºtrilor de Interne, Adminis-
traþiei ºi Educaþiei sã elaboreze un
plan naþional de acþiune având ca
scop creºterea siguranþei în me-
diul ºcolar ºi colaborarea mai bunã

între autoritãþile locale ºi ºcolare
pe de-o parte, ºi Poliþie ºi Jandar-
merie pe de altã parte. “Degeaba
avem profesori buni sau manuale
bune, degeaba avem ºcoli curate
sau vopsite dacã existã o stare de
nesiguranþã sau dacã avem violenþã
în creºtere în ºcoli, dacã pãrinþii
îºi duc sau îºi iau de la ºcoalã co-
piii cu teamã cã cine ºtie ce s-a
întâmplat”, a atras atenþia Victor
Ponta. În ceea ce priveºte firmele
private de pazã în ºcoli, premierul
ºi ministrul Administraþiei Publice,
Liviu Dragnea, au anunþat cã Gu-
vernul va analiza oportunitatea eli-
minãrii finanþãrii acestora, resur-
sele bugetare urmând a fi folosite
pentru a angaja suplimentar jan-
darmi ºi poliþiºti pentru paza ºcoli-
lor. “Împreunã cu ministerul Edu-
caþiei aº vrea ca, în perioada ime-
diat urmãtoare, sã facem o analizã

simplã, sã vedem câte ºcoli au
contracte de pazã cu firme private
de pazã ºi care sunt sumele care
se plãtesc din bugetul public, din
bugetul consolidat pentru aceste
firme de pazã ºi dacã nu cumva ar
fi mai bine, ar fi eficient sã facem
cu Jandarmeria sau cu Poliþia sau
cu Poliþia Localã ºi dacã nu cum-
va de sumele alea poate suplimen-
tãm personalul la Jandarmerie sau
la Poliþie”, a declarat ministrul Ad-
ministraþiei Publice, Liviu Dragnea.

Potrivit datelor prezentate de
ministrul Internelor, Radu Stroe, în
anul ºcolar 2012-2013 actele de
violenþã în unitãþile de învãþãmânt
au scãzut nesemnificativ, cu 1,4
la sutã. Paza umanã a fost asigu-
ratã în ºcoli doar în proporþie de
20-21 la sutã din necesar, în timp
ce aproximativ ºapte la sutã dintre
ºcoli nu erau împrejmuite.
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Justiþia italianã a evocat în
mod clar existenþa unui „pact”,
de aproape 20 de ani, între Sil-
vio Berlusconi (foto) ºi mafia si-
cilianã, în motivarea soluþiei de
condamnarea a unui apropiat al
lui „Il Cavaliere”, publicatã joi,
5 septembrie a.c., de media din
peninsulã. Potrivit motivãrii
Curþii de Apel din Palermo, fos-

tul senator Marcello del’Utri,
condamnat în martie a.c. la 7
ani de închisoare pentru com-
plicitate cu mafia, a servit drept
mediator în pactul dintre Ber-
lusconi ºi Cosa Nostra, aceas-
ta din urmã asigurându-i pro-
tecþie lui „Il Cavaliere” între
1974 ºi 1992, contra unor con-
sistente sume de bani gheaþã.

Curtea de Apel a citat o întâl-
nire organizatã în luna mai 1974
la Milano, de del’Utri, cu Silvio
Berlusconi ºi mai mulþi ºefi ai
mafiei, care a „însemnat înce-
putul pactului cu caracter obli-
gatoriu” pentru Berlusconi, del-
’Utri ºi Cosa Nostra, întinzân-
du-se pânã în 1992. În cadrul
acestui acord, „antreprenorul
milanez”, adicã Berlusconi, „a
abandonat orice idee de a fi pro-
tejat de orice alte instituþii ºi s-
a lãsat plasat sub umbrela de
protecþie a mafiei (...), fãrã a
se sustrage obligaþiei de a vãr-
sa sume importante de bani”.
Inclusiv vila sa Arcora, de lân-
gã Milano, era supravegheatã
de oamenii mafiei. În timpul
procesului, în faza de apel, al
lui del’Utri, din septembrie
2012, Berlusconi a fost audiat
în calitate de martor timp de
trei ore, cu privire la posibilita-
tea ca mafia sã-l fi estorcat pe
acuzat de 40 de milioane de
euro, pentru a-i acorda protec-
þia sa. Berlusconi a respins
aceastã ipotezã, declarând cã
pur ºi simplu a vrut „sã-ºi ajute

un prieten”. În timpul primului
proces, din decembrie 2009,
contra lui del’Utri, un pocãit al
mafiei siciliene, Gasparre Spa-
tuzza, a fost, de asemenea, acu-
zat de a fi fost „intermediar ºi
om providenþial” „pentru pre-
gãtirea, sosirea pe scena poli-
ticã a forþelor binevoitoare cu
Cosa Nostra”. Del’Utri fuse-
se cofondator, în 1993, cu Sil-
vio Berlusconi, al primului sãu
partid, Forza Italia, ºi a condus
timp de 30 de ani agenþia de pu-
blicitate Pubitalia, a grupului Fi-
ninvest, aparþinând lui Berlus-
coni. În faþa acestei stãri de lu-
cruri, secretarul Comisiei juri-
dice a Camerei Deputaþilor,
membru al partidului Poporul
Libertãþii (PdL), actualul par-
tid al lui Berlusconi a denunþat
documentele, vãzând în ele do-
vezi ale persecuþiei îndreptate
împotriva lui Berlusconi de un
sector juridic politizat. Senatul
va trebui sã decidã în curând
cu privire la excluderea mogu-
lului mass-media dupã condam-
narea sa definitivã pentru eva-
ziune fiscalã, la 1 august.

În Italia, justiþia evocã un pact între mafia ºi BerlusconiÎn Italia, justiþia evocã un pact între mafia ºi BerlusconiÎn Italia, justiþia evocã un pact între mafia ºi BerlusconiÎn Italia, justiþia evocã un pact între mafia ºi BerlusconiÎn Italia, justiþia evocã un pact între mafia ºi Berlusconi

Cu douã sãptãmâni înainte de alegerile
legislative, coaliþia creºtin-democraþilor cu
liberalii pare uºor slãbitã, încât analiºtii nu
exclud posibilitatea revenirii pe scena
politicã a „marii coaliþii” cu SPD. Partidul
conservator al cancelarului Angela Merkel
se menþine în frunte în toate sondajele, dar
supravieþuirea coaliþiei rãmâne incertã,
potrivit ultimului sindaj publicat ieri. CDU
este creditat cu 41% din intenþiile de vot,
devansându-i pe social-democraþi (SPD),
principalul lor rival, potrivit sondajului
Deutschlandtrend, publicat de canalul de

televiziune publicã ARD. Raportul de forþe
nu s-a modificat dupã ultima anchetã
sociologicã publicatã de ARD, înaintea
dezbaterii televizate de duminica trecutã,
între Angela Merkel ºi Peer Streinbruck.
Scorul ar fi cam de 41% faþã de 26% în
favoarea CDU. Partidul liberal (FDP),
partenerul de guvernare al CDU, atinge 5%
din intenþiile de vot, iar Verzii sunt undeva
la 10%, în timp ce stânga radicalã, Die
Linke, este stabilitã la 8%. Partidul antieu-
ropean AfD „calcã apa” la 3%, ceea ce nu
i-ar permite sã intre în Bundestag. Cu 46%

din sufragii, coaliþia actualã a conservatori-
lor ºi liberalilor, acum la putere, ar dispune
„de o micã majoritate matematicã, în marja
de eroare”, subliniazã Institutul Infratest
Dimap. În caz cã nu ar putea guverna cu
actuala coaliþie, Angela Merkel ar putea
forþa formarea unui guvern de „mare
coaliþie” cu social-democraþii. 26% dintre
germanii intervievaþi s-au arãtat favorabili
„marii coaliþii” a conservatorilor cu social-
democraþii ºi 22% au pledat pentru o
reînnoire a actualei coaliþii, formatã din
conservatori ºi liberali.

Germania: CDU rãmâne favorit pentru alegerile legislative

Agenþia Naþionalã de Securita-
te (NSA) a SUA este capabilã sã
decodeze principalele sisteme de
criptare pe Internet, fie cã e vor-
ba de e-mail sau tranzacþii banca-
re, conform dezvãluirilor fãcute
joi de presã, care riscã sã aducã
noi critici faþã de metodele de su-
praveghere ale acestei instituþii.
Alãturi de agenþia britanicã GCHQ,
NSA „a compromis în mare parte
garanþiile date de companiile de
Internet clienþilor lor cu privire la
securitatea comunicaþilor”, afirmã
cotidianul britanic „The Guar-
dian”, aflat la originea acestor
dezvãluiri, alãturi de „New York
Times” ºi ProPublica. Cele trei
instituþii media se bazeazã pe do-
cumente furnizate de Edward
Snowden, fostul consultant al
NSA, ale cãrui dezvãluiri din luna
iunie au provocat o polemicã pu-
ternicã în Statele Unite ºi în în-
treaga lume cu privire la impactul
asupra libertãþilor publice ºi vieþii
private. În pofida promisiunilor de
transparenþã ale preºedintelui Ba-
rack Obama cu privire la aceste
programe, multiplicarea dezvãlui-
rilor, inclusiv cele de joi, deseneazã
conturul unei organizaþii foarte
puternice, cu capacitãþi de intru-
ziune care par nelimitate. Comu-

nicaþiile pe Internet sunt supuse
criptãrii informatice automate, fie
cã este vorba de e-mailuri, mesa-
je instant, tranzacþii bancare onli-
ne sau transfer de date medicale.
În cadrul unui program ultra-se-
cret numit Bullrun, agenþia de in-
formaþii americanã poate „spar-
ge” aceste sisteme de criptare
(VPN, SSL) ºi descifra ceea ce
se transferã, afirmã „New York
Times”, „The Guardian” ºi Pro-
Publica, o organizaþie non-profit
specializatã în jurnalismul de in-
vestigaþie. Conform acestor do-
cumente, al cãror conþinut nu este
divulgat, NSA ºi GCHQ au reuºit
sã obþinã „cheile” pentru diferite
sisteme de criptare datoritã super-
calculatoarelor ºi cooperãrii unor
companii de Internet, obþinutã
uneori prin intermediul ordinelor
judecãtoreºti. Dezvãluirile prece-
dente ale lui Edward Snowden au
permis deja aducerea la luminã a
unor programe ale agenþiei ame-
ricane, precum cel de adunare a
milioane de metadate telefonice
(numãrul de telefon, durata ape-
lului) ºi de supraveghere a Inter-
netului (Prism). Însã „spargerea
codurilor” este misiunea principa-
lã a agenþiei, fondatã în 1952, care
se ocupã de interceptãrile electro-

nice. Aceasta este o prioritate,
conform unui document din
2007, citat de Times. „În viitor,
superputerile vor fi recunoscute pe
baza puterii programelor lor de
analizã criptologicã. (...) Este pre-
þul ce trebuie plãtit pentru ca Sta-
tele Unite sã pãstreze un acces ºi
o utilizare neîngrãditã a spaþiului
virtual”, continuã documentul.
„New York Times” ºi ProPublica
raporteazã cã responsabili ameri-
cani de informaþii le-au cerut sã nu

publice aceste date, temându-se cã
dezvãluirile vor determina anumi-
te þinte ale programului sã îºi
schimbe metodele de criptare sau
modul de comunicare. „Presa nu
a menþionat anumite aspecte, însã
a decis sã publice articolul din ca-
uza importanþei unei dezbateri pu-
blice asupra acþiunilor administra-
þiei, care slãbesc mijloacele cele mai
puternice ce trebuie sã protejeze
viaþa privatã a americanilor ºi a tu-
turor”, afirmã „New York Times”.

NSA poate descifra sistemele criptate de pe Internet

O înregistrare cu militari
sirieni executaþi de rebeli
stârneºte confuzie

O înregistrare video care prezintã
executarea unor soldaþi sirieni
demonstreazã cruzimea de care dau
dovadã rebelii în zonele pe care le
controleazã, creând dileme în rândul
guvernelor occidentale. Deþinuþii,
ºapte în total, sunt soldaþi sirieni
capturaþi. Cinci dintre ei sunt legaþi ºi
au urme roºii pe spate. Ei stau cu
capetele lipite de pãmânt, în timp ce
comandantul rebelilor, cunoscut sub
apelativul „Unchiul”, recitã un poem
revoluþionar. Dupã terminarea
poemului, acesta îl împuºcã în cap pe
primul prizonier. Oamenii lui continuã
procesul, ucigând toþi cei ºapte
bãrbaþi de la picioarele lor, relateazã
„New York Times”, în ediþia electroni-
cã. Scena, prezentatã într-o înregistra-
re video scoasã clandestin din Siria în
urmã cu câteva zile de un fost rebel
dezgustat de aceste crime, oferã o
privire întunecatã asupra modului în
care mulþi rebeli au adoptat unele
dintre tacticile brutale ºi crude ale
regimului pe care încearcã sã îl
îndepãrteze de la putere.

Ce se ascunde în spatele
votului senatorilor
americani pe tema Siriei

Senatorii americani din Comisia de
politicã externã care au aprobat, în
urmã cu douã zile, rezoluþia ce
autorizeazã folosirea forþei militare în
Siria pentru o perioadã limitatã de 60
de zile, ce poate fi extinsã la 90 de zile,
au primit de câteva ori mai multe
contribuþii din partea companiilor din
domeniul industriei militare decât cei
care au votat împotriva acestui
document, aratã o analizã prezentatã,
ieri, de site-ul OpenSecrets.org, citat de
EFE. Portalul OpenSecrets.org a
prezentat informaþia obþinutã de
„Centrul pentru Politicã Responsabi-
lã”, un grup independent care
analizeazã finanþarea politicienilor
din SUA ºi efectele acesteia asupra
alegerilor ºi deciziilor luate. Potrivit
sursei citate, cei zece senatori care au
aprobat rezoluþia au primit între 1
ianuarie 2007 ºi 31 decembrie 2012
donaþii, în medie, în valoare de 72.850
dolari din partea companiilor din
industria militarã sau a lobby-iºtilor
lor. Cei opt care au votat împotriva
rezoluþiei au primit, în aceeaºi
perioadã, în medie, 39.770 dolari. Per
total, cei zece senatori au primit
728.497 dolari, iar cei opt au strâns
278.390 dolari, se aratã în analiza
citatã de EFE.

Guvernul egiptean decide
dizolvarea Frãþiei Musulmane

Ministrul Solidaritãþii Sociale din
Egipt, Ahmed al-Barei, a decis
dizolvarea miºcãrii islamiste Frãþia
Musulmanã, care a fost înregistratã ca
organizaþie nonguvernamentalã,
relata în ediþia sa de ieri cotidianul
oficial egiptean „Al Ajbar”, preluat de
EFE. Ministrul a luat aceastã mãsurã
dupã expirarea termenului acordat
responsabililor islamiºti de a recu-
noaºte folosirea sediului organizaþiei
pentru depozitarea de arme ºi
explozibile ºi de a-i scoate pe manifes-
taþi din pieþe, scrie ziarul. Liderul
spiritual al Frãþiei Musulmane,
Mohamed Badie, ºi principalii sãi
colaboratori sunt acuzaþi, în special,
de incitare la violenþã, dupã ce nouã
persoane au murit ºi alte 90 au fost
rãnite pe 30 iunie, în faþa sediul
miºcãrii, în cartierul Al Muqatam din
Cairo. Purtãtorul de cuvânt al
ministerului, Hani Mahna, a confirmat
decizia luatã de ministrul Barei, dar a
arãtat cã aceasta va fi anunþatã oficial
zilele urmãtoare, într-o conferinþã de
presã, pentru a explica motivele care
au stat la baza acestei mãsuri.
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07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Dimineaþa zurli (R)
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (R)
11:00 Filmoteca veselã (R)
11:40 Fratii Marx la colegiu
13:00 Ora regelui (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Filmul Festivalului

Anonimul, ediþia X
15:00 Cartea nevãzutã a lumii
16:00 Moºtenirea clandestinã (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România (R)
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Fotbal* CSU Craiova vs.

Gloria Bistriþa . Meci din Liga 2,
etapa 1.

22:45 Centura de Aur *
Competiþie Internaþionalã de Box .
Semifinale

00:35 Cartea nevãzutã a lumii
(R)

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

(R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
10:30 Gimnasticã artisticã
12:30 Leacurile naturii
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cãlãtor în Orient
15:30 Memorialul durerii
16:30 Gimnasticã artisticã
18:00 Telejurnal
18:30 Miss Universe România

2013
19:10 Daþi un leu pentru Ateneu

(R)
21:10 Apãrarea Luzhin
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 O zi periculoasã
00:55 Miss Universe România

2013 (R)
01:25 O altã faþã
03:05 Leacurile naturii (R)

07:40 Adio, dar rãmân cu tine!
09:30 Trecutul Georgiei
11:00 Formidabilul
12:25 Moneyball: Arta de a

învinge
14:35 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
16:45 Ralph Stricã-Tot
18:25 Kylie Minogue –

Aphrodite: Les Folies Tour
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Domestic
22:30 Corbul
00:20 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Molly (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Povestea lui Lucky
15:00 Cãpitanul Ron
17:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dublu
22:30 Crimã de înaltã trãdare
01:00 Dublu (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Povestea lui Lucky (R)
06:00 Sheena (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
05:00 Îþi ordon sã mã iubeºti! (R)

07:30 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

08:30 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

09:00 ªcoala de snowboard (R)
10:45 Descoperã România
11:45 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:45 Daune ºi interese (R)
14:00 Sheena
16:00 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
17:00 Filip cel bun
19:00 Daune ºi interese
20:00 Profetul, aurul ºi ardelenii
22:15 Prinþul Mareelor
01:15 Salvamontiºtii
02:15 Dreptate în lanþuri
04:15 Operaþiunea de salvare
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A. M.

06:00 Observator

09:00 Hercule

10:45 Râul ucigaº

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te cunosc de undeva

00:00 Drumul rãzbunãrii

02:30 Observator (R)

03:15 Râul ucigaº (R)

05:00 America's Funniest Home

Videos

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

10:30 Ilustrate cu flori de câmp

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWbiz

16:00 D-Paparazzi (R)

16:45 Autobuzul lui Vârciu (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D (R)

19:45 Asta-i România!

21:00 Jumãtatea mea ºtie

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Ilustrate cu flori de câmp

(R)

03:15 WOWbiz (R)

04:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

05:00 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)

08:00 Danni Lowinski

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Secrete de Stil

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã

11:00 Dragul de Raymond (R)

11:30 Prinþul fermecat (R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

14:30 Eurobox

15:00 ªi eu m-am nãscut în

România

16:30 O varã tra-la-la

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Spãrgãtorii de nunþi

22:30 Familii la rãscruce

00:00 O varã tra-la-la (R)

01:30 Focus (R)

02:00 Spãrgãtorii de nunþi (R)

04:30 Familii la rãscruce (R)

06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:35 Rugby: Noua Zeelandã -

Argentina
12:30 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby: Australia - Africa

de Sud
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Handbal masculin:

Dinamo - Veszprem
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: Joe

Warren - Owen "Country Boy"
Evinger

00:00 Faceþi jocurile - World
Poker Tour

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
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07:10 Universul credinþei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
16:00 Dãnutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Havana
23:40 Centura de Aur: Competi-

þie Internaþionlã de Box
02:00 Descoperã Europa ta! (R)
02:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
03:20 Descoperã Europa ta! (R)

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
09:00 Ferma
10:00 Ora poveºtilor
11:00 Cireºarii
11:50 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:00 Rezistenþa prin culturã
15:00 Gimnastica artistica
18:00 Telejurnal TVR2
18:30 Miss Universe România

2013
19:00 Leacurile naturii
19:30 Muºatinii
20:35 Haiducii lui ªaptecai
22:10 Agenda Festivalului

George Enescu
22:30 Festivalul ºi Concursul

Internaþional“George Enescu”
01:20 Miss Universe România

2013
01:50 Zon@ IT
02:20 Motomagia

07:30 Filme ºi vedete
08:00 Vrem ºcoala înapoi
10:00 Domestic
11:25 Formidabilul 2
12:50 La nebunie!
14:20 Extrem de tare ºi incredibil

de aproape
16:30 În timp
18:20 Yoko
20:00 Din dragoste pentru

Roma
21:55 Þapi ispãºitori
23:45 True Blood
00:40 Valul întunecat
02:30 În miezul întunecat al iernii
04:10 Martha Marcy May

Marlene

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Capitanul Ron (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Trei femei si un pariu
15:00 Doi cuscri de coºmar
17:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rambo IV
22:15 Un negru pentru Casa

Alba
00:15 Rambo IV (R)
02:00 Un negru pentru Casa

Alba (R)
03:30 Apropo 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 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo România
23:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Doamne de poveste (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo România (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Reþeta de Acasã (R)

07:00 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

08:00 Pânã când moartea ne va
despãrþi

09:00 Daune ºi interese (R)
10:00 Sheena
12:30 Promotor
13:00 Lumea Pro Cinema
13:30 Zoom în 10
13:45 Profetul, aurul ºi ardelenii

(R)
16:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
17:00 Duhul aurului
19:00 Daune ºi interese
20:00 Cireºarii
22:00 Bobocul
00:30 Salvamontiºtii
01:30 Eu sunt Adam
03:30 Nunta de piatrã
05:00 Operatiunea de salvare

06:00 Observator

09:00 Hercule

11:00 Cãsãtorie cu repetiþie

13:00 Observator

13:15 Te cunosc de undeva (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Prinþesa ºi Broscoiul

22:30 Armata celor 12 maimuþe

01:15 Observator (R)

02:15 Cãsãtorie cu repetiþie (R)

03:45 Prinþesa ºi Broscoiul (R)

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

10:30 Cireºarii

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz

15:15 Roata norocului (R)

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã

22:00 Diamante necruþãtoare

00:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 Ochii din umbrã (R)

02:30 D-Paparazzi (R)

03:15 Diamante necruþãtoare

(R)

05:00 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Farsele lui Jugaru

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Kiss Cinema

13:30 Obsesie virtualã

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Cinema Flamingo

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Totul despre sex

23:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

02:00 Obsesie virtualã (R)

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal: Anglia - Moldova,

Irlanda - Suedia
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat Târgoviºte:

Atenþie, bãieþi rãi!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Lovituri Mortale: Pumni

nebuni
22:30 Bellator: Gladiatorii: Attila

Vegh - Christian M'Pumbu
23:30 Condamnaþi pe viaþã
00:30 Regii KO-ului

07:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:00 Restaurãri
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
13:00 Aºii amanetului
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Pe urmele antichitãþilor
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
C.A.S. Dolj anunþã deschiderea
unei noi sesiuni de contracta-
re pentru anul 2013, pentru do-
meniile: medicamente cu ºi fãrã
contribuþie personalã, asisten-
þã medicalã pentru specialitãþi
paraclinice, asistenþã medica-
lã în centre multifuncþionale. In
acest sens, furnizorii interesaþi
vor depune la sediul C.A.S. Dolj
documentele necesare con-
tractãrii în perioada 9 septem-
brie 2013 - 13 septembrie 2013
inclusiv, în intervalul orar afe-
rent programului normal de ac-
tivitate al instituþiei . Data limitã
pentru finalizarea procesului
de contractare ºi semnarea
contractelor este 30.09.2013.
Informaþii detaliate pot fi vizua-
lizate pe site-ul www.casdj.ro.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ ME-
CANIC AUTO ªI
T I N I C H I G I U
AUTO PENTRU
ANGLIA. SALA-
RIU NEGOCIA-
BIL. TELEFON:
00447805868773.
Angajãm tehni-
cian/inginer cu
cunoºtinþe în
sisteme de alar-
mã, suprave-
ghere video, re-
þele calculatoa-
re. CV-ul se de-
pune la adresa
de e-mail: an-
gajari_craiova-
@yahoo.com.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto.
Telefon: 0766/
359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Telefon:
0740/895.691.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Stoina, judeþul Gorj.
Telefon: 0730/
600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 45.000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garso-
nierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã locuit cu
3 spaþii comerciale.
Telefon: 0744/
391.195.

Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan 3,5 euro, Brã-
deºti. Telefon: 0749/
230.636.

Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi re-
þele apã, electricita-
te, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 550
mp în comuna
Podari. Telefon:
0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren 400
mp intravilan situat în
Segarcea str. Unirii,
nr. 29F (în spatele
Liceului), cadastru.
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiºti-
lor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, pa-
ralel cu drumul eu-
ropean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.

Vând Opel Astra
2008, 1,6, 68000
km, 105 C.P., ben-
zinã, Euro 4, taxã
mediu nerecupe-
ratã, preþ 5000 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã, ca-
pacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau
alte variante. Tele-
fon: 0748/995.594.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând dozator de
bere, tub CO2,
aparat fax, aspira-
tor, balanþã Berkel,
cuier panou, ma-
ºinã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.

Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor
tip BORGO pen-
tru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Re-
laþi 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 ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de
60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire.
Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.

Vând convenabil
sau schimb cu
calorifer fontã fo-
losit, un calorifer
tablã 120/0,60
foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã
noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã mu-
zicalã stereo, piei
de bovinã tratate,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, flex
mare, aparat su-
durã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, ara-
gaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cu-
sut, plãci muzicã
popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu),
husã automobil.
Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier
uºi glisante, co-
voare. Telefon:
0752/142.493.
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SC MAT SA, cu sediul în b-dul
Decebal, nr. 111, Craiova, scoate la
vânzare cu plata integralã, prin vân-
zare directã, urmãtoarele mijloace de
transport:

-autocamion R10215
-autoturism ARO
- autoutilitarã Dacia
-autoturism Mercedes Benz
-remorcã 20 t
-autoturism Opel Astra
-autoturism Opel Combi
-autoturism Fiat Punto
Cererile se depun la registratura

societãþii pânã la data de 6.09.2013,
orele 16.00, inclusiv.

Detalii suplimentare la telefon:
0769/251.182.

Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu spaþii
separate 500 mp
cu teren intravilan
12.500 mp împrej-
muit cu gard beton.
Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Telefon:
0728/381.894.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse ºi
douã pe o parte.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio ca-

setofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE
MARMURÃ. TE-
LEFON: 0731/
989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 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 – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr puieþi de
nuc, soi bun. Tele-
fon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã
de tricotat fineþea
6-7 ºi ace fineþea
8. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr 100 litri
must Feteascã
alb. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
Grãdina Botanicã,
mobilat, 350 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Închiriez 4 came-
re, studente, 1 Mai.
Telefon: 0741/
117.193.
Primesc 2 fete în
gazdã, condiþii bloc.
Telefon: 0766/
328.569.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren
pentru parcare
maºini sau centru
vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Închiriez teren pen-
tru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blo-
curile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis
auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic,
maxim 55 ani. Tele-
fon: 0253/285.145;
0762/278.639;
0351/430.880.
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Semnãtura:..........................................

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

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.

Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsã-
torit caut prietenã
max. 45 ani, pentru
o relaþie, rog mesaje
la numãrul de tele-
fon: 0768/804.599.
Nu rãspund la nu-
mãr privat.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
Valea Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon:
0764/568.897.
0751/ 911.417.
Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãz-
boi anunþã membrii
sãi sã se prezinte la
asociaþie pentru a ri-
dica biletele de cãlã-
torie gratuite con-
form Legii 44/1994.
Sunt mulþi membri
care au plãtit cotiza-
þia pe anul 2013 ºi nu
au ridicat biletele.

Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Tele-
fon: 0762/603.748.

PIERDERI
ASOCIAÞIA Spor-
tivã “Unirea” Goi-
cea. Declarã pier-
dut ºi nul CIS (Cer-
tificat Identitate
Sportivã) cu nr.de
identificare DJ/F/
00037/2001.

 DECESE
CU DURERE ÎN
SUFLET FAMILIA
ANUNÞÃ DECE-
SEUL CELEI CE A
FOST BUNIC,
MAMÃ, SOÞIE,

MARIA MÃRU
MITEA. ÎNMOR-
MÂNTAREA VA
AVEA LOC SÂM-
BÃTÃ 7.09.2013,
LA CIMITIRUL CA-
TOLIC, SLUJBA
RELIGIOASÃ LA
BISERICA BRÂN-
DUªA, ORA 11.00.

CONDOLEANÞE
Corpul Profesi-
onal al Avocaþi-
lor din Baroul
Dolj ºi salariaþii
îºi exprimã pro-
fundul regret la
încetarea din
viaþã a b.lui
avocat ªELEA
IONICÃ ºi sunt
alãturi de fami-
lia îndureratã în
aceste momen-
te de grea încer-
care. Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã în pace!
Colegiul Naþio-
nal Pedagogic
„ªtefan Velo-
van” anunþã cu
durere trecerea
în nefiinþã a ce-
lei care a fost
profesoarã ºi
d i r e c t o a r e
BUªE LUBOVA.
Imaginea lumi-
noasã a unei
a d e v ã r a t e
doamne a mar-
cat o perioadã
importantã în is-
toria învãþã-
mântului peda-
gogic oltean va
rãmâne în amin-
tirea multor ge-
neraþii de învã-
þãtori ºi educa-
tori pe care le-
a format cu
multã dragoste
ºi profesiona-
lism. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în pace!

Director Bãrbu-
lescu Ovidiu, di-
rector Drãgoes-
cu Corneliu, direc-
tor Pãtularu Ionuþ,
prof. Corescu
Anatolie ºi prof.
Popescu Panait
îºi exprimã regre-
tul în momentele
grele de trecere în
nefiinþã a celei
care a fost BUªE
LUBOVA direc-
toare a a Colegiu-
lui Naþional Peda-
gogic „ªtefan Ve-
lovan”, marcând
o perioadã strãlu-
citã pentru învã-
þãmântul peda-
gogic. Cu toþii îi
pãstrãm o pioasã
amintire ºi trans-
mitem condo-
leanþe familiei în-
doliate. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în pace!

Suntem alãturi
de bunul nostru
prieten Pompili-
cã în aceste du-
reroase momen-
te! Barbu Boho-
reanu ºi Gabriel
Bratu.
COMEMORÃRI

Familiile Roºu,
Miertescu Ba-
zãverde, Du-
gãiaºu ºi ªer-
ban, prietenii ºi
cunoscuþii, re-
gretã ºi acum-
la 4 ani de la de-
ces personali-
tatea profeso-
rului ROMEO
P Ã U N E S C U ,
Om de aleasã
culturã , fost di-
rector al Liceu-
lui de Chimie.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
liniºte ºi pace!

PÂRVÃNESCU
ªTEFAN – lacrimi
de durere la amin-
tirea clipelor unice
petrecute împreu-
nã, TÃTIC. Acum,
îþi spun doar atât:

“Mi-e dor de tine
tatã”. Florinica ºi
Mariana.
Irina, soþie, anun-
þã cu dor în suflet
împlinirea a 4 ani
de la plecarea din-
tre noi a profeso-
rului, ROMEO PÃ-
UNESCU (PONI).
Comemorarea va
avea loc la cimiti-
rul Badea, pe
7.09.2013, ora 9.00.
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Emblematicul cãpitan al lui Liverpool, Steven
Gerrard, în vârstã de 33 de ani, a declarat, într-
un interviu acordat publicaþiei TwentyFour 7 Fo-
otball, cã visul sãu este sã devinã antrenorul echi-
pei la care evolueazã de la începutul carierei.

“Sã o antrenez pe Liverpool ar fi un vis împli-
nit. Ar fi cu adevãrat cireaºa de pe tort. Când
ajungi la o anumitã vârstã, la vârsta mea, trebuie
sã începi sã te gândeºti serios la viaþa de dupã

Gerrard viseazã s-o conducã pe LiverpoolGerrard viseazã s-o conducã pe LiverpoolGerrard viseazã s-o conducã pe LiverpoolGerrard viseazã s-o conducã pe LiverpoolGerrard viseazã s-o conducã pe Liverpool
ºi de pe banca tehnicã: ºi de pe banca tehnicã: ºi de pe banca tehnicã: ºi de pe banca tehnicã: ºi de pe banca tehnicã: „Ar fi un vis împlinit”„Ar fi un vis împlinit”„Ar fi un vis împlinit”„Ar fi un vis împlinit”„Ar fi un vis împlinit”

activitatea de fotbalist. Plãnuiesc sã obþin califi-
cãrile necesare în urmãtoarele 12 luni. Cu sigu-
ranþã mã vãd mai degrabã ca manager decât ca
antrenor, dar asta se poate schimba”, a spus fot-
balistul.

Steven Gerrard ºi-a prelungit, în luna iulie, pen-
tru încã douã sezoane contractul cu FC Liverpo-
ol. Actuala înþelegere a internaþionalului englez
va expira în vara anului 2015.

Dat aproape sigur la Petrolul Ploieºti ime-
diat dupã ce Grozav ºi Bokila au plecat la
Terek Grozny, Marius Niculae ºi-a gãsit pânã
la urmã echipã în Ucraina.

Plecat în aceastã varã de la Shandong
Luneng (China), Niculae a fãcut vizita me-
dicalã joi, iar ieri dimineaþã a semnat un con-
tract pe doi ani cu Hoverla Ujgorod.

La gruparea slavã, unde va încasa apro-
ximativ 350.000 de euro pe an, atacantul în
vârstã de 32 de ani se va alãtura altor doi
români, fostul rapidist Oros ºi ex-dinamo-
vistul Dandea. Niculae s-a transferat prin
intermediul agentului Traian Gherghiºan,
acelaºi care a rezolvat ºi trecerile în Rusia,
la Terek Grozny, pentru Gicu Grozav ºi Je-
remy Bokila.

Hoverla se aflã pe locul 14 (din 16) în

Marius Niculae va evolua
în campionatul Ucrainei

acest moment, cu patru puncte dupã 8 eta-
pe. Lider este Metalist Harkov, cu 20 de
puncte, secondatã de ªahtior-ul lui Mircea
Lucescu, cu 19 puncte.

Internaþionalul german Mario Gomez
a declarat, joi searã, cã a respins o
ofertã de la Real Madrid, pentru a nu fi
nevoit sã fie folosit în alternanþã cu
francezul Karim Benzema în atacul
madrilenilor, ºi a preferat sã semne-
ze cu Fiorentina, a informat AFP.

“Ancelotti era interesat, ceea ce
mã onoreazã, deoarece toatã familia
mea este fan Real Madrid. I-am
mulþumit, dar i-am spus reprezen-
tantului meu cã vreau la Fiorentina”,
a spus Gomez într-un interviu
acordat publicaþiei Kicker. “Dacã aº
fi mers la Real, ar fi trebuit sã fiu
folosit în alternanþã cu Benzema”, a
adãugat fotbalistul german.

Gomez, în vârstã de 28 de ani, a
fost transferat în iulie de Bayern
Munchen la Fiorentina, în schimbul

Gomez a refuzat Realul în varã

sumei de 15,5 milioane de euro. El a
înscris, duminica trecutã, douã goluri
pentru Fiorentina, într-un meci cu
Genoa, din etapa a doua a campionatu-
lui Italiei, scor 5-2.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
12:00, 15:00 – FORMULA 1 –

Antrenamente 3 ºi calificãri Marele
Premiu al Italiei (Monza) / 17:00 –

CURSE DE MAªINI – GT Open:
cursa 1 (Spa-Francorchamps/Belgia)
/ 18:30 – FOTBAL – Meci amical:
Dinamo – ªahtior Doneþk / 0:30 –
FOTBAL – Campionatul Braziliei:
Fluminense – Bahia.

Digi Sport 2
11:00 – BASCHET (M) – Memoria-

lul Antonio Alexe (Oradea): BC Mureº
– Albacomp Szekesfehervar / 13:00,
15:00 – TENIS – Braºov Challenger:
semifinale / 17:00 – TENIS – Braºov
Challenger: finala de dublu / 18:20 –
CURSE DE MAªINI – GP3: cursa 1
(Monza/Italia) / 20:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: ASA Târgu Mureº –
Metalul Reºiþa.

Digi Sport 3
13:00 – BASCHET (M) – Memo-

rialul Antonio Alexe: CSM Oradea –
Marso Nyiregyhaza / 17:00 – HAND-
BAL (F) – Supercupa României: HCM
Baia Mare – “U” Jolidon Cluj / 19:00

– HANDBAL (M) – Supercupa
României: HCM Constanþa – ªtiinþa
Bacãu.

Dolce Sport 1
16:00 – HANDBAL (M) – Campio-

natul Germaniei: Hamburg – Kiel /

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

22:15 – FOTBAL – Meci amical:
Brazilia – Australia.

Sport.ro
19:00 – HANDBAL (M) – Meci în

memoria lui Marian Cozma: Dinamo –
Veszprem.

GSP TV
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

ACSU Berceni – Rapid / 14:30 –
BILIARD – Campionatul Naþional:
etapa a 5-a / 5:30 – FOTBAL –
Campionatul SUA: LA Galaxy –
Colorado Rapids.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei:

etapa a 14-a / 18:45, 22:05 – TENIS
– Open-ul SUA.

Eurosport 2
9:00 – FOTBAL AUSTRALIAN /

15:30 – DANS SPORTIV – Marele
ªlem de la Beijing (China) / 17:30 –
SNOOKER – Campionatul Mondial la
ºase bile roºii (Thailanda): finala /
19:30 – FOTBAL AMERICAN –
Campionatul European de la Milano
(Italia): finala / 0:00 – CURSE DE
MAªINI – Campionatul Mondial de
turisme Fia By LG: etapa de la San
Francisco (SUA).

TVR 1
20:45 – FOTBAL – Liga a II-a: CS

“U” Craiova – Gloria Bistriþa.

TVR 2
10:30 – GIMNASTICÃ ARTISTI-

CÃ – Campionatele Naþionale de la
Bucureºti: concurs masculin pe
echipe de club ºi individual.

Duminicã

Digi Sport 1
10:25 – CURSE DE MAªINI –

GP3: cursa 2 (Monza/Italia) / 11:35 –
CURSE DE MAªINI – GP2: cursa 2
(Monza) / 12:35 – CURSE DE
MAªINI – Supercupa Porsche
(Monza) / 15:00 – FORMULA 1 –
Cursa Marele Premiu al Italiei (Mon-
za) / 17:30, 20:00 – HOCHEI – Liga
MOL: HSC Miercurea Ciuc – Dab
Docler, ASC Corona Braºov – Ujpesti
Budapesta.
Digi Sport 2

13:10 – CURSE DE MAªINI – GT
Open: cursa 2 (Spa-Francorchamps/
Belgia) / 14:30 – CURSE DE MAªINI
– F3 Open: cursa 2 (Spa-Francor-
champs) / 16:00 – TENIS – Braºov
Challenger: finala de simplu / 22:00 –
FOTBAL – Campionatul Braziliei:
Cruzeiro – Flamengo.

Digi Sport 3
16:00 – RUGBY – Campionatul

Angliei: Leicester Tigers – Worcester
Warriors.

GSP TV
14:30 – BILIARD – Campionatul

Naþional: etapa a 5-a / 19:00 –

FOTBAL – Juniori Under 18: România
– Elveþia / 0:00 – FOTBAL – Campio-
natul SUA: Houston Dynamo – NY
Red Bulls.

Eurosport
10:30 – CURSE DE MAªINI –

GP3: cursa 2 (Monza) / 12:45 –
CURSE DE MAªINI – Supercupa
Porsche (Monza) / 17:00 – CICLISM
– Turul Spaniei: etapa a 15-a / 21:30

– CURSE DE MAªINI – Campionatul
Mondial de turisme Fia By LG: etapa
de la San Francisco (SUA) / 23:35 –
TENIS – Open-ul SUA.

Eurosport 2
14:30 – CURSE DE BICICLETE –

Campionatul britanic: prima etapã /
15:30 – DANS SPORTIV – Marele
ªlem de la Beijing (China) / 17:30 –
CURSE DE BICICLETE – Campiona-
tul britanic: etapa a 2-a / 18:30 –
CURSE DE MAªINI – Campionatul
Mondial de turisme Fia By LG: etapa
de la San Francisco / 22:00 – CÃLÃ-
RIE – Marele ªlem Rolex (Calgary/
Canada) / 0:00 – CURSE DE MA-
ªINI – Campionatul Mondial de
turisme Fia By LG: etapa de la San
Francisco / 1:00 – CICLISM – Turul
provinciei Alberta (SUA).

TVR 2
15:00 – GIMNASTICÃ ARTISTI-

CÃ – Campionatele Naþionale de la
Bucureºti: finalele pe aparate maeºtrii
feminin ºi masculin.
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Reînfiinţata CS Universitatea Craiova îşi începe
astăzi aventura în liga secundă (Seria 2), trupa “alb-
albastră” urmând să primească, pe “Ion Oblemenco”,
vizita Gloriei Bistriţa, echipă ce stagiunea trecută a
activat pe prima scenă fotbalistică.

Aşadar, un adversar tare pentru gruparea păstorită
de Municipalitate, grupare ce şi-a fixat drept obiectiv
pentru acest sezon, promovarea.

“Gloria e o echipă extrem de puternică,
însă sperăm să începem campionatul cu dreptul”

Prefaţând confruntarea, tânărul tehnician oltean,
Erik Lincar, s-a arătat conştient de valoarea oponen-
tei, dar mizează pe aportul publicului, care speră a
veni în număr cât mai mare pe legendara arenă a Bă-
niei: “Gloria Bistriţa, o echipă extrem de puternică.
Încă din returul campionatului în Liga 1, pregătea în-
ceputul pentru Liga a 2-a. 70 la sută dintre jucători
sunt aceiaşi ca în Liga 1. E o echipă omogenă, cu
jucători cu reale calităţi, care va veni pe Ion Oble-
menco să nu primească gol. Eu şi jucătorii mei ne
dorim să fim la fel de concentraţi, de ambiţioşi ca
până acum. Sperăm ca publicul că fie alături de noi,
în număr cât mai mare şi să începem campionatul cu
dreptul.”, a declarat Erik Lincar, în cadrul conferinţe
de presă susţinută joi.

LIGA A IV-A – ETAPA A III-A
Sâmbătă, ora 12:00: CS „U” II Craiova – Danubius Bechet, Unirea Leamna – Dunărea Calafat, Vânătorul

Desa – CS Işalniţa, Prometeu Craiova – Recolta Ostroveni, Avocaţii Craiova – Progresul Segarcea, Viitorul
Cârcea – Amaradia Melineşti.

Partida S.F. Gică Popescu – CSO Filiaşi s-a disputat aseară, în timp ce jocul Victoria Celaru – Dunărea
Bistreţ va avea loc marţi.

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

LIGA A V-A – ETAPA I
Seria I

Sâmbătă, ora 17:00: Viitorul Vârtop – Victoria Pleniţa, Fulgerul Maglavit – Voinţa Radovan;
Duminică, ora 11:00: Voinţa Caraula – Avântul Verbiţa, Progresul Băileşti – Flacăra Moţăţei, Tractorul

Cetate – Viitorul Ciupercenii Noi, SIC PAN Unirea – Agrifarm Întorsura, SC Poiana Mare – Avântul Rast,
Avântul Giubega – Recolta Galicea Mare.

Seria a II-a
Sâmbătă: Rapid Potmelţu – Jiul Bucovăţ (11:00), Viitorul Coşoveni – Ştiinţa Malu Mare (17:30);
Duminică, ora 11:00: Luceafărul Craiova – Standard Şimnicu de Sus, Inter Secui – Arena Bulls Preajba,

Viitorul 2 Cârcea – Avântul Ţuglui, AS Goieşti – Viitorul Craiova, Jiul Breasta – Unirea Braloştiţa, Dinamyk
Craiova – Voinţa Belcin.

Seria a III-a
Sâmbătă, ora 17:00: Unirea Tricolor Dăbuleni – CFR RomGaz Craiova, Fulgerul Mârşani – Ştiinţa Teasc;
Duminică, ora 11:00: Olimpia Bădoşi – Victoria Călăraşi, Sporting Rojişte – Progresul Castranova, Unirea

Amărăştii de Jos – Sporting Leu, Progresul Amărăştii de Sus – Ajax Dobroteşti, Viitorul Apele Vii – Unirea
Tâmbureşti, Viitorul Ghindeni – Viitorul Bratovoieşti.

LIGA A VI-A – ETAPA I
Seria I

Duminică, ora 11:00: Victoria Basarabi – Juventus Piscu Vechi, Unirea Vela – Eruga Siliştea Crucii, Viitorul
Dobridor – Recolta Cioroiaşi, Gloria Catane – Recolta Seaca de Câmp, Dunărea Negoi – Progresul Cipercenii
Vechi.

Seria a II-a
Duminică, ora 11:00: Ştiinţa Calopăr – Recolta Măceşu de Jos, Padea – Viitorul Valea Stanciului, Viitorul

Măceşu de Sus, Jiul Gângiova, Deznăţuiul Giurgiţa – Recolta Urzicuţa, Unirea Goicea – Progresul Cerăt,
Dunărea Gighera – Triumf Bârca.

Seria a III-a
Duminică, ora 11:00: Voinţa Puţuri – Unirea Câmpeni, Luceafărul Popânzăleşti – Tricolorul Sadova, Avân-

tul Pieleşti – Atletico Zănoaga, Energia Radomir – Unirea Dioşti, Avântul Dobreşti – Flacăra Drăgoteşti, Avântul
Daneţi – Torentul Secui.

Seria a IV-a
Duminică, ora 11:00: Viitorul Sfârcea – Progresul Mischii, Jiul Mihăiţa – FC Schitu, Voinţa Raznic –

Energia Craiova, Viitorul Brădeşti – Vulturul Cernăteşti, AS Gherceşti – Viitorul Valea Fântânilor, AS Scaeşti –
AS Greceşti. Stiinţa Secu stă.

HANDBAL (F) – LIGA NAŢIONALĂ – ETAPA I

Remiză fierbinte
între SCM şi HC Zalău

Handbalistele de la SCM Craio-
va au debutat cu un rezultat de
egalitate în actuala ediţie de cam-
pionat, scor 23-23, joi seară, la
Polivalentă, în compania formaţiei
HC Zalău.

În faţa a 2.000 de spectatori,
Carmen Amariei n-a avut câtuşi de
puţin trac la primul său meci ofi-
cial în calitate de tehnician, deşi
omologul său de pe banca arde-
lencelor a fost nimeni altul decât
Gheorghe Tadici, unul dintre cei
mai experimentaţi antrenori din
handbalul românesc, dar şi selec-
ţionerul României. Prin urmare,
fosta mare jucătoare a imprimat şi
echipei sale o atitudine îndrăznea-
ţă, SCM intrând în joc cu o apăra-
re avansată, care a încurcat-o des-
tul de mult pe HC Zalău. Ceea ce a
făcut ca formaţia ardeleană să gă-
sească greu spaţii, chiar dacă Ta-
dici a încercat să “spargă” blocul
defensiv cu doi pivoţi, Crina Pin-
tea şi Georgiana Ciuciulete. Iar
când a trecut de fetele strunite per-
manent de pe margine de Amariei,
Zalăului i-a apărut în faţă Mirela
Nechita, transferată în această vară
de la Dunărea Brăila.

SCM Craiova a condus pe în-
treaga durată a primei reprize, chiar
şi la trei goluri (8-5, 9-6, 10-7, 12-
9), diferenţă cu care a intrat şi la
cabine, scor 13-10. Apipie, Gogo-
riţă şi Cioaric, fosta extremă de la
Oţelul, au fost printre cele mai ac-
tive jucătoare de la Craiova. To-
tuşi, Tadici nu putea fi învins chiar
atât de uşor, chiar dacă forţa echi-
pei a scăzut, cel puţin pe hârtie, în
raport cu sezonul trecut. În reali-
tate, Zalăul a rămas aceeaşi echipă
luptătoare,  c u Beşe, Pintea ş i

Şomoi greu de trecut pe faza de
apărare. Cu ajutorul unei defensi-
ve mai exacte, trupa sălăjeană a re-
venit în meci şi chiar a preluat con-
ducerea, 15-16 (43). Ultimele 15
minute s-a jucat pe contre, SCM
Craiova şi HC Zalău succedându-
se la conducerea partidei, ambele
reuşind să pună şi câte două go-
luri diferenţă. Amariei şi Tadici au
trăit, la rândul lor, intens pe mar-
gine, prima bucurându-se la goluri
aşa cum o făcea şi în teren.

În ultimul minut, HC Zalău a
intrat în avantaj, 23-22, dar a ră-
mas cu două jucătoare mai puţin
pe teren. “Alb-albastrele” au irosit
copilăreşte un atac, dar au recu-
perat rapid mingea în apărare, iar
pe următorul atac au restabilit ega-
litatea prin “tricolora” Nicoleta Din-
că. Ardelencele au plecat rapid în
atac să mai arunce încă o dată la
poartă, numai că au scăpat min-
gea şi timpul s-a terminat.

“Pentru mine acest punct valo-
rează cât o victorie”, a declarat la
conferinţa de presă Carmen Ama-
riei.

Celelalte rezultate ale rundei
inaugurale: “U” Jolidon Cluj –
HCM Roman 25-26, ASC Corona
Braşov – CSM Cetate Devatrans
32-26, HCM Rm. Vâlcea – CSM
Ploieşti 22-25, Neptun Constanţa
– HCM Baia Mare 25-31, Dunărea
Brăila – CSM Bucureşti 28-20.

Runda viitoare (13/14 septem-
brie): ASC Corona Braşov – SCM
Craiova, CSM Cetate Devatrans –
CSM Ploieşti, HCM Baia Mare –
HCM Rm. Vâlcea, CSM Bucureşti
– Neptun Constanţa, HCM Roman
– Dunărea Brăila, HC Zalău - “U”
Jolidon Cluj.

CS “U” Craiova – Gloria Bistriţa, astăzi, ora 20:45, în direct la TVR 1
În aceeaşi notă a vorbit şi reprezentantul jucători-

lor prezent la conferinţă, fundaşul Florin Pătraşcu,
care a venit în această vară de la desfiinţata CS Turnu
Severin: “Va fi un meci tare în care avem nevoie de
aportul publicului. Sperăm să începem cu o victorie”.

La întânirea din această seară, Erik Lincar ar putea
trimite în teren următoarea echipă: Brac – Cârjă, Pă-
traşcu, Ljubinkovici, I. Stancu – Opriţa, Dragalina,
Ad. Ionescu, Cr. Ganea – Dragu, Voinea.

Echipa lui Mititelu, deplasare la Satu Mare
Cealaltă echipă cu sediul în Craiova, dar mutată la

Severin, FC “U” Craiova, va debuta la Satu Mare,
contra Olimpiei. Meciul este programat tot astăzi, dar
de la ora 11:00.

Weekend-ul viitor, cele două Universităţi se vor afla
faţă în faţă, pe terenul echipei lui Mititelu.

Altfel, prima rundă a seriei a doua mai progra-
mează jocurile: FC Bihor Oradea – UT Arad, Olt Sla-
tina – CSM Râmnicu-Vâlcea, Minerul Motru – CS
Mioveni, ASA Târgu-Mureş – Metalul Reşiţa.

Iată şi programul primei serii: CF Brăila – Unirea
Slobozia, SC bacău – FC Clinceni, Unirea Târlungeni
– CSMS Iaşi, Gloria Buzău – Farul Constanţa, ACS
Berceni – Rapid Bucureşti, Rapid Suceava – Sportul
Studenţesc.
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