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Postliceală  Ecologică „Sf. Ştefan” anunţă înscrieri
la următoarele specializări acreditate/autorizate: Asis-
tent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie,
Asistent Medical BalneoFiziokinetoterapeut, Asistent
pentru Ocrotirea Persoanelor Vârstnice şi Tehnician
Maseur.

Şcoala are o experienţă de 15 ani şi în anul 2013 a
ocupat locul I la Concursul Naţional “Asistentul me-
dical şi excelenţa în profesie”.

Taxa anuală: între 1700 şi 2200 lei, în funcţie de
specializarea aleasă.

Taxa şcolară se reduce pentru rezultate deosebite
cu până la 300 de lei, conform regulamentului.

Pentru rezultate de performanţă se asigură gratuit
cursuri de limbi străine.

Practica medicală se desfăşoară în spitale de spe-
cialitate din Craiova, precum şi în alte unităţi sanitare
din unele ţări europene.

Relaţii la telefon 0251.420.534 şi pe site-ul www.scoa-
laecologica.ro.

Nu doar bunul mers al treburilor din comuna
Goieşti îl preocupă pe gospodarul-şef, ci şi con-
servarea lăcaşelor de cult care păstrează vie lo-
calitatea în istoria Doljului. Biserica „Înălţarea
Domnului”, cunoscută de cei ai locului sub nu-
mele „Crucile”, datează încă din secolul al XVII-

lea, iar legenda spune că este făcătoare de mi-
nuni. Lăcaşul de cult se află acum într-un stadiu
avansat de degradare, dar primarul Atanasie
Adam nu se lasă până când nu va reuşi să-şi ducă
la capăt planul, acela de restaurare a monumen-
tul istoric.

Când legea este
interpretată
după ureche

La data de 8 iulie a.c., primarul
comunei Daneţi, Constantin Spiri-
don, şi contabila Elena Biţu au fost
reţinuţi prin ordonanţă a Inspecto-
ratului Judeţean de Poliţie Dolj –
Serviciul de investigarea fraudelor,
iar pe 9 iulie a.c. Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova a formu-
lat propunere de arestare preventi-
vă pentru abuz în serviciu contra
intereselor publice pe numele celor
menţionaţi. Pentru săvârşirea in-
fracţiunii de complicitate la abuz în
serviciu, în acelaşi dosar au mai fost
reţinuţi Savu Marius Vasile şi An-
ghel Vasile, zis „Amar”, fratele lui
Bercea Mondial. Constantin Spiri-
don era la al treilea mandat de pri-
mar, iar Daneţiul, în peisajul politic
al zonei, reprezenta o redută a PDL.

Statuile Belle
Epoque nu-şi
găsesc sculptorul
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MAE: Un grup de 50
de cetãþeni români
a fost repatriat ieri
din Fâºia Gaza

Un grup de 50 de cetãþeni
români, majoritatea copii, a
fost repatriat ieri din Fâºia
Gaza, anunþã MAE într-un
comunicat, precizând cã
statul român a acordat sprijin
ºi pentru evacuarea a 8
cetãþeni ungari ºi 5 moldo-
veni. Potrivit sursei citate,
Celula de crizã activatã la
nivelul Ministerului Afaceri-
lor Externe a continuat
demersurile de acordare a
sprijinului ºi asistenþei
consulare de specialitate
cetãþenilor români aflaþi în
Fâºia Gaza. „Ca urmare a
eforturilor conjugate ale
tuturor instituþiilor implicate
în activitatea Celulei de
crizã, astãzi, 8 august 2014,
a fost repatriat din Fâºia
Gaza un grup de 50 de
cetãþeni români, majoritatea
copii”, informeazã MAE,
precizând cã la operaþiunea
de evacuare ºi repatriere au
participat, în mod direct,
Ambasada României la Tel
Aviv, Ambasada României la
Amman ºi Oficiul de Repre-
zentare al României la
Ramallah, sprijinite de douã
echipe consulare mobile
trimise din Centrala MAE.
Aceasta este cea de-a treia
evacuare organizatã de
autoritãþile române. Pânã în
prezent, numãrul românilor
evacuaþi ºi repatriaþi din
Fâºia Gaza se ridicã la 153.
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GEORGE POPESCU
Acel insidios Acel insidios Acel insidios Acel insidios Acel insidios altcevaaltcevaaltcevaaltcevaaltceva

Notam, cândva, într-o paginã cu incidental
caracter diaristic, cã m-am întors de ceva vreme
la… relecturi; culpã a vârstei, înclin sã cred, dar
mã întreb de nu cumva e ºi un fel de gest defen-
siv la agresiunea inculturii ºi a gustului deseori
pestilenþial cu care ne incitã cele mai avansate
forme ale cunoaºterii, prin televiziuni ºi deopo-
trivã prin Internet ºi câte altele mai sunt.

ªi, iatã cã recitind, dupã mulþi ani (fiindcã pe
clasici, atunci când nu-i recitim, îi supunem, din
motive conjuncturale, unor disimulate manipu-
lãri: desþelenind un citat, pescuind cine ºtie ce
perlã  stilisticã ori vreun nume de personaj pier-
dut prin memorie…), „Idiotul” lui Dostoievski,
mã trezesc incitat la lectura câtorva pagini în
care un conlocutor îi explicã idiotului prinþ Mîº-
kin ce anume îl deranjeazã pe el în tagma, la modã
pe vremea aceea (ca ºi acum), a… ateiºtilor.

Nu reiau aici întregul discurs – ºi nu numai
din motive de spaþiu – fiindcã, fidel senzaþiei pe
care am trãit-o la lecturã, perplexitatea celor doi
convivi o putem cu destulã uºurinþã redesco-
peri, atesta ºi retrãi în zilele noastre, în cele mai
diverse ºi mai neaºteptate contexte.

Succint ºi esenþializat, reproºul (în definitiv
al autorului însuºi, aºa cum s-a putut detecta de
timpuriu în structura marelui scriitor rus) viza
un viciu de inadecvare ºi, la nivel stilistic, un fel
de retoricã suspendatã: când le ceri ateiºtilor –
mãrturiseºte conlocutorul lui Mîºkin – sã-ºi ex-
plice ºi, eventual, justifice lipsa lor de credinþã,
îþi peroreazã ceasuri întregi, cu vorbe de altmin-
teri chibzuite ºi chiar seducãtoare, despre… alt-

ceva. Nu vei primi niciodatã un rãspuns, nici
confesiv, adicã în limitele unei sinceritãþi, dorite
ori mai curând nedorite, ºi cu atât mai puþin a
unei raþionalitãþi în numele cãreia îºi declarã sen-
tenþios… ateismul, lipsa de credinþã.

Mãrturisesc cã în toatã bogãþia de trãiri pur-
tate de geniul dostoievskian pânã spre neaº-
teptate ºi memorabile judecãþi ale condiþiei uma-
ne, episodul acesta mi-a reþinut atenþia ºi mi-a
captat zile întregi interesul. În cãutarea unei ex-
plicaþii pentru ceea ce tindea sã devinã obsesiv
m-am trezit îmboldit de gândul cã, de fapt, în
acea observaþie se ascundea un ceva particular
ºi recuzabil ce caracterizeazã multe alte situaþii
ºi care pare a defini statutul unei întregi ºi largi
tipologii umane.

Cea mai convingãtoare probã de verificare o
întâlnim la oamenii politici ºi, mai în general, la
cei acoperind demnitãþi publice, ba chiar ºi la
cei mai mulþi dintre slujitorii unor credinþe.

Chestionaþi cu onestitate asupra uneia ori al-
teia dintre ceea ce ei înºiºi avanseazã drept cre-
zuri, opinii, cu osaturã „ideologicã”, „doctrina-
rã”, ba chiar dorite ca niºte episteme asumate
organic ºi programatic, ei vor apela invariabil la
aceeaºi eschivã: îþi vor vorbi de…altceva.

În politicã, experienþa asta e deja regulã: în
campanii, promisiunile se prezintã ca niºte ade-
menitoare ºi apetisante torturi, dar chiar ºi în
chiar prelungirea lor, la o provocare banalã de-
spre cum, de ce, când ºi mai ales cum vom fi
posibile ºi cum vor intra în beneficiul nostru,
interlocutorii noºtri ne vor vorbi, în semn de

explicaþii, despre acel altceva. ªi nu vizez aici
numai – fiindcã nu poate fi definitiv exclusã
nici într-un astfel de discurs – retorica propa-
gandisticã, fundatã, cum se ºtie de la latini în-
coace, pe mobilul persuasiunii, chit cã acesta a
intrat în sfera manipulãrii grosiere. Nici pe de-
parte. Rãspunsurile, explicaþiile, reacþiile la ori-
ce provocare de acest fel au totdeauna carac-
ter metonimic ºi în acest caz, ceva mai fericit,
te trezeºti servit cu cauza în locul efectului,
dar cel mai des metaforicul pare a purta întrea-
ga responsabilitate, fiindcã în cadrul lui ceva
se restituie, adicã se vinde, se negociazã, prin
altceva.

Ar fi vorba, la o privire ceva mai analiticã, de
o reminiscenþã împrumutatã spiritului Evanghe-
liilor (ºi desfid aici pretenþia vreunui posibil ma-
nipulator de a-ºi aroga un astfel de model!), aco-
lo unde Iisus vorbeºte, cum se ºtie atât de bine,
prin pilde, al cãror rost – ºi logicã – consistã
anume în declanºarea unei cercetãri de sine,
egalã cu socratica „neºtiinþã”, dar fãrã intruziu-
nea „moºirii” adevãrului.

     O disociere este însã obligatorie: în dome-
niul cunoaºterii, ºtiinþifice ori artistice, acel alt-
ceva e însuºi temeiul actului creator ºi investi-
gator, resortul unei libertãþi ce-i conferã auto-
nomie ºi temeritate, pe când aici, în lumea civi-
lã, ca sã-i spunem aºa, a vorbelor clonate pe
principiul unei ademeniri ºi voluptatea unei hi-
mere, discuþia trece pragul absurdului ºi al unei
culpabilitãþi pe cât de evidente, pe atât de scã-
pate de cuvenitele sancþiuni.

Totodatã, lui Voiculescu i se inter-
zic mai multe drepturi, printre care
dreptul de a fi ales, timp de cinci ani.
Sediul posturilor Antena ºi cel al gru-
pului de firme Grivco (controlate de
acesta) vor fi confiscate, a mai dispus
ieri Curtea de Apel Bucureºti, prin
decizia definitivã datã în dosarul ICA.
Totodatã, magistraþii de la CAB au
decis sã îi confiºte lui Voiculescu ºi
penthouse-ul din ªoseaua Kisseleff,
cu o valoare estimatã de 250.000 de
euro, suma de 3.515.756,4 dolari plus
TVA aferent, ce reprezintã chiria pe
care a încasat-o în baza contractului
de închiriere a spaþiului Grivco cãtre
Romtelecom. Pentru recuperarea aces-
tei sume, instanþa a dispus confisca-
rea bunurilor mobile ºi imobile ºi a
banilor din conturile firmelor la care
Voiculescu figureazã ca împuternicit,
beneficiar real, asociat sau adminis-
trator, situate în þarã sau în strãinãta-

Voiculescu, condamnat la 10 ani
de închisoare cu executare în dosarul ICA

Omul de afaceri Dan Voiculescu a fost con-
damnat definitiv ieri la 10 ani de închisoare cu
executare, în dosarul privatizãrii Institutului de
Cercetãri Alimentare (ICA), a decis Curtea de
Apel Bucureºti. Acesta a primit pedeapsa maxi-
mã prevãzutã în noul Cod penal, legea mai favo-
rabilã în cazul sãu, dar dublã faþã de cea datã de
Tribunalul Bucureºti. Gheorghe Mencinicop-
schi, fost director al ICA, ºi fostul director al
Agenþiei Domeniilor Statului (ADS) Corneliu
Popa au fost condamnaþi la câte 8 ani de închi-
soare, iar fostul ministru al Comunicaþiilor So-

te. Instanþa a mai dispus, în
cazul lui Voiculescu, confis-
carea unor sume de bani pe
care le are în conturi pâna
la concurenþa sumei de
15.000.000 de lei, la BRD, ºi
pâna la concurenþa sumei
de 5.000.000 de lei, la RBS
Bank. Nu au scãpat nici fii-

cele omului de afaceri, Cameliei Voi-
culescu fiindu-i confiscatã suma de
2.984.358,3 lei, reprezentând contra-
valoarea a 9.947.861 acþiuni deþinute
la ICA, donate de Voiculescu, iar Co-
rinei Voiculescu suma de 2.984.358,6
lei, reprezentând contravaloarea a
9.947.862 de acþiuni deþinute la ICA,
ce i-au fost donate tot de tatãl sãu.
De asemenea, judecãtorii au dispus
confiscarea mai multor imobile apaþi-
nând celorlalþi inculpaþi. ªeful DNA
împreunã cu ANAF ºi alte instituþii
competente urmeazã sã stabileascã
modul concret în care vor fi recupera-
te aceste sume.

S-au dat ºi câteva pedepse
cu suspendare

Pe lângã Voiculescu, Mencinicop-
schi, Pantiº ºi Popa, în acest dosar
au mai fost condamnaþi ºi Sandu-

Jean Cãtãlin, administratorul unei fir-
me din Grupul Grivco, la 6 ani de în-
chisoare cu executare, Nicolae Sãvu-
lescu, director în ADS, tot la 6 ani de
închisoare cu executare, Flavius-
Adrian Pop, fost membru al Consi-
liului de Administraþie al ICA, la 5
ani de închisoare cu executare.
Gheorghe Sin, fost membru AGA a
ICA Bucureºti, a fost condamnat la 4
ani de închisoare cu suspendare,
aceeaºi pedeapsã primind ºi Con-
stantin Baciu, fost reprezentant al
Ministerului Agriculturii în Aduna-
rea Generalã a Acþionarilor a ICA.
Foºtii cenzori la ICA inculpaþi în do-
sar, Alexandru Petre, Grigore Mari-
nescu ºi Vica Ene, au primit pedepse
de câte 3 ani de închisoare cu sus-
pendare.

Voiculescu a povestit
cum ºi-a petrecut ultima searã
de libertate

Dan Voiculescu a declarat ieri di-
mineaþã, înainte de aflarea sentinþei,
cã joi searã a stat cu familia, a mân-
cat o varzã cãlitã „extraordinarã” cu
cârnaþi olteneºti, a bãut „un pahar,
douã sau trei chiar de vin alb”, s-a
uitat la emisiunea lui Mihai Gâdea de

pe Antena 3, iar pe la ora 23.30 - 24.00
s-a culcat. „De dormit, am dormit
bine. ªi faptul cã am dormit bine e
dovada faptului cã nu sunt stresat,
în sensul de speriat”, a subliniat Voi-
culescu. Acesta a povestit apoi cã
pânã la 34 de ani a trãit cu soþia ºi cu
doi copii în condiþii rele, cu WC în
curte, iar la penitenciar nu are cum
sã fie mai rãu de atât. „Iarna nici nu
vã povestesc cum era, prin zãpadã,
sã te duci la toaletã în curte”, a expli-
cat omul de afaceri. El a spus cã nu
crede cã la penitenciar condiþiile pot
fi mai rele decât cele în care a trãit
pânã la 34 de ani. „Pentru cã am înþe-
les cã oricum toaleta e înãuntru, nu e
afarã. Orcium, am înþeles cã suntem
2 - 3 camarazi, nu mai mulþi, adicã nu
suntem aºa un regiment. (...) Condi-
þiile în sine nu sunt de naturã sã mã
sperie. De-aia am spus mereu cã nu
sunt speriat”, a spus Voiculescu.

Procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie susþin cã privatizarea frau-
duloasã a ICA ar fi fost fãcutã în fo-
losul lui Dan Voiculescu, fiind reali-
zatã prin subevaluarea bunurilor in-
stitutului cu peste 7,7 milioane de
euro. Potrivit procurorilor, prejudiciul
produs în urma acestei privatizãri se
ridicã la peste 60 de milioane de euro.

rin Pantiº la 7 ani de închisoare. În jurul orei
17,25 Pantiº ºi alþi trei condamnaþi din dosar s-
au predat la Poliþia Capitalei. La ora 17 se pre-
dase ºi Gheorghe Mencinicopschi, la Inspecto-
ratul de Poliþie Judeþean (IPJ) Ilfov, unde a de-
clarat, la intrare, cã este nevinovat ºi cã sentinþa
reprezintã „o mare nedreptate”. Voiculescu a fost
primul care a ajuns la sediul IPJ Ilfov, în jurul
orei 15,45, în aºteptarea mandatelor de executa-
re. Voiculescu are 67 de ani ºi, potrivit prevede-
rilor legale, ar putea fi eliberat dupã ce executã
o treime din pedeapsã.
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Craiova a repri-
mit ,  vineri dup ă-
amiază, apa caldă la
robinete, după o pa-
uză de patru zile în
c a re Comp lex ul
Energetic Oltenia a
efectuat revizia teh-
nică. De luni şi până
vineri, aşadar, nici un
apartament nu a avut
apă caldă, dar condu-
cerea Termoficării spune c ă perioada de
întrerupere a fost foarte mică în compa-
raţie cu anii trecuţi, c ând res tric ţiile pu-
teau să dureze ş i o lună. „Craiovenii nu au
avut de suferit foarte mult în această vară.
De obicei, ac eas tă revizie tehnică necesita
cam o lună de întreruperi, dar am reuş it

Craiovenii cu restanţe, fără apă caldă

ac um să restrângem foarte mult aceas tă
perioadă”,  a declarat directorul SC Termo
Craiova, Mihai Neaţu. Acesta a anunţat însă
că se va profita de această oprire tempo-
rară, urmând c a locatarii care au restanţe
mari la întreţinere să nu se mai regăsească
printre c ei c are au reprimit apa caldă.

Restricţii de circulaţie în cartierul
Craioviţa Nouă

Duminic ă, 10 august,  circulaţia
rutieră se va închide pe o stradă cir-
culată din cartierul „Craioviţa Nouă”.
Mai precis, între orele 19.30 şi 23.30,
traficul rutier va fi interzis pe secto-
rul de drum cuprins între bulevardul
„Oltenia” şi strada „Elena Farago”, în
faţa Şcolii Gimnaziale „Elena Farago”.
În acest interval de timp, se desfă-
şoară manifestările programate în
cadrul proiectului „Dansul ocupă
strada”, organizat de Asociaţia „Cra-
iova Capitală Culturală Europeană
2021”. Proiectul se derulează pe o
perioada de trei luni, între 14 iunie şi
14 septembrie.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Pentru a se armoniza cu par-
fumul de început de secol XX al
acestei zone, statuile trebuie să
reprezinte personaje din Belle
Epoque. Autorităţile locale care
au lansat un concurs de soluţii
pentru aceste statui nu au preci-
zat tipologia personajelor, lăsân-
du-le artiştilor posibilitatea să-şi
imagineze cum ar trebui să arate
acestea. Statuile însă vor fi exe-
cutate în mărime naturală, iar cele
câştigătoare vor fi turnate apoi în
bronz. Patru dintre ele vor fi am-
plasate, conform schiţei proiectu-
lui, în Piaţa „Buzeşti” care va fi
amenajată în zona băncii Ban-
cpost şi care trebuie să fie punc-
tul zero al centrului vechi. Cea de-
a cincea statuie va fi aşezată în
cea de-a doua piaţă din centrul
vechi, şi anume în Piaţa „Femi-
na”, care se află deja în curs de
amenajare lângă fosta cofetărie
cu acelaşi nume.
Statuile sunt estimate
la 210.000 de euro

Spre deosebire de statuile pe
care Primăria Craiova le-a ame-
najat în diferite locuri din oraş –

Statuile
Belle
Epoque
nu-şi
găsesc
sculptorul

În centrul istoric al Craiovei vor fi am-
plasate cinci statui în mărime naturală.
Acestea vor fi aşezate în pieţele „Buzeşti”
şi „Femina”, prima fiind şi cea mai mare

şi reprezentativă pentru zona veche a ora-
şului. Primul concurs de soluţii a fost însă
anulat, deoarece nici unul dintre cei nouă
concurenţii nu a respectat procedurile.

deocamdată turnate doar într-un
material fragil, în răşină –, sta-
tuile din centrul istoric vor fi plă-
tite din bani europeni. Acestea
fac parte din proiectul de reabi-
litare a centrului istoric al Craio-
vei şi numai ele sunt estimate la
valoarea de 945.000 de lei, echi-
valentul sumei de 210.000 de
euro. La un calcul simplu, pe care
şi-l asumă şi municipalitatea cra-
ioveană în documentaţia pentru
organizarea concursului de solu-
ţii, pentru o singură statuie se va
plăti în jur de 189.000 de lei, echi-
valentul a 42.000 de euro. În
aceşti bani, creatorul acestor sta-
tui trebuie să includă costul de
realizare, dreptul de autor şi cos-
turile de transport şi montaj al
statuilor.
Primul concurs a fost anulat

Primăria Craiova a lansat, încă
din luna februarie, un concurs de
soluţii pentru executarea aces-
tor cinci statui, concurs la care
s-au înscris nouă concurenţi.  Ju-
riul – format din primarul Lia
Olguţa Vasilescu; Monica Mora-
riu, coordonatorul compartimen-

tului Monumente de For Public
şi Arhitectură Contemporană din
cadrul Ministrului Culturii; Cătălin
Davidescu, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România,
Filiala Craiova; Gabriela Mierea-
nu, arhitectul-şef al municipiului
şi Ionuţ Pârvulescu, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Craiova – a
anulat însă acest concurs, stabi-
lind că nu au fost respectate con-
diţiile de participare. „La concurs
s-au înscris nouă concurenţi, dar
nici unul nu a venit cu o ofertă
corectă. Unii au avut actele în
ordine, alţii îşi semnaseră lucră-
rile – ceea ce este interzis –, iar
alţii au avut probleme de natură
tehnică. Juriul a fost însă corect
şi a anulat atunci concursul”, a
declarat Cătălin Davidescu,
membru al juriului.
Concurenţii au venit
cu mulaje de proastă calitate

Autorităţile locale au cerut fie-
cărui concurent să aducă un mu-
laj în gips al statuii pe care şi-o
imaginează a fi potrivită pentru
cele două pieţe publice. Potrivit
criticului de artă, Cătălin Davi-

descu, concurenţii au fost defi-
citari la acest aspect, participând
la concurs cu reproduceri de
proastă calitate. „Unii dintre ei
au venit cu nişte mulaje precare,
erau nişte cârpe înmuiate în gips.
Nu puteam, totuşi, să alegem câş-
tigătorul după o aşa machetă”.
Un alt punct slab pe care orga-
nizatorii l-au sesizat în timpul des-
făşurării concursului se referă la

alegerea statuilor câştigătoare.
„Am făcut şi unele rectificări în
sensul că nu trebuie să alegi
musai din lucrări dacă nu ai de
unde. Dacă avem de-a face şi
cu concurenţi mediocri, trebuie
să existe şi varianta de a alege
una sau două-trei lucrări”, a mai
spus Cătălin Davidescu. Pentru
restul statuilor ar urma să se or-
ganizeze un alt concurs.
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Joi, 7 august a.c., magistra-
þii Tribunalului Dolj au menþi-
nut mãsura arestãrii preventive
faþã de Ionel Cãlin zis „Nixon”
ºi concubina sa, Alina ªtefania
Cãlin, aflaþi dupã gratii de la
începutul lunii mai, pentru ºan-
tajarea avocatului Ion Bogdan
Mitrache. Cei doi inculpaþi au
fost trimiºi în judecatã pe 4 iu-
nie, de procurorii  DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova, pentru
cumpãrare de influenþã (art.
292 Noul Cod Penal).

Poliþiºtii Biroului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Pericu-
loase (BAESP), împreunã cu
colegi din cadrul IPJ Dolj au
acþionat, în primele ºase luni
ale acestui an, pe linia preve-
nirii sãvârºirii unor infracþi-
uni la regimul armelor, explo-
zivilor ºi substanþelor toxice,
dar în mod special pentru po-
pularizarea legislaþiei în do-
meniu. Oamenii legii au con-
statat 99 de infracþiuni la re-
gimul armelor ºi muniþiilor, 4
infracþiuni la regimul materii-
lor explozive, 31 infracþiuni
de braconaj cinegetic ºi alte
7 la Codul Vamal.

„În primele ºase luni ale
anului 2014, la nivelul judeþu-
lui Dolj, au fost fãcute 22 de
percheziþii domiciliare în do-
sare penale aflate în lucru, 159
de controale la persoane fizi-
ce ºi juridice, fiind ridicate în
vederea confiscãrii 40 arme,

Autoritãþile de frontierã bul-
gare au informat Poliþ ia de
Frontierã Românã, prin inter-
mediul Centrului de Contact
Româno-Bulgar Giurgiu-Ruse,
cã, de ieri, conducerea Agenþiei
Infrastructurã pentru Drumuri
din oraºul Vratsa – Bulgaria a
eliberat un ordin privind inter-
zicerea temporarã a circulaþiei
pentru autovehiculele cu gaba-
rit mai mare de 3,5 tone, pen-
tru urmãtoarele drumuri publi-
ce din Bulgaria care fac legãtu-
ra cu Punctul  de Trecere a
Frontierei Oreahovo (Bulgaria)
– Bechet (România): Drumul II

„Nixon” ºi concubina sa„Nixon” ºi concubina sa„Nixon” ºi concubina sa„Nixon” ºi concubina sa„Nixon” ºi concubina sa
rãmân dupã gratiirãmân dupã gratiirãmân dupã gratiirãmân dupã gratiirãmân dupã gratii

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut, joi, mãsura arestãrii
preventive faþã de Ionel Cãlin zis
„Nixon” ºi concubina sa, Alina ªte-
fania Cãlin, respingând solicitarea
femeii de înlocuire a arestului cu
o altã mãsurã mai blândã. Cei doi
au fost trimiºi în judecatã, pe 4
iunie, de procurorii din cadrul Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie –

TTTTTraficul greu restricþionatraficul greu restricþionatraficul greu restricþionatraficul greu restricþionatraficul greu restricþionat
la PTF Bechetla PTF Bechetla PTF Bechetla PTF Bechetla PTF Bechet

– 11: satul Glozhene – oraºul
Miziya – oraºul Oreahovo; Dru-
mul II – 15: satul Voyvodovo –
oraºul Miziya – oraºul Oreaho-
vo; Drumul III – 306: oraºul Ple-
ven – satul Selanovtsi – oraºul
Oreahovo.

Ca urmare a acestui fapt,
pânã la reluarea traficului prin
PTF Bechet pentru autovehicu-
lele cu gabarit mai mare de 3,5
tone, acestea sunt redirecþionate
cãtre cele mai apropiate puncte
de trecere ale frontierei de la
graniþa cu Bulgaria, respectiv
PTF Calafat ºi PTF Turnu Mã-
gurele – judeþul Teleorman.

Serviciul Teritorial Craiova pentru
cumpãrare de influenþã, urmãto-
rul termen în dosar fiind pe 1 sep-
tembrie a.c. Parte vãtãmatã în
dosar este avocatul Ion Bogdan Mi-
trache, fratele judecãtorului Cos-
min Mitrache, de la Curtea de Apel
Craiova, cel dintâi fiind ºi el
arestat ulterior, pentru trafic de
influenþã într-un alt dosar.

Potrivit anchetatorilor, în
cursul anului 2013, Ion Bogdan
Mitrache, avocat definitiv în
cadrul Baroului Vâlcea, a pre-
tins în douã rânduri ºi a primit
în trei tranºe, de la Ionel Cãlin,
direct sau prin intermediul con-
cubinei sale, Alina ªtefania Cã-
lin, suma de 29.000 euro, lã-
sându-l sã creadã cã are influ-
enþã asupra magistraþilor jude-
cãtori de la Tribunalul Dolj ºi
Curtea de Apel Craiova ºi cã îi
poate determina sã nu dispunã

ºi sã nu menþinã arestarea pre-
ventivã a lui Cãlin Ionel ºi a
celor doi fii ai sãi în dosare ale
Tribunalului Dolj în care aceº-
tia erau inculpaþi ºi sã pronunþe
hotãrâri favorabile acestora.

Pentru a fi cât mai convin-
gãtor, Mitrache Ion Bogdan s-a
prevalat de relaþia de rudenie
apropiatã cu fratele sãu, magis-
trat judecãtor din cadrul Curþii
de Apel Craiova, Secþia Penalã.
Numai cã, pe 18 aprilie 2014
Tribunalul Dolj l-a condamnat

pe Ionel Cãlin, dar ºi pe cei doi
bãieþi ai sãi, astfel cã a început
sã-l ameninþe pe avocat pentru
a-l convinge sã-i dea banii îna-
poi, ºi cu dobândã, cerând, în
total, 37.500 euro. Avocatul Mi-
trache a restituit o parte, însã
ameninþãrile au continuat, aºa
cã a denunþat fapta la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie – Servi-
ciul Teritorial Craiova.

„Pe 9 mai 2014, avocatul

Mitrache Ion Bogdan s-a întâl-
nit cu inculpaþii Cãlin Ionel ºi
Cãlin Alina-ªtefania în parca-
rea unui supermarket din Cra-
iova, ocazie cu care Cãlin Io-
nel a primit de la avocat suma
de 10.000 euro, reprezentând
o parte din cei 37.500 euro,
procedându-se la constatarea
infracþiunii  f lagrante,  dupã
cum se mai menþioneazã în co-
municatul DNA.

40 de arme confiscate de poliþiºti
în primele ºase luni ale anului

Traficul cãtre Bulgaria prin Punctul de Trecere a Frontierei
Bechet a fost restricþionat pentru vehiculele cu gabarit de

peste 3,5 tone, acestea fiind redirecþionate cãtre Calafat sau
Turnu Mãgurele, dupã cum anunþã reprezentanþii Serviciului

Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj.

O capturã consistentã a fost fãcutã pe 20 mar-
tie a.c., seara, în jurul orei 19.30, când lucrãtorii
BAESP i-au prins în flagrant pe Florin Bãlaºa, de
25 de ani, din comuna Stoina, judeþul Gorj, ºi
Robert Cîrjan, de 21 de ani, agent de pazã, din
comuna doljeanã Malu Mare, care deþineau ilegal
1,775 kg de mercur. Aceºtia au fost surprinºi de
poliþiºti în timp ce încercau sã comercializeze mer-
curul contra sumei de 1.000 de euro. În cauzã a
fost întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de trafic de produse sau substanþe
toxice, cantitatea de mercur fiind ridicatã de or-
ganele de poliþie în vederea cercetãrilor.

719 bucãþi cartuºe de diferite
calibre, 200 diaboluri, 18 kg
mercur (cea mai mare parte a
acestei cantitãþi fiind rezidu-
uri de la societãþi comerciale,

ridicate în baza prevederilor
legale în domeniu), 7.600 þi-
garete, 5 kg produse de pro-
tecþia plantelor, 765 kg obiec-
te pirotehnice, iar în vederea
casãrii ,  alte 14 arme”, ne-a
declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

De asemenea, în urma acti-
vitãþilor desfãºurate, ca urma-
re a nereguli lor  constatate,
unui numãr de 52 de persoane
li s-a retras dreptul de a deþi-
ne arme ºi muniþii, iar altor 7
l e - a  fo s t  su spenda t  ace s t
drept, fiind aplicate ºi 33 de
sancþ iuni  contravenþ ionale ,
valoarea amenzilor ajungând la
99.000 lei.
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La data de 8 iulie a.c., prima-
rul comunei Daneţi, Constantin
Spiridon, şi contabila Elena Biţu
au fost reţinuţi prin ordonanţă a
Inspectoratului Judeţean de Po-
liţie Dolj – Serviciul de investi-
garea fraudelor, iar pe 9 iulie a.c.
Parchetul de pe lângă Judecăto-
ria Craiova a formulat propune-
re de arestare preventivă pentru
abuz în serviciu contra interese-
lor publice pe numele celor men-
ţionaţi. Pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de complicitate la abuz în
serviciu, în acelaşi dosar au mai
fost reţinuţi Savu Marius Vasile
şi Anghel Vasile, zis „Amar”, fra-
tele lui Bercea Mondial. Con-
stantin Spiridon era la al treilea
mandat de primar, iar Daneţiul,
în peisajul politic al zonei, repre-
zenta o redută a PDL. De altfel,
la ultimele alegeri locale Con-
stantin Spiridon „a scos” şi 8
consilieri PDL din totalul de 15,
restul de 7 fiind distribuiţi astfel:
4 PSD, 2 PNL şi 1 PP-DD. La
alegerile europarlamentare din
luna mai a.c., raportul de forţe
politice a basculat mult spre ta-
băra social-democraţilor. Sus-
pendat din funcţie, potrivit legii,
pe perioada cât are probleme cu
justiţia, Constantin Spiridon a
lăsat... un vid în urma lui. Fiind-
că pe data de 11 iulie a.c., într-o
şedinţă extraordinară a Consiliu-
lui Local Daneţi, în legătură cu
care există suspiciuni cu privire
la întocmirea ordinii de zi, a fost
schimbat viceprimarul Florin
Militaru, considerat unanim a fi
fost „mâna dreaptă” a primaru-
lui Constantin Spiridon, fiind în-
locuit cu Mihai Atitienei, inginer
agronom de profesie, mai paş-
nic din punct de vedere politic,
cum ni s-a spus. Hotărârile Con-
siliului Local Daneţi au primit viza
de legalitate din partea Direcţiei
pentru controlul legalităţii acte-
lor din cadrul Prefecturii Dolj.
Până aici n-ar fi multe lucruri de
spus din punctul de vedere al le-
galităţii administrative. Sigur,

Când legea
este
interpretată
după ureche

poate s-ar putea discuta de an-
turajul „select” al lui Constantin
Spiridon. Potrivit Legii 215/2001
(republicată şi actualizată), vice-
primarul este subordonat prima-
rului şi înlocuitorul de drept al
acestuia şi îi poate delega atri-
buţiile sale. Schimbarea din func-
ţie a viceprimarului se poate face
de Consiliul Local, prin hotărâre
adoptată cu votul majorităţii con-
silierilor în funcţie, la propunerea
primarului sau a unei treimi din-
tre consilierii în funcţie. Dar...

Circ sordid
la Primărie

Pe data de 31 iulie, într-o
şedinţă ordinară a Consiliului
Local, s-a propus pe ordinea de
zi schimbarea lui Mihai Atitienei
– desemnat cu doar 20 de zile
în urmă (11 voturi „pentru”, o
abţinere şi un vot „împotrivă”)
– cu consilierul local Ştefan
Cioablă, de profesie mecanic
auto, de la PDL. Dacă voinţa
politică este imperios necesară
la schimbarea din funcţie a unui
viceprimar, ea nu este însă sufi-
cientă şi trebuie făcută dovada
că acesta a prejudiciat intere-
sele unităţii administrativ-terito-
riale sau ale locuitorilor aceste-
ia. Fără a mai aştepta validarea
sau invalidarea Hotărârii nr. 25/
2014 a Consiliului Local Daneţi,
Ştefan Cioablă s-a prezentat la
Primărie, solicitând lui Mihai
Atitienei eliberarea biroului. Pe
4 august a.c., Ştefan Cioablă,
care s-a ales şi cu un dosar pe-
nal, a luat cheia de la paznic, a
schimbat yala de la uşa biroului
primarului şi – după cum i s-a
spus – „a sustras ştampila ofi-
cială”. Din acest moment, Şte-
fan Cioablă, considerându-se
probabil în teritoriile din estul
Ungariei, l-a împiedicat real-
mente pe Mihai Atitienei să mai
semneze vreun act administra-
tiv. Totodată, contabilitatea Pri-
măriei a fost sigilată, iar salariile
dascălilor n-au mai fost onora-

te de aproape două luni. La
Daneţi domneşte o stare de con-
fuzie generală. Invocarea unor
prevederi din Legea 215/2001
(modificată şi republicată) tre-
buia coroborată cu dispoziţiile
exprese din Legea 393/2004
privind statutul aleşilor locali,
ceea ce nu s-a întâmplat.

O prostie rotundă
şi rece:
„uzurparea de
calităţi oficiale”

Dacă demersurile politice ge-
nerează subiectivisme exacer-
bate şi patimi mistuitoare, măr-

turisim că „plângerea penală îm-
potriva fostului viceprimar al lo-
calităţii Daneţi” formulată de
PDL Dolj către Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova o
găsim, eufemistic vorbind, ino-
perantă. Hotărârea nr. 25/2014
a CL Daneţi privind înscăuna-
rea lui Ştefan Cioablă ca vice-

primar n-a primit până acum
viza de legalitate a Prefecturii
Dolj. Ca să ne aflăm pe un teri-
toriu deplin al legalităţii. Numai
în această situaţie, presupunând
că Mihai Atitienei refuza să se
conformeze, puteam vorbi de o
uzurpare de calităţi. Dar deo-
camdată starea de fapt este cea
care este. Tensiunile create şi
alimentate copios de pe margini

nu rezolvă lucrurile şi, mai mult,
probează că „într-un stat de
drept”, cu respect faţă de lege,
la Dolj nu în altă parte, se poate
întâmpla aşa ceva. Ca un con-
silier local de Daneţi, indiferent
de apartenenţa lui politică, într-
o desconsiderare totală a legii,
să creadă că poate face „ce vor
muşchii lui” la Primărie. Ajutat
de levier şi de cheia de 18. Tot
circul acesta sordid se derulea-
ză după ce primarul Constantin
Spiridon şi contabila Elena Biţu
au fost luaţi pe sus pentru fapte
de corupţie.

Marea bătălie
pentru
un provizorat

Cât timp va absenta de la
Primăria Daneţi Constantin
Spiridon rămâne de văzut, mai
ales că nu este exclus să fie ju-
decat în stare de libertate. De-
sigur, e o prezumţie. Că i se pun
în cârcă, de adversarii politici,
tot felul de nereguli, la nivelul
comunei, asta intră în regula
jocului. Discutăm despre cu
totul altceva. Faptul că Ştefan
Cioablă a aplicat pe o hotărâ-
re „privind alegerea viceprima-
rului comunei Daneţi”, expusă
pe holurile primăriei, o ştampi-
lă falsă cu textul „vizat pentru
legalitate”, chiar dacă nu pro-
duce efecte juridice, atestă de-
rapaje periculoase de compor-
tament. Să admitem că fiecare
primărie are miza ei în bătălia
electorală de la alegerile prezi-
denţiale. Dar, în acelaşi timp,
trebuie să acceptăm că „nu ne
putem face de râs prin aseme-
nea întâmplări” nevrotice, adi-
că să îngăduim, din partizanat
politic, schimbarea viceprima-
rului unei localităţi precum cio-
rapii. În funcţie de decizia Pre-
fecturii Dolj se va putea discu-
ta, nefiind exclusă, bineînţeles,
calea justiţiei. Am spus a justi-
ţiei, nu a „parului”.

MIRCEA CANŢĂR
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Însă faptul că predau mai de-
parte aceste deşeuri electric e nu
este un capitol încheiat în ges tio-
narea lor. Deţinătorii de deşeuri
electr ice, persoanele juridice, tre-
buie să aibă siguranţa reciclării în-
tocmai a ac estor deşeuri prin do-
cumente justificative,  astfel încât
să poată dovedi faptul că au fost
responsabili şi s -au interesat de
soarta acestor fos te bunuri pe
care le-au deţinut. Nerespectarea
prevederilor legii duce, fireşte, la
penalităţi.

Andreea Idriceanu Calev, repre-
zentant al Asociaţiei RoRec, a pre-
cizat că persoanele juridice care nu
se supun obligaţiilor legale cu refe-
rire la gestionarea responsabilă a
deşeurilor riscă o sancţiune con-
travenţională ce poate ajunge la
40.000 lei. „Dar respectarea obli-
gaţiilor legale nu este o corvoadă!
Asociaţia RoRec răspunde nevoi-
lor persoanelor juridice de confor-
mare cu legislaţia în vigoare, asi-
gurând un serviciu de preluare gra-
tuită a acestor deşeuri şi oferind
servicii de management al deşeuri-

Firmele trebuie să colecteze
selectiv deşeurile electrice

Asociaţia Română pe ntru Reciclare  - RoRec
oferă persoane lor juridice  suport în vederea
colectării se le ctive a deşeurilor de echipame n-
te  e lectrice ş i ele ctronice (DEEE), îngrijindu-
se  de gestionare a corespunzătoare a acestora.

Le gislaţia în vigoare  obligă pe rsoanele juridi-
ce  să aibă un siste m coere nt de  manage me nt
al deşe urilor electrice, atât prin cole ctare  se-
le ctivă, cât  şi prin pre darea lor spre re ciclare
către ope ratori autorizaţi.

lor conform standardelor europe-
ne de mediu. Concret, Asociaţia
RoRec ajută firmele şi instituţiile să
se debaraseze corect şi responsa-
bil de echipamentele electrice şi elec-
tronice vechi sau uzate, oferindu-
le documentele necesare prin care
pot scoate din gestiune aceste ob-
iecte, în vederea casării, respectând
normele de mediu”, a subliniat An-
dreea Idriceanu Calev.

Suporteri
ai Patrulei de Reciclare

În plus, f irmele pot deveni Su-
porteri ai Patrulei de Reciclare,
program educaţional desfăşurat
în şcoli din toate judeţele ţării.
Fiec are kilogram de deşeuri elec-
tr ice preluat de la sediul firmei
es te c alc ulat în contul Patrulei
de Reciclare bucureştene sau ju-
deţene. Ca suporteri ai Patrulei
de Rec iclare,  firmele c olectează
DEEE c onform legislaţiei în do-
meniu şi se implică într-un pro-
gram gratuit de responsabilitate
corporativă. „Pentru a benefic ia
de serviciile gratuite ale Asocia-
ţiei RoRec de preluare a deşeuri-
lor electr ice de la f irme, apelaţi
TelVerde 0800 444 800,  număr
disponibil gratuit din orice reţea
de telefonie fixă sau mobilă, zil-
nic,  între orele 9.00-17.00.  O
ec hipă a Asociaţiei RoRec  vă va
contac ta pentru a vă scăpa sim-
plu, c orec t ş i gratuit de deşeuri-
le electric e şi electronice din ges-
tiune”, a explicat reprezentantul
Asociaţiei RoRec.

În 72 de ore,

Dolj: Numărul locurilor
de muncă vacante
a crescut cu 50

La nivel naţional, numărul locu-
rilor de muncă vacante a crescut
cu 2000, în 72 de ore, iar în Dolj,
cu 50. La înc eputul săptămânii,
ANOFM anunţa c ă sunt libere
14.000 de job-uri, iar ieri, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM) a informat că
sunt 16.076 locuri de muncă vacan-
te în toată ţara, cele mai multe fiind
disponibile în Bucureşti (1.808), Pra-
hova (1.625) şi Cluj (1.539). După
numărul de locuri de muncă vacan-
te exis tente, cele două judeţe şi
municipiul Bucureşti sunt urmate
de: Arad - 959, Argeş - 699, Iaşi -
651, Timiş - 542, Hunedoara - 526,

Constanţa - 510, Gorj - 481,
Ilfov - 451, Neamţ - 442,
Harghita - 421, Sibiu - 409,
Bistriţa-Năsăud - 378, Vâlcea
- 369, Satu-Mare - 336, Ma-
ramureş - 298, Braşov - 281,
Călăraşi - 274, Teleorman -
268, Olt - 229, Bihor - 227,
Dâmboviţa - 202, Mureş -
199, Giurgiu - 187, Tulcea -
183, Vaslui - 182, Brăila -
181, Buzău - 152, Galaţi - 151, Su-
ceava - 135, Alba - 133, Dolj - 132,
Covasna - 127, Ialomiţa - 100, Să-
laj - 97, Botoşani - 81, Vrancea -
67, Mehedinţi - 16, Bac ău - 14,
Caraş-Severin - 14. La nivel naţio-

nal, pentru persoanele cu studii su-
perioare sunt oferite 1.047 locuri de
muncă, iar pentru persoanele cu stu-
dii medii, profesionale şi lucrători ne-
calificaţi sunt disponibile 15.029 de
job-uri.

Lucrările de construcţii noi
au consemnat o scădere cu 7,7%

Volumul
lucrărilor de
construcţii s-a
redus la şase luni
cu 10,2%, ca
serie brută, pe
fondul scăderilor
la lucrările de
reparaţii capitale,
cu 18,4%, şi la
cele de întreţinere
şi reparaţii

curente, cu 12%, iar ca serie ajustată după numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate a coborât cu 9,4%.Totodată, lucrările
de construcţii noi au consemnat o scădere cu 7,7%, se arată într-
un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS). În ceea
ce priveşte construcţiile inginereşti, volumul lucrărilor s-a dimi-
nuat cu 25,4%, iar la clădirile rezidenţiale şi cele nerezidenţiale,
volumul a crescut cu 49,6%, respectiv cu 5,5%. În iunie, con-
strucţiile au avasat faţă de mai cu 11,5%, ca serie brută, cu
creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (19,5%),
lucrările de reparaţii capitale (11,7%) şi lucrările de construcţii noi
(8,3%). Lucrările la clădirile rezidenţiale au scăzut cu 4%, iar la
cele nerezidenţiale cu 1,1%, însă construcţiile inginereşti au
crescut cu 23,5%. Ca serie ajustată, volumul lucrărilor a fost mai
mic cu 2,6% decât în luna precedentă.

Cosmote, venituri
de peste 100 de milioane de euro

Cosmote, al
treilea operator local
de telefonie mobilă,
a raportat venituri
de 101,6 milioane
euro în trimestrul
încheiat la 30 iunie
2014, în scădere cu
8,8% faţă de
aceeaşi perioadă a
anului trecut, ca
urmare a reducerii
semnificative a

tarifelor de interconectare din luna aprilie 2014, se arată într-un
comunicat de presă. Excluzând impactul reducerii tarifelor de
interconecatre, Cosmote ar fi raportat un alt trimestru de creştere
a veniturilor. La 30 iunie 2014, Cosmote avea 5,99 milioane de
clienţi, în scădere cu 0,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2013. Din
numărul total de clienţi de la sfârşitul trimestrului al doilea din
acest an, 26,2% erau abonaţi. Numărul clienţilor companiei a
crescut cu 10,1% comparativ cu trimestrul al doilea din 2013.
Veniturile din servicii au scăzut cu 14,6% comparativ cu trimes-
trul al doilea din 2013, în special ca urmare a reducerii tarifelor de
interconectare măsură implementată în luna aprilie 2014.

Uniunea Europeană va oferi sprijin
producătorilor moldoveni

Uniunea
Europeană va
oferi sprijin
producătorilor
moldoveni
afectaţi de
interdicţia
Moscovei de a
exporta fructe şi
legume pe piaţa
rusă, a declarat
comisarul
european pentru
agricultură şi
dezvoltare rurală,

Dacian Cioloş. Printre măsurile examinate se numără creşterea
cotelor de export fără taxe la mere, prune şi struguri de masă,
cele suplimentare urmând a fi aplicate chiar de la 1 august. Pe
lângă dublarea cotelor de export fără taxe vamale pe piaţa comu-
nitară pentru mere, prune şi struguri de masă, Uniunea Europeană
examinează şi posibilităţi de sprijin financiar pentru depozitarea
stocurilor de fructe moldoveneşti, printr-o reorientare a fondurilor
europene pentru Republica Moldova. Amintim că Federaţia Rusă a
interzis, de la 21 iulie, importul de fructe şi conserve din Republi-
ca Moldova.
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Aşezată la îmbinarea cerului cu
pământul, în vârf de deal, biserica
“Crucile” a fost construită în anul
1753 de ciobanul Radu pe moşia
boierului Andrei Bălăcescu şi are o
legendă aparte. Se spune că, oste-
nit, ciobanul Radu a adormit la li-
ziera unei păduri şi a avut un vis,
în care i s-a poruncit să constru-
iască o biserică. Deşteptându-se,
s-a speriat, şi-a luat turma şi a ple-

cat acasă, la Arceşti, în Olt. După
trei ani, poposind cu turma în ace-
leaşi locuri, păstorul a avut de data
aceasta o vedenie, în care un în-
ger i-a poruncit să construiască
biserica. “Un cioban pe nume Radu
ar fi visat că trebuie să construias-
că, pe acel loc, un lăcaş de cult.
Cum acolo creşteau nişte stejari,
din aceştia au fost cioplite cinci
cruci. Una se află încă în interio-
rul bisericii, iar celelalte patru sunt
încastrare în ziduri. Se spune că
este o biserică făcătoare de mi-
nuni”, a declarat primarul comu-
nei Goieşti, Atanasie Adam.

biserica
de la îngemănarea
cerului cu pământul

La numai 20 de kilometri de Craiova, pe Valea Amara-
diei, „îmbrăcată” în verde-crud, es te aşezată comuna dol-
jeană Goieşti. Peste 3.200 de suflete locuiesc în ce le 13 sate
risipite de-o parte şi de alta a râului Amaradia – de o parte
sunt situate Mălăieşti, Pioreşti, Adâncata, Ţandăra, Popea-
sa ş i Pometeşti, iar de cealaltă, satul Goieşti, apoi Muereni,
Zlătari, Vladimir, Gruiţa (denumit de săteni „La Crucile”),
Fântâni şi Mogoşeşti. Casele dichisite, înconjurate de gră-
dini îngrijite, te lasă să intuieşti încă de la intrarea în comu-
nă că aici doar oamenii gospodari şi-au făcut un rost. Şi sunt
conduşi de  un primar destoinic, Atanasie Adam, aflat de 10
ani la conducerea primăriei, care îşi aminteşte că “atunci
când am venit nu era un metru de asfalt”. Dar nu doar bunul
mers  al treburilor din comună îl preocupă pe gospodarul-şef,
ci ş i conservarea lăcaşelor de cult care  păstrează vie locali-
tatea Goieşti în istoria Doljului. Biserica „Înălţarea Dom-
nului”, cunoscută de cei ai locului sub numele  „Crucile”, da-
tează încă din secolul al XVII-lea, iar legenda spune că este
făcătoare de minuni. Lăcaşul de cult se află acum într-un
stadiu avansat de degradare, dar primarul Atanasie Adam
nu se lasă până când nu va reuşi să-ş i ducă la capăt planul,
acela de restaurare a monumentul istoric.

Izvorul
tămăduitor
din Sfântul Altar

Se crede că denumirea de “Cru-
cile” a fost dată bisericii şi satului
tocmai din motivul că în lăcaşul de
cult se găsesc c inci cruci mari,
cioplite în lemn, aşa cum au fost
crescuţi stejarii în pădure, înainte

de începerea construcţiei. Crucile
sunt aşezate două la catapeteasmă,
două în stâlpii de susţinere şi de la
pronaos şi una la iconostas. Cru-
cea cea mare, cu o înălţime de 5
metri, ce se află la câţiva metri de
catapeteasmă, în mijlocul bisericii,
iar celelalte patru cruci, mari şi ele
de peste 2 metri, sunt zidite în pe-
reţi, acolo unde se pare că erau
crescuţi stejarii în mijlocul cărora
ciobanul Radu ar fi construit lăca-
şul de cult. Se spune că de-a lun-
gul a peste două secole şi jumătate
de existenţă biserica a fost loc de

pelerinaj a mii şi mii de credincioşi,
aici existând un izvor tămăduitor
ce â’nea cândva chiar în Sfântul
Altar – mai precis în partea dreap-
tă a acestuia, lângă uşile de la mia-
zăzi. Acum, izvorul a secat, astfel
că nu se mai vede decât o groapă
de vreo treizeci de centimetri lăţi-
me şi vreo douăzeci de centimetri
adâncime. Localnicii spun că, de-
a lungul timpului, mulţi oameni s-
au vindecat de boli grave.

Un monument
aflat în pericol
de prăbuşire

Astăzi, biserica din satul Cruci-
le este într-o stare avansată de de-
gradare. Lăcaşul este susţinut de
mai multe bârne masive din lemn
ce sprijină pereţii şi de un brâu din
metal, ce o înconjoară pe exterior.
În interior, o bară transversală din
metal împiedică pereţii să se sur-
pe. Biserica este în formă de navă,
cu două turle – turla mică se află
în dreptul pronaosului, iar turla cea
mare, Pantocratorul, se află în mij-
locul naosului. «Biserica “Înălţarea
Domnului” din satul Crucile, co-
muna Goieşti, cunoscută sub nu-
mele “Crucile” este un monument
de tip bizantin de dimensiuni im-
presionante, foarte bogat pictat şi
ornamentat cu arcade treflate şi fe-
restre specifice. Monumentul este
puternic deteriorat, prezentând o
înc linaţie majoră spre partea de
sud, de distrugere avansată a ce-
lor două turle ce reprezintă feno-
menul “forfecării”. De asemenea,
acoperişul bisericii şi pridvorul sunt
complet distruse. Interiorul prezin-
tă fisuri masive în zidărie, arcade,
fiind iminent riscul de prăbuşire.
În interiorul şi exteriorul imobilu-
lui există numeroase artefacte
aflate în diverse stadii de degra-
dare. În interiorul bisericii au
fost identificate cruci de
lemn de dimensiuni im-
presionante,  bogat orna-
mentate şi încrustate cu
text chirilic, a căror ex-
pertizare le-ar putea pla-
sa c a obiec te de cult
“unice” în spaţiul euro-
pean. În august 2011,
biserica şi aria perime-
trală aferentă aceste-
ia au fost incendiate,

context în care structura de rezis-
tenţă a momentului istoric a sufe-
rit avarii majore», consemnează dr.
Adrian Gheorghe în cartea “SOS
– Zestrea Culturală a Olteniei”.

Cele cinci cruci,
unicate
în România

Pe primarul comunei Goieşti,
Adam Atanasie, nu-l lasă deloc in-
diferent s tadiul avansat de degra-
dare în care se află acum biserica
“Crucile”. Cu sprijinul unui ONG
– “Alexis Project” –, acesta în-
cearcă să ducă la bun sfârşit un
plan chibzuit de restaurare. Chiar

„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,„Crucile”,

dacă nu este vorba de o muncă
uşoară, iar  piedic ile nu au lipsit,
gospodarul-şef al c omunei spune
că lăc aşul de cult are în con-
strucţia sa elemente de arhitec-
tură unic e în România, ce tre-
buie salvate.  «De c eva timp sunt
în c olaborare cu un ONG, Aso-
ciaţia „Alexis  Project”. Am iden-
tificat exact valorile din biserică
şi vreau să spun c ă aceste c inci
cruc i sunt unice în România şi
vrem să  le salvăm.  Biseric a
poartă hramul „Înălţarea Dom-
nului” şi este monument istoric
încadrat în categoria B, c eea ce
înseamnă că es te foarte valoroa-
să.  Am încercat, cu sprijinul aso-

ciaţiei, să luăm nişte fonduri
pe colaborare transfronta-
lieră,  dar,  din păcate, nu
am avut sprijinul Mitro-
poliei Olteniei ş i am pier-
dut f inanţarea», spune
primarul Atanasie Adam.
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Epidemia de Ebola trebuie consideratã o „ur-
genþã de sãnãtate publicã la nivel mondial”, a
afirmat ieri Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS). Comitetul de urgenþã al OMS, care s-a
reunit miercuri ºi joi la Geneva, considerã „în
unanimitate cã sunt reunite condiþiile unei ur-
genþe de sãnãtate publicã la nivel mondial”,
anunþã un comunicat. „Un rãspuns internaþio-
nal coordonat est esenþial pentru oprirea ºi re-
gresul propagãrii internaþionale a Ebola”, adau-
gã comitetul. Epidemia de Ebola, care a pro-
vocat moartea a aproximativ 1.000 de persoa-
ne de la începutul anului, este „cea mai im-
portantã ºi cea mai gravã” din ultimele patru
decenii, a subliniat într-o conferinþã de presã

ANSVSA: În Bulgaria sunt focare
de boalã animalã Bluetongue,
dar maladia nu este periculoasã
pentru om

În Bulgaria se înregistreazã, în
prezent, focare de bluetongue (boa-
la limbii albastre) ºi nu de febrã af-
toasã (foot and mouth disease), aºa
cum eronat au apãrut informaþii în
presã, iar cele douã maladii nu sunt
periculoase pentru om, a anunþat,
ieri, Autoritatea Naþionalã Sanitar
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor (ANSVSA). „În Bulgaria
evolueazã focare de bluetongue
(boala limbii albastre) ºi nu de foot
and mouth disease (febra aftoasã).
Chiar dacã ambele boli sunt virale
ºi au unele manifestãri asemãnãtoa-
re, existã diferenþe în ceea ce pri-
veºte speciile afectate, cãile de trans-
mitere, semnele clinice, mãsurile de
prevenire, control ºi cele de comba-
tere. Nici una dintre aceste boli nu
constituie pericol pentru sãnãtatea
omului”, aratã un comunicat remis
Agerpres de ANSVSA. Statele mem-
bre ale UE, dar ºi statele membre al
Organizaþiei Mondiale pentru Sã-
nãtatea Animalã (OIE), deþin siste-
me electronice de alertã prin care,
imediat ce un nou caz de boalã la
animale este confirmat, el este noti-
ficat simultan statelor membre. Ast-
fel, fiecare stat îºi poate institui pro-
priile mãsuri pentru a preveni apa-
riþia bolii respective pe teritoriul
naþional. Din acest punct de vede-
re, Bulgaria a notificat în ultima
lunã, cãtre organismele internaþio-
nale responsabile, doar focare de
bluetongue, aratã reprezentanþii
Autoritãþii. În urma primirii acestor
notificãri, ANSVSA a convocat Gru-
pul Naþional de Experþi pentru Blu-
etongue, pentru a stabili mãsurile
care trebuie adoptate în vederea
protejãrii efectivelor de rumegãtoa-
re din România.

Ucraina: 15 morþi ºi 79
de rãniþi în rândul forþelor
guvernamentale

Luptele din estul Ucrainei au fã-
cut 15 morþi ºi 79 de rãniþi în rân-
dul forþelor ucrainene în ultimele 24
de ore, în special în confruntãrile
de la frontiera cu Rusia, a indicat
ieri purtãtorul de cuvânt al Consi-
liul pentru securitate ºi apãrare
naþionalã de la Kiev, Andrei Lîsen-
ko, citat de agenþia Unian. El a pre-
cizat cã 7 soldaþi ºi 8 grãniceri au
fost uciºi. Soldaþii aparþineau Bri-
gãzii a 79-a, forþatã sã se replieze
dupã trei zile de lupte la frontiera
rusã, în regiunea Lugansk. Unian
aminteºte cã cele mai mari pierderi
suferite de armata ucraineanã în
ultima vreme au fost înregistrate la
5 august, când au murit 18 militari
ºi alþi 54 au fost rãniþi. Pe de altã
parte, premierul ucrainean a anun-
þat vineri cã a întocmit o listã cu
sancþiuni care ar putea viza 172 de
persoane ºi 65 de întreprinderi, în
special ruse, acuzate cã au susþinut
anexarea Crimeei sau cã finanþea-
zã insurecþia prorusã din estul þã-
rii. Proiectul de lege prezentat de
Arseni Iaþeniuk, care urmeazã sã fie
examinat de Parlament marþi, pre-
vede o serie de mãsuri de retorsiu-
ne, precum interdicþia de intrare în
þarã sau blocarea activelor, dar ºi
interdicþia de a efectua anumite ope-
raþiuni financiare. ªeful Guvernului
a citat de asemenea interdicþia tran-
zitului de resurse naturale, în con-
diþiile în care aproape jumãtate din
gazul rusesc consumat de Europa
tranziteazã teritoriul ucrainean.

„Genocid” i rak ian,  combãtut„Genocid” i rak ian,  combãtut„Genocid” i rak ian,  combãtut„Genocid” i rak ian,  combãtut„Genocid” i rak ian,  combãtut
cu lov i tur i  aer iene americanecu lov i tur i  aer iene americanecu lov i tur i  aer iene americanecu lov i tur i  aer iene americanecu lov i tur i  aer iene americane

Preºedintele SUA, Barack Obama, a anunþat
joi cã a autorizat paraºutarea de ajutoare uma-
nitare în Irak ºi, dacã va fi necesar, lovituri ae-
riene punctuale împotriva jihadiºtilor, pentru a
evita un „genocid” al minoritãþilor ameninþate
de Statul Islamic, relateazã AFP. „Am autorizat
atacuri þintite, în caz de necesitate, pentru a ajuta
forþele irakiene, care luptã pentru (...) a-i pro-
teja pe civilii ce sunt blocaþi”, a declarat Oba-
ma, la Casa Albã. „Noi putem acþiona, în mod
reponsabil ºi prudent, pentru a evita un even-
tual act de genocid”, a adãugat el, anunþând, de
asemenea, cã a ordonat paraºutarea de provizii
alimentare populaþiilor ameninþate de avansul
extremiºtilor sunniþi. Dacã jihadiºtii vor avansa
cãtre Erbil, ei vor fi vizaþi de atacuri, a avertizat
preºedintele american. Statele Unite au paraºu-
tat joi hranã ºi apã pentru „mii de irakieni” ame-
ninþaþi de Statul Islamic (SI) la Sinjar, un bas-
tion al minoritãþii Yezidi. Populaþiile alungate în
ultimele zile sunt blocate, fãrã apã sau hranã, în
munþi. „În cursul ultimelor zile, femei, bãrbaþi
ºi copii au fugit din aceastã zonã ºi mii, proba-
bil zeci de mii dintre ei, se ascund în munþi având
dor haine cu ei. Ei nu au hranã ºi nici apã”, a
subliniat Obama. „Ei mor de foame, copiii mor
de sete”, a deplâns el, adãugând cã „ne con-
fruntãm cu o situaþie în care nevinovaþi ar pu-
tea fi victimele unor violenþe teribile. Statele Unite
nu-ºi pot întoarce privirea”. Cu toate acestea,
Obama a dat asigurãri cã nu va permite ca SUA

sã se implice „într-un alt rãzboi în Irak”, rea-
firmând cã nu intenþioneazã sã trimitã trupe la
sol, dupã doi ani ºi jumãtate de la retragerea
militarilor americani din Irak. „Nu existã o so-
luþie militarã americanã la criza din Irak”, a afir-
mat el. Consiliul de Securitate al ONU s-a de-
clarat „scandalizat” de avansarea jihadiºtilor, în
cursul unei reuniuni convocate de urgenþã, joi
seara, la New York. Cele 15 þãri membre ale
Consiliului ºi-au exprimat sprijinul pentru gu-
vernul de la Bagdad în lupta sa împotriva orga-
nizaþiei Statul Islamic ºi au invitat „comunita-
tea internaþionalã sã susþinã guvernul ºi popo-
rul Irakului, fãcând tot posibilul pentru a ajuta
ºi a uºura suferinþele populaþiei”. Potrivit pa-
triarhului caldeean Louis Sako, 100.000 de creº-
tini au fost alungaþi fãrã nimic altceva decât
hainele de pe ei dupã cucerirea Qaraqosh ºi a
altor oraºe din regiunea Mosul (în nord). Ca ºi
Barack Obama, monseniorul Sako a afirmat cã
se teme de un „genocid”. Franþa s-a declarat
dispusã „sã-ºi aducã sprijinul forþelor angajate”
în lupta împotriva jihadiºtilor în Irak, dar fãrã
sã precizeze natura acestui ajutor. La Qaraqosh,
situat între Mosul ºi ocupat de Statul Islamic,
ºi Erbil, capitala regiunii autonome a Kurdista-
nului, jihadiºtii au ocupat poziþii în cursul nop-
þii, dupã retragerea forþelor kurde. Acest nou
exod depãºeºte cu mult în amploare pe cel al
creºtinilor alungaþi din Mosul în iulie, când co-
munitatea creºtinã din Irak s-a diminuat cu mai

mult de jumãtate faþã de cea existentã în 2003.
Într-un comunicat, Statul Islamic a salutat „o
nouã eliberare în provincia Ninive (a cãrei ca-
pitalã este Mosul), care va servi drept lecþie
kurzilor profani”.

SUA au bombardat poziþii de artilerie ale Sta-
tului Islamic (SI) din Irak care ameninþau per-
sonalul american cu baza la Erbil, în Kurdista-
nul irakian, a anunþat ieri Pentagonul, infor-
meazã AFP. „Avioane militare americane au
lansat lovituri împotriva artileriei Statului Isla-
mic. Artileria a fost folositã împotriva forþelor
kurde care apãrã Erbil, în apropierea persona-
lului american”, a declarat amiralul John Kir-
by, purtãtor de cuvânt al Pentagonului, pe
Twitter.

Gaza: Tiruri de rachete asupra Israelului,
care a decis sã reia, la rândul sãu, ofensiva militarã

Cel puþin zece rachete au fost
lansate ieri din Fâºia Gaza înspre
Israel la expirarea unui armistiþiu
de trei zile, în timp ce miºcãrile

palestiniene au anunþat cã nu îl vor
prelungi, a declarat armata israe-
lianã. Armata israelianã a anunþat
ieri cã a reluat atacurile împotriva

Hamas dupã ce miºcarea palesti-
nianã a reînceput tirurile cu ra-
chetã din Fâºia Gaza. „În aceastã
dimineaþã, dupã tirurile de rache-
tã împotriva Israelului, forþele ar-
mate au vizat instalaþii teroriste din
Fâºia Gaza”, a anunþat armata
într-un comunicat, la scurt timp
dupã ce premierul israelian Ben-
jamin Netanyahu i-a ordonat sã ri-
posteze viguros la noile atacuri ale
Hamas. Totodatã, Israelul s-a re-
tras de la negocierile cu palesti-
nienii, desfãºurate la Cairo sub
medierea Egiptului, privind pre-
lungirea armistiþiului în Fâºia
Gaza, a anunþat ieri un oficial gu-
vernamental, transmite agenþia
DPA. Potrivit oficialului, Israelul
nu va negocia „sub focul” arme-
lor. Dupã aproape o lunã de con-
flict extrem de sângeros - soldat

cu moartea a aproximativ 1.600
de palestinieni - Israelul ºi miºca-
rea islamistã palestinianã Hamas
au convenit în urmã cu câteva zile
asupra unui armistiþiu de 72 de
ore, pentru a lãsa loc negocierilor
indirecte sub egida Egiptului, la
Cairo. Mii de palestinieni fugeau,
ieri, din casele lor din estul ora-
ºului Gaza de teama unor noi ata-
curi, în timp ce avioanele fãrã pi-
lot israeliene survolau enclava
palestinianã, dupã expirarea armis-
tiþiului, relateazã AFP. ONU a fã-
cut apel, joi, cu câteva ore înain-
te de expirarea armistiþiului, la
prelungirea încetãrii focului între
Israel ºi Hamas, cu scopul de a le
permite palestinienilor din Fâºia
Gaza sã primeascã ajutorul uma-
nitar de care au nevoie, relateazã
AFP.

Avertismentul OMS: Epidemia de Ebola trebuie consideratã
„o urgenþã de sãnãtate publicã la nivel mondial”

directoarea generalã a OMS, doctorul Mara-
garet Chang. Cu toate astea, OMS nu plasea-
zã în carantinã cele patru þãri unde au fost sem-
nalate cazuri de Ebola (Guineea, Liberia, Sier-
ra Leone ºi Nigeria) ca sã nu agraveze situaþia
lor economicã, însã cere mãsuri de control la
graniþe ºi atenþie deosebitã din partea compa-
niilor aeriene care continuã zborurile în aceste
state. Este a treia oarã cã OMS instituie un
astfel de regim de urgenþã: primul a fost în
2009 pentru epidemia de gripã aviarã din Asia,
iar al doilea în luna mai 2014, din cauza evolu-
þiei cazurilor de poliomielitã din Orientul Apro-
piat. Considerând cã cele patru þãri nu pot face
faþã singure epidemiei, Margaret Chan a fãcut

un apel la „comunitatea internaþionalã sã le ofe-
re sprijinul necesar”. Comitetul de urgenþã a
exclus restricþii în privinþa cãlãtoriilor ºi a co-
merþului internaþional, dar „statele trebuie sã
fie pregãtite sã depisteze ºi sã trateze bolnavii
de Ebola ºi sã faciliteze evacuarea cetãþenilor
lor, îndeosebi a personalului medical, expuºi
la Ebola”. Departamentul de Stat american a
recomandat deja americanilor sã amâne orice
cãlãtorie „neimportantã” în Liberia, iar Comi-
tetul de urgenþã al OMS le-a recomandat ºefi-
lor de stat din þãrile afectate „sã decreteze sta-
re de urgenþã ºi sã se adreseze personal naþiu-
nii”, pentru a informa populaþia despre situa-
þia existentã.
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07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
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 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Dincolo de hartã
16:30 De-as avea un milion
1932, SUA, Comedie, Dramã
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
18:50 Mãlãele de 5 stele
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Totul pentru dragoste
1998, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:45 Garantat 100%
23:50 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
01:40 Mãlãele de 5 stele
02:30 Sushi
02:40 Sport
02:55 Telejurnal
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica

07:00 Poate nu ºtiai
07:05 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
10:55 5 minute de istorie
11:00 Vedeta familiei
12:00 Pescar hoinar
12:30 Naturã ºi aventurã
13:00 Parteneri de week-end
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Documentar
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Anul Brâncoveanu
19:00 Memoria exilului româ-

nesc
20:10 Caravana cinematograficã
2009, Romania, Germania,

Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Anul Brâncoveanu
23:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
00:00 Top cultura
01:00 Documentar
02:30 Enigma din Testament
04:30 Poate nu ºtiai
04:35 5 minute de istorie
04:40 Anul Brâncoveanu
05:30 Mesager

07:35 Poveste de Crãciun 2
09:00 Tom and Jerry's Giant

Adventure
10:00 Pasiune inocentã
11:40 George Harrison
13:35 Untul
15:10 Stuart Little 2
16:30 Naufragiaþi în Laguna

Albastrã
18:00 De Anul Nou
20:00 Îndrãgostiþii mor ultimii
22:00 Knick
23:00 Cei rãmaºi
00:00 True Blood
01:00 Eco-anarhiºtii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Flicka (R)
2006, SUA, Dramã, Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Masterchef - Proba

celebritãþii
15:30 Ninja în vacanþã (R)
1995, SUA, Comedie
17:15 Ostaticul
1999, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Adevãrul gol-goluþ
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:45 Furie oarbã
1989, SUA, Acþiune
00:30 Adevãrul gol-goluþ (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea (R)
14:30 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara

09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:30 Doamne de poveste (R)
11:30 Descoperã România (R)
12:00 Promotor (R)
12:30 Prietenii tãi (R)
13:30 Hellcats (R)
14:30 Prietenii tãi
15:30 Vocea Romaniei sezon 3
19:00 Hellcats
20:00 Dragostea, un teren

înselator
22:00 Johnny Baiat Frumos
00:00 Jurnalele vampirilor
01:00 Fringe
01:45 CSI: Miami
02:30 Jurnalele vampirilor (R)
03:15 Fringe (R)
04:00 CSI: Miami
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Custodie fãrã graniþe
2000, SUA, Dramã
11:00 Operaþiunea Dumbo
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Rãzboi
13:00 Observator
13:30 Next Star
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
22:30 Splash! Vedete la apã (R)
02:00 Custodie fãrã graniþe (R)
2000, SUA, Dramã
03:30 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D (R)
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
05:15 Întâmplãri hazlii
1989, SUA, Comedie, Familie
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Cãsãtoreºte-te cu mine (R)
10:30 Callas e Onassis (R)
2005, Italia, Biografic, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Pastila de râs (R)
14:30 Jumãtatea mea ºtie (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã (R)
21:30 D-Paparazzi (R)
22:30 Fetele lu' dom' Profesor (R)
2014, Romania, Comedie
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ochii din umbrã (R)
03:00 Fetele lu' dom' Profesor (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Fete de mãritat
2009, România, Comedie
08:00 Vreau sã fiu stewardesã
2010
08:30 Stilista
2008, Reality TV
10:00 Teleshopping
10:30 Imagini incredibile din

lume
11:30 T3CH IN 3
12:00 Crima cu autograf
2005, SUA, Mister
14:00 Tehnici esenþiale de

supravieþuire
15:00 Atacuri uimitoare
16:00 Epic Show (R)
17:00 Jurnalul unui burlac
17:30 Cronica Netului (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 Schimb de mame
22:30 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:30 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)
00:30 Crima cu autograf (R)
2005, SUA, Mister
02:30 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:30Imagini incredibile din lume

(R)
05:00 Fete de mãritat (R)
2009, Romania, Comedie
05:30 Jurnalul unui burlac (R)
06:00 T3CH IN 3 (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Local Kombat "Dã-i

bataie!": Cãtãlin Moroºanu -
Giannis "Hercules" Stoforidis

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Dã-i

bataie!": Cãtãlin Moroºanu -
Giannis "Hercules" Stoforidis

23:00 Te doare mintea!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE Superstars

TVR 1

LUNI - 11 august

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
09:30 Micul dracula
10:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
10:50 Discover România
11:00  Teleshopping
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 Discover România
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic, Dragoste
17:30 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
19:35 Discover România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Marile vacanþe
22:45 Maºini, teste ºi verdicte
23:25 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
23:45 Ora regelui
00:45 Prin Þara Zânelor
01:15 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:05 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
08:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
08:50 Filler Anul Brâncoveanu
09:30 Spirit ºi credinþã
12:30 Anul Brâncoveanu: Sub

aripa lui Constantin Brâncoveanu
(R)

13:00 Maestro
14:00 Citeºte româneºte!
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
15:50 5 minute de istorie
16:00 FILLER
16:10 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare „MAMAIA
COPIILOR”

18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Dezvãluind trecutul
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 FILLER
20:10 Teatru * Pic-nic pe câmpul

de luptã – de Francesco Arrabal
21:10 Gala Premiilor Uniunii

Scriitorilor din România
22:00 Ora de ºtiri
23:00 FILLER
23:10 Urma îngerului
2008, Franta, Dramã
00:50 Teatru* Groapa cu nisip

07:30 Naufragiaþi în Laguna
Albastrã

09:00 De Anul Nou
10:55 O mie de cuvinte
12:25 Superman: Dezlãnþuit
13:40 Avocaþii
15:15 Culoarea purpurie
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Domniºoare la ananghie
20:00 Ruginã ºi oase
22:00 Cei rãmaºi
23:00 Ray Donovan
00:00 Dezmoºteniþii din Little Odessa

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Maeºtrii iluzionismului
11:30 În slujba dreptãþii
1999, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Ostaticul (R)
1999, SUA, Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Trãieºte-þi vara
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Paradisul Pierdut
2008, Germania, Acþiune,

Aventuri, Dramã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Zeii Arenei
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric
00:00 Paradisul Pierdut (R)
2008, Germania, Acþiune,

Aventuri, Dramã
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 În slujba dreptãþii (R)

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea (R)
14:30 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
02:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Casa de alãturi (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Doamne de poveste
11:00 Prietenii tãi (R)
12:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
12:30 Acasã în bucãtãrie
13:30 Trãieºte-þi vara (R)
15:00 Hellcats (R)
16:00 Prietenii tãi
19:00 Hellcats
20:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
21:00 Prietenii tãi
00:15 Jurnalele vampirilor
01:15 V

10:00 În gura presei
10:50 Teleshopping
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. la munte ºi la mare
1971, Romania, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 SRC: Happy Show
00:30 Misiune blestematã
2010, SUA, Fantastic, Horror,

SF
02:30 Observator (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
06:00 Observator

07:00 O poveste de dragoste
2009, Turcia, Dramã
10:00 D-Paparazzi (R)
11:00 Asta-i România! (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Nuntã cu surprize (R)
16:30 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, Romania, Aventuri,

Comedie, Western
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 O poveste de dragoste
2009, Turcia, Dramã
22:15 O iubire de-o varã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 O poveste de dragoste

(R)
2009, Turcia, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 O iubire de-o varã (R)

07:00 Dupa faptã ºi rãsplatã
08:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Regina cumpãrãturilor
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
15:00 In numele pacii
2004, SUA, Dramã
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 B.D. la munte ºi la mare
1971, Romania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 In numele pãcii (R)
2004, SUA, Dramã
03:00 Focus (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Fight Night Braºov:

"Munte de Bãtaie"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Fight Night: "Bãtaie ca-n

Las Vegas!"
23:00 Anatomia rãului
00:00 ªtiri Sport.ro
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Programe TV
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Programe TV

Programe TV

Programe TV

Programe TV
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TVR 1

MARÞI - 12 august

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Armãsarul sãlbatic
09:30 Micul dracula
10:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
10:50 Discover România
11:00 Teleshopping
11:30 Nocturne
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
17:30 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Interes general
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
19:35 Discover România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio Fotbal. Supercupa

Europei
21:33 Supercupa EuropeiReal

Madrid-F.C Sevilla
23:50 Studio Fotbal. Supercupa

Europei
00:30 Prin Þara Zânelor
01:00 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:05 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
08:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
09:00 FILLER
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Memorialul Durerii
11:10 Teatru* Pic-nic pe câmpul

de luptã
12:00 Dincolo de moarte…

Iubirea!...
13:00 Maestro
14:00 Dezvãluind trecutul
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:25 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 FILLER
16:10 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare „MAMAIA
COPIILOR”

18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Dezvãluind trecutul
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 FILLER
20:10 Distractis Show
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 FILLER
23:10 La birou
00:00 Dante – din infern în

paradis

07:30 Domniºoare la ananghie
09:10 Scooby-Doo! Sub cupola

circului!
10:30 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
12:15 Pe platourile de filmare
12:45 Te respect, frate
14:20 Dragoste ºi baschet
16:25 Argo
18:25 Avioane
20:00 Limba turcã pentru

începãtori
21:50 Expatriatul
23:35 Urzeala tronurilor
01:30  2 pistoale
03:20 Overdose
04:35 Prin aburii alcoolului
06:00 Te respect, frate

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
10:45 Fraþii
1985, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Impactul
2008, Germania, Acþiune,

Aventuri, SF
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Trãieºte-þi vara
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Glonþ în cap
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Zeii Arenei
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric
00:00 Glonþ în cap (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 I Like IT (R)
03:30 România, te iubesc! (R)

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
14:00 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
02:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Casa de alãturi (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie (R)
04:30 Razboiul sexelor (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Acasã în bucãtãrie
12:30 Trãieste-þi vara (R)
14:00 Prietenii tãi (R)
15:00 Hellcats (R)
16:00 Prietenii tãi
17:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
20:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
21:00 Prietenii tãi

0:00 În gura presei
10:50 Teleshopping
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 SRC: Happy Show
00:30 Ringul de foc
1991, SUA, Documentar, Sport
02:30 Observator (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 B.D. în alertã (R)
1971, România, Comedie
06:00 Observator

07:00 O poveste de dragoste
2009, Turcia, Dramã
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Profetul, aurul ºi ardelenii

(R)
1978, Romania, Aventuri,

Comedie, Western
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Nuntã cu surprize (R)
16:30 Tradarea
2008, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:15 O iubire de-o varã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 O poveste de dragoste

(R)
2009, Turcia, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 O iubire de-o varã (R)

07:00 Concurând cu un vis
2009, Dramã, Familie, Sport
09:00 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Regina cumpãrãturilor
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
15:00 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 O blondã ambiþioasã
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, Romãnia, Comedie
23:00 Click!
00:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Concurând cu un vis (R)
2009, Dramã, Familie, Sport
03:00 Focus (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Fight Night: "Bãtaie ca-n

Las Vegas!"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 N-are mamã, n-are tatã!
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

MIERCURI - 13 august

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Armãsarul sãlbatic
09:30 Micul dracula
10:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
10:50 Discover România
11:00 Teleshopping
11:30 Garantat 100%
12:20 Discover România
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
17:30 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Europa mea
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
19:35 Discover România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Lumea ºi noi
22:10 Eu, tu ºi toþi cei pe care-i

ºtim
23:50 Garantat 100%
00:45 Prin Þara Zânelor
01:15 Zestrea românilor
01:45 Eu, tu ºi toþi cei pe care-i

ºtim (R)
03:15 Europa mea
03:40 Prin Þara Zânelor
03:55 Sport
04:10 Telejurnal
05:00 Lumea ºi noi
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:05 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
08:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
09:00 FILLER
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Omul cu chitara
11:10 Destine ca-n filme
12:00 Dincolo de moarte…

Iubirea!
13:00 Maestro
14:00 Dezvãluind trecutul
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:25 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 FILLER
16:10 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare „MAMAIA
COPIILOR”

18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Dezvãluind trecutul
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 FILLER
20:10 5 minute de istorie
20:15 Poate nu ºtiai
20:20 Atletism* Campionatele

Europene *Semifinale ºi finale.
23:00 FILLER
23:10 La birou
00:00 Dante – din infern în

paradis
00:50 Maestro

07:35 Argo
09:35 Avioane
11:10 Limba turcã pentru

începãtori
13:00 Tom and Jerry's Giant

Adventure
14:00 Categoria grea în acþiune
15:45 Bun venit în Mooseport
17:35 Loviturã cu efect
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Îndrãgostiþii mor ultimii
22:00 În afara legii
23:55 Californication
00:25 Cei rãmaºi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Impactul (R)
2008, Germania, Acþiune,

Aventuri, SF
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Iubirea vieþii mele
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Trãieºte-þi vara
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 O sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 O sãptãmânã nebunã (R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
14:30 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
02:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Casa de alãturi (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie (R)
04:30 Rãzboiul sexelor (R)
06:00 Casa de alãturi (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Acasã în bucãtãrie
12:30 Trãieºte-þi vara
14:00 Prietenii tãi (R)
15:00 Hellcats (R)
16:00 Prietenii tãi
17:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
20:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
21:00 Prietenii tãi
00:15 Jurnalele vampirilor
01:15 V
02:00 Legea lui Harry

10:00 În gura presei
10:50 Teleshopping
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, România, Comedie,

Familie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 SRC: Happy Show
00:30 Panicã la înãlþime
1996, SUA, Dramã
02:15 Observator (R)
03:00 Observator special (R)
03:15 Te Pui Cu Blondele (R)
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Roman-

tic, Dragoste
10:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Nuntã cu surprize (R)
16:30 Tradarea (R)
2008, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste la prima

vedere
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 O iubire de-o varã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste la prima

vedere (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 O iubire de-o varã (R)

07:00 O blondã ambiþioasã (R)
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
09:00 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Regina cumpãrãturilor
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
15:00 Alice
2009, Marea Britanie, Canada,

Dramã, Fantastic
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Neam legat
21:00 Cronica Netului
21:30 Epic Show
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Neam legat (R)
01:30 Cronica Netului (R)
02:00 Epic Show (R)
03:00 Focus (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Glory New York: Giorgio

Petrosyan - Andy Ristie
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Mafioþi
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Cerãt organizea-

zã concurs pentru ocuparea a
douã posturi de funcþie publi-
cã de execuþie vacante ºi anu-
me: un post de Inspector, cla-
sa I, gradul profesional debu-
tant din cadrul Compartimen-
tului Urbanism ºi un post de
Referent, clasa III, gradul pro-
fesional debutant din cadrul
Compartimentului Agricol.
Concursul va avea loc la sediul
Primãriei Cerãt în data de
10.09.2014, ora 10.00, proba scri-
sã ºi în data de 12.09.2014, ora
10.00, proba interviu. Bibliogra-
fia ºi condiþiile de participare se
afiºeazã la sediul instituþiei ºi pe
site-ul Primãriei Cerãt.  

Compania de Apa Oltenia
SA cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr.133, solicitã autori-
zaþie de mediu pentru activita-
tea „Distribuþia apei”, cod
CAEN 3600 desfãºuratã în co-
muna Brãdeºti, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, zil-
nic între orele 9-14. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic
la sediul APM Craiova pânã la
data de 22.08.2014.

PRIMÃRIA ÞUGLUI ACHI-
ZIÞIONEAZÃ BULDOEXCA-
VATOR SECOND-HAND MÃR-
CILE CATERPILLAR, JCB,
KOMAÞSU NU MAI VECHI DE
ANUL 2000. TELEFON: 0251/
350.205.

 ANIVERSÃRI
Cu ocazia zilei de naº-
tere prietenii din re-
dacþiile revistelor Ra-
muri, Mozaicul ºi Ra-
þiunea ureazã domnu-
lui ªTEFAN TUNSOIU
,,La Mulþi Ani”, multã
sãnãtate, prosperitate
ºi multe sucese în
plan literar ºi familial.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie, aju-
tor bucãtar, vânzãtor
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570;
0251/552.089.

OFERTE SERVICIU
Caut persoanã cu ex-
perienþã pentru croito-
rie comandã. Telefon:
0722/737.885.
Angajez familie seioa-
sã, soþ ºi soþie, pentru
îngrijire ºi administra-
re pensiune Sinaia,
salariu atractiv. Tele-
fon: 0766/481.842.
ANGAJEZ urgent per-
soane în construcþii
pentru Germania cu
acte în regulã. Relaþii la
telefon: 0764/989.669.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþez la domiciliul
clientului. Telefon:
0756/851.652.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garso-
nierã parter stradal, b-
dul Timiºoara, sector
6, Bucureºti. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând aparta-
ment Rovine. Telefon:
0749/247.055.

3 - 4 CAMERE
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
orã din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, ma-
gazie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/336. 634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.

Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând casã
nouã + 680 mp teren
Bordei. Telefon: 0752/
641.487.
Casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire centra-
lã, termopan, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere/variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 camere,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
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ANUNÞ NEGOCIERE DIRECTÃ
 Anulare reluare procedurã de închiriere prin licitaþie publicã organizatã în data

de 27.06.2014

1.  1. Informaþii generale privind autoritatea contractantã, denumirea, codul fiscal, adre-
sa, numãrul de telefon, fax ale autoritãþii contractante:

2.    PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, C.F. 4417214, str. A. I. Cuza, nr. 7,
tel.0251/416235, 0251/411008; fax 0251/411561

3.  2. Informaþii generale privind obiectul închirierii.
4.       Obiectul  închirierii prin negociere directã este  spaþiului cu destinaþia de

radiologie, în suprafaþã de 19,82 mp ºi spaþii comune în suprafaþã de 5,27 mp, care
aparþin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în cadrul Policlinicii Sto-
matologice nr. 4 din municipiul Craiova, cartier Craioviþa Nouã, Bdul Oltenia, nr.
41, în vederea desfãºurãrii activitãþii de radiologie.

5.  3. Informaþii privind documentaþia de atribuire
6.       3.1. Un exemplar din Procedura de atribuire, inclusiv Caietul de sarcini se pune

la dispoziþia oricãrei persoane interesate, care a înaintat o solicitare pe suport de hârtie,înre-
gistratã la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 -Serviciul Centrul de
Informare pentru Cetãþeni ºi Audienþe.

7.        3.2. Procedura de atribuire, inclusiv Caietul de sarcini se pot ridica de la  Primãria
Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, cam.304 ,tel.0251/411008.

8.       3.3. Costul unui exemplar al documentaþiei  de atribuire, inclusiv Caietul de
sarcini, este de 100 lei ºi poate fi achitat în numerar la casieria Primãriei Municipiului Cra-
iova sau prin ordin de plata, cec, etc.

9.  3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor:(7zile înainte de data limitã de depu-
nere oferte) 21.08.2014,ora 10:00

10.  4. Informaþii privind oferta:
11.   4.1. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 10:00
12.   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul  Primãriei Municipiului Craio-

va, str. A.I.Cuza, nr. 7, Serviciul Centrul pentru Informare Cetãþeni ºi Audienþe.
13.   4.3. Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform documentaþiei de atribuire.
14. 5. Data ºi locul la care este programatã începerea procedurii de negociere directã:

28.08. 2014 ora 14:00 la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Sala
Nicolae Romanescu.

15. 6. Soluþionarea litigiilor apãrute :Se realizeazã potrivit Legii contenciosului adminis-
trativ nr.544/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Acþiunea în justiþie se introduce
la Secþia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, telefon/fax:
0251/418612,0251/419851.

16. 7. Data transmiterii anunþului negocierii directe în vederea publicarii:    8.08.2014

Anunþul Reluãrii  procedurii de închiriere prin Licitaþie Publicã
                        Anularea licitaþiei publice organizatã în data de 02.07.2014
1.
2. 1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, fax ale autoritãþii contractante:
3. Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/

411008; fax 0251/411008
4. 2. Informaþii generale privind obiectul închirierii:
5. Spaþiu cu destinaþia de cabinet medical stomatologic în suprafaþã de 21,21mp ce

reprezintã cota de 1/2 a cabinetului cu suprafaþa totalã de 13,01 mp (contratura dr.Brenciu
Cãtãlin) ºi spaþii comune, în suprafaþã de 14,7 mp, ºi spaþii comune în suprafaþã de 5,27mp,
situate la parterul din  Policliniclinica  Stomatologicã  nr. 4 din municipiul Craiova, cartier
Craioviþa Nouã, Bdul Oltenia, nr. 41, în vederea desfãºurãrii activitãþii medicale.

6. 3. Informaþii privind caietul de sarcini:
7. 3.1. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str.

A.I.Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.
8. 3.2. Costul unui exemplar al documentaþiei de atribuire este de 100 lei ºi poate fi achitat

în numerar la casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plata, cec, etc.
9. 3.3. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.08.2014
10. 4. Informaþii privind oferta:
11. 4.1. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 29.08.2014, ora 10:00
12. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La registratura Primãriei Municipiului

Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7.
13. 4.3.Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform documentaþiei de atri-

buire.
14. 5. Data ºi locul la care se va desfaºura ºedinþa publicã: 29.08.2014 ora 11:00 la

sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.
15. 6. Soluþionarea litigiilor apãrute :Se realizeazã potrivit Legii contenciosului adminis-

trativ nr.544/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Acþiunea în justiþie se introduce
la Secþia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj ,str. Brestei, nr.12, telefon/fax:
0251/418612,0251/419851.

7. Data transmiterii anunþului pentru publicare: 08.08.2014

Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã zonã bunã.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghindeni.
Telefon: 0727/186.869.

Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Telefon:
0724/228.827.

Vând teren 1500 mp,
dublã deschidere 60 x
25 ml, la Drumul Jude-
þean, cartier ªimnicu
de Jos, cadastru fãcut.
Se poate parcela. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.
DACIA papuc, fabrica-
þie 1999, ITP, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0745/
527.334.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto S,
T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând (schimb) Honda
RC 33, 650 cm 3, nea-
grã, înscrisã, an 1994.
Telefon: 0762/185.366.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr faþã de uºã sau
uºã stânga faþã Dacia
1310 ultimul model.
Telefon: 0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5 m,
tracþiune hipo/auto, 2
osii, 4 roþi Dacia. Tele-
fon: 0749/012.505.
Vând mobilã dormitor
tineret,nouã, produs
Mobexpert. Urgent, ief-
tin! Telefon: 0251/
412.966.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând urgent piani-
nã. Telefon: 0723/
636.212.

VÂND cavou din bolþari,
groapã suprapusã, ci-
mitirul Sineasca. Tele-
fon: 0745/ 611.459.
Vând sobã teracotã ºi
INSTANT. Telefon:
0740/104.470.
Vând Frigider Arctic 180
litri ºi premergãtor copii.
Telefon: 0745/ 602.001.
Vând porc  150 kg,
Marele Alb. Telefon:
0762/185.366.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.
CENTRALÃ termicã pe
lemne Atmos. Telefon:
0723/394.615.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând 3 scaune frize-
rie. Telefon: 0721/
483.933.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 9 august 2014

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

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

Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puternice
ºi roi bine dezvoltaþi cu
mãtci selecþionate. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând vin zaibãr 5 lei,
ºi þuicã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor, bor-
maºinã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.

Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

SCHIMBURI
Vând sau scimb calo-
rifere de fontã utilizat
(folosit) cu un calofifer
tablã 120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr maºinã de
gãurit trifazicã cu pi-
cior. Teleon: 0749/
012.505.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon: 0766/
304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã, DVD
recorder. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 3
camere, Brazdã, Bl. A3.
Telefon: 0722/ 382.659.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.

Închiriez apartament cu
2 camere, complet mo-
bilat ºi utilat, situat pe str.
Paltinului, cartier Craio-
viþa Nouã, etaj 3. Zonã
liniºtitã, piaþã în proximi-
tate. Preþ: 600 lei. Tele-
fon: 0762/902.397.
Bucureºti - zona Vitan,
garsonierã mobilatã,
AC, confort sporit, etaj
1, balcon. Preþ 230 Euro/
lunã. Exclus Agenþii.
Contract ferm. Telefon:
0722/714.578.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

PIERDERI
Pierdut ªtampilã Radu
Valeria Expert Contabil
Nr. 45640/ 2013, vizã
2014. Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Colegii din redacþia
publicaþiei Raþiunea
deplâng  dispariþia
neaºteptatã a colabo-
ratorului ing. ROªU
THEODOR, om de o
aleasã nobleþe sufle-
teascã ºi transmit sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndurerate!

Familiile Pãnescu Ion,
Miertescu Gheor-
ghe, Rotaru Aurel,
Barbu Mihai, Din-
culescu regretã
dispariþia fulgerã-
toare a prietenului
ing. ROªU THEO-
DOR rãpus de o
boalã nemiloasã.
Suntem alãturi de
familia greu încer-
catã în aceste mo-
mente grele. Sin-
cere condoleanþe!
COMEMORÃRI

Dacã nu ar fi plecat
în Ceruri, scumpa
noastrã soþie, mamã
ºi bunicã BANC
MARIA, ar fi împlinit

astãzi, 9 august 2014,
77 ani. Dumnezeu
s-o odihneascã în
pace! Familia.
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Campioanele României ºi Bulgariei,
Steaua Bucureºti ºi Ludogoreþ Razgrad,
se vor duela în playoff-ul Ligii Campio-
nilor, ultimul hop înaintea grupelor, con-
form tragerii la sorþi, de ieri, de la Nyon
(Elveþia).

Iniþial, vecinii de la sud de Dunãre, la
care este legitimat ºi Cosmin Moþi, nu s-
au aflat printre potenþiale adversare ale
Stelei, fiind în acceaºi urnã, dar retro-
gradarea Legiei Varºovia în Liga Europa,
pe motiv cã a utilizat un jucãtor ineligibil
în returul cu Celtic (câºtigat cu 2-0 în
Scoþia, dar pierdut la masa verde cu 0-3,
dupã 4-1 acasã), a fãcut ca gruparea bri-
tanicã sã fie reprimitã de UEFA în com-
petiþie. ªi cum a avut un coeficient mai

Sâmbãtã
Digi Sport 1
15:00 – HANDBAL (M) – Cupa Politeh-

nica, la Timiºoara: finala micã / 17:00, 19:30
– FOTBAL – Meciuri amicale: HJK Helsinki
– FC Barcelona, Tottenham – Schalke / 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Bastia – Mar-
seille.

Digi Sport 2
17:00 – HANDBAL (M) – Cupa Politeh-

nica, la Timiºoara: marea finalã / 19:00 – FOT-
BAL – Meci amical: Gijon – Sporting Lisabo-
na / 22:00, 3:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Toronto, în Canada: semifinale la simplu.

Digi Sport 3
16:00, 19:35 – MOTO GP – Antrenamen-

te ºi calificãri Marele Premiu al SUA, la India-
napolis.

Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªah-

tior – Metalist Harkov.
Dolce Sport 2
17:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Biel Masters

/ 20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Montre-
al, în Canada / 22:00 – FOTBAL – Camp.

SPORT lA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Franþei: Bastia – Marseille.

Eurosport
10:00 – CAIAC-CANOE – Campionatele

Mondiale, la Moscova, în Rusia / 11:30 –
SNOOKER – Circuitul European, la Riga, în
Letonia: ziua a 2-a / 16:00 – MOTOCICLISM
– Campionatul European: turul 3 / 19:15 –
FOTBAL – Meci amical / 21:15, 23:45 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã Under 20, în
Canada.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Hawtorn

– Melbourne / 16:00 – SNOOKER – Circui-
tul European, la Riga, în Letonia: ziua a 2-a /
18:15 – CICLISM – Turul Poloniei / 19:30 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele Premiu
de varã, la Einsiedeln, în Elveþia.

TVR 2
10:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã:

Steaua – Olimpia Bucureºti.
Look TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – ASA

Tg. Mureº.
Look Plus
18:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Cea-

hlãul.

Duminicã
Digi Sport 1
14:15 – FOTBAL – Meci amical: Liver-

pool – Dortmund / 18:00 – MOTO GP – Cursa
Marele Premiu al SUA, la Indianapolis.

Digi Sport 2
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Lyon

– Rennes / 20:00, 22:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Toronto, în Canada: finala la du-
blu ºi finala la simplu.

Digi Sport 3
19:00 – BASCHET (M) – Preliminarii

Euro 2015: Slovacia – România / 22:00 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Lo-
rient.

Dolce Sport
17:00 – FOTBAL – Supercupa Angliei: Ar-

senal – Manchester City / 20:00 – TENIS (F)
– Turneul de la Montreal, în Canada.

Dolce Sport 2
12:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Biel Mas-

ters / 17:00 – FOTBAL – Meci amical: Hull
City – VfB Stuttgart / 20:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Montreal, în Canada / 22:00

– FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Lo-
rient.

Sport.ro
17:00 – FOTBAL – Supercupa Angliei:

Arsenal – Manchester City.
Eurosport
9:00 – CAIAC-CANOE – Campionatele

Mondiale, la Moscova, în Rusia / 13:00,
16:00 – SNOOKER – Circuitul European,
la Riga, în Letonia: sferturi de finalã ºi se-
mifinale / 19:00 – FOTBAL – Meci amical /
21:00 – SNOOKER – Circuitul European,
la Riga, în Letonia: finala.

Eurosport 2
10:00 – SNOOKER – Circuitul Euro-

pean, la Riga, în Letonia: optimi de finalã /
16:00 – CICLISM – Clasica RideLondon,
în Regatul Unit / 20:30 – HANDBAL (F) –
Campionatele Universitare, în Portugalia:
finala.

Look TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Steaua.
Look Plus
17:00, 19:00 – FOTBAL – Liga I: FC Bo-

toºani – Astra, CSMS Iaºi – Petrolul.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Drumul spre „masa bogaþilor” îºi are punctul terminus în Bulgaria

Steaua – Ludogoreþ, pentru un locSteaua – Ludogoreþ, pentru un locSteaua – Ludogoreþ, pentru un locSteaua – Ludogoreþ, pentru un locSteaua – Ludogoreþ, pentru un loc
în grupele Champions Leagueîn grupele Champions Leagueîn grupele Champions Leagueîn grupele Champions Leagueîn grupele Champions League

STEAUA – Ludogoreþ
(Bul)

FC Salzburg (Aus) –
Malmo FF (Sue)

Aalborg (Dan) – APOEL Nicosia
(Cip)

Slovan Bratislava (Slc) – BATE
Borisov (Blr)

Beºiktaº (Tur) – Arsenal* (Ang)
Standard Liege (Bel) – Zenit (Rus)
FC Copenhaga (Dan) – Leverkusen*

(Ger)
OSC Lille (Fra) – FC Porto* (Por)
Napoli* (Ita) – Bilbao* (Spa)
Maribor (Sln) – Celtic (Sco)
Echipe însoþite de semnul (*) au

acces direct în aceastã fazã a compe-
tiþiei.

Turul e programat în 19/20 au-
gust, iar returul o sãptãmânã mai
târziu, în 26/27 august.

Echipele eliminate merg în grupele
Europa League.

 „Ludogoreþ este o echipã foarte bunã, cu mulþi jucãtori internaþionali ºi care în ultimii ani a
investit foarte mult în strãini ºi, în special, în sud-americani. Cu siguranþã cã va fi o dublã grea, dar
sunt încrezãtor în echipa mea ºi sper sã trecem ºi peste aceastã echipã, care numai bulgarã nu este!
Cred cã soarta calificãrii nu se va juca încã din tur, fiindcã vor fi douã meciuri foarte echilibrate. Nu
conteazã rezultatul din pregãtire, când am pierdut cu 4-2 în faþa lor, fiindcã noi eram la început de
drum ºi perioada de pregãtire este fãcutã pentru a omogeniza echipa ºi pentru a face reglaje la nivel
de pregãtire fizicã ºi tehnico-tacticã. A fost bine cã i-am întâlnit atunci, fiindcã le ºtim potenþialul ºi,
cu siguranþã, aceste douã meciuri vor fi diferite faþã de cel din Anglia. Sunt foarte încrezãtor în
echipa mea ºi vom da totul pentru a ne califica ºi pentru a intra în grupe”.

Constantin Gâlcã – antrenor Steaua.

bun decât Ludogoreþ, i-a trimis pe bul-
gari în urna non-favoritelor.

Danezii de la Aalborg, suedezii de la
Malmo, slovacii de la Slovan Bratislava
ºi slovenii de la Maribor au fost celelalte
echipe cu care ar fi putut cãdea Steaua.

Cine e Ludogoreþ?
Ludogoreþ Razgrad este o echipã nouã

în fotbalul bulgar, fondatã în 2001. Deþine
în acest moment douã cele trei trofee ale
fotbalului de la sud de Dunãre, cel ce re-
compenseazã câºtigãtoarea campionatului
ºi a Cupei Bulgariei. Pentru Ludogoreþ ar
putea veni ºi Supercupa, urmând a se du-
ela peste nu mai puþin de patru zile cu Bo-
tev Plovdiv. Cât priveºte campionatul, ni-

meni nu s-a mai atins de titlu în ultimii trei
ani, Ludogoreþ impunându-se ºi în 2011/
2012 ºi 2012/2013.

În actuala ediþie a întrecerii interne, Lu-
dogoreþ nu a avut un debut tocmai fericit,
acumulând doar patru puncte în primele
trei etape, ceea ce-o plaseazã pe locul 5.

Pânã în playoff-ul UCL, Ludogoreþ a tre-
cut în turul II preliminar de luxemburghe-
zii de la F91 Dudelange (4-0 acasã ºi 1-1
în deplasare), iar în turul III de Partizan
Belgrad (0-0 în Bulgaria ºi 2-2 în Serbia).

Sezonul trecut, parcurs excelent în
Europa

Dupã o primã escapadã scurtã în 2012,
când a fost eliminatã în turul doi prelimi-
nar al Champions League de Dinamo Za-
greb (3-4 la general), Ludogoreþ a avut un
parcurs mult peste aºteptãri în stagiunea
2013/2014. ªi-a început parcursul în UCL,
unde, dupã ce le-a eliminat pe Slovan Bra-
tislava ºi Partizan Belgrad, s-a înclinat în
play-off în faþa lui Basel. Ajunsã în C2, a
cucerit 16 din 18 puncte dintr-o grupã cu
PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb ºi Cer-
nomoreþ Odesa, a eliminat-o apoi pe La-
zio, în „16”-imi, pentru a ceda, finalmen-
te, în „optimi”, în faþa Valenciei (0-4 la
general).

Au distrus Steaua într-un amical
Chiar dacã partidele de verificare nu

sunt considerate foarte relevante de mulþi
dintre specialiºti, este de semnalat faptul
cã Steaua ºi Ludogoreþ s-au întâlnit în
aceastã varã într-o partidã amicalã.
Atunci, formaþia lui Gâlcã a fost complet
impotentã, asistând la o demonstraþie de

forþã a bulgarilor: aceºtia au condus cu
4-0 pânã în minutul 81, ratând ºi douã
lovituri de la 11 metri. Pe final, Steaua a
înscris douã goluri, dar senzaþia a fost
cã echipa din Razgrad a fãcut instrucþie
cu roº-albaºtrii.

17 stranieri are în lot Ludogoreþ, cel
mai important contingent fiind repre-
zentat de brazilieni, 5 la numãr.

Cei mai buni jucãtori ai bulgarilor
din punct de vedere al cotei de piaþã,
aºa cum apar ei pe site-ul de specialita-
te transfermarkt.de: Marcelinho, Vura
(ambii 3 mil. euro), Bezjak, Stoyanov,
Junior Caicara (toþi 2,5 mil. euro).

Echipa tip: Stoyanov - Junior Caica-
ra, Aleksandrov, Moþi, Angulo - M. Alek-
sandrov, Dyakov, Zlatinski, Dani Abalo
- Marcelinho, Bezjak

Programul complet al meciurilor
din playoff, conform tragerii

la sorþi de ieri

“Steaua este o echipã mare
ºi joacã regulat în grupe în
cupele europene. Dacã vom fi
inteligenþi ºi vom aborda
meciurile concentraþi total,
aºa cum am fãcut-o la
jocurile cu Partizan, vom
putea trece de Steaua”.

Georgi Dermendjiev –
tehnician Ludogoreþ.
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Lyon (Fra) – ASTRA
PETROLUL – Dinamo Zagreb** (Cro)
Astana (Kaz) – Villarreal* (Spa)
FC Zwolle* (Ola) – Sparta Praga** (Ceh)
Asteras Tripolis (Gre) – Maccabi Tel Aviv** (Isr)
Dnepr** (Ucr) – Hajduk Split (Cro)
Qarabag** (Azb) – Twente* (Ola)
HJK Helsinki** (Fin) – Rapid Viena* (Aus)
Zimbru Chiºinãu (Mol) – PAOK Salonic* (Gre)
Omonia Nicosia (Cip) – Dinamo Moscova (Rus)
Neftci Baku (Azb) – Partizan Belgrad** (Ser)
Elfsborg (Sue) – Rio Ave (Por)
Karabukspor (Tur) – St. Etienne* (Fra)
Panathinaikos** (Gre) – Midtjilland* (Dan)
Grasshopper** (Elv) – FC Bruges (Bel)
Rijeka (Cro) – Sheriff** (Mol)
Apollon* (Cip) – Lokomotiv Moscova* (Rus)
Young Boys (Elv) – Debrecen** (Ung)

CSO Filiaºi  a învins din nou Bistreþul, într-un joc testCSO Filiaºi  a învins din nou Bistreþul, într-un joc testCSO Filiaºi  a învins din nou Bistreþul, într-un joc testCSO Filiaºi  a învins din nou Bistreþul, într-un joc testCSO Filiaºi  a învins din nou Bistreþul, într-un joc test
Nou promovata în Liga a III-a,

CSO Filiaºi, a dispus joi searã, pe
terenul de la „Termo”, într-un meci
amical, de gruparea de Liga a IV,
Dunãrea Bistreþ, scor 4-2 (1-0).
Golurile trupei pregãtite de Gigi Ciu-
rea au fost marcate de Lupu, Pâr-
vuicã, Dumitraºcu ºi Pais. Oaspe-
þii au înscris prin C. Marin ºi Fl.
Cimpoieru.

Primul 11 al Filiaºului a avut ur-
mãtoarea componenþã: D. Popes-
cu – Ianâcu, Lupu, Vulpe, Cruºo-
veanu – Pais, ªtoiu, Hrelea, Creþu
– Bãlã, Pârvuicã. Au mai intrat: Las-
cu – Cârjan, Rãducanu, Vãlu, D.
Stancu, Fruntelatã, Cândea, Obea-
nu, Dumitraºcu.

De cealaltã parte, Florin Mirea,
tehnicianul celor din Bistreþ, a în-
ceput meciul în formula: Ciocârlan

Astãzi, Adunarea GeneralãAstãzi, Adunarea GeneralãAstãzi, Adunarea GeneralãAstãzi, Adunarea GeneralãAstãzi, Adunarea Generalã
a Asociaþiilora Asociaþiilora Asociaþiilora Asociaþiilora Asociaþiilor

Astãzi, de la ora 11:00, în incinta Facultatãþii de Mecanicã, va avea loc
Adunarea Generalã a Asociaþiilor 2014, eveniment în cadrul cãruia se va
stabili ºi þintarul meciurilor pentru sezonul 2014/2015 al Ligii a IV-a.
Competiþia e programatã sã înceapã o sãptãmânã mai târziu, în 16 au-
gust.

Ordinea de zi a Adunãrii Generale:
1. Raportul Comitetului Executiv ºi raportul administraþiei asociaþiei

privind activitatea desfãºuratã în perioada august 2013 – iulie 2014;
2. Prezentarea ºi aprobarea bilanþului contabil pe anul precedent ºi

descãrcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
3. Prezentarea sintezei ºi aprobarea raportului Comisiei de cenzori;
4. Prezentarea ºi aprobarea planului de activitate a bugetului de veni-

turi ºi cheltuieli pe anul în curs;
5. Afilierea, suspendarea ºi/sau dezafilierea unor membri ai AJF Dolj;
6. Alegerea Vicepreºedintelui asociaþiei ºi completarea componenþei

Comitetului executiv, conform articolului 30 din Statutul Asociaþiei;
7. Prezentarea ºi aprobarea sistemului competiþional 2014/2015;
8. Propunerea ºi aprobarea Secretarului General al AJF Dolj.

– Ciurea, Þuculanu, Goagã, Bou-
leanu – P. Criºan, Munteanu, I. Po-
pescu, I. Barbu – C. Marin, D. Ig-
nat. Au mai jucat Fl. Popescu, Cân-
dea, Buzatu, Ezaru ºi Fl. Cimpoie-
ru. La jumãtatea primului act, Ianâ-
cu de la Filiaºi, respectiv Bouleanu
de la Bistreþ au fost eliminaþi de cen-

tarlul Liviu Antonie, în urma unei
altercaþii transformate apoi într-un
meleu între jucãtorii celor douã
combatante.

Filiaºul ºi Cârcea se mai întâlni-
serã într-un amical în urmã cu ceva
mai bine de douã sãptãmâni, victo-
ria revenind tot lui CSO, scor 2-0.

Petrolul ºi Astra au fãcut
dubla cu cehii

Ghinion teribil pentru giurgiuveni la tragerea la sorþi

Prezentare Dinamo Zagreb
– advesar Petrolul

Câºtigând ultima ediþie de campionat din Croaþia -
de o manierã categoricã, cu 11 puncte avans faþã de
ocupanta locului secund, Rijeka, Dinamo Zagreb avea
aºteptãri mari de la sezonul actual de cupe europene.
Prezenþa în grupele Ligii Campionilor ar fi însemnat
un bonus financiar important, având în vedere cã în
ultimii ani s-au investit sume mari în achiziþionarea de
jucãtori, dar Aalborg s-a dovedit o nucã prea tare.

Croaþii au plãtit tribut faptului cã s-au crezut califi-
caþi prea devreme, dupã victoria obþinutã în Dane-
marca, scor 1-0, ºi au abordat lejer manºa retur, per-
miþându-le adversarilor sã revinã, aproape incredibil,
ºi sã obþinã biletele pentru play-off (2-0 în partida de
miercuri). În aceste condiþii, o eventualã necalificare
în Europa League ar produce un cutremur la vârf,
astfel cã este de aºteptat ca elevii lui Zoran Mamiæ sã
se mobilizeze exemplar ºi sã se comporte asemenea
unui animal rãnit.

Dupã trei etape din nou sezon, Dinamo ocupã lo-
cul 1 în clasament, cu punctaj maxim.

47, 63 milioane de euro este cota de piaþã a lui
Dinamo Zagreb, conform site-ului de specialitate
transfermarkt.de. Wilson Eduardo este cel mai valo-
ros jucãtor, cota lui ajungând la 4,5 milioane de euro,
mai mult decât a oricãrui fotbalist din Liga 1. Ca o
comparaþie, lotul Petrolului este cotat, de aceeaºi sursã,
la doar 17 milioane de euro.

Forþa lui Dinamo Zagreb e datã ºi de nivelul la care
aceºtia efectueazã transferuri. Un exemplu în acest
sens este puºtiul minune Alen Halilovic, care a fost
transferat în aceastã varã la Barcelona. Tânãrul croat
a semnat un contract valabil pe cinci sezoane, suma
plãtitã de catalani fiind de 2,2 milioane de euro. Suma
mai poate creºte, în funcþie de meciurile pe care mij-
locaºul le va juca în tricoul blaugrana.

Echipa tip: Eduardo – Ivo Pinto, Simunovic,
Simunic, Pivaric – Soudani, Brozovic, Wilson
Eduardo, Paulo Machado, Antolic – Cop

Cu un Adrian Mutu care-a
amintit de vremurile sale bune
(gol ºi pasã de gol), Petrolul a
distrus-o pe Viktoria Plzen, în-
vingând-o cu 4-1 chiar în Cehia
(5-2 la general), ºi va înfrunta
în playoff-ul Ligii Europa, dupã
tragerea la sorþi de ieri, pe cam-
pioana Croaþiei, Dinamo Zagreb.
„Lupii galbeni” ar mai fi putut
întâlni pe Twente Enschede,
PAOK Salonic, Rapid Viena sau

Prezentare Lyon
– adversar Astra

Lyon nu mai este echipa care domina acum câþi-
va ani campionatul Franþei ºi care ºi-a propus la
un moment dat chiar câºtigarea Ligii Campionilor.
Anul trecut, “Les Gones” au terminat doar pe lo-
cul 5. Cu toate acestea, Lyon a rãmas o echipã
foarte valoroasã pentru cluburile din þara noastrã.
Anul trecut a jucat în Europa League ºi a fost eli-
minatã de Juventus Torino, în faza sferturilor. 

Conform transfermarkt.com, valoarea totalã a
jucãtorilor lui Olympique Lyon este evaluatã în
acest moment la 93,6 milioane de euro, faþã de
29,8 milioane, cât este evaluat lotul Astrei. Cel mai
bine cotat jucãtor este mijlocaºul defensiv Maxi-
me Gonalons, 14 milioane de euro. Pe locul doi la
acest capitol este Alexandre Lacazette - 10 milioa-
ne de euro, iar podiumul este completat de Clément
Grenier - 9 milioane de euro. Echipa este antrena-
tã de Hubert Fournier, care n-are însã un CV im-
presionant. Înainte de Lyon, antrenorul în vârstã
de 46 de ani le-a mai pregãtit pe FC Gueugnon ºi
Stade de Reims.

Transferurile realizate de Lyon în aceastã varã
nu sunt impresionate. Au plãtit 1,8 milioane de euro
pentru mutarea lui fundaºului Lindsay Rose de la
Valenciennes ºi un milion de euro pentru Christop-
he Jallet, de la PSG. De asemenea, l-a promovat la
prima echipã pe mijlocaºul Corentin Tolisso, iar
Alassane Plea a revenit dupã împrumutul la Au-
xerre. La capitolul plecãri, Lyon i-a pierdut pe Mou-
hamadou-Naby Sarr, Remy Vercoutre, Jimmy Bri-
and ºi Bafetimbi Gomis. Pentru aceºtia, echipa fran-
cezã a încasat doar un milion de euro, bani plãtiþi
de Sporting pentru transferul lui Mouhamadou-
Naby Sarr.

Echipa tip: Lopes – Jallet, Rose, Umtiti, Be-
dimo – Tolisso, Gonalons, Malbranque – Fekir,
Lacazette, Benzia.

Rezultate complete înregistrate joi searã           în tur
Slovan Liberec (Ceh) – ASTRA 2-3 0-3
(Sural 45, Obrocnik 45+3 / Enache 37, Rus 83, Bukari 89)
Viktoria Plzen (Ceh) – PETROLUL 1-4 1-1
(Pilar 40 / Teixeira 20, Mutu 38, De Luca 43, Tamus 69)
CFR CLUJ – Dinamo Minsk (Blr) 0-2 0-1
(Stasevich 71, Udodji 81 pen.)
Hajduk Split (Cro) – Karagandy (Kaz) 3-0 2-4
AIK Fotboll (Sue) – Astana (Kaz) 0-3 1-1
Chikhura (Geo) – Neftci Baku (Azb) 2-3 0-0
Shmona (Isr) – Dinamo Moscova (Rus) 1-2 1-1
Hafnarfjardar (Isl) – Elfsborg (Sue) 2-1 1-4
Metalurg Skopje (Mac) – Omonia (Cip) 0-1 0-3
Esbjerg (Dan) – Chorzow (Pol) 2-2 0-0
Rosenborg (Nor) – Karabukspor (Tur) 1-1 0-0
Sankt Polten (Aus) – Eindhoven (Ola) 2-3 0-1
Lyon (Fra) – Mlada Boleslav (Ceh) 2-1 4-1
Hull City (Ang) – Trencin (Slc) 2-1 0-0
FC Torino (Ita) – Brommapojkarna (Sue) 4-0 3-0
Rio Ave (Por) – IFK Goteborg (Sue) 0-0 1-0
Ermis (Cip) – Young Boys (Elv) 0-2 0-1
Molde (Nor) – Zorya (Ucr) 1-2 1-1
Cern. Odesa (Ucr) – RNK Split (Cro) 0-0 0-2
Soligorsk (Blr) – Waragem (Bel) 2-2 5-2
Rijeka (Cro) – Vikingur (Fer) 4-0 5-1
FK Krasnodar (Rus) – Diosgyor (Ung) 3-0 5-1
Lech Poznan (Pol) – Stjarnan (Isl) 0-0 0-1
Atromitos (Gre) – FK Sarajevo (Bos) 1-3 pr. 2-1
Brondby (Dan) – FC Bruges (Bel) 0-2 0-3
Asteras Tripolis (Gre) - Mainz (Ger) 3-1 0-1
Aberdeen (Sco) – Sociedad (Spa) 2-3 0-2
Trnava (Slc) – St. Johnstone (Sco) 1-1 2-1
Zimbru Chiºinãu (Mol) – Grodig (Aus) 0-1 2-1

Trnava (Slc) – Zurich* (Elv)
AEL Limassol** (Cip) – Tottenham* (Ang)
Dinamo Minsk (Blr) – Funchal* (Por)
Trabzonspor* (Tur) – Rostov* (Rus)
RNK Split (Cro) – FC Torino (Ita)
Lokeren* (Bel) – Hull City (Ang)
Chorzow (Pol) – Metalist Harkov* (Ucr)
PSV Eindhoven (Ola) – Soligorsk (Blr)
Stjarnan (Isl) – Inter Milano* (Ita)
Feyenoord (Ola) – Zorya (Ucr)
Sociedad (Spa) – FK Krasnodar (Rus)
Aktobe** (Kaz) – Legia** (Pol)
Sarajevo (Bos) – Monchengladbach* (Ger)
Dubla manºa e programatã în 21 ºi 28 august.
Echipe însoþite de semnul (*) au acces direct în

aceastã fazã a competiþiei.
Echipele însoþite de (**) vin din turul III prelimi-

nar al Ligii Campionilor.

Trabzonspor.
Astra Giurgiu, cealaltã echi-

pã româneascã calificatã în pla-
yoff-ul întrecerii, tot în dauna
unei trupe din Cehia, Slovan Li-
berec (3-2, dupã 3-0), a cãzut
practic cu cel mai greu adver-
sar posibil: formaþia francezã
Olympique Lyon (din urnã au
mai fãcut parte Dinamo Moso-
va, FC Torino, Hull City ºi Le-
gia Varºovia).

Liga Europa
– turul III preliminar –

manºa secundã

Program playoff
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 2 2 0 0 7-0 6
Dinamo 2 2 0 0 7-2 6
Petrolul 2 2 0 0 5-1 6
Steaua 2 2 0 0 6-2 6
CFR Cluj 2 1 1 0 4-0 4
ASA 2 1 1 0 4-1 4
Gaz Metan 2 1 1 0 3-0 4
Rapid 2 1 0 1 3-4 3
Chiajna 2 1 0 1 2-3 3
Pandurii 2 0 2 0 1-1 2
CSMS Iaşi 2 0 2 0 0-0 2
Viitorul 3 0 2 1 3-4 2
Craiova 3 0 2 1 4-6 2
„U” Cluj 2 0 1 1 2-3 1
Oţelul 2 0 0 2 1-6 0
Botoşani 2 0 0 2 1-7 0
FC Braşov 2 0 0 2 0-6 0
Ceahlăul 2 0 0 2 1-8 0

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa III-a

Universitatea Craiova – Viitorul 2-2
Meciul Rapid – Gaz Metan s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei.
Pandurii – Ceahlăul, sâmbătă, ora 18.30
Dinamo – ASA, sâmbătă, ora 21
FC Botoşani – Astra, duminică, ora 17
CSMS Iaşi – Petrolul, duminică, ora 19
CFR Cluj – Steaua, duminică, ora 21
Chiajna – „U” Cluj, luni, ora 18.30
FC Braşov – Oţelul, luni, ora 21

Duelul dintre „Jerry” şi „Arnold”
a fost deschis pe „Ion Oblemen-
co” de un campion mondial. La
câteva minute după ce câştigase
primul meci la Cupa Craiovei, Au-
relian Roşca, antrenorul naţionalei
under 18 de handbal, a dat lovitura
de începere a partidei Universita-
tea Craiova – Viitorul. Gane a
schimbat în formula de start, dar
inovaţia sa, Acka, a adus un mi-
nus , fiindcă oaspeţii au desc his
scorul pe gafa sa. Ivorianul l-a ata-
cat târziu în careu pe Pană, iar că-
pitanul lui Hagi, Mitrea, n-a fost
ghicit de Brac la lovitura de pe-
deapsă. Atacantul din El Salvador,
Bonilla, dăduse primele emoţii tri-
bunei, dar golul său din debut a fost
din ofsaid. Fără a se deschide prea
mult, cele două echipe au oferit
goluri prin erori defensive. Când
cei 5.000 de fani începuseră deja
să murmure, iar Gane se gândea

Cupa Craiovei la handbal

SCM Craiova a câştigat jocul inaugural

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Ediţia a opta a Cupei Craiovei a debutat ieri cu jocul
dintre SCM Craiova şi Cetate Deva, adjudecat de echipa
lui Aurelian Roşca şi Gigi Sbora cu 27-24, după ce ace-
eaşi diferenţă s-a înregistrat şi la pauză, scor 16-13. Pentru
echipa Craiovei au jucat: Munteanu – Ianaşi, Cioarec, A.
Amariei, Lazarin, Tănăsie, Florică, Pârvuţ, Manolache,

Ionescu, Ciucă, Bonea, Stamin şi Georgescu. Aseară s-
a disputat întâlnirea HCM Vâlcea – U Piteşti.

Astăzi, competiţia continuă cu meciurile: Deva –
Vâlcea (ora 9.30), Craiova – Piteşti (ora 11.15), Pi-
teşti – Deva (ora 16), Craiova – Vâlcea (17.45), apoi
va urma festivitatea de premiere.

Universitatea Craiova –
Viitorul 2-2

Au marcat: Curelea 23, 31 / Mitrea 20, 81 – din pen.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 7.000.
Craiova: Brac 6 – Achim 7, Frăsinescu 6, Acka 4, Vă-

tăjelu 5 – Băluţă 6 (70 Ivan) 6, Madson 6, Ferfelea 5,
Bancu 6 (46 Herghelegiu) 5 – Nuno Rocha 7 – Curelea –
cpt 8 (80 Pleşan) 6. Antrenor: Jerry Gane.

Viitorul: Balauru  5 – Manea 6, Ţâru 4, Puţanu 4 (35
Hodorogea), Mitrea – cpt. 7 – Năstăsie 6, Nedelcu 5 (75
Andelkovic) 5, Daminuţă 6 – Pană 6, Bonilla 6, Tănase 5
(45 Cârstocea) 6. Antrenor: Bogdan Stelea.

Arbitri: Marius Avram – Iulian Radu 5, Vlad Bârlea-
nu (toţi din Bucureşti).

Observatori: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea), Ioan
Sulea (Braşov).

Cartonaşe galbene: Vătăjelu, Acka, Pleşan, Madson /
Nedelcu.

Căpitanii Curelea şi Mitrea au reuşit câte
o dublă în duelul de pe „Ion Oblemenco”

Craiova n-a reuşit să câştige nici contra puştilor lui Hagi,
iar cei 7.000 de spectatori i-au cerut demisia  lui Jerry Gane

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

Ţinuţi în şah
de „Rege”

probabil deja la discursul prin care
să-şi anunţe demisia,  Curelea a
venit cu dubla salvatoare. Ţâru a
fost prea subţire pentru duelul cu
atacantul Ştiinţei,  care a egalat
dintr-un voleu impecabil, după cen-
trarea lui Nuno Rocha. Urcat lân-
gă căpitanul Craiovei, capverdia-
nul a fost mult mai eficient ieri, în
condiţiile în care Ferfelea a cobo-
rât în pereche cu Madson. Al doi-
lea gol a venit pe o fază spectacu-
loasă şi Curelea a avut un procen-
taj de 100 % la ocazii fructificate
în prima repriză. Fostul jucător al
Viitorului, Băluţă, a făcut pârtie pe
dreapta, Bancu a sărit peste minge
păcălind stoperii adverşi, iar Cure-
lea nu s-a speriat de numele lui
Balauru, păcălindu-l cu exteriorul.

În partea a doua jocul s-a des-
chis din start. Băluţă şi Acka n-au
făcut 3-1 în acelaşi minut din două
ocazii mari, pe care Bonilla nu le-a

răzbunat la faza următoare. Când
jocul s-a mai liniştit puţin, Frăsines-
cu, imperial până atunci, l-a servit
pe Pană parcă pentru a-i da şansa şi
lui Brac la prima intervenţie remar-
cabilă. Craiova n-a mai forţat deloc,
aşteptând ca prima victorie a sezo-
nului să vină de la sine, dar puştii lui
Hagi au replicat solid, tot printr-o
fază fixă şi tot prin căpitanul Mitrea,
care l-a învins pe Brac dintr-o lovi-
tură liberă de la 30 metri, oferită oas-
peţilor de acelaşi Acka, depăşit total
de meci. Gane n-a nimerit deloc
schimbările, noii-intraţi neaducând
vreun plus, iar Curelea a ieşit chiar
înaintea golului egalizator. În aceste
condiţii, echipa lui Hagi putea pleca
din Bănie cu toate punctele, dar Bo-
nilla s-a împleticit după ce Brac a
respins în faţă şutul aceluiaşi Mitrea.
Finalul a adus doar huiduieli din tri-
bune şi solicitarea demisiei pentru
Jerry Gane.


