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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- M-a pufni t râsul , Popescule,
când l-am auzit ieri la televizor pe
un manager spunând că a făcut
“doispezece” companii.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro
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naPrimarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa
Vasilescu, a primit ieri vizita unei delegaţii
britanice, formată din ambasadorul Marii Bri-
tanii la Bucureşti, Exce lenţa Sa, Martin Har-
ris , reprezentanţi ai Camerei de Comerţ a co-
mitatului Hampshire ş i directorul executiv al
INES Group, Călin Humă. Potrivit edilului

Lia Olguţa Vas ile scu, vizita dele-
gaţie i britanice a vizat mai multe
aspecte , ş i s -a concre tizat prin
semnarea unor parteneriate me-
nite să ajute la dezvoltarea oraşului Craiova
atât din punct de vedere economic, cât şi cul-
tural şi educaţional.

Ambasadorul Martin Harris, în vizită în Bănie
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Agricultura
românească în
contextul politicii
agricole comune

Vine ri, 5 iulie 2013, înce pând
cu ora 10.00, în Aula Facultăţii
de Agronomie din Craiova,  are
loc dezbate rea cu tema „Agri-
cultura românească în conte xtul
politicii agricole comune”. Vor
participa patru europarlamen-
tari,  membrii ai grupului EPP :
Theodor Stolojan, Rareş Nicules-
cu, Traian Ungureanu şi nu în
ultimul rând, Marian Jean
Marinescu. Se vor prezenta
programele europene  în spriji-
nul agriculturii,  precum şi
viitorul politicilor agricole şi
regionale ale Uniunii Europene.

Ambasadorul Marii
Britanii a vizitat
redacţia cotidianului
„Cuvântul Libertăţii”
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Guvernul va începe în aceastã lunã nego-
cierile cu Fondul Monetar Internaþional (FMI)
pentru încheierea unui nou acord de tip pre-
ventiv, a anunþat premierul Victor Ponta, dupã
ce Consiliul Director al FMI a avizat, sãptã-
mâna trecutã, cu trei derogãri, ultimele eva-
luãri cu România. „Avem astãzi (n.r. – ieri) un

memorandum prin care, în mod oficial, luãm
act de încheierea cu bine a acordului cu Fon-
dul Monetar Internaþional, Comisia Europea-
nã ºi Banca Mondialã. Eu cred cã este un lu-
cru bun pentru România cã am încheiat cu
bine ºi vã mulþumesc tuturor celor care aþi
fãcut eforturi, vorbesc de toþi miniºtrii care

aþi fost implicaþi, ºi nu ºtiu
de ce s-ar fi bucurat atâþia sã
dãm greº, de parcã murea
doar capra noastrã, nu mu-
rea toatã capra þãrii! Mã bu-
cur cã s-a încheiat cu bine ºi
o sã vã autorizãm în mod
oficial sã facem cererea pen-
tru un nou acord, în aceleaºi
condiþii, adicã, nu luãm bani,
nu ne trebuie bani, avem po-
sibilitatea sã ne împrumutãm
pe pieþele private, dar pentru
niºte scopuri ºi niºte obiecti-
ve pe care dupã aceea le veþi
negocia, probabil, dupã vizi-
ta doamnei preºedinte Lagar-

de”, a precizat premierul, la începutul ºedinþei
de Guvern. Autoritãþile au precizat anterior cã
doresc ca noul acord sã fie încheiat pentru o
perioadã de doi ani. Surse guvernamentale afir-
mau miercuri cã este posibil ca oficialii Comi-
siei Europene sã nu mai doreascã sã participe
la un nou astfel de acord.

Acordul României cu FMI ºi UE, în valoare
de 5 miliarde de euro, a fost tratat de autoritã-
þile române ca preventiv, fãrã sã fie trase fon-
duri. Înþelegerea a fost parafatã în primãvara
anului 2011, în continuarea acordului început
în 2009, ºi trebuia sã se încheie în martie 2013.
Board-ul FMI a aprobat în martie cererea au-
toritãþilor române de extindere cu trei luni a
acordului, pânã la sfârºtul lunii iunie, astfel
încât Guvernul sã aibã timp sã reducã ariera-
tele ºi sã adopte mãsuri de îmbunãtãþire a ma-
nagementului companiilor de stat. Directorul
general al FMI, Christine Lagarde, se va afla
în vizitã în România în perioada 15-16 iulie,
urmând sã susþinã la Bucureºti un discurs de-
spre identificarea unei „noi paradigme de creº-
tere” economicã în regiune.

Guvernul începe negocierileGuvernul începe negocierileGuvernul începe negocierileGuvernul începe negocierileGuvernul începe negocierile
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Administratorul judiciar al com-
binatului Mechel Câmpia Turzii,
care a intrat în insolvenþã în luna
aprilie, a dispus disponibilizarea a
148 dintre cei circa 360 de angajaþi
ai societãþii, mãsura fiind anunþatã
de liderul de sindicat, Ioan Pascu,
care a calificat-o ca „ilegalã”. Lide-
rul de sindicat a declarat, ieri, co-
respondentului Mediafax, cã anga-
jaþii au fost înºtiinþaþi miercuri cã
vor primi preavizele începând de
vineri. „Administratorul judiciar al
Mechel Câmpia Turzii a dispus dis-
ponibilizarea a 148 dintre cei circa
360 de angajaþi ai combinatului.
Oamenii au fost înºtiinþaþi miercuri
cã vor primi vineri ºi luni previzele.
Decizia este una ilegalã ºi încalcã
toate procedurile legale, în condiþii-
le în care nu a fost prezentat un plan
de reorganizare a combinatului. Ad-

Senatul susþine cã experþii
Comisiei de la Veneþia vor
confidenþialitate

Experþii Comisiei de la Veneþia, care
se aflã joi ºi vineri (n.r. – ieri ºi astãzi) la
Bucureºti, au cerut ca întâlnirile pe care
le vor avea pe tema revizuirii Constituþiei
„sã aibã caracter confidenþial”, conform
unui comunicat al Senatului remis agen-
þiei Mediafax. Ieri, reprezentanþii Comi-
siei de la Veneþia au avut consultãri cu
membrii grupurilor parlamentare din
Parlamentul României, iar astãzi au pro-
gramatã o întâlnire cu membrii CSM, cu
Asociaþiile Profesionale ale Magistraþilor
ºi cu membrii Comisiei pentru revizuirea
Constituþiei României. „Subliniem faptul
cã delegaþia de la Veneþia ºi-a exprimat
dorinþa ca întâlnirile cu oficialitãþile din
România sã aibã caracter confidenþial. Ast-
fel, evenimentul având loc în perioada va-
canþei parlamentare, accesul mass-media
va fi limitat ºi se va efectua prin interme-
diul Biroului de presã al Senatului”, se
aratã în comunicat. Conform aceleiaºi sur-
se, „la finalul întâlnirii de vineri, 5 iulie
2013, vor avea loc declaraþii de presã”.

10 ani de la semnarea
Tratatului politic de bazã
româno-rus

Ministrul român de Externe, Titus
Corlãþean, ºi omologul sãu de la Mosco-
va, Serghei Lavrov, au fãcut un schimb
de scrisori cu ocazia aniversãrii a 10
ani de la semnarea, pe 4 iulie 2003, a
Tratatului politic de bazã între România
ºi Federaþia Rusã. Lavrov apreciazã în
scrisoarea sa cã „acest document a de-
venit confirmarea intenþiei comune pen-
tru întãrirea încrederii reciproce, reîn-
noirea întregului complex al relaþiilor bi-
laterale, ieºirea lor la un nou nivel cali-
tativ, care corespunde realitãþilor Euro-
pei de astãzi”. La rândul sãu, ministrul
Corlãþean puncteazã în scrisoarea sa cã
„semnarea documentului a marcat un
moment important pentru aºezarea re-
laþiilor bilaterale româno-ruse pe un fun-
dament modern, încununând astfel, deºi
dupã eforturi îndelungate de negociere,
dialogul constructiv la nivelul servicii-
lor diplomatice român ºi rus ºi oferind,
totodatã, noi perspective pentru colabo-
rarea viitoare în domenii de interes pen-
tru România ºi Federaþia Rusã”.

Mechel Câmpia Turzii
concediazã 148 de angajaþiPeste o sutã de angajaþi de la

combinatul Oltchim Râmnicu Vâl-
cea au protestat, ieri, în faþa pavi-
lionului administrativ al societãþii,
nemultumiþi de neplata salariilor
pentru luna mai, iar prefectul Mir-
cea Nadolu, venit în mijlocul pro-
testatarilor, a fost huiduit ºi obligat
sã discute cu sindicatele. „Sunt
peste o sutã de salariaþi care pro-
testeazã, dupã ce au aflat cã mâine
vor primi doar 50% din suma afe-
rentã lunii mai. Aceasta este moti-
varea pentru faptul cã aceºti oa-
meni au ales sã protesteze în faþa
pavilionului administrativ al socie-
tãþii”, a declarat liderul Sindicatu-
lui Victoria din cadrul Oltchim,
Corneliu Cernev. Salariaþii au stri-
gat „Hoþii” ºi „Demisia”. „Oame-
nii, atât cei care lucreazã, dar ºi
cei care au fost disponibilizaþi, sunt
supãraþi cã au fost concediaþi. S-
au concediat aproape o mie de sa-
lariaþi ºi s-a promis cã ulterior com-

Noi proteste la Oltchim
binatul va funcþiona la 65%, dar
noi funcþionãm tot la 7-8%. De
asmenea, cei plecaþi în ºomaj nu
au primit plãþile compensatorii ºi
salariile, iar cei care lucreazã sunt
supãraþi cã vor primi mâine (n.r. -
vineri) doar 50% din lichidarea lu-
nii mai, iar diferenþa la sfârºitul lu-
nii iulie. Oamenii dau vina pe ad-
ministratorul judiciar ºi pe premie-
rul Victor Ponta ºi spun cã situaþia
este explozivã”, a declarat ºi lide-
rul Sindicatului Oltchim Mihai Di-
culoiu. În luna iunie, peste 900 de
salariaþi de la Oltchim - 605 de la
Râmnicu Vâlcea ºi 327 de la Divi-
zia Petrochimicã Bradu-Piteºti - au
fost disponibilizaþi, ei beneficiind de
indemnizaþie de ºomaj ºi venit de
completare. Guvernul a propus
companiei petroliere azere de stat
SOCAR sã preia Oltchim, repre-
zentanþii potenþialului investitor afir-
mând cã vor analiza situaþia înain-
te de a lua o decizie.

ministratorul judiciar nu a motivat
deloc decizia de concediere, aceas-
ta neavând, din punctul nostru de
vedere, nici o justificare economi-
cã”, a spus Pascu. Liderul de sindi-
cat a subliniat cã, în conformitate
cu contractul colectiv de muncã,
angajaþii concediaþi vor trebui sã pri-
meascã trei plãþi compensatorii. Po-
trivit lui Pascu, astãzi de dimineaþã
va avea loc, la Prefectura Cluj, o
întâlnire a prefectului Ioan Gheor-
ghe Vuºcan cu conducerea sindi-
catului ºi cu reprezentanþii adminis-
tratorului judiciar pe tema Mechel
Câmpia Turzii, în vederea gãsirii
unei soluþii care sã împiedice con-
cedierea celor 148 de angajaþi. Com-
binatul siderurgic Mechel Câmpia
Turzii, intrat în insolvenþã în luna
aprilie, ºi-a reluat, în 20 mai, activi-
tatea de producþie.

Ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, a declarat ieri, la in-
trarea în sediul ICCJ, unde se ju-
deca dosarul „Transformatorul”,
în care este acuzat de complici-
tate la abuz în serviciu în formã
calificatã ºi continuatã, fapte co-
mise în perioada în care a fost
acþionar sau administrator la fir-
mele SC Fene Grup SA, SC La
Rocca SRL Iaºi ºi SC Tehnorom
SRL Iaºi, cã sperã sã se finalize-
ze cauza la un moment dat, „spre
binele nostru ºi al MCV-ului”,
precizâd cã de opt ani îi este afec-
tatã cariera de acest proces. La
termenul de ieri, instanþa a audiat
martorii care nu s-au prezentat

la termenele anterioare ºi a ascul-
tat pledoariile finale. „De opt ani,
cariera mea este afectatã de acest
proces. Aºtept de mult timp sã
se termine acest proces, ca sã
pot sã îmi continui cariera politi-
cã”, a spus Fenechiu. Întrebat
dacã se teme de decizia instanþei
în acest dosar, ministrul a rãs-
puns: „V-am mai spus cã doar
proºtii nu se tem în astfel de si-
tuaþii”. Ministrul Transporturilor
a precizat cã în acest dosar este
acuzat de complicitate la abuz în
serviciu, dar complicitatea trebu-
ie demonstratã cu ceva, pentru o
astfel de acuzaþie trebuie sã fi
existat o legãturã anterioarã cu

persoanele care au fost acuzate
cã l-ar fi favorizat în tranzacþiile
fãcute ºi a subliniat cã a fãcut
tranzacþiile pentru care
este acuzat într-o pe-
rioadã în care nu era om
politic. Cei trei magis-
traþi care judecã dosa-
rul „Transformatorul”
au anunþat ieri cã sen-
tinþa va fi datã în 12 iu-
lie. Procurorul DNA a
cerut la termenul de ieri,
instanþei supreme, con-
damnarea lui Relu Fene-
chiu ºi a celorlalþi incul-
paþi la pedepse cu închi-
soare cu executare ori-

entate spre maxim, pentru infrac-
þiunile de care aceºtia pedeapsa
maximã fiind de 15 ani.

Instanþa va da pe 12 iulie pronunþarea în dosarul în care e judecat Fenechiu
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Institutul Naţional de Statisti-
că (INS) a făcut publice, ieri, re-
zultatele definitive ale rec ensă-
mântului populaţiei şi al locuin-
ţelor efectuat în 2011. O lucrare
de referinţă.  Prin procesarea da-
telor s-a conc luzionat că popu-
laţia s tabilă a României, la 20
oc tomb rie  2011,  era de
20.121.641 persoane, în scăde-
re cu 1.559.300 persoane faţă de
recensământul din 2002. O ves-
te relativ tonic ă, înainte de a îna-
inta c u c omentariul de faţă, es te
ac eea că Doljul se menţine, din
punct de vedere demografic, în
primele 6 judeţe ale ţăr ii – exc ep-
tând Bucureştiul – cu o popula-
ţie de 660.500 locuitori, fiind
uşor devansat de judeţele Timiş

MIRCEA CANŢĂR

INS ne-a anunţat câţi suntem
(plus 23.000 de loc uitori) , Con-
stanţa (plus 24.400 de locuitori),
Cluj (plus 31.000 de locuitori).
Preşedintele INS, Tudorel An-
drei, a făcut o interpretare ex-
cathedra a datelor rezultate într-
un rec ensământ al populaţiei şi
locuinţelor din 2011, care a costat
40 de milioane de euro dar,  para-
doxal,  nu oferă nic i ac um certi-
tudinea deplinei veridicităţi, în
perspectiva întoc mirii unor lis te
elec torale permanente c orecte.
Dacă mai interesează pe cineva
acest luc ru. Povestea tulburătoa-
re a referendumului din 29 iulie
2012, privind demiterea preşedin-
telui Traian Băsescu, es te înche-
iată definitiv. Mai exact, i s-a pus
cruce.  Comentariile însă rămân.

Şi este greu de c rezut că vreun
viitor  referendum,  deş i se pome-
neş te de intenţia organizării a
două referendumuri în perioada
imediată,  va mai stârni vreun in-
teres.  Câteva observaţii. Sporul
multianual negativ, dar şi migra-
ţia temporară sau definitivă a pes-
te 2 milioane de români,  sunt re-
alităţi de netăgăduit. Faţă de re-
censământul din 2002,  s-a înre-
gistrat o creştere a populaţiei de
etnie romă (de la 2,5% la 3,3%)
şi o desc reştere a populaţiei de
etnie germană (de la 0,28% la
0,20%). Populaţia de etnie ma-
ghiară – 1.227.600 – reprezintă
6,5%. A fost evidenţiat şi feno-
menul de îmbătrânire a popula-
ţiei. Aşa cum au fost prezentate

datele proc esate, rezultatele defi-
nitive par mai de grabă „conveni-
te”,  decât extrase din măsurăto-
rile din teren. Admiţând comple-
xitatea, dar şi dificultatea reală, din
varii motive, a colectării unor date
exacte la nivelul ţăr ii, se poate
spune acum un lucru rezemat într-
o bază de calcul,  referitor la mă-
rul discordiei din vara trecută. Şi
îl spune premierul Victor Ponta:
cvorumul la refere ndum a fost
atins. Aserţiunea poate fi îndoită
însă prin „izul ei politic”. Replica
preşedintelui Băsescu n-a întâr-
ziat,  etichetându-l pe premier ca
„lips it de responsabilitate”. In-
teresant „schimbul de mingi”! Dar
datele INS spun următoarele:
20.121.641 populaţia ţării. Peste

18 ani – 16.269.839 locuitori.
Cvorumul la referendum a fost de
8.13 4.920,  iar  p rezenţ a de
8.459.053 persoane. O statis tică
variabilă nu există. Ceea ce tre-
buia demonstrat, parţial, s-a de-
mons trat. Suspendarea preşedin-
telui, acum un an, a fost prost pre-
parată şi extrem de pripită. S-a re-
zemat pe traseismul politic, cum,
de altfel, s-a rezemat şi constitui-
rea de majorităţi politic e în atâtea
alte împrejurări prealabile. Cum
spunea o bună jurnalistă pe un
post de televiziune, Traian Băses-
cu a pierdut legitimitatea morală,
dar a lăsat ulterior impresia că
prea puţin îl interesează acest de-
taliu. Deşi, repetăm, între timp s-
a es tompat orice patimă.

Cu o întârziere de câteva minute peste ora
stabilită, consilierii municipali s-au întrunit
ieri într-o şedinţă extraordinară care a avut
pe ordinea de zi două subiecte importante:
alegerea noului viceprimar şi asocierea cu
societatea care se va ocupa de afilierea şi
finanţarea noii echipe de fotbal a oraşului,
CS Universitatea Craiova. Primul punct a
fost chiar nominalizarea unui ales local care
să îl înlocuiască pe Florentin Tudor, fost
vic eprimar f iind obligat să-ş i părăsească
mandatul de viceprimar după ce ANI a sesi-
zat o stare de incompatibilitate în care s-a
aflat acesta în mandatul trecut atunci când,
pentru câteva zile, a fost şi consilier munici-
pal şi membru în consiliul de administraţie
al RAT Craiova.
Viceprimarul s-a ales cu vot secret

După citirea proiectului de hotărâre, pre-
şedintele de şedinţă i-a invitat pe consilierii
din sală să vină cu propuneri. Alesul local
UNPR, Teodor Sas l-a anunţat pe colegul
său, Mihail Genoiu, pentru această funcţie.
Nonimalizarea sa fiind singura care s-a fă-
cut, numele acestuia a fost trecut pe buleti-
nele de vot, consilierii municipali fiind invi-
taţi apoi, în ordine alfabetică, să le ridice.
Cum votul a fost secret, fiecare consilier a
mers cu buletinul în cabina de vot care a
fost instalată într-un colţ al sălii şi şi-a ex-
primat votul. După ce toţi aleşii locali, inclu-
siv viceprimarul Cristina Calangiu, şi-au exer-
citat acest drept, comisia de validare a anunţat
rezultatul.
Mihail Genoiu, votat în unanimitate

Consilierul UNPR, Mihail Genoiu, care
este şi prim-vicepreşedintele filialei judeţene
a partidului, a fost desemnat viceprimar cu
20 de voturi „pentru”, adică maximum po-
sibil. Consilierul Bianca Predescu a explicat

Mihail Genoiu
este noul viceprimar
al Craiovei
Uneperistul Mihail Genoiu a fost desemnat, ieri, cu unanimitate
de voturi, în funcţia de viceprimar al Craiovei, înlocuindu-l astfel
pe Florentin Tudor care şi-a pierdut mandatul în urma unei
incompatibilităţi sesizate de ANI.

că, din totalul de 27 de consilieri municipali
„s-a pierdut” un loc, după plecarea lui Flo-
rentin Tudor acesta fiind declarat vacant.
Din cei 26 de consilieri, cinci au fost decla-
raţi absenţi – doi lipsind motivat şi trei ne-
motivat -, iar unul nu a participat la vot.
Mihail Genoiu a ales să nu meargă în cabină
cu buletinul, abţinându-se de la vot deşi ar fi
avut varianta să îşi acorde votul lui însuşi.
Toţi cei 20 de consilieri care şi-au exprimat
votul, l-au desemnat pe Mihail Genoiu drept
viceprimar.
Fără declaraţii

Alegerea sa a aplaudată de consilieri şi de
un grup de oameni care nu proveneau din
rândurile funcţionarilor municipali şi care au
stat pe rândurile din spate ale sălii în timpul

derulării procedurii de vot. După desemna-
re, Mihai Genoiu a părăsit locul pe care l-a
ocupat timp de un an de zile, în calitate de
consilier municipal, şi a mers la prezidiu, asi-
gurând flancul drept al primarului Olguţa Va-
silescu.Cum nimeni nu a făcut comentarii
despre această numire, nici primarul, nici
colegii consilieri şi nici chiar noul vicepri-
mar nefăcând declaraţii, ordinea de zi a con-
tinuat apoi în mod obişnuit. În altă ordine de
idei, fostul viceprimar, Florentin Tudor, oda-
tă cu mandatul de viceprimar şi-a pierdut şi
dreptul de a îndeplini funcţii publice în de-
curs de trei ani.
Ascensiune directă în administraţie

Mihail Genoiu este la primul mandat de
cons ilier  municipal, el candidând pe lis ta

elec torală a UNPR care a fost desc hisă
de fos tul primar, Antonie Solomon,  pe
atunci candidatul acestui partid. La scru-
tinul de anul trecut, formaţiunea sa a obţi-
nut 26,48% din voturi (f iind unul dintre
cele mai bune scoruri obţinute de UNPR
la nivel naţional) ş i, c onform algoritmului,
a avut dreptul să fie reprezentată în CLM
Craiova de şase cons ilieri. Cum Antonie
Solomon s-a retras de pe lis tă,  Mihai Ge-
noiu a intrat primul în consiliu. El a ac u-
mulat deja o experienţă de un an de zile în
CLM Craiova, fiind printre consilierii care
au avut intervenţii pe marginea proiecte-
lor de hotărâre,  dar  şi propuneri şi inter-
pelări la adresa municipalităţii.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În perioada 30 iunie – 2 iulie, în
Râmnicu Vâlcea, s-a desfãºurat faza
zonalã a Competiþiei Naþionale de
Descarcerare ºi de Acordare a Primu-
lui Ajutor Calificat. Echipele din ca-
drul Inspectoratelor pentru Situaþii de
Urgenþã judeþene ºi al municipiului
Bucureºti au fost reunite în cadrul
acestei competiþii pentru testarea
deprinderilor practice, în cadrul unor
scenarii diferite de acordare a primu-
lui ajutor în caz de accidente sau alte
situaþii de urgenþã. La competiþie au
participat ISU Vâlcea –organizator;
ISU Dolj; ISU Mehedinþi; ISU Argeº;
ISU Gorj ºi ISU Olt. Echipajele s-au
întrecut pe parcursul a douã probe,
prima de descarcerare din vehicule,
iar a doua de acordare a primului aju-
tor calificat. În urma
concursului s-au
evidenþiat cel mai
bun comandant de
echipaj de descarce-
rare – plt. adj. ºef
Barbu Cristian - ISU
“OLTENIA” Dolj;
cel mai bun servant
de descarcerare -
ISU “OLTENIA”
Dolj; cel mai bun pa-
ramedic - ISU “OL-
TENIA” Dolj.

Bineînþeles cã,
având cei mai buni

specialiºti, reprezentanþii ISU Dolj au
câºtigat competiþia, ºi vor participa la
finala competiþiei, ce va fi organizatã
de ISU “Horea” al judeþului Mureº.

Din echipa ISU Dolj au fãcut par-
te urmãtorii subofiþeri: plt. Robert
Cioc - conducãtor de echipã, plt. adj.
ºef Cristian Barbu - comandant de
echipaj, plt. adj. Gabriel Docea - ser-
vant descarcerare, plt. maj. Lauren-
þiu Burtoiu - servant descarcerare,
plt. Mihai Pãun - servant paramedic,
plt. Gheorghe ªerban - servant para-
medic ºi plt. Ovidiu Ariciu - servant
paramedic, dupã cum a precizat ofi-
þerul de presã al ISU Dolj, mr. Florin
Cocoºilã, adãugând cã anul viitor
ISU Dolj va fi gazda ºi organizatorul
fazei zonale a concursului.

ISU Dolj, câºtigãtor al Competiþiei
Naþionale de Descarcerare

În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova au reþinut cã, „pe
26.12.2012, pe fondul unor neînþele-
geri anterioare, inculpata Renghea
Melania Celestina agent principal
de poliþie în cadrul
Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Olt s-a
deplasat cu un autotu-
rism la domiciliul pãrþii
vãtãmate B.G. (n.r. -
Barbu Gheorghe)
(comisar ºef de poliþie în
cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Olt ºi
fostul sãu ºef), care a
invitat-o în casã, inculpa-
ta insistând sã o înso-
þeascã în autoturism.
Dupã ce partea vãtãmatã
a urcat pe locul din
dreapta al autoturismului,
inculpata a pus în miºcare
vehiculul, deplasându-se pe o
distanþã de aproximativ 40 m, unde
a oprit ca urmare a insistenþelor
pãrþii vãtãmate. În autoturism,
partea vãtãmatã B. G. a întrebat-o

pe inculpata Renghea Melania
Celestina care este motivul vizitei
sale, ocazie cu care aceasta i-a spus
cã din cauza sa are probleme la
actualul loc de muncã (Postul de
Poliþie Brâncoveni), întrucât fãcuse
afirmaþii denigratoare la adresa sa

în discuþiile cu actualul ei ºef.
Partea vãtãmatã a infirmat acuzele
aduse de inculpatã care, în
momentul imediat urmãtor, a
înjunghiat-o în zona abdominalã cu

Procurorii Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Craiova au trimis-o în judecatã pe po-
liþista Melania Renghea, din cadrul IPJ Olt,
sub acuzaþia de tentativã de omor calificat asu-

pra ºefului ei, comisarul-ºef Gheorghe Barbu.
În plus nu s-a confirmat cã agenta ar fi fost su-
pusã unor abuzuri sexuale, aºa cum declarase
în faþa anchetatorilor.

Poliþista Renghea de la IPJ Olt,  la judecatã pentru
tentativã de omor calif icat asupra ºefului ei

Tragedia s-a petrecut ieri diminea-
þã, în jurul orei 09.30. Poliþiºtii doljeni
ºi echipajele de intervenþie ale In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-

genþã (ISU) Dolj au fost solicitate sã
intervinã pe DN 6, între comunele
Coºoveni ºi Leu, la un accident de
circulaþie. Echipe de Descarcerare,
SMURD, douã ambulanþe dar ºi mai
multe echipaje de poliþiºti de la Ser-
viciul Rutier Dolj au ajuns la faþa lo-
cului, gâsind un autoturism Opel fã-
cut praf dupã ce s-a ciocnit frontal
de un TIR. În autoturism se aflau ºofe-
rul, Cristian Roºu, de 38 de ani, din
comuna Leu, fiica sa, Alexandra, de
13 ani, ºi fiul sãu, Andrei, de numai 5
ani. Primii doi au decedat pe loc în
urma impactului, în timp ce micuþul

de 5 ani a fost gãsit în stop cardio-
respirator. Medicii din cadrul echi-
pajului SMURD au demarat manevre-
le de resuscitare, însã, dupã mai bine

de jumãtate de orã, n-au mai putut
face altceva decât sã declare ºi de-
cesul copilului.

Povestea s-a complicat rapid, în
momentul în care poliþiºtii de la Rutie-
rã au început sã discute cu martorii.
Tatãl ºoferului, ajuns ºi el la faþa locu-
lui, în stare de ºoc, a explicat cã se
aºtepta la asemenea deznodãmânt,
întrucât fiul sãu îi spusese cã n-o sã-
l mai vadã nici pe el, nici pe copii. Dupã
mai multe convorbiri telefonice pur-
tate cu soþia sa, plecatã la muncã în
Spania, bãrbatul, supãrat, Cristian a
ameninþat cã-ºi pune capãt zilelor.

Astfel cã, ieri dimineaþã când ºi-a
urcat fata ºi bãiatul în maºinã ºi a
demarat în trombã, tatãl lui Cristian
s-a dus direct la Postul de Poliþie ca
sã anunþe cã fiul sãu poate face o
prostie. În timp ce-i explica ºefului
de Post toatã povestea, a venit apelul
pe 112 care anunþa accidentul...

O tragedie
care a bulversat comuna

Primarul comunei Leu, Iulian
Cristescu, ne-a explicat cã poliþiºtii
au demarat o anchetã pentru a sta-
bili exact circumstanþele în care s-a
produs tragedia. Pe de altã parte, din
discuþiile purtate cu tatãl lui Cris-
tian Roºu s-a confirmat cã acesta
spusese cã o sã-ºi punã capãt zile-
lor ºi o sã-i ia cu el ºi pe copii. „Ce
sã vã spun... Nu cunosc în detaliu
situaþia familiei, însã, din câte am
înþeles, într-adevãr, i-ar fi cerut ier-

tare tatãlui sãu, apoi a urcat în
maºinã ºi a plecat cu cei doi copii.
Ce s-a întâmplat apoi, este o tra-
gedie care ne-a bulversat pe toþi.
Fata, Alexandra, era elevã în cla-
sa a VIII-a, încheiase cu media 8.38,
deci un copil bun, iar bãieþelul era
la grãdiniþã. Locuiau împreunã cu
tatãl lui Cristian, ºi niciodatã nu
au creat nici un fel de probleme în
comunã. Noi am început deja sã
facem o anchetã socialã, însã este
nevoie de implicarea noastrã, a
autoritãþilor locale, ºi îl vom spri-

jini pe tatãl lui Cristian cu tot ce
va fi nevoie, inclusiv financiar. Este
o tragedie care ne-a bulversat pe
toþi...”, ne-a declarat Iulian Cris-
tescu, primarul comunei Leu.

Ieri dupã-amiazã, dosarul acci-
dentului a ajuns pe masa procurori-
lor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Asta pentru cã, având în
vedere declaraþia tatãlui lui Cristian
Roºu, dar ºi faptul cã mai existã un
martor, chiar dacã a murit ºi el, Cris-
tian Roºu este acuzat cã ºi-a ucis
copiii. Finalul dosarului este previ-
zibil, având în vedere cã autorul a
decedat, însã acesta este procedu-
ra în asemenea situaþii.

„Într-adevãr, s-a înregistrat o
cauzã penalã la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, în care se
fac cercetãri sub aspectul comite-
rii infracþiunii de omor deosebit de
grav – asupra a douã sau mai mul-
te persoane. Asta întrucât existã
indicii cã ºoferul, cu intenþie, ºi-a
luat copiii în maºinã ºi a provocat
accidentul, pãtrunzând pe contra-
sens unde s-a lovit de TIR”, ne-a
declarat procuror Magda Bãdescu,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Trei persoane, un bãrbat de 38 de ani, din
comuna Leu, împreunã cu fiica sa, de 13 ani,
ºi bãiatul de 5 ani, au sfârºit tragic, ieri dimi-
neaþã, dupã ce, maºina în care se aflau a pã-
truns pe contrasens ºi s-a izbit violent de un
TIR care circula regulamentar. Accidentul s-
a petrecut pe DN 6, între localitãþile Coºo-
veni ºi Leu. Întrucât existã indicii temeinice
cã bãrbatul de 38 de ani a intrat intenþionat
cu autoturismul în TIR, pentru a-ºi pune ca-

pãt zilelor, mai ales cã spusese cã va face asta,
iar la locul accidentului nu s-au gãsit urme de
frânare, procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au deschis un dosar penal în ca-
uzã, sub aspectul comiterii infracþiunii de omor
deosebit de grav asupra celor doi copii. Chiar
dacã soluþia în dosar este previzibilã, având
în vedere cã autorul este mort, magistraþii
craioveni trebuie sã respecte procedurile în
asemenea situaþii.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

A intrat intenþionat cu maºina într-un TIR, ucigându-ºi copiiiA intrat intenþionat cu maºina într-un TIR, ucigându-ºi copiiiA intrat intenþionat cu maºina într-un TIR, ucigându-ºi copiiiA intrat intenþionat cu maºina într-un TIR, ucigându-ºi copiiiA intrat intenþionat cu maºina într-un TIR, ucigându-ºi copiii

un cuþit de bucãtãrie (cu lama de
13,5 cm), pe care îl avea în autotu-
rism, încercând sã-i aplice ºi o a
doua loviturã în aceeaºi zonã, însã,
ca urmare a acþiunii de apãrare a
pãrþii vãtãmate, acesta a deviat în
genunchiul stâng”, dupã cum se

aratã în comunicatul
Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova.
Anchetatorii au mai
stabilit cã cei doi ºi-au
provocat reciproc ºi alte
leziuni, în final ajungând
la spital.

„Referitor la plânge-
rea formulatã de
inculpatã cu privire la
presupuse abuzuri
sexuale comise asupra
sa de cãtre alte persoane
(ofiþeri de poliþie din
cadrul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului
Olt, procurori, avocaþi),

din cercetãrile efectuate în cauzã a
rezultat cã faptele sesizate nu
existã”, se mai aratã în comunicatul
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova.
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Mâine ºi poimâine, pe 6 ºi 7
iulie, cu ocazia concertelor sus-
þinute de Filarmonica „Oltenia”,
în cartierele Craioviþa Nouã ºi
Valea Roºie, vor avea loc mo-
dificari de trasee ale RAT Cra-
iova, dupã cum urmeazã: mâi-
ne, între orele 14.00 ºi 22.00,
traseele 3b ºi El tur vor avea
cap de linie la „Craioveºti” (in-
tersecþia strãzii „G. Enescu” cu
bulevardul „Oltenia”), iar tra-
seele 9 ºi El retur vor avea cap
de linie la „Materna” (intersec-
þia bulevardului „Tineretului” cu
bulevardul „Oltenia”). În acest
timp, vor fi suspendate staþiile

Traseele RAT Craiova,
modificate în Craioviþa

ºi Valea Roºie
Programul Naþiunilor Unite

pentru Dezvoltare, în partene-
riat cu Administraþia Naþi-
onalã a Penitenciarelor
Universitatea de Vest Timi-
ºoara ªcoala Naþionalã de
Studii Politice ºi Adminis-
trative Centrul Regional de
Formare Profesionalã a
Adulþilor Cãlãraºi, a orga-
nizat, ieri, la Hotel Europe-
ca din Craiova, seminarul
regional cu tema „Bune
practici privind incluziu-
nea socialã a foºtilor de-
þinuþi”, în cadrul proiectu-
lui „Revenirea foºtilor de-
þinuþi pe piaþa muncii ºi in-
tegrarea lor în societate” -
proiect co-finanþat din Fon-
dul Social European prin
Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-
2013. În cadrul acestui se-
minar, Dana Cenuºã, re-
prezentant al Administraþiei
Naþionale a Penitenciare-
lor a prezentat un docu-
mentar privind problemati-
ca reintegrãrii persoanelor pri-
vate de libertate, documentar
care a fost urmat de o dezbate-
re interesantã pe marginea pro-
blemei delicvenþei juvenile, pre-
cum ºi despre reintegrarea în
societate a minorilor ºi tinerilor
deþinuþi.  „Seminarul de astãzi
are rolul de a încuraja dialogul
între membri ai acestui grup vul-
nerabil (deþinuþi ºi foºti deþinuþi),

„Bune practici privind incluziunea
socialã a foºtilor deþinuþi”

Inginerul Daniel Stanciu, primul specia-
list al Camerei Agricole Dolj, îºi nuanþea-
zã argumentaþia când face referiri la pre-
vederile Legii nr.168/2013 privind apro-
barea OG 8/2013 pentru modificarea ºi
completarea Legii 571/2003 privind regle-
mentarea unor mãsuri financiar-fiscale.
Oricum, ºtie despre ce vorbeºte. ªi mai
ºtie cã instituirea impozitului pe venitul
agricol nu este o mãsurã bine primitã în
lumea ruralã. Opineazã cã legea, aºa cum
a apãrut, chiar dacã încã n-a fost sufi-
cient „prelucratã” în rândul producãtori-
lor agricoli, are prevederi suportabile prin
corectivele aduse OG 8/23 ianuarie a.c..
De pildã, constituie venituri neimpozabile
cele obþinute la cereale, plante oleaginoa-
se, cartofi, sfeclã de zahãr, hamei pe rod,
pânã la suprafaþa de 2 ha. De ce nu s-a
luat ca bazã suprafaþa de 5 ha? La spe-
ciile de animale (vaci ºi bivoliþe) pânã la
douã capete, la oi pânã la 50 de capete, la
capre pânã la 25 de capete. De aseme-
nea nu se percepe nici o formã de impo-
zit. Se impoziteazã, în schimb, veniturile
obþinute la peste 75 de familii de albine,
peste 100 capete pãsãri de curte ºi aºa
mai departe. Ori, asemenea efective re-
prezintã, sã fim serioºi, forme de subzis-
tenþã în lumea ruralã ºi impozitarea veni-
turilor, în asemenea cazuri, pare de-a drep-

tul anacronicã. Nu mai spunem cã preve-
derea este mai mult teoreticã. Cum sã i
se numere unui gospodar orãtãniile din
curte, când el însuºi nu ºtie cu exactitate
câte sunt? Una este o fermã avicolã, cu

efective notabile, care asigurã eficienþa
exploatãrii, ºi alta creºterea în sistem ex-
tensiv, pentru nevoile gospodãriei. Apoi,
apicultorii trebuiau excluºi cu desãvârºire
de la orice formã de impozitare, fie ºi pen-

tru motivul cã aceastã îndeletnicire tre-
buie stimulatã, cum s-a întâmplat de-a lun-
gul timpului, când sediul Apimondiei era
la Bucureºti. Începând cu anul fiscal 2014,
normele de venit se stabilesc de cãtre di-
recþiile teritoriale de specialitate ale Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, se aprobã de cãtre direcþiile generale
ale finanþelor publice teritoriale ale Minis-
terului Finanþelor Publice, pânã cel târziu
la data de 15 februarie a anului pentru care
se aprobã aceste norme de venit. Plata
impozitului anual, conform deciziei de im-
punere anualã, se efectueazã cãtre buge-
tul de stat în douã rate egale, astfel: 50%
din impozit pânã la data de 25 octombrie
inclusiv ºi restul de 50% pânã la data de
15 decembrie inclusiv. Ca sã conchidem:
de moarte ºi impozite nu mai scapã nici
producãtorii agricoli. Numai cã dacã îl
asculþi, ceea ce este mai greu, pe minis-
trul Agriculturii, Daniel Constantin, vor-
bind despre demersurile sale menite a veni
în sprijinul „producãtorilor agricoli”, poþi
cãdea în eroarea de a-l lua în serios. Când
el nu este altceva decât un politruc de
duzinã, fãrã mare legãturã cu domeniul
de activitate încredinþat. Poate fi convins
cã prin astfel de mãsuri, care, fireºte, nu-
i aparþin în totalitate, se acoperã de multe
etichetãri nefavorabile. (M. Alexandru)

Impozitul pe venitul agricol: Deºi „rezonabil”,Impozitul pe venitul agricol: Deºi „rezonabil”,Impozitul pe venitul agricol: Deºi „rezonabil”,Impozitul pe venitul agricol: Deºi „rezonabil”,Impozitul pe venitul agricol: Deºi „rezonabil”,
mai de grabã nemulþumeºtemai de grabã nemulþumeºtemai de grabã nemulþumeºtemai de grabã nemulþumeºtemai de grabã nemulþumeºte

„Poºtã” ºi„15 Kaufland”. Poi-
mâine, pe 7 iulie, între orele
14.00 ºi 22.00, va fi deviat tra-
seul 25. Pe tur, va circula pe
traseul:  Garã - strada „Sf.
Apostoli” - strada „Spaniei” –
strada „Mirceºti” – strada
”Henry Coandã” – „Selgros”,
fiind suspendatã staþia ,,Piaþa
Valea Roºie”. Pe retur, va cir-
cula pe traseul „Selgros” -
strada „Henry Coandã” - stra-
da „22 Decembrie 1989 - stra-
da „Rovinari” - strada „Împã-
ratul Traian” – „Garã”. Va fi
suspendatã staþia „Bloc G5”.
(L.Moþîrliche)

reprezentanþi ai penitenciarelor
ºi autoritãþi publice, dar ºi de a

facilita schimbul de informaþii
între organizaþiile implicate în
implementarea proiectului ºi
pãrþile interesate, în vederea
identificãrii celor mai bune so-
luþii de reintegrare în societate
a foºtilor deþinuþi”, a precizat
Dana Cenuºã.

Prezenþã inspiratã a judecãtorilor
În cea de-a doua parte a

evenimentului, Dana Bologh,
Administraþiei Naþionale a Pe-

nitenciarelor a prezentat
„Strategia Naþionalã de
Reintegrare Socialã a Per-
soanelor Private de Liber-
tate”. Au fost mai multe
intervenþii din partea Aso-
ciaþiilor ºi ONG-urilor în
legãturã cu soluþiile ºi mo-
dalitãþile privind reintegra-
rea foºtilor deþinuþi, pre-
cum ºi în legãturã cu po-
veºtile de succes a celor
ieºit din penitenciare ºi
reintegraþi în societate. O
intervenþie punctualã, ca-
nalizatã pe subiect, cu
exemple elocvente, a ve-
nit din partea judecãtori-
lor, în salã fiind prezentã
pe tot parcursul seminaru-
lui Denisa Ghervase, jude-
cãtor Secþia Penalã Tribu-
nalul Dolj, care a pus o în-
trebare celor care încer-
cau sã sugereze cã jude-
cãtorii  ar trebui sã dea
sentinþele abia dupã ce fac
vizite în penitenciare. „Vã

întreb...ce pedeapsã ar merita
un tânãr de 16 ani care violea-
zã o copilã de 12 ani ??? Mai
este nevoie de vizitã la peniten-
ciar...Noi dãm o sentinþã, pe
care o chibzuim mult timp, doar
în conformitate cu Codul de
Procedurã Penalã...”, a spus
Denisa Ghervase, judecãtor la
Tribunalul Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a precizat ieri
cã, în acest context, dacã se va
luam în considerare situaþia po-
liticã ºi socialã din Uniunea Eu-
ropeanã, creºterea populismu-
lui ºi scãderea încrederii în Uni-
unea Europeanã, sã poate spu-

Vicepreºedintele PPE, Marian-Jean Marinescu:

Parlamentul European (PE) a
votat cu o largã majoritate rezo-
luþia privind cadrul financiar mul-
tianual 2014-2020. Deputaþii eu-

ropeni au salutat acordul politic
la care s-a ajuns în cadrul reuniu-
nii Consiliului European de sãp-
tãmâna trecutã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
„PE a obþinut douã îmbunãtãþiri importante la CFM: flexibilitatea în

alocarea fondurilor, respectiv revizuirea din 2016. Nu trebuie sã ui-
tãm însã cã sunt încã necesare decizii importante ale Consiliului, re-
feritoare la actualul exerciþiu financiar: onorarea plãþilor restante pentru
2013 prin adoptarea de bugete rectificative suplimentare, absolut ne-
cesare pentru a respecta angajamentele Comisiei, în special pentru
politica de coeziune. Aº adãuga aici ºi necesitatea punerii în practica
a acordului din Consiliul European din februarie 2013 privind aplica-
rea regulii n+3 pentru România ºi Slovacia”

ne cã acest acord s-a realizat în
condiþii dificile ºi cã poate fi
considerat un sprijin pentru sta-
bilitatea europeanã. „Un buget
multianual este de preferat unui
buget anual deoarece contribu-
ie la menþinerea unitãþii Uniunii.
Pe de altã parte, însã, dacã ne

gândim cã s-a aplicat pentru
prima datã procedura bugetarã
din Tratatul de la Lisabona, pu-
tem sã spunem cã Parlamentul
European nu a utilizat avantaje-
le oferite de aceastã procedu-
rã, ºi anume codecizia pentru
politicile orizontale. Bugetul UE
a fost decis în Consiliul Euro-
pean, ºi, datoritã condiþiei de
unanimitate, a fost decis de un
numãr restrâns de state mem-
bre. Pânã la urmã, important
este cã existã un acord ºi tre-
buie sã îl salutãm ºi respec-
tãm...”, a subliniat vicepreºe-
dintele EPP. 

Demararea acþiunilor
pentru introducerea resurselor
proprii în construirea bugetului

Parlamentul este pregãtit sã
voteze în cursul acestei toam-
ne, Regulamentul CFM ºi noul
Acord Interinstituþional, de în-
datã ce sunt primite textele fi-
nale. PE solicitã Consiliului ono-
rarea, în cel mai scurt timp po-
sibil, a tuturor cererilor de plãþi

restante pentru 2013 ºi adopta-
rea fãrã întârziere a unor buge-
te rectificative, acoperitoare
pentru 2013, condiþionând ad-
optarea bugetului 2014-2020 de
realizarea acestor acþiuni. Acor-
dul la care s-a ajuns cuprinde
cererile principale ale PE: flexi-
bilitate, rectificare bugetarã în

2016, demararea acþiunilor pen-
tru introducerea resurselor pro-
prii în construirea bugetului. Pe
27 iunie 2013, Parlamentul Eu-
ropean, Preºedinþia Consiliului
de Ministri al UE ºi Comisia Eu-
ropeana au ajuns la un acord
politic cu privire la cadrul finan-
ciar multianual 2014-2020.

“Consiliul Legislativ nu a în-
þeles cel puþin trei lucruri impor-
tante. Unul ar fi acela cã dorim o
schimbare de sistem care nu mai
are un executiv cu doi ºefi, pre-
ºedinte ºi prim-ministru - suma
conflictelor politice majore, con-
statatã inclusiv prin decizii ale
Curþii Constituþionale”, a subliniat
senatorul Chiuariu, într-un co-
municat de presã remis redacþiei.
Pe de altã parte, parlamentarul li-
beral a spus cã acelaºi Consiliu

Senatorul Tudor Chiuariu:

Senatorul Tudor Chiuariu, vicepreºedinte PNL
pentru afaceri constituþionale, considerã cã sunt
cel puþin trei lucruri importante pe care Consiliul
Legislativ ar fi trebuit sã le înþeleagã, implicit
faptul cã revizuirea Constituþiei vizeazã tocmai o
schimbare fundamentalã de sistem constituþional.

nu a înþeles nici
faptul cã membrii
Comisie prin noua
formã a Constitu-
þiei a dorit sã con-
sacre demnitatea
umanã în primele
articole ale Consti-
tuþiei, pentru cã

ansamblul modificãrilor aduse
Legii fundamentale vizeazã toc-
mai punerea omului, cetãþeanu-
lui, contribuabilului, justiþiabilu-
lui, consumatorului, în centrul
sistemului constituþional. „De
aceea articolul privind demnita-
tea umanã trebuie sã fie plasat la
începutul textului ºi nu în titlul II
«Drepturi, libertãþile ºi îndatori-
rile fundamentale», similar Con-
stituþiei Germaniei”, a mai spus
Tudor Chiuariu.

Traseismul politic,
subiect separat

Senatorul USL a mai trecut în
revistã un alt lucru neglijat de Con-
siliu Legislativ ºi anume cã în pri-
vinþa traseismului politic (punctul
37), Consiliul Legislativ n-a înþe-
les cã prevederea referitoare la in-
terzicerea constituirii unor grupuri
politice noi pe parcursul legisla-
turii acoperã ºi situaþia când de-
putaþii ºi senatorii nu pãrãsesc
partidul din partea cãrora au fost
aleºi ºi deci nu-ºi pierd calitatea
de membru al Parlamentului, dar
încearcã sã constituie un alt grup
parlamentar. „E o prevedere com-
plementarã celei referitoare la pier-
derea mandatului prin demisia din
partid”, declarã senatorul PNL
Tudor Chiuariu.

Deputatul Claudiu Manda, a de-
clarat într-o emisiune televizatã cã
ceea ce s-a întâmplat la Liceul “Di-
mitrie Bolintineanu” din Bucureºti
este un caz izolat, unde instituþiile
abilitate ale statului au intervenit cu
promptitudine ºi ºi-au fãcut dato-
ria. “Acesta este un caz izolat. Nu
cred cã o astfel de situaþie, o reþea
construitã, ar mai fi ºi în alt liceu
sau centru de examinare din Ro-
mânia. Dacã ar fi existat, ar fi fost
descoperitã. Este bine cã instituþii-
le abilitate ale statului îºi fac dato-
ria. Elevii trebuie sã înveþe, iar exa-
menul de Bacalaureat trebuie sã fie
unul corect, care sã îi departajeze
pe aceºtia”, a declarat preºedintele
PSD Dolj, Claudiu Manda.  Parla-
mentarul a mai spus cã este de

Deputatul Claudiu Manda este
de acord cu solicitarea FSLI

acord cu solicitarea Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt
pentru adoptarea de urgenþã a mã-
surilor necesare pentru organiza-
rea concursurilor de ocupare a
funcþiilor de directori ºi directori
adjuncþi din unitãþile de învãþãmânt:
„Este adevãrat cã din 2008 nu au
mai fost organizate concursuri pen-
tru ocuparea funcþiilor de directori.
Eu cred cã ar trebui organizate, iar
directorii sã aibã un proiect de ma-
nagement. Am exemplul judeþului
Dolj, unde multora dintre directori
le-a expirat mandatul în primãvara
anului trecut. Nu s-a þinut concurs,
motiv pentru care aceºtia au fost
numiþi prin detaºare în interesul în-
vãþãmântului....”, a mai spus Clau-
diu Manda.
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Camera de Comerþ din Hampshire
a semnat un parteneriat cu Camera
de Comerþ ºi Industrie Dolj, în timp
ce studenþii Universitãþii din Craio-
va vor avea oportunitatea sã facã
schimb de experienþã cu colegii de
la Universitatea din Southampton.
“Vizita delegaþiei britanice la Craio-
va a avut trei componente: una din-
tre ele - foarte importantã - a fost
cea economicã. Au venit sã ne vi-
ziteze reprezentanþii Camerei de Co-
merþ a regiunii Hampshire, iar aceas-
tã vizitã s-a finalizat cu un partene-
riat semnat între Camera de Comerþ
din Hampshire ºi Camera de Comerþ
Dolj. O altã componentã a acestei
vizite a fost pe domeniul educaþiei.
Aceasta este axatã pe beneficiul eco-
nomic al comunitãþii, prin stabilirea
unei colaborãri în vederea schimbu-
lui de studenþi ºi a schimbului în do-
meniul cercetãrii medicale. Obiecti-
vul este ca studenþii sã poatã sã ob-
þinã o diplomã comunã a celor douã
Universitãþi, din Craiova ºi din Sout-
hampton. De asemenea, vizita dele-
gaþiei britanice a avut ºi o compo-
nentã culturalã. Este vorba de con-
certul care are loc în aceastã searã
(n.r. - Joi 4 iulie) cu compozitori ro-
mâni ºi britanici. Domnul Cãlin Humã,
reprezentant al investitorilor britanici,
este ºi compozitor, aºadar dumnea-
lui va avea o piesã în programul din

Ambasadorul Martin Harris, în vizitã în Bãnie:
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a
afirmat ieri cã zborul direct Craiova – Lon-
dra, care va începe din aceastã toamnã, con-
stituie un avantaj foarte mare pentru Bãnie.
De asemenea, edilul Craiovei a mai spus cã
îºi doreºte o cursã Craiova – Istanbul, având
în vedere cã “vom aduce un mare investitor
turc în Craiova”. “Sperãm noi sã avem în
curând ºi o cursã de la Istanbul, cu atât mai
mult cu cât vom muta un mare investitor turc
în Craiova. Practic, în acel moment se va
umple parcul industrial care este la ora ac-

Lia Olguþa Vasilescu, primarul Craiovei:

“Este primul an în care organizãm Zilele Britanice la Craiova. Acest lucru
se întâmplã, în primul rând, datoritã colaborãrii pe care am avut-o pânã acum
cu ambasadorul Marii Britanii, Martin Harris, cãruia vreau sã-i mulþumesc
pentru cã devine din ce în ce mai mult un cetãþean al oraºului nostru”.

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguþa
Vasilescu, a primit ieri vizita unei delegaþii bri-
tanice, formatã din ambasadorul Marii Brita-
nii la Bucureºti, Excelenþa Sa, Martin Harris,
reprezentanþi ai Camerei de Comerþ a comita-
tului Hampshire ºi directorul executiv al INES

Group, Cãlin Humã. Potrivit edilului Lia Olgu-
þa Vasilescu, vizita delegaþiei britanice a vizat
mai multe aspecte, ºi s-a concretizat prin sem-
narea unor parteneriate menite sã ajute la dez-
voltarea oraºului Craiova atât din punct de
vedere economic, cât ºi cultural ºi educaþional.

aceastã searã”, a anunþat primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

Cultura, educaþia ºi mediul
economic, parteneriate
de succes între Craiova

ºi Marea Britanie
La rândul sãu, ambasadorul Marii

Britanii la Bucureºti, Excelenþa Sa,
Marin Harris, devenit deja un obiº-
nuit al Craiovei datoritã vizitelor nu-
meroase pe care le-a efectuat în ulti-
mul timp în Bãnie, a spus cã relaþiile
dintre Craiova ºi Marea Britanie se
intensificã rapid. Acesta a mai spus
cã este impresionat de respectul pe
care municipalitatea Craiovei îl acor-
dã culturii britanice. “Mã bucur sã
fiu din nou în Craiova, sunt un vizi-
tator frecvent al acestui oraº frumos.
Observ cã relaþiile între Marea Brita-
nie, Craiova ºi judeþul Dolj se inten-
sificã rapid. ªi este firesc, pentru cã
eu sunt de pãrere cã avem multe în
comun ºi cred cã aceastã delegaþie
din comitatul Hampshire, care este
foarte important în Marea Britanie, a
dezvoltat relaþiile cu Craiova ºi Dolj,
în câteva aspecte importante. Am
încheiat astãzi un acord între Came-
ra de Comerþ din Hampshire ºi cea
din Dolj, care ar fi o cale foarte im-
portantã pentru ca orice afacere sã
aibã o conexiune. Eu cred cã am deja

multe poveºti de succes în ceea ce
priveºte investiþiile britanice aici în
Craiova. Cummins Tehnologies este
unul dintre cele mai bune exemple.
Trebuie sã fie un exemplu ºi pentru
alþi oameni de afaceri care sã fie în-
curajaþi sã investeascã aici. Am în-
cheiat un parteneriat între Universi-

tatea din Craiova ºi cea din Sout-
hampton, ºi cred cã aceasta din urmã
a fãcut mult pentru a dezvolta relaþii-
le între oamenii de afaceri ºi cei de
ºtiinþã. Eu cred cã aici, în Craiova,
Universitatea are multe aspecte im-
portante pentru cercetare, pentru
dezvoltare ºtiinþificã ºi economicã ºi
cred cã prin acest parteneriat, noi,
britanicii, putem avea o contribuþie
semnificativã la aceastã dezvoltare.
De asemenea, un alt aspect impor-
tant în parteneriatul nostru este cul-
tura. Am fost foarte impresionat,
când am inaugurat piaþa Whilliam
Shakespeare, aflatã în centrul oraºu-
lui. Am fost impresionat de respec-
tul acordat culturii britanice. Amba-
sada Marii Britanii va sprijini aceas-
tã legãturã ºi în viitor”, a afirmat am-
basadorul Marii Britanii la Bucureºti,
Martin Harris.

“Mii de companii din Marea
Britanie se vor uita

cãtre Craiova”
Directorul executiv al INES

Group, Cãlin Humã, iniþiatorul plat-
formei BRIDGE, primul portal de afa-

ceri pentru judeþul nostru, realizat
împreunã cu conducerea Consiliu-
lui Judeþean Dolj, a spus cã a ales
judeþul nostru “pentru cã aici am gã-
sit acei oameni care au avut viziu-
ne”. Cãlin Humã e de pãrere cã în
scurt timp investitorii britanici vor
fi atraºi cãtre mediul de afaceri din
Craiova. “Am creat un mecanism
prin care putem trece la cooperarea
directã dintre companii ºi asociaþii-

le de afaceri din Marea Britanie
ºi România. Acest lucru a fost
pus la punct ºi mediatizat în ulti-
mii doi ani, iar acum este gata ºi
deja începem sã încãrcãm com-
panii pe el, iar pânã la sfârºitul
anului vor fi mii de companii din
Marea Britanie care se vor uita
cãtre Craiova, astfel încât vom
putea atrage investitori ºi vom
crea locuri de muncã aici. În ace-
laºi timp, cu bunãvoinþa autori-
tãþilor locale, am deschis în Ham-
pshire un birou reprezentativ al
acestei regiuni. Avem onoarea

ca acest birou sã fie în cadrul Came-
rei de Comerþ din Southampton ºi
acesta va fi prima interfaþã a oameni-
lor de afaceri englezi cu mediul de
afaceri din Craiova. Sperãm ca în tim-
pul cel mai scurt sã direcþionãm un
mare numãr de interese britanice cã-
tre regiunea dumneavoastrã ºi sã
avem succes”, a afirmat Cãlin Humã,
director executiv al INES Group.

“Este foarte important
sã colaboreze cu mediul

academic britanic”
Mulþumit de parteneriatul înche-

iat între Universitatea din Craiova

ºi Universitatea din Southampton,
rectorul Dan Claudiu Dãniºor a spus
cã aceastã colaborare va începe cu
acord de mobilitatea a cadrelor di-
dactice, studenþilor ºi a personalu-
lui administrativ. “Vreau sã-i mulþu-
mesc doamnei primar Lia Olguþa
Vasilescu pentru sprijinul pe care
municipalitate îl acordã Universitã-
þii din Craiova, precum ºi domnului
ambasador Martin Harris pentru cã
sprijinã ºi parteneriatul dintre noi ºi
Universitatea din Marea Britanie.
Pentru UCv este o oportunitatea,
mai ales cã instituþia de învãþãmânt
superior din Southampton este axa-
tã pe transferul de tehnologie ºi par-
teneriatele cu mediul economic. Uni-
versitãþile româneºti nu au un sis-
tem foarte dezvoltat de parteneriat
între academie ºi economie ºi noi
încercãm de multã vreme sã con-
struim un astfel de parteneriat. Par-
teneriatul nostru cu una dintre cele
mai importante universitãþi britani-
ce va începe cu un acord de mobili-

tate a cadrelor didactice, studenþi-
lor ºi personalului administrativ ºi
vom încerca sã profitãm de experi-
enþa partenerilor noºtri din Marea
Britanie pentru a întãri centrul de
transfer tehnologic din Craiova
printr-un schimb de experienþã care
sã ne ajute cum anume trebuie sã
funcþioneze un astfel de sistem într-
o economie liberalã de piaþã, lucru
pe care, deocamdatã, trebuie sã re-
cunoaºtem cã nu ºtim sã-l facem
cum se cuvine. Este foarte impor-
tant sã colaboreze cu mediul acade-
mic britanic”, a afirmat rectorul Uni-
versitãþii din Craiova, Dan Claudiu
Dãniºor.

tualã la Aeroport. Din acest motiv va trebui
sã dezvoltãm un alt parc industrial. Le-am
prezentat investitorilor care au venit astãzi
din Marea Britanie ºi facilitãþile pe care noi
le avem. Noi avem forþã de muncã, avem toa-
te avantajele posibile, existã la ora actualã
doar o singurã problemã – aceea a locurilor
de muncã pe care noi sperãm din toatã inima
sã o rezolvãm în urmãtoarea perioadã. Cu atât
mai mult cu cât, dupã o discuþie pe care am
avut-o ieri cu domnul ministru ªova, la finalul
acestui an totul va fi finalizat pentru construc-

þia autostrãzii Craiova-Piteºti, începând din
primãvara anului viitor. Atunci chiar nu mai
avem nici un motiv sã ne plângem. Avem ºi
podul Calafat - Vidin care a preluat aproape
tot traficul care vine din Grecia, Turcia, Bul-
garia. Iatã cã începem sã devenim un punct
foarte important pe harta economicã a Româ-
niei. Aºteptãm investitori din Marea Britanie.
La ora actualã suntem în negocieri foarte avan-
sate cu un puternic investitor din Marea Bri-
tanie ºi sperãm sã vinã cât mai mulþi”, a spus
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.
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„Armonii cromatice” de Marius
Turaiche, la Galeria „Vollard”

Casa de Cultură
„Traian Demetres-
cu” în colaborare cu
Gruparea de Jan-
darmi Mobilă „Fraţii
Buzeşti” organizează
astăzi, ora 17.00,
vernisajul expoziţiei
personale de pictură
a artistului plastic
Marius Turaiche.
Intitulată „Arm onii
cromatice”, aceasta
este prezentată pe si-
mezele Galeriei „Vol-
lard” (strada „Traian Demetrescu” nr. 31). Deşi este licenţiat
în Filosofie-Sociologie, devenind apoi doctor în ştiinţe medica-
le – în prezent medic şi comisar-şef de poliţie –, autorul are o
bogată activitate artistică. Încă din 1987 a deschis expoziţii
personale la Muzeul de Artă şi alte instituţii din Craiova, dar şi
în Bucureşti, Slatina, Calafat sau la Centrul Cultural Român din
Vidin (Bulgaria). Are tablouri în colecţiile particulare atât din
România, cât şi din Germania, Italia, USA, Franţa, Japonia,
Danemarca, Norvegia, Elveţia ş.a. Cea mai recentă expoziţie a
sa – „Omagiu lui Eminescu” – a avut loc în urmă cu nici o
lună, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.

Înscrieri la Concursul Naţional
de Proză „Mihail Sadoveanu”

Muzeul Literaturii
Române Iaşi şi Uni-
unea Scriitorilor din
România – f iliala
Iaş i, în parteneriat
c u Editura „Juni-
mea”, Consiliul Ju-
deţean şi Primăria
Municipiului Iaşi,
vor organiza, în pe-
rioada 1-3 noiem-
brie, cea de-a IV-a
ediţie a Concursului
Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”. Pot participa autori
în vârstă de până la 50 de ani, care nu sunt membri ai USR şi
ale căror lucrări nu au fost publicate sau premiate la alte con-
cursuri literare. Aceştia se pot înscrie la cele două secţiuni:
Junior (până la 16 ani) sau Senior (cu vârsta cuprinsă între
17 şi 50 de ani). Juriul concursului va acorda, pentru fiecare
categorie, Premiul „Mihail Sadoveanu”, premiile I, II şi III (în
bani), precum şi menţiuni din partea revistelor literare parte-
nere, constând în publicarea textelor. Data-limită de înscriere
este 4 octombrie 2013 (data poştei), informează organizato-
rii. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul Mu-
zeului Literaturii Române Iaşi (www.muzeulliteraturiiiasi.ro).

Premii pentru elevii din parohia
Secui

Biserica „Sfântul Ni-
colae” din localitatea dol-
jeană Secui desfăşoară
un amplu parteneriat cu
Şcoala Generală din lo-
calitate, împletind activi-
tăţile didac tice cu c ele
catehetice. Astfel, pe în-
treg parc ursul anului
şcolar, elevii din Secui îşi
pregătesc practic lecţia
de Religie în tinda biseri-
c ii,  alături de preotul
Marius Preda. „Scopul activităţilor catehetice este de a fami-
liariza tinerii cu învăţătura practică a Bisericii. Pe lângă lecţiile
predate, elevii au participat la slujbele religioase, au învăţat
care sunt veşmintele preoţeşti şi sfintele vase, au învăţat ru-
găciuni etc., cei mai buni dintre participanţi fiind premiaţi de
parohie pentru perseverenţa în învăţare şi dragostea de cele
sfinte. În acest sens, au primit diplome de merit, icoane şi
bani”, a declarat preotul Marius Preda, parohul credincioşilor
din Secui, pentru Biroul de presă al Mitropoliei Olteniei. Pre-
mierea a avut loc în Biserica „Sfântul Nicolae” din localitate,
după slujba Sfintei Liturghii.

Salonul Naţional de Fotografie-Document
va putea fi vizitat până duminică

„Foarte mulţi craioveni au venit să descopere secre-
tele satului oltenesc tradiţional în labirintul din centrul
Craiovei. De aceea, ne-am gândit că ar fi bine să prelun-
gim perioada de expunere şi vizitare a colecţiei de foto-
grafii din 4 iulie până la sfârşitul acestei săptămâni. Aşa-
dar, doritorii sunt aşteptaţi în continuare în fiecare zi,
între orele 10.00 – 22.00, intrarea fiind gratuită”, a men-
ţionat managerul Muzeului Olteniei, dr. Florin Ridiche.

A IV-a ediţie a Salonului Naţional de Fotografie-
Document, cu tema  „Temporalitate, spaţii, expresii
şi atitudini în satul oltenesc tradiţional”, reprezintă o
retrospectivă a ediţiilor precedente ce beneficiază de o
scenografie fără precedent în zona Olteniei. Povestea
satului oltenesc tradiţional este expusă prin intermediul
a o sută de imagini, într-un cadru expoziţional inedit,
un labirint expoziţional amenajat în centrul oraşului. Pe
lângă vizitarea expoziţiei, craiovenii au fost invitaţi la
ateliere, unde meşteri autentici le-au dezvăluit tainele
meşteşugurilor tradiţionale, şi la proiecţii de filme do-
cumentare cu caracter etnografic.

Proiectul face parte din programul „Descoperă se-
cretele Olteniei”, este susţinut de Consiliul Judeţean
Dolj şi se derulează în parteneriat cu Primăria şi Consi-
liul Local Municipal Craiova. Parteneri sunt Muzeul Na-
ţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi Institutul de Etno-
grafie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti,
Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Muzeul

Pentru că  s-a dovedit a fi un real succes, fiind
vizitat într-o săptămână de peste 3.000 de persoa-
ne, Salonul Naţional de Fotografie-Docum ent –
organizat de Secţia de Etnografie  a Muzeului
Olteniei pe esplanada Teatrului Naţional din Cra-
iova (Piaţa „William Shakespeare”) – va rămâne
deschis până duminică, 7 iulie.

„Impresii”… alb-negru şi color
ale membrilor Foto Club-ului Arad

Înscrisă în seria de manifestări
şi schimburi de experienţă pe care
Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu”
din Craiova le-a iniţiat cu alte foto-
cluburi din ţară şi din străinătate,
expoziţia „Im presii” cuprinde o
multitudine de genuri şi tematici
abordate de cei opt expozanţi. Este
vorba despre Mircea Boran, Gheor-
ghe Budiu, Claudia Bucsai, Radu
Bulzan, Călin Creştin, Paul Draga,
Rely Tarniceri şi Octavian Tocaciu.

„Colecţia a fost dispusă pe au-
tori, astfel încât publicul craiovean
va putea admira creativita-
tea şi ingeniozitatea fiecăruia
în parte, în funcţie de te-
maticile şi genurile diferite
pe care le-a abordat. De la
fotografia de portret la cea
de stradă, de la reportajul
scenic la etnografie, de la
nud la peisaj, iubitorii de fo-
tografie pot găs i o paletă
foarte largă de genuri şi te-
matici inedite şi tratate într-o
manieră personală”, a pre-
cizat artistul fotograf Mir-
cea Anghel – A.FIAP, pre-
şedinte al Fotoclubului „Mi-

În organizarea Fotoclubului
„Mihai Dan-Călinescu”, la
Galeriile de Artă ale Cercului
Militar Craiova are loc astă-
seară, ora 19.00, vernisajul
expoziţie „Impresii” a membri-
lor Foto Club-ului Arad. Cei
opt autori expozanţi, care
şi-au anunţat participarea la
eveniment – între care şi
preşedintele Mircea Boran –
prezintă pe simezele 53 de
lucrări alb-negru şi color.

hai Dan-Călinescu” din Craiova.
Acesta a adăugat că fotoclubul

craiovean va organiza pentru co-
legii săi arădeni un workshop în
zona Horezu, în zilele de 6 şi 7 iu-
lie, în cadrul căruia le vor prezen-
ta cele mai importante obiective
ale zonei.

Foto Club Arad a apărut la sfâr-
şitul anului 1968, fiind înfiinţat de
un grup de fotografi, în frunte cu
Kelen Ferenc – preşedinte, apoi, în
perioada 2001-2006, preşedinte de
onoare. De-a lungul anilor, a orga-
nizat nenumărate saloane colective
şi personale. „Ars fotografica” a
avut loc în luna decembrie a fiecă-
rui an, începând cu 1981, şi este o
tradiţie a clubului. Cea mai impor-
tantă ediţie rămâne cea din 1998,
care a avut o participare internaţio-
nală: Belgia, Canada, Cehia, Dane-
marca, Franţa, Germania, Israel,
Italia, Moldova, România, SUA. De
asemenea, clubul a mai organizat
opt ediţii ale Bienalei „Natura”,
ultimele în colaborare cu Clubul de
turism montan „Condor Club Arad”.

„Ne străduim să continuăm tra-
diţia clubului aducând expoziţii foto
în Arad, deschizând, totodată, ex-
poziţii colective şi personale. Foto
Club Arad a organizat, din 2001
până în 2013, peste 50 de expoziţii
foto, iar membrii noştri au partici-

pat la peste 50 de saloane foto
în ţară şi străinătate. În pre-
zent, clubul nostru are 35 de
membri. Începând din 2007
asociaţia noastră organizează
un curs autorizat de perfecţi-
onare în arta fotografică (ab-
solvit de 102 persoane), din
2009 un cerc foto gratuit pen-
tru tineri, dar  şi cursuri de
editare foto”, precizează re-
prezentanţii Foto Club-ului
Arad, care, anul acesta, vor
organiza mai multe evenimente
cu ocazia împlinirii a 45 de ani
de activitate. .

de Artă şi Etnografie Calafat – Palatul „Marincu”, Mu-
zeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” din Vâlcea şi
Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Gorj.
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S-a crezut, în momentul numirii sale, sur-
prinzãtoare, în august 2013, cã generalul Ab-
del Fattah Al-Sissi (58 de ani), absolvent al
Academiei Militare egiptene în 1977, studii
în Marea Britanie ºi SUA, va fi ascultãtor ºi
obedient. Dupã mai multe zile de contestãri
masive  a le  preºedinte lu i  Mohamed Mors i ,
ºeful Statului Major al armatei ºi, de aseme-
nea, ministrul Apãrãrii, a anunþat miercuri, 3
iulie a.c., seara, suspendarea Constituþiei ºi
destituirea preºedintelui democratic ales. În
cursul alocuþiunii televizate, Abdel Fattah Al-
Sissi a relatat un episod, din luna noiembrie,

care încã n-a fost uitat. El a explicat atunci cã
a propus un dialog naþional, pe care preºedin-
tele Mohamed Morsi l-a declinat în ultimul
moment. Criza asupra proiectului Constituþiei
era în plinã desfãºurare, dar preºedintele is-
lamist a decis sã treacã legea fundamentalã,
prin „referendum”, împotriva protestelor opo-
ziþiei. Manifestãrile din jurul palatului prezi-
denþial s-au soldat cu mai mulþi morþi din rân-
dul ambelor tabere, pro ºi anti-Morsi. Pentru
ieºirea din crizã, Abdel Fattah Al-Sissi a pro-
pus convocarea tuturor forþelor politice la o
masã rotundã, ºi preºedintele egiptean, dupã

ce a fost de acord, a refuzat finalmente, reu-
niunea fiind acceptatã doar de opoziþie. Mai târ-
ziu s-a aflat cã instanþa superioarã a confreriei
Fraþilor Musulmani i-a interzis lui Morsi sã aibã
un dialog egal cu opoziþia. Armata nu i-a iertat
niciodatã sabotarea iniþiativelor sale. Preºedin-
te al Curþii Constituþionale de doar câteva zile,
judecãtorul Adly Mansour a fost  desemnat
miercuri, de armatã, sã îi succeadã lui Morsi,
ca interimar, iar ieri acesta a depus jurãmân-
tul. Ca o ironie a sorþii, Mansour a fost numit
preºedintele Curþii Constituþionale chiar de
Morsi, la jumãtatea lui mai.

În Egipt, revanºa lui Abdel Fattah Al-SissiÎn Egipt, revanºa lui Abdel Fattah Al-SissiÎn Egipt, revanºa lui Abdel Fattah Al-SissiÎn Egipt, revanºa lui Abdel Fattah Al-SissiÎn Egipt, revanºa lui Abdel Fattah Al-Sissi

Abdel
Fattah

Al-Sissi

Adly Mansour

Mohamed
Morsi

Cine este generalul Al-Sissi?
De câteva zile, numele sãu este scandat

cu voce tare de cãtre mulþimea din Piaþa
Tahrir, care îl vede deja preºedinte. Sissi este
în continuare generalul Abdel Fattah Al-Sissi,
ministrul Apãrãrii, ºeful Armatei ºi preºe-
dintele Consiliului Suprem al Forþelor Armate
(CSFA), dar apare într-o bunã poziþie pen-
tru a prelua frâiele puterii, cel puþin tempo-
rar, dupã ce armata s-a angajat într-o lovi-
turã de stat. Are 58 de ani ºi face parte dintr-
o generaþie de ofiþeri care n-a participat, în
1967 ºi 1973, în rãzboaiele contra Israelului.
A fost ataºat militar al ambasadei Egiptului
în Arabia Sauditã, apoi comandant al zonei
de nord din Alexandria ºi director al servi-
ciului de informaþii militare. Întreþine relaþii
diplomatice ºi militare privilegiate cu aliaþii
americani. În 2011, era cel mai tânãr mem-
bru al CSFA, autoritatea ce reuneºte cele
21 de înalte grade ale armatei egiptene, fi-
ind responsabil de tranziþia politicã în perioada

dintre cãderea lui Hosni Mubarak ºi alege-
rea lui Morsi. Acesta din urmã l-a numit pe
general în funcþia actualã, în august 2012,
dupã pensionarea forþatã a preºedintelui
CSFA, mareºalul Hussein Tantaui, ºi a ºefu-
lui Armatei, Sami Anan. La acea vreme,
multe zvonuri au circulat despre acest ne-
cunoscut ales de un preºedinte civil ºi încã
cu barbã. Un prezentator de televiziune
apropiat de preºedinte, Tewfik Okacha, l-a
acuzat pe Al-Sissi a fi vocea Fraþilor Mu-
sulmani în sânul CSFA. Aceasta datoritã
faptului cã soþia generalului ar fi fost deplin
acoperitã – informaþie neconfirmatã – iar
una dintre rudele sale, mai exact un unchi,
ar fi fost membru al Fraþilor. Un general care
l-a cunoscut pe Al-Sissi l-a descris ca „un
om evlavios, foarte religios, dar fãrã vreo
legãturã cu vreunul din partide”. Conserva-
tor ºi naþionalist, Al-Sissi întruchipeazã pro-
babil nãzuinþa egiptenilor din ultimii doi ani.

Noul preºedinte interimar,
un judecãtor anonim

Spre deosebire de principalii lideri ai opo-
ziþiei - precum laureatul premiului Nobel

pentru Pace Mohammed ElBaradei sau fos-
tul lider al Ligii Arabe, Amr Moussa – nu-
mele lui Adly Mansour nu a apãrut nicioda-
tã printre potenþialii succesori ai lui Morsi.
Acest anonimat relativ i-a interesat proba-
bil pe militarii dornici sã avanseze o figurã
neutrã pentru a asigura tranziþia, care se
anunþã dificilã. Judecãtorul Adly Mansour
a depus ieri jurãmântul în calitate de preºe-
dinte interimar al Egiptului, ceremonia fiind
difuzatã în direct de televiziunea egipteanã.
„Mã angajez sã pãstrez sistemul Republicii,
sã respect Constituþia ºi legea ºi sã apãr in-
teresele poporului”, a declarat Mansour la
învestire. Imediat dupã anunþul privind de-
miterea lui Morsi, armata a preluat contro-
lul instituþiilor-cheie din Egipt ºi a mobilizat
blindate pe strãzile principalelor oraºe, ar-
gumentând cã, altfel, sutele de mii de mani-
festaþi l-ar fi omorât de Morsi. Liderul opo-
ziþiei egiptene, Mohamed ElBaradei, împre-
unã cu clerici religioºi musulmani ºi creºtini,
vor prezenta, cu aprobarea armatei, „o foa-

ie de parcurs” care prevede alegeri legisla-
tive ºi prezidenþiale anticipate. Nu a fost însã
stabilitã o datã pentru scrutinul anticipat. Ar-
mata egipteanã, împreunã cu
opoziþia, au anunþat, de aseme-
nea, suspendarea Constituþiei.

Morsi, transferat
la Ministerul Apãrãrii

Ex-preºedintele Mohamed
Morsi a fost transferat singur la
Ministerul Apãrãrii, a anunþat ieri
dimineaþa un înalt responsabil al
Fraþilor Musulmani pentru AFP.
„Morsi a fost separat de echipa
sa ºi dus la Ministrul Apãrãrii”,
a declarat Gehad al-Haddad,
responsabil în cadrul confreriei.
El indicase anterior cã Morsi ºi
toatã echipa prezidenþialã se
aflau „în reºedinþã supraveghea-
tã la clubul Gãrzii republicane a
preºedinþiei”, adãugând cã tatãl
sãu, considerat a fi mâna dreap-
tã a lui Morsi, este ºi el reþinut.
Dupã înlãturarea preºedintelui,

armata a declanºat operaþiuni împotriva Fra-
þilor Musulmani. Surse din Securitate au afir-
mat cã ºeful Partidului Justiþiei ºi Libertãþii,
formaþiunea politicã a confreriei, Saad al-
Katatni, ºi adjunctul Ghidului suprem, Ra-
chel Bayoumi, au fost arestaþi. Ziarul gu-
vernamental Al-Ahram a relatat, de aseme-
nea, cã 300 de mandate de arestare au fost
emise împotriva unor membri ai miºcãrii is-
lamiste. Un oficial din cadrul Ministerului
de Interne a confirmat pentru AFP cã
„membrii Fraþilor Musulmani” sunt cãutaþi
dupã emiterea unor mandate de arestare pe
numele lor, fãrã alte detalii.

SUA evitã termenii de „loviturã de stat”,
Franþa „ia notã” de situaþie

Preºedintele american, Barack Obama,
a cerut miercuri revenirea rapidã la un gu-
vern civil ales democratic în Egipt, decla-
rându-se „profund îngrijorat” în faþa înlãtu-
rãrii de la putere a preºedintelui Morsi ºi a
suspendãrii Constituþiei de cãtre armatã, dar
s-a ferit sã foloseascã termenul de loviturã
de stat. El a cerut, totuºi, agenþiilor ºi minis-
terelor vizate sã evalueze „implicaþiile” le-

gale ale noii situaþii cu privire la ajutorul pe
care Washingtonul îl plãteºte anual Egiptu-
lui – în valoare de 1,3 miliarde euro - ºi care,
în virtutea legii americane, nu poate, teore-
tic, sã meargã cãtre o þarã în care a avut loc
o loviturã de stat. Anunþul privind înlãtura-
rea lui Morsi a determinat, într-o primã fazã,
Statele Unite sã evacueze majoritatea per-
sonalului ambasadei sale din Cairo, þinta, în
trecut, a unor manifestaþii antiamericane.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a
ordonat miercuri evacuarea majoritãþii per-
sonalului de la ambasadã ºi a adresat un
avertisment cetãþenilor, „sã-ºi amâne cãlã-
toriile în Egipt”. Franþa „ia notã” de anunþul
fãcut în Egipt cu privire la organizarea de
noi alegeri dupã o perioadã de tranziþie, a
declarat miercuri ºeful diplomaþiei france-
ze, Laurent Fabius. „În situaþia foarte de-
gradatã ºi extrem de tensionatã din Egipt,
au fost anunþate în sfârºit noi alegeri, dupã
o perioadã de tranziþie. Franþa ia notã de
acest anunþ”, a declarat Fabius într-un co-
municat. Înaltul reprezentant al UE pentru
Afaceri Externe, Catherine Ashton, a ce-
rut tuturor pãrþilor în Egipt sã revinã rapid
la procesul democratic, prin organizarea de
alegeri prezidenþiale ºi parlamentare libere
ºi corecte ºi adoptarea unei Constituþii,
pentru a permite þãrii sã-ºi reia ºi sã-ºi în-
cheie tranziþia democraticã, într-o decla-
raþie publicatã miercuri la miezul nopþii, a
relatat ieri agenþia Xinhua.

Loviturã de stat sau revoluþie?
În general, presa internaþionalã evocã ide-

ea unei lovituri de stat, criticatã fiind inter-
venþia armatei. „The Guardian” dã tonul, iar
în Spania „El Pais” descrie intervenþia ar-
matei ca o umilinþã pentru democraþie. „Wa-
shington Post”, temperat, are o întrebare
retoricã: ceea ce se petrece în Egipt este o
loviturã de stat sau o revoluþie? În schimb,
cotidianul „New York Times” ºtie cã Ba-
rack Obama nu-l mai poate influenþa pe
Morsi ºi nici opoziþia, în schimb poate pune
o presiune pe armata egipteanã, pentru aju-
torul de 1,3 miliarde dolari pe an furnizat de
SUA, în urma acordului de la Camp David
din 1979, între Egipt ºi Israel.
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07:00 Telejurnal
09:00 Legendele palatului:

Concubina regelui
10:20 Ora de business (R)
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã - Munþii

Fãgãraº
13:00 Europa mea (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Exclusiv în România (R)
16:45 Lumea modei
17:00 Finanþe ºi afaceri
17:30 O9Atitudine
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O datã’n viaþã
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Dincolo de celebritate

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 România frumoasã (R)
09:00 Islay - secretul whiskyului

(R)
10:00 Confesiuni (R)
11:10 Duminica poveºtilor

adevãrate (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 O9Atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Confesiuni
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Japonia, stãpânele mãrii
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Zon@ IT
23:30 Motomagia
00:00 Pescar hoinar (R)

07:35 Harry Potter ºi Talismane-
le Morþii: Partea 2

09:45 Pe platourile de filmare
10:15 Dragoste ºi baschet
12:20 Nevasta la putere
14:05 Atât de bine!
15:40 Monte Carlo
17:30 La nebunie!
19:00 Filme ºi vedete
19:30 În derivã
20:00 Familia Borgia
21:00 ªi caii sunt verzi pe pereþi
22:45 Aurul negru
00:55 Destinaþie finalã 5
02:25 În pielea lui John

Malkovich
04:15 ªi caii sunt verzi pe pereþi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Iubire periculoasã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Bun venit in Mooseport
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Inimã neînfricatã
00:00 Cursa pentru viaþã
01:45 Inimã neînfricatã (R)
04:45 România, te iubesc! (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:00 Dragostea învinge (R)
08:00 Eva Luna (R)
09:00 Doamne de poveste
09:05 Eva Luna (R)
10:00 Teleshoping
10:30 Que bonito amor (R)
11:30 Teleshoping
11:45 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

08:00 Aventurile lui Sylvester ºi
ale lui Tweety (R)

09:00 Galidor (R)
10:30 Aventurile lui Sylvester ºi

ale lui Tweety
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Descoperã România (R)
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri (R)
17:00 Lupul de mare
19:00 Meseriaºii
20:00 Drumul spre victorie
22:30 Asasinarea unui preot
01:00 Stâlpii pãmântului
03:00 CSI: Miami

08:00 'Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

11:10 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Cenuºãreasa II: Viaþa la

castel

22:00 Ce-ºi doresc femeile

00:45 Funcþionarii 2

02:45 Observator (R)

03:30 Acces direct (R)

06:00 Observator

07:30 Stãpâna inimii

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste ºi pedeapsã

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Vacanþa Mare (R)

21:30 Pe banii pãrinþilor (R)

23:00 Animal 2

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 Îngerul pãzitor

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Miss fata de la þarã (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Copiii Dunei

22:30 Totul despre sex

00:00 Casa de vacanþã

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Îngerul pãzitor (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 Wrestling RAW
23:00 Mafioþi
00:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Oamenii cu topoare
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Restaurãri
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00  Aºii amanetului din

Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului din

Louisiana
02:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
03:00 Oamenii cu topoare
04:00 Aºii amanetului
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07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Club Disney - Duck Tales
09:30 Dimineaþa zurlie
10:30 Filmoteca veselã (R)
11:10 Tom Degeþel ºi Degeþica
12:30 Responsabilitate socialã (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã (R)
15:00 Magazin american (R)
16:00 Ne vedem la TVR!
17:55 Exclusiv în România
18:40 Enciclopedia plantelor
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Distractis show -

Dependenþi de comedie
22:10 Vara pe val

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Zon@ IT (R)
08:30 Cap compas
09:00 Decor ºi stil
09:30 Cultura 9
10:10 Prinþi ºi prinþese
11:25 Latitudini
12:00 Ferma (R)
13:00 Replay
14:10 Popasuri folclorice
16:10 Memorialul durerii
17:20 Campion pe gheaþã
19:00 Japonia, stãpânele mãrii
20:10 Cenuºãreasã la New

York
21:30 Searã la Revistã
22:10 Vara pe val
00:10 Sirenele
01:45 Atenþie, se cântã! (R)
03:30 Latitudini
04:00 Muzica DP 2
04:15 Memorialul durerii (R)
05:20 Mesager
06:00 Japonia, stãpânele mãrii

(R)

07:35 Stai, cã trage mama!
09:00 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
10:35 Jocul se schimbã
12:30 Jimmy ºi Hope
12:50 Jimmy ºi Hope
13:15 Liga feminina de baseball
15:20 Ziua Recunoºtinþei în

familie
16:50 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
18:25 Katy Perry: Part of Me
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Californication
21:00 Cum s-o dai sã fie bine?
22:50 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D
00:25 Cãlãtorie eroticã
00:55 Superpoliþiºtii
2001, SUA, Comedie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Bun venit in Mooseport

(R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Uºuraticul
15:00 Programul de protecþie al

prinþeselor
17:00 Giuvaierul Nilului
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las Fierbinþi
22:30 Killshot - Þinte sigure
00:30 Las Fierbinþi (R)
02:30 Killshot - Þinte sigure (R)
04:30 Apropo Tv (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:00 Sheena (R)

07:00 Dragostea învinge (R)
08:00 Eva Luna (R)
09:00 Doamne de poveste
09:05 Eva Luna (R)
10:00 Teleshoping
10:30 Que bonito amor (R)
11:30 Teleshoping
11:45 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste

07:30 Aventurile lui Sylvester ºi
ale lui Tweety (R)

08:30 Lupul de mare (R)
10:30 Aventurile lui Sylvester ºi

ale lui Tweety
11:30 Descoperã România
12:30 Lois ºi Clark
13:30 Gossip Girl: Intrigi la New

York
14:30 Vocea României
19:00 Meseriaºii
20:00 Pericol la pãtrat
22:00 Ultima staþie
00:15 Stâlpii pãmântului
04:00 CSI: Miami
04:45 Lumea Pro Cinema (R)

09:00 Sãlbaticul
11:00 Steve Irwin – Prietenul

animalelor
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:20 Mã dau în vânt dupã

cumpãrãturi
22:45 Afaceri necurate
01:00 Nikita
02:00 Observator (R)
02:45 FamiliaDA (R)
03:30 Afaceri necurate (R)
06:00 Observator

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz (R)
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Cucoana Chiriþa
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 WOWbiz (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
05:00 În papuci de vedetã (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Alice în Þara Minunilor
13:30 Poveºti sã mori de râs
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
16:30 ªi eu m-am nãscut în

România
17:30 Eurobox
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Plan de joc
22:30 Salvaþi iubirea
00:00 Totul despre sex
01:30 Focus (R)
02:30  Alice în Þara Minunilor

(R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 ªtiri Sport.ro
16:10 Ora exactã în sport
17:00 Turul Ciclist al României

2013
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat Terminatorii:

Daniel Ghiþã - Hesdy Gerges,
Badr Hari - Gokhan Saki

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Vitali Klitschko

- Derek Chisora
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: Dave

"The Fugitive" Jansen - Marcin
Held

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
16:00 Restaurãri
18:00 Rãzboiul depozitelor
18:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
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Anunþul tãu!
Comisariatul  Regional Pentru
Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia cu sediul
în Craiova str. Gh. Chiþu nr. 58,
organizeazã în data de 17.07.2013
ora 13.00, proba scrisã ºi în data
de 19.07.2013 ora 13 interviul,
concurs pentru ocuparea pe pe-
rioadã determinatã a funcþiei de
execuþie. Comisar I Superior Gra-
daþia 5 Clasa 59 - la Comisariatul
Regional Pentru Protecþia Con-
sumatorilor Regiunea Sud-Vest
Oltenia- Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
Dolj. Concursul va avea loc la
sediul A.N.P.C. Bucureºti cu se-
diul în b-dul Aviatorilor nr. 72.
Condiþiile specifice pentru parti-
cipare, actele care alcãtuiesc do-
sarele de concurs, precum ºi bi-
bliografia aferentã sunt afiºate la
sediul CRPCR S-V Oltenia, str.
Gh. Chiþu nr. 58 Craiova. Depu-
nerea dosarelor de concurs ºi
completarea formularului de în-
scriere se va face în termen de 8
zile de la data publicãrii anunþu-
lui (5.07.2013-12.07.2013) la sediul
CRPCR S-V Oltenia între orele
10.00-16.00. Informaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/533.118.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie in-
ternã pentru îngriji-
rea unei bãtrâne. Te-
lefon: 0749/780.751.

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.

Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4,
Craiova central. Te-
lefon: 0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Te-
lefon: 0766/360.302,
0763/679.696.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet
renovat. Telefon:
0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultracen-
tral. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Ofer consultanþã ju-
ridicã. Telefon: 0766/
707.050.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Dezmembrez Fiat
Bravo 1,2/1,6V, an
fabricaþie 2000. Tele-
fon: 0760/769.245.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând/schimb garso-
nierã, Brazdã, bl. G7,
et.  3, cu apartament
2 camere + diferen-
þa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
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9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.

TERENURI
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon:
0723/ 253.544.

Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Tele-
fon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.

Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ 3200
euro, negociabil. Tele-
fon: 0728/031.821.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Te-
lefon: 0728/896.048.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg- Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-
ce deschise, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

                 -    DM  =                11 639  mc
                 -    Cvercinee =       1 712  mc
                   TOTAL         =   13 351mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
                 -    DM  =                  578  mc
                 -    DT   =                  247  mc
                 -    Cvercinee =         335  mc
                 -    Rasinoase =           73  mc
                   TOTAL         =    1 233  mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 16.07.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lem-

noase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat
de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de
27.05.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi .

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi condi-
tii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 11.07.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare

fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile
contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.

Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt,
pãr negru. Telefon:
0251/531.294.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.

SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.

Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi
la gurã. Telefon:
0761/355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

vineri, 5 iulie 2013

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat- fermoar-
nasturi-tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Te-
lefon: 0741/772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament
2 camere parter- etaj
2 cu balcon. Telefon:
0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garso-
nierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã
4 - 5 camere + curte
minimum 1000 mp,
utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Te-
lefon: 0745/589.825.

Cumpãr maºinã de
tricotat marca Dubet
sau Diamant. Tele-
fon: 0745/589.825.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-
80 MP. TELEFON:
0729/033.903.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc  fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez garsonie-
rã, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere
semidecomandat
Calea Bucureºti,
etj. 2, tot confor-
tul. Telefon: 0744/
270.085.
Închiriere sau co-
laborare pentru
termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
VÃDUV pensionar,
73 ani, casã, maºinã,
Craiova, doresc cu-
noºtinþã doamnã vã-
duvã, singurã de
vârstã apropiatã. Te-
lefon: 0786/197.910,
0771/290.866.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã
a Veteranilor de
Rãzboi Filiala Dolj,
anunþã pe membrii
sãi cã se pot pre-
zenta la sediul Aso-
ciaþiei, pentru a ridi-
ca biletele gratuite
de cãlãtorie pe CFR
ºi AUTO, conform
Legii 44/1994. Infor-
maþi la telefon: 0251/
521.150. col. (r)
Deca ªtefan secre-
tar ANVR Fil. Dolj.
Ofer gratis gospodã-
rie ºi teren unei per-
soane (familii) nevo-
iaºe dar serioase sã
ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Tele-
fon: 0351/ 809.908.

Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
CONDOLEANÞE
Col (r) Deca ªtefan
secretar ANVR Fil.
Dolj ºi sublocotenent
(r) Hristea Mircea ca-
sierul Asociaþiei re-
gretã decesul Gene-
ralului de Brigadã (r)
IOVÃNEL BUJOR,
veteran de rãzboi,
membru al Biroului
Executiv. OM de o þi-
nutã moralã irepro-
ºabilã. Dumnezeu
sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace.

Familia Costel Bazã-
verde regretã dispa-
riþia COCÃI BOHO-
REANU ºi este alã-
turi de Dl. Barbu Bo-
horeanu în aceste
momente grele.
General de brigadã
(r) Popa Ionel Preºe-
dinte ANVR Fil. Dolj
împreunã cu Biroul
Executiv al Asocia-
þiei regretã profund
decesul celui care a
fost G-ral de Briga-
dã IOVÃNEL BU-
JOR, decorat cu
Steaua României ºi
Coroana României
în grad de cavaler,
cetãþean de onoare
al com. Robãneºti ºi
al Municipiului Cra-
iova. Autor a mai
multor cãrþi scrise
despre vitejiile duse
de bravii veterani
de rãzboi. Transmi-
tem sinecre con-
doleanþe familiei în-
doliate. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace.
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Ieri dimineaþã, în cadrul unei
conferinþe de presã, Gicã Popescu
ºi-a anunþat candidatura oficialã la
ºefia Federaþiei Române de Fotbal,
pentru alegerile din 2014. Dacã va
câºtiga, “Baciul” îi va avea drept
colaboratori pe foºtii colegi de
generaþie Gicã Hagi, Bogdan Stelea
ºi Ilie Dumitrescu, prezenþi ºi ei la
eveniment, cãrora li se va alãtura
dupã finalul carierei ºi actualul
fundaº al lui Inter Milano, Cristi
Chivu. Sloganul de campanie va fi
“Din nou împreunã dupã 20 de ani!”

“Da, m-am hotârât, voi candida
pentru postul de ºef al FRF. Am
venit în faþa dumneavoastrã cu o
parte din echipa care mã va susþine
în acest proiect. Pe lângã Stelea, Ilie
Dumitrescu ºi Hagi, mai este ºi
Chivu, care se va alãtura echipei
mele dupã ce se va lãsa de fotbal.
Nu a fost lãsat de Inter la aceastã
conferinþã, pot sã înþeleg asta.

Aceastã generaþie a fãcut atât de
multe lucruri bune ºi meritã ºansa de
a conduce fotbalul din România.

Are numai nume de top în echipã!

Iubim culorile þãrii noastre, asta este
cel mai important”.

Popescu a dezvãluit cã va aplica
modelul de succes al altor federaþii
europene importante: “Dacã vom
ajunge la ºefia FRF, Gicã Hagi ºi
Stelea se vor ocupa de departamen-
tul tehnic, fãrã a avea treabã cu
echipa naþionalã, iar Ilie ºi cu mine
ne vom acupa de administrativ.
Timpul este foarte scurt, ºtim ce
vrem sã facem în perioada urmãtoa-
re. Vrem sã ne întâlnim cu reprezen-
tanþii ligilor inferioare, cu reprezen-
tanþii mass-media. De asemenea,
vom face un turneu important la
federaþiile importante din Europa,
Germania, Spania, Italia, Franþa,
Olanda, Anglia, pentru a vedea cum
sunt organizate ºi pentru a învãþa
cum trebuie sã procedãm ºi noi. Þin
foarte mult la recredibilizarea
fenomenului fotbalistic”.

Totodatã, Popescu a mai spus cã
“trebuie reclãdit brand-ul echipei
naþionale, deoarece avem potenþial.
Dacã nu vom putea face acest lucru,

vom ridica mâna ºi vom pleca acasã.
Sã nu credeþi însã cã acest lucru se
va putea face peste noapte. Nivelul
la juniori a ajuns atât de jos încât
trebuie sã facem ceva pentru a-l
readuce acolo unde a fost”, a spus
Popescu.

Gicã Popescu a mai candidat la
ºefia FRF ºi în 2005, când a fost
învins de actualul preºedinte Mircea
Sandu. Acesta a anunþat recent cã în
2014 se va retrage din activitate.

Printre contracandidaþii lui
Popescu s-ar putea gãsi ºi un coleg
din “Generaþia de Aur”. Este vorba
despre Florin Prunea, care a
declarat, ieri, cã “mã gândeam de
foarte multã vreme sã candidez la
ºefia Federaþiei ºi cred cã voi face
acest pas”.

Existã informaþii cã echipa lui
Prunea va fi susþinutã chiar de cãtre
preºedintele UEFA, Michel Platini.

Un alt contracandidat pentru
Popescu va fi foarte probabil ºi
Constantin Iacov, cel care a mai
participat ºi în trecut la alegerile FRF.

� Preºedintele clubului Genoa, Enrico Pre-
ziosi, a declarat, ieri, la o televiziune italianã, cã
sperã ca gruparea sa sã îl achiziþioneze pe fun-
daºul român Cristian Sãpunaru, pe care l-a ca-
racterizat drept “un jucãtor de caracter”, a notat
site-ul calciomercato.com.

“Sper ca Sãpunaru sã vinã: e un jucãtor de
caracter ºi avem nevoie de asta”, a spus Pre-
ziosi.

Acelaºi site a scris, miercuri, cã Sãpunaru (29
de ani), al cãrui contract cu spaniolii de la Real
Zaragoza s-a încheiat la finalul sezonului, este
dorit de Genoa. “Genoa vrea sã-i «sufle» un
jucãtor echipei Hellas Verona ºi sã-l ia pe Cris-
tian Sãpunaru, jucãtor liber de contract”.

� Internaþionalul francez Dimitri Payet a
semnat, miercuri searã, un contract pe patru ani
cu gruparea Olympique Marseille, a anunþat vi-
cecampioana din Hexagon, fãrã sã precizeze va-
loarea transferului de la OSC Lille.

“Abia aºtept sã joc pentru Marseille. Dacã m-
au adus, înseamnã cã aºteaptã de la mine anumi-
te lucruri în plan ofensiv. Voi face astfel încât sã
mã ridic la înãlþimea aºteptãrilor”, a declarat mijlo-
caºul în vârstã de 26 de ani, autor a 12 goluri ºi a
tot atâtea pase decisive în sezonul trecut.

� Chelsea a reuºit sã facã, ieri, un transfer
de viitor, din celebra pepinierã a fotbalului olan-
dez. Londonezii au ajuns la o înþelegere cu Vi-
tesse Arnhem pentru tânãrul Marco Van Ginkel
(20 de ani), care a impresionat la turneul final al
Euro 2013, disputat în Israel, competiþie în care a
jucat trei meciuri ºi a oferit douã assis-turi pen-
tru colegii lui.

Chelsea va plãti în schimbul mijlocaºului apro-
ximativ 10 milioane de euro.

Declarat cel mai bun tânãr fotbalist din Ere-
divisie în stagiunea 2012-2013, Van Ginkel a ju-
cat în 33 de meciuri pentru Vitesse ºi a marcat 8
goluri.

� Gruparea spaniolã Deportivo La Coru-
na, recent retrogradatã din Primera, este la un
pas de desfiinþare din cauza datoriilor.

Pânã la jumãtatea lunii iulie este termenul dat
de administratorul judiciar clubului galician pen-
tru a-ºi plãti datoriile. În caz contrar, Deportivo
va avea soarta lui Salamanca ºi se va desfiinþa.

Datoriile formaþiei care a câºtigat titlul în Spa-
nia în 2000 ºi a ajuns în semifinalele Ligii Cam-
pionilor în 2004 se ridicã la 156 de milioane de
euro.

Echipa naþionalã a României a înregistrat un salt de o poziþie, de
pe 34 pe 33, cu 732 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe
luna iunie, dat publicitãþii ieri, pe site-ul forului fotbalistic.

Adversarele “tricolorilor” în grupa D a preliminariilor Cupei Mon-
diale din 2014 ocupã urmãtoarele poziþii: Olanda – menþinere pe
locul 5 (1.180p), Ungaria – în urcare un loc, de pe 33 pe 32 (749p),
Turcia – în coborâre trei locuri, de pe 54 pe 57 (573p), Estonia – în
urcare trei locuri, de pe 89 pe 86 (423p), Andorra – menþinere pe
locul 205 (8p).

Pe cea mai înaltã treaptã a ierarhiei se aflã tot campioana mondia-

România a urcat un loc în clasamentul FIFA
lã ºi europeanã Spania, cu 1.532 puncte, urmatã, la fel ca în clasa-
mentul pe luna mai, de Germania (1.273p) ºi de “surpriza” Columbia,
cu un reviriment de patru poziþii (1.206p).

Marea performerã este însã Brazilia. Echipa lui Scolari a câºtigat
Cupa Confederaþiilor dupã o finalã de vis cu Spania, scor 3-0, ºi a
urcat nu mai puþin de 13 locuri, de pe 22 pe 9 (1.095p).

În rest, în top 10 mai sunt prezente Argentina (pe 4, în cãdere un
loc, 1.204p), Italia (pe 6, în urcare douã locuri, 1.142p), Portugalia
(pe 7, în cãdere un loc, 1.099p), Croaþia (pe 8, în cãdere patru locuri,
1.098p) ºi Belgia (pe 10, în urcare douã locuri, 1.079p).

Ryan Giggs (41 de ani) va face primii paºi
din cariera de antrenor la clubul cãruia i-a dedi-
cat peste jumãtate din viaþã, Manchester Uni-
ted. Noul manager al campioanei Angliei, Da-
vid Moyes, i-a oferit un post de secund vetera-
nului galez, care va continua în paralel ºi carie-

Giggs, antrenor-jucãtor la United
ra de jucãtor. A semnat în martie prelungirea
pânã în 2014 a contractului cu „diavolii”.

“Este o mare onoare sã fiu numit antrenor-
jucãtor. Sper sã îmi pot pot arãta experienþa,
deoarece sunt jucãtor ºi parte a familiei Man-
chester United de atât de mult timp. Nu este un
secret faptul cã am urmat cursurile pentru a
obþine licenþa UEFA, primul pas cãtre noua mea
carierã. ªi sunt nerãbdãtor sã lucrez alãturi de
David (n.r. – de tehnicianul David Moyes) ºi
de echipã”, a declarat Giggs.

Moyes s-a declarat încântat de perspectiva
de a colabora cu Ryan Giggs, fotbalist care joa-
cã la Manchester United de la începutul carierei.
“Sunt încântat de faptul cã Ryan a acceptat ºansa

de a deveni antrenor-jucãtor. Succesul sãu ºi
abilitatea de a-ºi adapta jocul de-a lungul anilor
îi conferã o perspectivã incomparabilã asupra
fotbalului modern. Cariera sa este un exemplu
pentru orice jucãtor tânãr ºi sunt sigur cã ºi el ºi
jucãtorii vor beneficia de pe urma acestui nou
rol al sãu”, a afirmat tehnicianul.

Mijlocaºul în vârstã de 39 de ani joacã la pri-
ma echipã a lui United din 1991. 13 titluri, patru
Cupe, douã trofee UEFA Champions League ºi
patru Cupe ale Ligii a cucerit Ryan Giggs cu
Manchester United. Galezul îl va avea din nou
coleg pe Phil Neville, care s-a retras la finalul
sezonului trecut, de la Everton, ºi a primit ºi el un
post de secund în staff-ul lui David Moyes.

Digi Sport 1
11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 1 ºi 2

Marele Premiu al Germaniei (Nurburgring) / 17:00, 19:00 –
RUGBY – Turneu amical: French Defence Force – Moldo-
va A ºi CSA Steaua Bucureºti – România A.

Digi Sport 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon: ziua a 11-a.

Digi Sport 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon: ziua a 11-a.

Eurosport
15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 7-a (Montpellier

– Albi) / 21:00 – BOX – Gala „Mai mare = Mai bun” (Grecia).
Eurosport 2

12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Carlton – Coling-
wood FC.

ªTIRI

Masculin, sferturi de finalã, rezultate consemnate miercuri:
David Ferrer (Spa) [4] – Juan Martin Del Potro (Arg) [8] 2-6, 4-6, 6-7 (5)

Novak Djokovici (Srb) [1] – Tomas Berdych (Ceh) [7] 7-6 (5), 6-4, 6-3

Lukasz Kubot (Pol) – Jerzy Janowicz  (Pol) [24] 5-7, 4-6, 4-6

Fernando Verdasco (Spa) – Andy Murray (M. Br.) [2] 6-4, 6-3, 1-6, 4-6, 5-7

Program semifinale, astãzi (în direct
pe canalele Eurosport): Novak Djokovici

– Juan Martin Del Potro, Andy Murray –
Jerzy Janowicz.

Semifinalele la feminin s-au disputat
ieri, dupã închiderea ediþiei. Ele au adus

faþã în faþã pe Sabine Lisicki (Ger) [23] cu
Agnieszka Radwanska (Pol) [4] ºi pe
Marion Bartoli (Fra) [15] cu Kirsten

Flipkens (Bel) [20].

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

TENIS – TURNEUL DE LA WIMBLEDON
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Ziua cea mai aşteaptată de supor-
terii craioveni, cea a prezentare a pro-
iectului CS Universitatea Craiova, a
început cu votarea în Consiliul Lo-
cal a asocierii dintre municipalitate,
Clubul Sportiv Universitatea Craio-
va şi investitori, proiectul trecând în
unanimitate. Primarul Lia Olguţa Va-
silescu a venit în faţa presei însoţită
de unul dintre finanţatori, Laviniu
Beza, şi antrenorul echipei, Eric Lin-
car. Edilul Băniei a afirmat că echipa
municipalităţii va fi simgura Univer-
sitatea Craiova înscrisă în competi-
ţiile oficiale de FRF şi totodată sin-
gura care va avea acces pe arena
„Ion Oblemenco”, alături de grupele
de juniori ale Consiliului Judeţean.
„S-a aprobat în unanimitate în Con-
siliul Local asocierea dintre munici-
palitate, Clubul Sportiv Universitatea
Craiova şi investitori. Am avut vreo
5-6 opţiuni de investitori pentru Uni-
versitatea Craiova, dar m-am orien-
tat în primul rând către nişte persoa-
ne cu bani, cu imagine foarte bună,
dar una dintre condiţii a fost şi să fie
suporteri ai Universităţii Craiova.
Sunt pesoane respectabile, cărora li
se deschid uşi peste tot şi vom atra-
ge şi alţi investitori pe parcurs. Aşa
cum s-a aprobat în Consiliul Local,
în complexul Ion Oblemenco vor
avea acces doar echipa CS Univer-
sitatea Craiova şi echipele de juniori
ale Consiliului Judeţean Dolj. De
mâine vom începe curăţirea şi mo-
dernizarea arenei şi a cantonamen-
tului, care arată rău. Echipa munici-
palităţii va fi singura Universitatea
Craiova care se va înscrie în ligile
FRF, dacă nu eram sigură de acest
lucru nu demaram acest proiect.
Clubul va avea stema clubului-
mamă, CS Universitatea Craiova şi
nu avem probleme în a folosi imnul
lui Adrian Păunescu.

„Obiectivul este promovarea,
apoi – cupele europene”

În lipsa principalului investitor,
Adrian Andrici, finanţatorii au fost

CS Universitatea şi-a prezentat proiectul,
după ce s-a votat asocierea în Consiliul Local
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Gică Craioveanu va fi directorul de imagine al
clubului din Bănie, care are buget de 1,5 miloane
de euro pentru primul an

reprezentaţi de Laviniu Beze, pre-
şedintele Asociaţiei Investitorilor
de pe piaţa de capital. Acesta a pre-
zentat proiectul clubului, care se
va dezolta pe model oc cidental,
urmând a fi înscris şi la bursă. În
organigramă va fi inclus şi Gică
Craioveanu, directorul de imagi-
ne al clubului. „Sunt mândru că
fac parte din aces t proiect, fiind-
că am fost şi voi fi mereu supor-
terul Ştiinţei, la fel ca principalul
finanţator, Adrian Andrici. Vrem
să readucem fotbalul de perfor-
manţă la Craiova, vrem să câşti-
găm trofee ş i în primul rând să
redăm echipa celor care o iubesc.
Universitatea Craiova es te o s tare
de spirit care risca să se piardă
după ceea ce s-a întâmplat în ul-
timii ani, suporterii trăind niş te
umilinţe pe care nu le meritau. Ne
propunem ca această asociere să
fie pe model occidental,  clubul va
fi listat la bursă, modelul fiind al
celor de la Borussia Dortmund şi
Manchester United. De asemenea,
Gică Craioveanu, care va fi direc-
torul de imagine al clubului, va im-
plementa modelul socios, cu su-
porterii implicaţi în viaţa echipei.
Nu va fi un proiect pe modelul ro-
mânesc, cu scandaluri şi sfaturi
date antrenorilor. Cei mai impor-
tanţi vor f i suporterii, jucătorii şi
antrenorii la această echipă. Echi-
pa va avea un buget de 1,5 mili-
oane de euro pentru primul an,
obietivul fiind, evident, promova-
rea în Liga I. În aceşti bani intră
şi sponsorizarea GDF Energy, fir-
ma domnului Brăiloiu. Nu conce-
pem c a în următorii ani să nu ju-
căm în cupele europene. Ne ba-
zăm pe profes ionişti,  pe Ioan Co-
doban, impresarul datorită căruia
Oţelul Galaţi s-a transformat dintr-
o ec hipă de pluton în campioana
României.  De asemenea, Pavel
Badea va fac e parte din conduce-
rea clubului, urmând să ocupe o
funcţie importantă” a declarat La-
viniu Beza.  Acesta a rememorat

una dintre aventurile
ca suporter al Ştiinţei:
„În 2007, la un meci
al Ştiinţei în Giuleşti,
m-am ales  c u două
coaste rupte,  după ce am fost aş-
teptat de rapidişti, eu fiind din
Bucureşti şi îndreptându-mă spre
casă”.

Reunirea lotului, pe 10 iulie
Aşa cum se cunoştea deja, an-

trenorul ec hipei CS Univers itatea
Craiova es te Eric Lincar,  fos t

tehnic ian,  printre alte echipe, la
Damila Măc iuca şi Delta Tulcea.
Ac esta a anunţat că reunirea lo-
tului va fi pe 10 iulie,  dar nu a
dorit să ofere amănunte despre
lot. „Sunt onorat să fac  parte din
proiec tul relansării Ştiinţei,  un
brand naţional, puternic  şi rec u-
nosc ut şi în s trăinătate. M-am
simţit bine printre olteni,  având

experienţa de la Damila Măciu-
ca. Reunirea lotului va avea loc
pe 10 iulie,  atunci va fi prezentat
şi lotul,  care va mai suferi pro-
babil schimbări până în toamnă,
când va începe Liga a II-a. Pe
22 iulie vom pleca în cantona-
ment în Serbia, iar apoi avem
programat un stagiu montan în
ţară” a spous Lincar.


