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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu mai avem industrie, nu mai
avem agricul tură , nu mai  avem
zootehnie, în schimb, Popescule,
avem politică cu nemiluita.

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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Iniţiativa evenimentului de ieri, găzduit de aula
„Alexandru Buia” a Facultăţii de Agricultură şi Horti-
cultură, unde în prezenţa a numeroşi invitaţi (fermieri,
primari, cadre didactice de la facultatea de profil, cer-
cetători) s-a discutat despre agricultura zonei, în con-
textul reformelor PAC, a aparţinut eurodeputatului
PDL, Marian Jean Marinescu. Şi, finalmente, s-a do-
vedit inspirată. Speackeri au fost Theodor Stolojan,
Rareş Niculescu, Traian Ungureanu, Marian Jean Ma-
rinescu, toţi eurodeputaţi, şi Gheorghe Flutur, prim-
vicepreşedinte al PDL, iar calitatea de amfitrion i-a

revenit prof. univ. dr. Nicolae Giugea. S-au spus destu-
le lucruri interesante, cu referire directă la recentul
acord politic, din 26 iunie a.c., dintre Comisia Europea-
nă, Consiliul European şi Parlamentul European, pen-
tru reforma politicii agricole comune – plăţi directe,
organizarea comună a pieţei, dezvoltarea rurală şi re-
glementarea pe orizontală a aspectelor financiare, ges-
tionarea şi monitorizarea PAC. Dar referiri s-au făcut
şi la raportul Comisiei prezidenţiale pentru politici
publice de dezvoltare a agriculturii – cadru naţional
strategic rural, în perioada 2014-2020-2030.

Patru elevi
din Craiova
au fost eliminaţi
la ultima probă
a Bacalaureatului

Bulgarii cer restricţii
pe podul Vidin-Calafat
pentru vehicule
de peste 12 tone

Autorităţile bulgare au solicitat intro-
ducerea de restricţii pe podul Vidin-Ca-
lafat pentru vehicule cu masa totală mai
mare de 12 tone, în vederea fluidizării
traficului turis tic în sezonul estival, a
anunţat , ieri, Compania Naţională de
Autos trăzi şi Drumuri Naţ ionale d in
România. Restricţia de circulaţie se va
aplica vinerea, între orele 16:00 - 22:00,
şi duminică, între orele 14:00 - 22:00. De
asemenea, autorităţile bulgare au solici-
tat ca, în zilele în care temperatura at-
mosferică depăşeşte 35 de g rade Cel-
sius, să fie restricţionată circulaţia vehi-
culelor cu MTMA mai mare de 20 tone,
în zona de frontieră Calafat - Vidin.
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MIRCEA CANÞÃR

„Le Monde” a declanºat scandalul cu servi-
ciile secrete franceze care colecteazã semnale
electromagnetice emise de telefoane ºi calcula-
toare. Se vorbeºte deja de „PRISM a la fran-
caise”. Datele stocate în supercalculatoarele
Direcþiei Generale pentru Securitate Externã
(DGSE) sunt apoi împãrþite cu alte ºase servicii
de informaþii, sub controlul Direcþiei Centrale a
Informaþiilor Interne (DCRI). Pentru Palatul
Matignon, sediul guvernului condus de Jean
Marc Ayrault, aserþiunile sunt „inexacte”. „Mai
multe servicii fac interceptãri, din raþiuni de
securitate”, a explicat anturajul premierului, dar
„toate aceste interceptãri sunt reglate de o
lege din 1991. Ele þin de o decizie a primului-
ministru, dupã avizul Comisiei naþionale con-
sultative privind interceptãrile de securitate,

care are puterea controlului ºi verificãrii”. Con-
tactat de „Le Monde”, ministrul Apãrãrii, Jean Yves
Le Drian, a refuzat sã exprime vreun punct de ve-
dere. La nivelul Adunãrii Naþionale, un parlamen-
tar, Jean Cristophe Lagarde (UDI), a fãcut o inter-
pelare fãrã a obþine vreun rãspuns din partea mi-
nistrului de Interne, Manuel Vals. „Puteþi sã ne
asiguraþi cã nici un parlamentar nu este vizat
printr-un astfel de dispozitiv ºi cã informaþiile
sunt false?”. În schimb, preºedintele Comisiei ju-
ridice de la „Assemblee”, Jean Jacques Urvoas
(PS), a publicat un lung comunicat care merge un
pic dincolo de versiunea oficialã, fãrã a oferi însã o
negare clarã. Deputatul este membru al CNCIS,
comisia parlamentarã de control a serviciilor de

ªi francezii sunt ascultaþiªi francezii sunt ascultaþiªi francezii sunt ascultaþiªi francezii sunt ascultaþiªi francezii sunt ascultaþi
Apãrarea antirachetã,
pe agenda discuþiilor
dintre Lavrov ºi Corlãþean

Ministrul rus de Externe, Serghei
Lavrov, ºi omologul sãu român, Titus
Corlãþean, se vor întâlni la 9 iulie la
Moscova pentru a discuta despre o se-
rie de probleme de interes bilateral ºi
internaþional, a anunþat ieri purtãtorul
de cuvânt al diplomaþiei ruse, Aleksandr
Lukaºevici. „Intenþionãm sã ne formu-
lãm poziþii de principiu cu privire la
stabilirea relaþiilor cu UE ºi NATO ºi
vom avea un schimb de pãreri despre
mijloacele de perfecþionare a arhitec-
turii securitãþii europene, punând ac-
cent pe problema apãrãrii antirachetã.
Vom discuta, de asemenea, despre coo-
perarea în regiunea Mãrii Negre ºi si-
tuaþia din Balcani”, a spus Lukaºevici,
în cadrul unei întâlniri cu presa, citat
de RIA Novosti, în pagina electronicã.

Prefectul de Cluj: Se doreºte
aducerea în faliment a
Mechel Câmpia Turzii

Prefectul de Cluj, Ioan Gheorghe
Vuºcan, considerã cã intenþia admi-
nistratorului judiciar al Mechel Câm-
pia Turzii ºi a conducerii societãþii este
de a duce combinatul „în faliment”.
„Mizeria de la Mechel Câmpia Turzii
continuã. I-au scos pe aceºti adminis-
tratori judiciari în faþã ca sã îºi poatã
continua planul diabolic pe care îl
aveau încã de la privatizare. Noi nu
putem fi de acord cu acest lucru. Do-
resc aducerea în faliment a Mechel
Câmpia Turzii, e foarte simplu. Au
ajuns ºi firmele de administrare judi-
ciarã sã fie scoase în faþã, se îmbogã-
þesc firmele, se îmbogãþesc hoþii, se
îmbogãþesc firmele de insolvenþã ºi mor
capacitãþile de producþie, cu consecin-
þele sociale de rigoare. Activitatea de
la Câmpia Turzii se susþine din punct
de vedere economic, iar cei de la Me-
chel constatã cã trebuie sã rezilieze
contracte ºi au început tocmai cu con-
tractele de muncã, un lucru cu care nu
suntem de acord”, a spus prefectul ieri.

Autoritãþile bulgare au solicitat in-
troducerea de restricþii pe podul Vi-
din-Calafat pentru vehicule cu masa
totalã mai mare de 12 tone, în vede-
rea fluidizãrii traficului turistic în se-
zonul estival, a anunþat, ieri, Compa-
nia Naþionalã de Autostrãzi ºi Dru-
muri Naþionale din România
(CNADNR), potrivit Agerpres.
„CNADNR informeazã participanþii la
trafic cã autoritãþile bulgare au soli-
citat ca, în scopul fluidizãrii traficului
turistic în sezonul estival ºi pentru
protejarea infrastructurii rutiere a
podului Vidin - Calafat, în perioada 5
iulie 2013 - 30 septembrie 2013, sã fie
restricþionatã circulaþia vehiculelor cu
masa totalã maximã admisã mai mare
(MTMA) de 12 tone ºi mai mult de
douã axe”, se aratã în comunicat.

Bulgarii cer restricþii pe podul
Vidin-Calafat pentru vehicule

de peste 12 tone
Secretarul Comisiei de la Veneþia,

Thomas Markert (foto), a declarat, ieri,
într-o conferinþã de presã comunã cu
preºedintele Senatului, Crin Antones-
cu, cã este bucuros cã a aflat cã revi-
zuirea Constituþiei este puþin probabil
a fi adoptatã anul acesta, rãmânând mai
mult timp pentru dezbatere. Oficialul a
precizat cã vizita delegaþiei Comisiei de
la Veneþia a fost în primul rând o discu-
þie de informare, însã un punct de ve-
dere asupra proiectului de revizuire va
veni ulterior. „Suntem foarte bucuroºi
cã am aflat cã este puþin probabil ca
aceastã reformã sã fie adoptatã anul
acesta ºi cã va fi mai mult timp pentru
discuþii. Mai sunt ºi alte elemente le-
gate de poziþia Consiliului Legislativ,
sãptãmâna viitoare va fi trimisã ºi o po-
ziþie a Curþii Constituþionale ºi mi se
pare necesar sã aveþi la dispoziþie sufi-
cient timp, pentru a discuta în profun-
zime aceste aspecte”, a susþinut Mar-
kert. El a precizat cã la nivelul Comisiei
de la Veneþia va fi continuatã coopera-
rea cu CC ºi va mai avea loc o vizitã în
România înainte ca proiectul de revi-
zuire sã fie votat în Parlament. Întrebat
dacã în proiectul de revizuire ar trebui
sã se þinã cont de rezultatul referendu-
mului din 2009, privind introducerea
Parlamentului unicameral cu 300 de par-
lamentari, Markert a rãspuns cã „nu noi,

Comisia de la Veneþia, bucuroasã
cã referendumul pentru

Constituþie nu va fi în 2013

Premierul Victor Ponta a dat, ieri, asigurãri cã acordul de coabitare încheiat cu
preºedintele Traian Bãsescu nu este în pericol dupã ultimele declaraþii la adresa
sa ale ºefului statului, explicând cã acesta vorbeºte deoarece „nu prea îl mai
bagã nimeni în seamã” în strãinãtate. Premierul a explicat cã nu existã declaraþii
acide „între” el ºi Traian Bãsescu, ci doar din partea preºedintelui. „De ce sã fie
(n.r. – în pericol acordul de coabitare)? Nu vedeþi între mine...Vedeþi pe domnul
preºedinte Bãsescu, pe care nu prea îl mai bagã nimeni în seamã în strãinãtate ºi,
atunci, mai face ºi el niºte declaraþii pentru presã. Dar ºi ce se întâmplã din ce a
declarat Bãsescu? Nimic! În afarã de ºtiri în presã, ce altceva? Probabil îºi fac
curaj þuþãrii de la Miºcarea Popularã”, a spus Ponta. Totodatã, premierul a decla-
rat cã Traian Bãsescu se referea la persoana sa atunci când a spus cã trebuie sã
se rãspundã juridic pentru ceea ce s-a întâmplat în vara anului trecut, cu ocazia
referendumului de demitere a lui Traian Bãsescu, el adãugând cã ºeful statului
trebuia demis. „Declaraþiile domnului preºedinte nu mi se mai par importante.
Avem lucuri importante de fãcut. Probabil cã se referea la dânsul cã trebuie
demis, cã s-a fãcut cvorumul, dar nu se mai poate acum. Ce a fost a fost”, a spus
Ponta. Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, joi, la Digi 24, cã va trebui ca
„cineva” sã-ºi asume responsabilitatea juridicã pentru „puciul” din 2012, menþi-
onând cã ar fi corect ca „cineva” sã plãteascã în faþa instanþei pentru deciziile
politice ºi legile date cu acea ocazie.

Un nou schimb de repl ici  acide
între preºedinte º i  premier

Restricþia de circulaþie se va aplica
vinerea, între orele 16:00 - 22:00, ºi
duminicã, între orele 14:00 - 22:00. De
asemenea, autoritãþile bulgare au
solicitat ca, în zilele în care tempera-
tura atmosfericã depãºeºte 35 de gra-
de Celsius, sã fie restricþionatã cir-
culaþia vehiculelor cu MTMA mai
mare de 20 tone, în zona de frontierã
Calafat - Vidin. CNADNR recomandã
participanþilor la trafic sã îºi progra-
meze perioadele de conducere, pau-
zele ºi perioadele de odihnã astfel în-
cât sã fie respectate intervalele orare
restricþionate ºi sã evite staþionarea
în zona punctului de frontierã, precum
ºi pe DN 56 Craiova - Calafat, deoare-
ce pe acest tronson se executã lucrãri
de reabilitare a carosabilului ºi sunt
instituite restricþii de circulaþie.

ci Curtea Constituþionalã din România
trebuie sã hotãrascã dacã acest lucru
este obligatoriu sau nu”. Referitor la
modificãrile propuse în proiectul de re-
vizuire a Constituþiei cu privire la limi-
tarea unor atribuþii ale ºefului statului
ºi scoaterea acestuia din sfera puterii
executive, secretarul Comisiei a spus
cã „este adevãrat cã preºedintele va
avea mai puþin prerogative, dar îºi men-
þine în acelaºi timp niºte prerogative
importante în ceea ce priveºte politica
externã ºi securitatea. În principiu, este
o decizie a þãrii dumneavoastrã cum
vrea sã distribuie puterile, dar trebuie
sã þinem cont de faptul cã majoritatea
þãrilor europene sunt democraþii parla-
mentare, deci nu avem nici o obiecþie
de principiu dacã vreþi sã întãriþi acest
aspect al parlamentarismului”. La rân-
dul sãu, preºedintele Senatului ºi al
Comisiei pentru revizuirea Constituþiei,
Crin Antonescu, a precizat cã repre-
zentanþii Comisiei de la Veneþia au re-
comandat sã se renunþe la articolul care
descrie exact puterile în stat, el arãtând
cã se va medita la acest lucru. „Reco-
mandarea Comisiei de la Veneþia este
sã renunþãm la articolul care descrie
cine este exact puterea legislativã, cine
este exact puterea executivã ºi cine pu-
terea judecãtoreascã pentru cã, în opi-
nia domniilor lor, este suficientã forma

actualã a Constituþiei”,  a spus An-
tonescu. Comisia de revizuire a
Constituþiei a adoptat, în 10 iunie,
un amendament formulat de se-
natorul PNL Tudor Chiuariu care
stipuleazã cã puterea legislativã
este reprezentatã de Parlament,
puterea executivã - de Guvern ºi
puterea judecãtoreascã - de ÎCCJ
ºi celelalte instanþe judecãtoreºti.
Experþii Comisiei de la Veneþia s-
au aflat într-o vizitã de douã zile (4
ºi 5 iulie) în România.

informaþii ºi „co-raportor al misiunii de evaluare cu
privire la cadrul juridic aplicabil serviciilor de in-
formaþii”. Acesta a evidenþiat faptul cã „problema
informaþiilor se acomodeazã dificil cu fantasme-
le ºi impreciziile”, opinând cã prezentarea fãcutã
de „Le Monde” „cu greu corespunde realitãþii”.
Cu toate acestea, recunoaºte cã „serviciile noas-
tre au dezvoltat utile înþelegeri de interceptare a
fluxurilor Internet”, dar în conformitate cu cadrul
juridic din 1991, fãrã a preciza de care servicii este
vorba. Nu mai vorbim de faptul cã o lege din 1991
n-avea cum sã prevadã... apariþia Inter-
netului. Când aceste interceptãri „se re-
ferã la cetãþenii francezi”, ele sunt su-
puse autorizãrii CNCIS, „potrivit preve-
derilor clare stipulate de lege”. „Cetã-
þenii francezi nu sunt supuºi spionaju-
lui masiv ºi permanent, în afara oricã-
rui control”, a mai spus deputatul Jean
Jacques Urvoas. Obiectivele externe
rãmân în competenþa DGSE, care are
propria lege, datând din 1982. Spre de-
osebire de NSA, serviciul tehnic con-
sacrat interceptãrilor, DGSE este un ser-
viciu care colecteazã informaþii pentru
motivele enunþate. Cu ocazia unei audi-
eri, la 20 februarie a.c., în faþa Comisiei
de apãrare a Adunãrii Naþionale, patro-
nul DGSE a fost de acord cã serviciul
sãu dispune „de capacitãþi complexe
de informaþii de origine electromag-
neticã” ºi cã poate „dezvolta un im-

portant dispozitiv de interceptare a fluxurilor In-
ternet”. Întrebãrile lui „Le Monde”, deloc lipsite
de sens, sunt urmãtoarele: care sunt cu exactitate
informaþiile colectate? Este legal? Sistemul de su-
praveghere este deplin securizat? Ancheta agitã
spiritele cu puþin înainte ca Uniunea Europeanã sã
angajeze, luni, la Washington, dificile negocieri cu
SUA pentru un vast acord comercial transatlantic.
Dar, în paralel, discuþiile vor fi consacrate ºi sub-
iectului legat de PRISM, programul american de
supraveghere a Internetului.
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Patru elevi din Craiova au fost eliminaţi
la ultima probă a bacalaureatului

Absolvenţii de liceu au susţinut,
ieri, proba la alegere a profilului şi
specializării. Faţă de probele pre-
cedente, la care au avut mari emo-
ţii, de această dată elevii craioveni
au ieşit mult mai relaxaţi din exa-
men şi încrezători că nota obţinu-
tă le va mai creşte media.

“Eu am dat la Logic ă şi mi s-a

părut cea mai uşoară dintre pro-
be. În prima zi, la Limba şi litera-
tura română, am avut ceva emo-
ţii,  dar sper că rezultatul final va
fi c el aşteptat, adică peste 9.  Mai
departe vreau să merg la Faculta-
tea de Turism, sper să reuşesc”,
a spus Luc iana, elevă a Colegiului
Naţional “Elena Cuza” din Craio-

va. La proba la alegere a profilu-
lui (Fizică, Informatică, Geogra-
fie, Biologie, Chimie, Filosofie,
Economie, Logică şi argumenta-
re, Psihologie, Sociologie), elevii
au avut la dispoziţie trei ore pen-
tru a rezolva cele trei subiecte. Fie-
care subiect este notat cu 30 de
punc te.

Potrivit vic epreşedintelui c o-
misiei judeţene de examen, Ale-
xandrina Năstase, la ultima pro-
bă scrisă a examenului de bac a-
laureat au fost eliminaţi patru
candidaţi,  ac eştia fiind prinşi în
timp c e utilizau telefonul mobil şi
sistemul hands-free. «Două din-
tre incidente au avut loc  la Liceul
„Matei Basarab”, unul la Liceul
Tehnologic  de Transporturi Căi
Ferate şi unul la Colegiul Tehnic
Energetic»,  a spus Alexandrina
Năstase, vicepreşedintele comi-
siei judeţene de examen.

Primele rezultatele vor fi afişate
pe 8 iulie, până la ora 12.00. Tot în
aceeaşi zi, până la ora 16.00, se
vor putea depune contestaţiile.
Rezolvarea acestora se va face în-
tre 9 şi 11 iulie, iar afişarea rezul-
tatelor finale – pe data de 12 iulie.

44 de candidaţi au primit note
mai mici în urma contestaţiilor

la Evaluarea Naţională
În urma contestaţiilor la Eva-

luarea Naţională, 44 de candidaţi
au primit note mai mici, rezul-
tatele finale fiind afişate mier-
curi seara. Deşi au fost depuse
402 contestaţii pentru reevalua-
rea lucrărilor, mai puţin de 0,5%
au fost îndre ptăţite . “Nu au
existat creşteri mai mari de un
punct şi s-au înregistrat şi 44 de
cazuri în care notele au fost di-

minuate după recorectare . În
restul situaţiilor notele nu au
fost modificate”, a precizat in-
spectorul şcolar general, Geor-
gică Bercea. Din totalul de 5.089
de candidaţi, peste 3.600 de elevi
au obţinut la Evaluarea Naţio-
nală medii peste 5, iar aproxi-
mativ 1.300 – medii sub 5. Re-
partizare a compute rizată va
avea loc pe 16 iulie.

Invitaţii speciali ai serii au fost
ambasadorii campaniei “Împreună
pentru o comunitate puternică”:
actriţa Nataşa Raab, selecţionerul
Emil Săndoi, Cristian Sanda, direc-
torul filialei Dolj a Crucii Roşii –
Maria Vintilă şi Mădălina Amon.
Saloanele şi cabinetele Secţiei
de Pediatrie vor fi dotate
cu mobilier nou

În urma organizării acestui eve-
niment caritabil, s-a reuşit strân-
gerea sumei de 9.280 de lei, o mare
parte din ea, mai exact 3.100 lei,
fiind donată de Nicoleta Duică, o
craioveancă stabilită în Belgia.
Aceasta s-a alăturat campaniei şi a
organizat o acţiune remarcabilă de
voluntariat în oraşul Kontich, în

Gala FilantropieiGala FilantropieiGala FilantropieiGala FilantropieiGala FilantropieiGala FilantropieiGala FilantropieiGala Filantropiei Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Gala Filantropiei
Mai aproape de reabilitarea Secţiei
de Pediatrie a Spitalului Filantropia
din Craiova cu 9.280 de lei

Muzeul Olteniei din Craiova a găzduit, joi sea-
ra, un eveniment de strângere de fonduri pentru
reabilitarea Secţiei de Pediatrie a Spitalului Fi-
lantropia din Craiova. Gala Filantropiei a reunit
personalităţi locale din lumea teatrului, muzicii,

sportului şi a societăţii civile, precum şi repre-
zentanţi ai mediului de afaceri local şi ai admi-
nistraţiei publice, alături de numeroşi artişti şi
antreprenori care au donat obiecte şi lucrări de
artă pentru a fi scoase la licitaţie. Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă (ARTI) promovează

tinerii ca resursă pentru comunitate – la nivel local, regional şi naţional:
“Tinerii din întreaga lume reprezintă atât o sursă enormă de

resurse umane pentru dezvoltare, cât şi factorii cei mai importanţi
în schimbarea socială, în dezvoltarea economică şi în inovaţiile
tehnologice. Imaginaţia, idealurile, capacităţile intelectuale con-
siderabile şi concepţiile lor sunt esenţiale pentru dezvoltarea conti-
nuă a societăţii în care trăiesc. Problemele ivite în viaţa tinerilor,
cât şi concepţiile şi aspiraţiile lor reprezintă componentele esenţia-
le ale provocării şi ale perspectivelor pe care societatea le are în
prezent cât si cele ale viitoarelor generaţii”. (Naţiunile Unite, 1995)

Centrul de Voluntariat „Volun-
taris” a fost înfiinţat în martie
2006, ca un program permanent
al Asociaţiei Române a Tinerilor
cu Iniţiativă. „Voluntaris” face
parte din Reţeaua Naţională a
Centrelor de Voluntariat şi are
misiunea de a promova volunta-
riatul şi responsabilitatea socială
ca principii de bună practică în
dezvoltarea comunităţii locale.

cadrul căreia ea şi alţi români au
improvizat o spălătorie de maşini
în curtea firmei pe care românca
o deţine. Diferenţa de 6.180 lei a
fost strânsă în urma licitaţiei de ob-
iecte donate şi a unei tombole or-
ganizate la Gala Filantropiei. Tot în
cadrul galei,  CEZ Dis tribuţie a
anunţat că va remobila toate sa-
loanele şi cabinetele medicale din
interiorul Secţiei de Pediatrie a
Spitalului Filantropia.

“Proiectul de susţinere a Clini-
cii de Pediatrie din Craiova este unul
dintre proiectele de suflet ale CEZ
Distribuţie, asigurând mobilierul

pentru toate saloanele şi cabinete-
le medicale din interiorul Clinicii.
Atât medicii, cât şi micuţii pacienţi
se vor bucura în cel mai scurt timp
de un serviciu medical la standar-
dele anului 2013 din punct de ve-
dere logistic. Implicarea noastră în
acest proiect este o investiţie in
viitor, în lumea pe care o lăsăm
moştenire copiilor noştri. Suntem
aici să dăm un exemplu pentru toţi
aceia care preţuiesc, ca şi noi, oa-
menii şi împărtăşesc grija pentru
o viaţă mai bună. CEZ Distribuţie
va rămâne un susţinător al comu-
nităţii locale”, a afirmat  Ion Do-

brescu, membru al Directoratului
CEZ Distribuţie.
Craiovenii, încurajaţi
să participe cu donaţii

În total, de la demararea cam-
paniei la începutul lunii iunie şi până
în prezent s-au strâns  aproape
13.000 de lei din cei aproximativ
100.000 de lei necesari reabilitării
Spitalului de Copii. Suma aceasta
include donaţiile acordate la Gala
Filantropiei şi echivalentul a 219
sms-uri trimise la numărul scurt
8865, fiecare sms reprezentând o
donaţie de 2 euro. Craiovenii sunt
încurajaţi să participe în continua-
re la această iniţiativă cu orice do-
naţie pe care o pot face în contul
dedicat campaniei, deschis la Ban-
c a Comerc ială Română: RO2-
8RNCBO139041651320003 sau

prin donarea de materiale de con-
strucţii necesare reabilitării Spita-
lului de Copii. De asemenea, orici-
ne doreşte să doneze 2 euro pen-
tru această cauză poate trimite un
sms la numărul scurt 8865 – nu-
măr valabil în reţelele Cosmote,
Orange şi Vodafone (nu se aplică
TVA).

În plus, se încurajează partici-
parea voluntară la ac ţiunile de
strângere de fonduri organizate de
iniţiatorii campaniei, iar  cei care
doresc să se alăture echipei de
voluntari sunt rugaţi să trimită un
email la adresa impreuna@arti.ro.
Mai multe informaţii despre cam-
panie, precum şi devizul cu mate-
rialele necesare reabilitării secţiei
de Pediatrie a Spitalului Filantro-
pia, sunt disponibile online pe site-
ul dedicat campaniei: ww w.im-
preuna.arti.ro.
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Atragerea
tinerilor, prin
mirajul
subvenþiilor

Gheorghe Flutur, fost
ministru al Agriculturii în
guvernul Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, poate fi bãnuit a ºti
despre ceea ce vorbeºte. Chiar
dacã nu uitã aliniamentul politic,
pe care se poziþioneazã, are
habar de politicile agricole
comune. A avut referiri la
Mãsura 1.1.2 ºi 1.1.1, privind
acordarea sprijinului financiar
nerambursabil solicitat de o
persoanã fizicã sub 40 de ani,
care îºi întocmeºte un plan de
afaceri, pentru dezvoltarea
activitãþii agricole în cadrul unei
exploatãri de maximum 25 de
hectare ºi se calificã în preala-
bil. Populaþia ruralã este
îmbãtrânitã ºi întrebarea
fireascã, presantã, care trebuie
sã primeascã un rãspuns, este
urmãtoarea: cine va lucra în
viitorul imediat în agriculturã?
Chiar în condiþiile creºterii
productivitãþii muncii, a meca-
nizãrii tuturor lucrãrilor agrico-
le, problema calificãrii forþei de
muncã nu are încã o soluþie
certã. Fondurile totale alocate
Mãsurii 1.1.2, prin FADR, sunt
de 337 de milioane de euro, din
care contribuþia guvernului
României – 20% ºi contribuþia
UE – 80%. Alocaþiile tinerilor
fermieri ar trebui sã aibã o
dimensiune economicã, cuprin-
sã între 6 ºi 40 UDZ (unitatea
de dimensiune economicã,
determinatã pe baza marjei
brute a exploataþiei). Ademeni-
rea tinerilor spre activitãþi
exclusiv agricole, dar ºi conexe,
rãmâne o preocupare la nivelul
Uniunii Europene. ªi, în
consens, ºi prin pãrþile locului,
resuscitate fiind ºi activitãþile
denumite odatã „anexe” (împle-
tituri din nuiele ºi papurã,
procesarea fructelor de pãdure,
ateliere de tãbãcãrie etc.).

Despre irigaþii:
deocamdatã,
în voia Celui
de Sus

Cum era ºi firesc, a fost
abordatã ºi chestiunea siste-

Iniþiativa evenimentului de ieri, gãz-
duit de aula „Alexandru Buia” a Fa-
cultãþii de Agriculturã ºi Horticultu-
rã, unde în prezenþa a numeroºi invi-
taþi (fermieri, primari, cadre didacti-
ce de la facultatea de profil, cercetã-
tori) s-a discutat despre agricultura
zonei, în contextul reformelor PAC,
a aparþinut eurodeputatului PDL,
Marian Jean Marinescu. ªi, finalmen-
te, s-a dovedit inspiratã. Speackeri au
fost Theodor Stolojan, Rareº Nicu-
lescu, Traian Ungureanu, Marian
Jean Marinescu, toþi eurodeputaþi, ºi
Gheorghe Flutur, prim-vicepreºedin-

te al PDL, iar calitatea de amfitrion
i-a revenit prof. univ. dr. Nicolae Giu-
gea. S-au spus destule lucruri intere-
sante, cu referire directã la recentul
acord politic, din 26 iunie a.c., dintre
Comisia Europeanã, Consiliul Euro-
pean ºi Parlamentul European, pen-
tru reforma politicii agricole comu-
ne – plãþi directe, organizarea comu-
nã a pieþei, dezvoltarea ruralã ºi re-
glementarea pe orizontalã a aspec-
telor financiare, gestionarea ºi mo-
nitorizarea PAC. Dar referiri s-au
fãcut ºi la raportul Comisiei preziden-
þiale pentru politici publice de dezvol-melor de irigaþii. În continua-

re, neclarã. Chiar dupã ce s-a
procedat la transferul manage-
mentului activitãþilor de irigare
cãtre utilizatori. Mai exact, au
fost înfiinþate asociaþiile de
utilizatori de apã pentru irigaþii
(AUAI) ºi s-a propus o nouã
strategie, cuprinzând ºi
reabilitarea componentelor de
infrastructurã deteriorate ºi
încredinþarea acestora ºi a
echipamentelor de udare în
câmp oamenilor. Au fost
demarate proiecte finanþate de
Banca Mondialã, prin care s-a
acordat asistenþã tehnicã
asociaþiilor de utilizatori de
apã, a fost promovat un nou
cadru legislativ favorabil. Mai
mult, s-a conturat ºi restruc-
turat agenþia SNIF, adoptân-
du-se o nouã lege referitoare
la îmbunãtãþirile funciare
(Legea nr. 138/2004 care
prevedea, în detaliu, noile
atribuþii ale SNIF ºi ale AUAI).
Dupã adoptarea legii îmbunã-
tãþirilor funciare ºi a normelor
metodologice (Ordinul 118/
2005 ºi Legea 233/2005),
atribuþiile AUAI au fost
revizuite astfel cã acestea au
trebuit sã se reînregistreze ca
OUAI (Organizaþii de Utiliza-
tori de Apã pentru Irigaþii), cu
posibilitatea sã înfiinþeze
federaþii de OUAI. Toate
mãsurile luate, menite a
permite reabilitarea/moderniza-
rea infrastructurii, cu un

procent de fonduri de investiþii
asigurate, nerambursabil, prin
PNDR de la UE, nu au schim-
bat în bine starea de lucruri.
Se poate considera cã înfiinþa-
rea OUAI a fost catalizatã
doar de subvenþiile pentru
irigaþii acordate pânã în 2009,
inclusiv, doar acestora, ceilalþi
utilizatori, care nu fãceau

parte din organizaþie, nebene-
ficiind de subvenþie (cu
excepþia anului 2007). În anii
2010 ºi 2011, suprafeþele de
irigat au scãzut dramatic ºi,
fapt mai grav, beneficiarii

sistemelor de irigaþii funcþio-
nale au întors spatele acesto-
ra, îngãduindu-se distrugerile
premeditate. Practic, deºi au
fost date în proprietatea
OUAI-urilor, pe canalele de
irigaþii nu curgea apã, ci
iresponsabilitatea. ªi anul
agricol actual a fost salvat de
mila Celui de Sus.

Specialiºtii
agricoli...
prin învãþãmânt
la mare distanþã

Decanul Facultãþii de
Agriculturã ºi Horticulturã,
Marin Soare, a spus câteva
lucruri, nu multe ºi deloc
interesante, despre poziþiona-
rea instituþiei de învãþãmânt
superior agricol din Craiova în
momentul de faþã, subliniind
dorinþa fireascã a utilitãþii
sociale a fiecãrui student, prin
gãsirea unui loc de muncã în
þarã. O astfel de problemã are,
fireºte, logica ei. Însã nu
poate fi decuplatã de alta:
calitatea absolvenþilor. Este
aptã, în momentul de faþã, cea
mai veche instituþie de învãþã-
mânt superior din Craiova sã
scoatã doar specialiºti agricoli
de înaltã þinutã? Precumpãneº-
te calitatea sistemului de
învãþãmânt, prin legãtura sa
cu practica, în producþie, în
faþa numãrului de absolvenþi?

Existã lucrãri ºtiinþifice, de
datã recentã, care sã ateste o
asemenea evoluþie? Fireºte cã
îngemãnarea cercetãrii ºtiinþi-
fice cu producþia este, peste
tot în lumea civilizatã, o
coordonatã definitorie, avutã
în vedere într-o concurenþã
acerbã pe pieþele agro-alimen-
tare. Cu alte cuvinte, misiunea
Facultãþii de Agriculturã ºi
Horticulturã, care se reazemã
pe un trecut teafãr, cu perfor-
manþe de netãgãduit, este
aceea de a asigura o continui-
tate a calitãþii de excepþie a
absolvenþilor sãi. Atât ºi nimic
mai mult.

Theodor
Stolojan:
„Prima urgenþã
este clarificarea
proprietãþii
private”

Europarlamentarul Theo-
dor Stolojan crede cã agri-
cultura româneascã se
confruntã, la aceastã orã, cu
o mare problemã: neclaritãþile
în privinþa proprietãþii, lucru
care, printre altele, încetineº-
te absorbþia fondurilor
europene destinate acestui
domeniu. „Ca economist, vã
spun cã prima urgenþã este
de clarificat proprietatea
privatã, adicã cadastrul.
Situaþia nu este simplã, te
duci pe teren ºi vezi prin
satelit care e suprafaþa ...
Am dat niºte titluri de pro-
prietate care, în multe locuri,
pe teren, se suprapun ºi de
aceea avem zeci de mii, dacã
nu sute de mii de cazuri în
instanþã de clarificare a
proprietãþii private. Ori când
ea nu e clarificatã, faptic ºi
legal, e complicat ºi în relaþia
cu bãncile, ºi în relaþia cu
potenþialii investitori. A doua
urgenþã e încheierea proce-
sului de restituire a terenuri-
lor, pãdurilor, inclusiv a
rezolvare a cazurilor din
justiþie”, a declarat Theodor
Stolojan, care a rãspuns ºi
câtorva intervenþii care au
venit, mai apoi, din salã.
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tare a agriculturii – cadru naþional
strategic rural, în perioada 2014-
2020-2030. Practic, în intervenþiile
lor, speackerii enunþaþi au încercat sã
branºeze realitãþile agriculturii româ-
neºti la noua politicã agricolã, dar au
ºi rãspuns la întrebãrile invitaþilor din
salã, dialogul fiind, pe alocuri, incitant.
Tocmai aceastã interactivitate a fost
conferit un plus de originalitate între-
gii dezbateri. S-a discutat despre ne-
cesitatea, aproape imperativã, a ca-
dastrãrii terenurilor intravilane ºi ex-
travilane, a clarificãrii problemelor de
proprietate, despre irigaþii, creºterea

randamentelor la unitatea de supra-
faþã, a aportului agriculturii la PIB-ul
þãrii. Nu a fost un clasic „simpozion”
pe teme agricole – de altfel s-a ºi fã-
cut aceastã menþiune –, ci o dezbate-
re vie, premisa mãsurilor de consilie-
re a fermierilor ºi, mai ales, de con-
vingere a celor sub 40 de ani sã îm-
brãþiºeze aceastã îndeletnicire, alocã-
rile pentru instalare crescând de la
40.000 de euro la 70.000 de euro. Cum
unele dintre intervenþii au fost pigmen-
tate ºi cu umor fin ºi nelipsite atacuri
politice, putem spune cã nu s-a co-
chetat deloc cu monotonia.

Paginã realizatã de  LAURA MOÞÎRLICHE ºi MIRCEA CANÞÃR

Subvenþii vor fi
acordate doar
agricultorilor
activi

Fost vicepreºedinte al
Comisiei pentru Agriculturã

din Parlamentul European,
Rareº Niculescu a spus cã
agricultura româneascã a
ajuns în stadiul în care
importã de ºapte ori mai
multe produse decât produce.
„La sfârºitul lunii trecute s-a
ajuns la un compromis între
Parlament ºi Consiliul de
miniºtri cu privire la reforma
politicii agricole comune.
Este prima datã când Parla-
mentul ºi Consiliul de miniºtri
participã pe poziþii egale ca ºi
co-legislatori pe probleme de
agriculturã pentru cã Parla-
mentul a dobândit recent
aceastã atribuþie ca urmare a
intrãrii în vigoare a Tratatului
de la Lisabona. De asemenea,
este pentru ori datã când
România are ocazia sã îºi
spunã punctul de vedere în
privinþa unei mari reforme a
agriculturii, atât prin interme-
diul PE, cât ºi prin vocea
comisarului pentru agricultu-
rã, domnul Dacian Cioloº.
Fiecare stat membru poate
gãsi în acest compromis
anumite aspecte care îl
favorizeazã, de care poate
beneficia pe viitor. Dar
compromisul e compromis,
atrag atenþia de la început cã

el nu va aduce pentru Româ-
nia lapte ºi miere, ci reguli
mai stricte”, a spus eurode-
putatul Rareº Niculescu,
subliniind faptul cã, de anul
viitor, subvenþiile vor fi
acordate numai agricultorilor
activi.

Gheorghe
Flutur:
„Cadastrarea
României sã fie
o prioritate”

Gheorghe Flutur, fost
ministru al Agriculturii în
cabinetul lui Cãlin Popescu
Tãriceanu, a pus problema
modului cum vor fi cheltuiþi
banii europeni care vor fi alocaþi
României pentru urmãtorii 7
ani. „Eu cred cã acesta trebuie
sã fie rolul întâlnirii noastre de
aici, de la Craiova: fraþilor, cum
vrem sã cheltuim banii pe
urmãtorii 7 ani? De ce spun
asta? Pentru cã douã treimi din
banii României sunt pe aceste
capitole, agriculturã ºi dezvolta-
re ruralã, peste 20 miliarde de
euro, jumãtate merg pe plãþile
directe cãtre fermieri, jumãtate
pentru dezvoltarea ruralã”.

Ca ºi Theodor Stolojan,
acesta a accentuat faptul cã
prioritarã la folosirea banilor
europeni ar trebui sã fie cadas-
trarea României. „Dacã mã
întrebaþi pe mine, vã spun cã
noi suntem la pãmânt cu partea
de organizare funciarã. De 23

de ani împãrþim pãmânturi,
România este þara care a pierdut
cel mai mult timp cu reforma
funciarã. Ne-am lungit cu
retrocedãri cã nu am reuºit sã
încurajãm organizarea exploata-
þiilor din agriculturã. De aceea
cred, ºi prin europarlamentari ºi
prin guvernul nostru, cã trebuie
sã cearã fonduri pentru cadas-
trarea României”. Gheorghe
Flutur a mai spus cã s-a
implicat în proiecte-pilot de
cadastrare, ocazie cu care a
constatat cã 70% din titlurile de
proprietate sunt „aiurea date”.

Traian
Ungureanu:
„Agricultura
intereseazã
doar ca rezervor
de voturi”

Eurodeputatul PDL Traian
Ungureanu a spus cã agricultu-
ra din România a fost dintot-
deauna victima politicienilor ºi a
mentalitãþilor, motiv pentru care
nici nu a evoluat. „România
vorbeºte de agriculturã de 150
de ani, discuþia despre potenþia-
lul nostru agricol dureazã de
150 de ani. E ca ãla care spune:
staþi sã vedeþi când mã apuc de
treabã ce iese! Eu îl aud pe
Petre Roman spunând, în 1990,
cã România este în faþa unui
miracol agricol. Îl tot aºteptãm.
Agricultura nu e un lucru
simplu, e un lucru complicat
astãzi, dar nevoia cea mare în

faþa dumneavoastrã de care,
pânã la urmã depinde mersul
agriculturii, este decizia. Ea se
miºcã în momentul în care
cineva investeºte în ea, capital,
bani, tehnologie, din cât e ºi din
ce luãm de la UE”. Eurodeputa-
tul Traian Ungureanu crede cã
agricultura în România este
folositã doar în campaniile
electorale, când politicienii îºi
amintesc de acest segment al
þãrii pentru a atrage voturi.
„Agricultura continuã sã
intereseze ca rezervor de voturi
ºi atunci suntem în faþa unui
mare pericol. Dacã noi nu
reînviem satele, comunele,
societatea româneascã se surpã
sau alunecã în afara þãrii pentru
cã nu s-a mai pomenit vreo þarã
care sã se construiascã pe
diplome fãrã valoare, asta e
tendinþa în România”, a spus
Traian Ungureanu.

Marian Jean
Marinescu: „360
de miliarde
de euro alocate
de UE pentru
agriculturã”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a arãtat, totuºi,
cã existã ºi o parte plinã a
paharului, accentuând faptul cã
agricultura româneascã se poate
aºeza pe un drum bun atât timp

cât existã posibilitatea accesãrii
fondurilor europene. „Nu putem
sã inventãm noi apa caldã, deci,
da, agricultura are nevoie de
proprietate, de producþie ºi de
piaþã. La noi proprietatea nu e
clarã, asta este cert. Au fost
foarte multe programe care s-
au fãcut în România ºi se poate
clarifica proprietatea. Nu se
poate face cadastru la milime-
tru, dar clarificarea proprietãþii
se poate face, sunt foarte multe
lucruri care puse cap la cap pot
sã ne ducã la clarificare. În
privinþa producþiei, trebuie
investiþie ºi aþi vãzut cã, dupã
ce s-a primit subvenþia, aratã
totul altfel. Suntem al doilea
judeþ cu pârloagã, dar înainte
era ºi mai rãu. Cât despre piaþã,
avem nevoie ºi de pieþe en-gros
ºi de centre de procesare a
produselor agricole”. Marian
Jean Marinescu a spus cã 360
de miliarde de euro, din bugetul
de 960 de miliarde pe ºapte ani
al UE, sunt destinate pentru
agriculturã.

În loc
de concluzii

Evenimentul dedicat agricul-
turii a fost, prin urmare, unul
bine organizat. Asistenþa a prizat
cu speackerii, dovadã cã, în
anumite momente, a avut
reacþie. Nu s-a stãruit pe
conotaþia politicã ºi chiar s-a
evitat, cu destul tact, alunecarea
într-o asemenea provocare.
Pentru cei prezenþi, cu siguran-
þã, a fost „o primenire” a
informaþiilor ºi, bineînþeles,
prilejul de a afla cã se poate
discuta, chiar cu gravitate,
despre o activitate de pe urma
cãreia se asigurã hrana popula-
þiei. Aºa cum spuneam ºi în
conþinutul textului, s-au spus
multe lucruri interesante ºi nu
am vrea sã omitem sã spunem
cã s-a vorbit ºi de concurenþa
acerbã pe care produsele
agricole româneºti o au în
vestul þãrii din partea celor
maghiare, existând ºi riscul ca,
în sudul þãrii, sã creascã
ameninþarea produselor care vin
de la bulgari.
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Curtea de Apel Craiova a
soluþionat, joi, 4 iulie a.c., ape-
lul declarat de Viorel Cãlin, ad-
ministrator al SC Cavi Imexco
SRL Craiova împotriva sentin-
þei din 19 martie 2011 a Tribu-
nalului Dolj prin care a fost
condamnat la o pedeapsã de 3
ani de închisoare cu executa-
re. Judecãtorii i-au respins ape-
lul lui Cãlin, considerându-l ne-
fondat. „Respinge apelul ca
nefondat. Obligã apelantul
la plata sumei de 1.040 lei
cheltuieli judiciare statului,
din care 200 lei reprezintã
onorariu apãrãtor oficiu. Cu
recurs”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Curþii de Apel

Magistraþii Curþii de Apel Craiova i-au
respins, joi, lui Viorel Cãlin, administra-
torul SC Cavi Imexco SRL Craiova, ape-
lul declarat împotriva sentinþei din mar-
tie 2012 a Tribunalului Dolj prin care a
fost condamnat la o pedeapsã de trei ani
închisoare cu executare pentru o evaziune
fiscalã de aproape 2,8 milioane lei, fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã ºi nevi-

Apel respins pentru patronul Cavi, în dosarul
evaziunii de aproape 2,8 milioane de lei

Ofiþeri din cadrul Compartimentului de
Prevenire ºi Analizã a Criminalitãþii Dolj au
organizat, joi, o întâlnire cu elevii din ciclul
gimnazial al ªcolii Gimnaziale Bucovãþ –
Structura Palilula ºi au purtat discuþii ºi cu
elevii din clasele a V-a – a VIII-a de la ªcoala
Generalã din Vârvoru de Jos, activitãþile fiind
desfãºurate în cadrul campaniei de informare
ºi prevenire “Vacanþã în siguranþã”.

Poliþiºtii au stat de vorbã cu elevii, în pre-
zenþa unor cadre didactice, dar ºi a pãrinþilor,
ocazie cu care au fost prezentate filme de
scurt metraj cu caracter preventiv: „Unde-i

Acþiuni  de prevenire la ºcoala de varã

Poliþiºtii din cadrul Secþiei Regionale
de Poliþie Transporturi Craiova au des-
tructurat un grup infracþional format din
cinci tineri, toþi din judeþul Gorj, care sus-
trãgeau distribuitoare de aer de la va-
goanele de cãrbune staþionate în gãrile
din bazinul minier din zona Motru. Dupã
cum au comunicat reprezentanþii IPJ

Dolj, în perioada octombrie 2012 – iulie
2013, poliþiºtii de la transporturi ferovia-
re din Gorj ºi Mehedinþi au fost anunþaþi,
la diferite intervale de timp, de angajaþii
Sucursalei Regionale Banat – Oltenia,
despre demontarea ºi furtul de la vagoa-
nele de transport cãrbune a distribuitoa-
relor de aer. Prin sustragerea acestor

componente, vagoanele deveneau inuti-
lizabile ºi se perturba activitatea de trans-
port cãrbune din bazinul minier.

În baza plângerilor societãþii de mar-
fã, poliþiºtii de la Transporturi Feroviare
Craiova au demarat cercetãrile ºi au reu-
ºit, în noaptea de joi spre vineri, sã prin-
dã în flagrant grupul de tineri format din
Elvis Mihai (25 de ani), Marian Draga
(22 de ani), Mihail Ciucu (21 de ani),
Constantin Floarea (22 de ani) ºi Marian
Dafinoiu (22 de ani), toþi din municipiul
Motru, localitatea Ploºtina, judeþul Gorj,
în timp ce transportau cu un autoturism
marca BMW, 6 distribuitoare sustrase
din gara Motru în valoare de 55.000 lei.
Tinerii intenþionau sã le valorifice în Cra-
iova. Au fost ridicaþi ºi duºi la sediul Bi-

roului de Poliþie Transporturi Feroviare
din Craiova, au fost audiaþi, apoi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore pentru comite-
rea infracþiunii de furt calificat.

“Cu ocazia cercetãrilor poliþiºtii au sta-
bilit cã aceºtia au mai comis alte douã
furturi din triaje ale staþiilor CFR de pe
raza judeþului Mehedinþi, în total sustrã-
gând componente de la vagoane în va-
loare de 96.200 de lei, pe care le valori-
ficau la societãþi comerciale din Drobe-
ta-Turnu Severin la preþ de fier vechi.
Împotriva celor cinci autori s-a luat mã-
sura reþinerii pe bazã de ordonanþã, ur-
mând sã fie prezentaþi Judecãtoriei Mo-
tru, judeþul Gorj, cu propunere de ares-
tare preventivã”, au comunicat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Cinci tineri din municipiul Motru au fost reþinuþi pentru furt
calificat, în urma unei acþiuni a poliþiºtilor de la Biroul de Trans-
porturi Feroviare Craiova. Cei cinci au fost prinºi în flagrant, în
noaptea de joi spre vineri, în Craiova, cu 6 distribuitoare furate
de la vagoane de marfã din Motru, în valoare de 55.000 de lei.
Potrivit oamenilor legii, fãrã aceste componente vagoanele nu mai
pot fi folosite, astfel cã, prin activitatea infracþionalã, gruparea a
perturbat ºi traficul feroviar. Mai mult decât atât, s-a dovedit cã
cei cinci nu erau la prima faptã de acest gen.

Hoþi de componente feroviare prinºi de poliþiºtiHoþi de componente feroviare prinºi de poliþiºtiHoþi de componente feroviare prinºi de poliþiºtiHoþi de componente feroviare prinºi de poliþiºtiHoþi de componente feroviare prinºi de poliþiºti

rarea contribuþiilor cu reþinere la sursã.
Bãrbatul, care a derulat prin aceastã fir-
mã contractele de modernizare a Gãrii
Craiova ºi reamenajare a Pieþei Gãrii, a
fost trimis în judecatã de procurorii Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova în anul 2010 ºi mai are la dispoziþie o
cale de atac: recursul, care se va judeca la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Craiova de joi.
Reamintim cã, pe 14 decem-

brie 2010, procurorii Secþiei de
urmãrire penalã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova dispuneau reþine-
rea, pentru 24 de ore, a lui Vio-
rel Cãlin, administratorul SC
Cavi Imexco SRL Craiova, sub
acuzaþiile de evaziune fiscalã,
fals în înscrisuri sub semnãtu-
rã privatã în formã continuatã
ºi nevirarea contribuþiilor cu
reþinere la sursã. Tribunalul
Dolj a respins atunci solicita-
rea procurorilor de arestare
preventivã a lui Cãlin, care a
fost trimis în judecatã, în stare
de libertate, în aceeaºi lunã.

Anchetatorii au reþinut în sar-
cina lui Viorel Cãlin faptul cã,
în perioada 2005-2009 a evi-
denþiat în actele contabile ale
societãþii cheltuieli care nu
aveau la bazã operaþiuni reale
ºi a omis evidenþierea unor ve-
nituri realizate, în acest fel sus-
trãgându-se de la plata cãtre
bugetul de stat a sumei de
2.794.493 de lei, impozit pe pro-
fit ºi TVA. În plus, “în perioa-
da 2008-2009, inculpatul, în
aceeaºi calitate, a reþinut ºi nu
a virat cu intenþie în termenul
legal la bugetul de stat impozi-
te ºi contribuþii reprezentând
stopaj la sursã. De asemenea,
s-a mai reþinut cã inculpatul

Cãlin Viorel a înregistrat în evi-
denþa contabilã a societãþii mai
multe contracte încheiate cu
persoane fizice, pe care le-a
semnat în calitate de beneficiar,
deºi cunoºtea cã operaþiunile
consemnate în acte nu reflec-
tã real i tatea”,  comunicau
procurorii la momentul respec-
tiv. Mai precis, Viorel Cãlin a
fost  acuzat  ca a produs o
evaziune de aproape 2,8 mili-
oane lei cu ocazia derulãrii a
trei contracte, cele mai cunos-
cute dintre ele fiind moderni-
zarea Gãrii Craiova ºi reame-
najarea Pieþei Gãrii.

Dupã mai bine de un an de
la trimiterea în judecatã ºi dupã

ce, în ianuarie 2011, când se
anunþase pronunþarea soluþiei în
cauzã, dosarul a fost repus pe
rol, Viorel Cãlin a fost condam-
nat, pe 19 martie 2011, la trei
ani de închisoare cu executa-
re. Instanþa a mai dispus de-
cãderea acestuia din dreptul de
a fi administrator al unei socie-
tãþii comerciale, pe o perioadã
de trei ani, iar pânã la achita-
rea sumelor datorate bugetului
de stat, judecãtorii de la Tribu-
nalul Dolj au decis menþinerea
sechestrului instituit asupra bu-
nurilor ce-i aparþin inculpatului.
Bãrbatul a formulat apel, care
s-a înregistrat pe 24 aprilie 2012
la Curtea de Apel Craiova.

lege, nu-i tocmealã” ºi „Cheia e la tine”.
Totodatã, s-a urmãrit pregãtirea antivictimalã a
elevilor împotriva faptelor de furt, tâlhãrie,
viol, siguranþa pe Internet ºi au fost prezentate
ºi aspecte privind consumul de etnobotanice ºi
apelarea în mod nejustificat a Numãrului de
Urgenþã 112.

„Astfel de activitãþi vor fi desfãºurate, pe
toatã perioada verii, de poliþiºtii de proximitate
ºi de ofiþerii de prevenire din cadrul Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului Dolj la ºcolile de
varã din judeþ”, a declarat comisar-ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.



«Elena Teodorini (1857-1926)
este o personalitate emblematică
pentru oraşul ei natal – Craiova, ar-
tista rămânând în istorie prin debu-
tul său în 1880 la „Teatro alla Sca-
la” din Milano, cu rolul Marguerite
din „Faust” de Ch. Gounod. A fost
prima cântăreaţă din România care
a păşit pe acea scenă celebră, la
numai 23 de ani. Rodolfo Celletti o
consideră una dintre ultimele

mezzosoprane acute specializate în repertoriul de soprană, o interpre-
tă impetuoasă şi pasională, dar şi o autentică actriţă-cântăreaţă, ale
cărei formule expresive prevesteau deja primadona veristă», menţio-
nează reprezentanţii Teatrului Liric din Craiova – instituţie care, de la
începutul anilor 2000, poartă numele Elenei Teodorini.

sâmbătă, 6 iulie 2013 cuvântul libertăţii / 7cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Beatles, my love” –
ultimele reprezentaţii
din „Maratonul păpuşilor”

Dacă nu aţi văzut încă
„Beatles, m y love”  –
spectacolul Teatrului pen-
tru Copii şi Tineret „Co-
libri” din cadrul proiectu-
lui es tival „Maratonul
păpuşilor”, cu Rodica Pri-
săcaru, Iulia Cârstea, Io-
nica Dobrescu şi Mugur
Prisăcaru –, sunteţi aştep-
taţi în acest week-end în
centrul oraşului. Ultimele
reprezentaţii au loc astăzi
şi mâine, 7 iulie, cu înce-
pere de la ora 19.30, în

Piaţa „William Shakespeare” (esplanada Teatrului Naţional). «Ne
adresăm copiilor, cărora le propun o muzică de foarte bună ca-
litate, a formaţiei The Beatles, dar şi părinţilor şi bunicilor. Am
profitat de faptul că au fost scoase din repertoriul teatrului două
spectacole şi, pentru că păpuşile din ele mi-au fost foarte dragi,
am zis că trebuie să le arătăm copiilor, ca ei să se bucure în
continuare de prezenţa lor pe scenă», a declarat, recent, actriţa
Rodic a Prisăcaru. „Maratonul păpuşilor” continuă până la
sfârşitul lunii august, cu alte spectacole ale artiştilor craioveni,
prezentate inclusiv în… „Autobuzul cu păpuşi”!

„Apriluri” – expoziţie foto
cu peisaje din Alpii austrieci
şi de la „marea” Ungariei

Muzeul Olteniei
va găzdui vineri, 12
iulie, vernisajul ex-
poziţiei de fotogra-
fie „Apriluri”, cu-
prinzând lucrări re-
alizate de Alexan-
dra Fira, Se bas-
tian Prioteasa ş i
Bogdan Panait ,
toţi trei artişti cu o
activitate cunoscu-

tă şi apreciată, membri ai Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”
din Craiova. Expoziţia cuprinde 30 de lucrări color şi abordea-
ză, ca tematică, peisajul. Potrivit expozanţilor, fotografiile au
fost realizate în luna aprilie a acestui an, cu prilejul unei depla-
sări realizate împreună, şi surprind imagini din Austria, dar şi
din Ungaria, de la Lacul Balaton. Evenimentul va avea loc în
Sala „Ştefan Ciuceanu” a muzeului (clădirea nouă), cu începere
de la ora 19.00.

Concerte în Craioviţa Nouă
şi Valea Roşie

4 Anotimpuri de
Vivaldi, 4 concerte
în 4 cartiere craiove-
ne! Este propunerea
Filarmonicii „Olte-
nia” adresată craio-
venilor  în perioada
6-9 iulie şi alăturată
altor  evenimente
muzicale care se vor
desfăşura în cadrul
stagiunii estivale a

instituţiei. Concertul ce deschide „Turneul în oraş” are loc astă-
seară, în cartierul Craioviţa Nouă (zona Poştei), iar următoarele
vor fi organizate mâine, 7 iulie, în cartierul Valea Roşie (zona
pieţei), luni, 8 iulie, în cartierul Rovine (Parc), şi marţi, 9 iulie,
în cartierul Brazda lui Novac (zona Grădiniţei „Căsuţa cu po-
veşti”). Toate vor fi prezentate seara, cu începere de la ora
21.00, în aer liber, şi vor oferi spre audiţie una dintre cele mai
cunoscute creaţii ale compozitorului Antonio Vivaldi: „Anotim-
purile” („Le quattro stagioni”). Vor interpreta Orchestra de
Cameră a Filarmonicii „Oltenia” condusă de Radu Popa, în pre-
zent dirijor permanent al Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
şi violonistul Gabriel Croitoru – solist concertist al Filarmoni-
cii „Paul Constantinescu” din Ploieşti şi profesor de vioară la
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Peste 200 de participanţi
la Concursul de Poezie „Adrian Păunescu”

Cea dintâi ediţie a Concursului de Poezie „Adrian Pău-
nescu” –  eveniment ce se va desfăşura în cadrul Festiva-
lului Internaţional „Adrian Păunescu” organizat la Cra-
iova, în zilele de 19, 20 şi 21 iulie a.c. – are deja peste 200
de participanţi, potrivit reprezentanţilor municipalităţii.
Majoritatea sunt din ţară, iar cei de peste hotare sunt
îndeosebi români stabiliţi în Republica Moldova, Spania,
dar şi în Australia. Juriul concursului – format din per-
sonalităţi de prim rang ale literaturii române contempo-
rane şi prezidat de acad. Eugen Simion – va acorda Ma-
rele Premiu, în valoare de 2.000 de euro.

Festivalului Internaţional
„Adrian Păunescu” este organizat
la Craiova cu sprijinul Primăriei
municipiului, Consiliului Judeţean
Dolj, Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni, Funda-
ţiei Culturale „Iubirea”,
Fundaţiei „Constantin” şi
Mişcării de Rezistenţă.

„Concursul de poezie
îşi propune să acorde o
şansă scriitorilor care încă
mai cred că talentul nu este
un defect, ci o armă îm-
potriva degradării generale
la c are asis tăm de atâta
vreme încoace. Pentru că
Adrian Păunescu a refu-
zat mereu îngrădirea liber-

tăţii de exprimare, con-
cursul se adresează tu-
turor cetăţenilor ro-

mâni, indiferent de vârstă sau de
experienţa lor literară”, precizea-
ză organizatorii.

Ultima zi de trimitere a textelor
a fost ieri, 5 iulie, participanţilor
fiindu-le solicitate maximum cinci

poezii, însoţite de câteva date per-
sonale. Juriul este prezidat de acad.
Eugen Simion şi format din per-
sonalităţi de prim rang ale literatu-
rii române contemporane: acad.
Mihai Cimpoi, prof. Victor Crăciun,
Vasile Tărâţeanu, Ion Brad, Viorel
Cosma, acad. Eugen Doga, acad.
Nicolae Dabija, Tudor Nedelcea,

Andrei Păunescu, Adam Pus-
lojic, Eusebiu Ştefănescu.

Vor fi acordate Marele Pre-
miu „Adrian Păunescu”, în
valoare de 2.000 de euro, Pre-
miul I (1.000 de euro), Pre-
miul al II-lea (800 de euro),
Premiul al III- lea (500 de
euro). La acestea se vor adă-
uga una sau două menţiuni,
constând în diplome şi cărţi,
în funcţie de calitatea lucrări-
lor înscrise în concurs.

Concursul Internaţional de Canto „Elena
Teodorini” – ediţie inaugurală la Craiova

Festivalul Internaţional „Ele-
na Teodorini” va deschide, în
toamnă, noua stagiune a Teatrului
Liric „Elena Teodorini” şi va fi de-
dicat aproape în exclusivitate
operei lui Giuseppe Verdi, anul
acesta aniversându-se bicente-
narul naşterii compozitorului.
As tfel, spectatorii vor putea
(re)vedea celebrele opere „Tru-
badurul”, „Nabucco” şi „Bal
mascat”, dar se vor bucura şi
de o premieră absolută pentru
Craiova: „Otello”. „Personal,
susţin ideea de a organiza un
festival de o asemenea anver-
gură o dată la doi ani, pentru a
avea timpul necesar realizării cu
minuţiozitate a tuturor eveni-

Craiova lansează prima ediţie a Concursului Internaţional de Can-
to „Elena Teodorini”, deschis cântăreţilor de operă de orice naţiona-
litate, aparţinând tuturor categoriilor vocale. Competiţia va avea loc
în perioada 6-9 noiembrie 2013, în cadrul celei de a XIII-a ediţii a
Festivalului Internaţional „Elena Teodorini”. Organizator este Tea-
trul Liric „Elena Teodorini”, în colaborare cu Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Consiliul Local şi Primăria Municipiului
Craiova şi în parteneriat cu S.C. L&N Promotion S.R.L. Braşov.

mentelor ce vor fi incluse într-un
astfel de proiect”, declara în urmă
cu un an, într-un interviu acordat
cotidianului „Cuvântul Libertăţii”,

managerul instituţiei, Antoniu Zam-
fir. Ultima ediţie a festivalului s-a
desfăşurat în perioada 29 septem-
brie – 20 octombrie 2011.

În c adrul festivalului va avea
loc, între 6 şi 9 noiembrie, prima
ediţie a Concursului Internaţional
de Canto „Elena Teodorini”, cu
un juriu format „din directorii unor
teatre de maximă importanţă din
Europa şi din personalităţi ale artei
lir ice”, precizează organizatorii.
Concursul este deschis cântăreţi-
lor de operă de orice naţionalitate,
aparţinând tuturor categoriilor vo-
cale şi născuţi după 1 septembrie
1977 (femei) şi 1 septembrie 1975
(bărbaţi). Candidaţii trebuie să pre-
gătească cinci arii din repertoriul
liric  universal al sec olelor  al
XVIII-lea – al XX-lea, la libera lor
alegere, iar taxa de participare este
de 80 de euro.

Gala Laureaţilor, din 9 noiembrie,
va închide atât festivalul, cât şi con-

cursul. Cu acest prilej se vor
acorda Premiul I, în valoare
de 2.000 de euro, Premiul al
II-lea (1.000 de euro) şi Pre-
miul al III-lea (500 de euro).
Li se vor adăuga mai multe
premii speciale, care le vor
oferi unora dintre finaliş ti
şansa de a apărea pe scene
prestigioase.
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La douã zile dupã rãsturnarea
lui Mohamed Morsi de cãtre ar-
matã, manifestanþii anti-Morsi au
lansat un apel urgent pentru vi-
neri, ca rãspuns la manifestãrile
prevãzute de simpatizanþii ex-pre-
ºedintelui. Mii de egipteni loiali
preºedintelui demis au mãrºãluit
ieri dupã-amiazã pe strãzile din
Cairo pentru „o vineri a refuzu-
lui”, contra loviturii militare ºi a
valului de arestãri care a urmat
în rândul miºcãrii Fraþilor Musul-
mani. În faþa moscheei Rabaa al-
Aadawia, într-o suburbie a Nasr

City, manifestanþii pro-Morsi se
roagã de mai multe zile, la apelul
imamului, pentru „reîntoarcerea
lui Morsi la putere” ºi „sfârºitul
fracturii dintre noi ºi armatã”. În-
tre timp, armata a fost puternic
desfãºuratã cu blindatele sale,
încã de miercuri barajele militare
fiind eliminate. Într-o altã parte
a oraºului Cairo, mai exact în su-
dul acestuia, mii de egipteni, prin-
tre care ºi numeroase femei, au
început un marº. Grupate în ca-
drul „Fondului Naþional de Apã-
rare Legitimã”, principalele forþe

islamiste ale þãrii au cerut parti-
zanilor preºedintelui demis sã de-
monstreze paºnic pentru o vineri
a refuzului, contra loviturii de stat
militare. Ministerul de Interne a
prevenit cã va rãspunde cu fer-
mitate la orice tulburare. Ieri, au-
toritãþile egiptene au închis punc-
tul de trecere Rafah, la frontiera
cu Fâºia Gaza, ca urmare a ata-
curilor lansate din Sinai dupã des-
tituirea preºedintelui Morsi. Sur-
se de securitate egiptene au de-
clarat cã terminalul, unicul acces
pe teritoriul palestinian necontro-

lat de Israel a fost închis
pentru o perioadã nedeter-
minatã. Consiliul de Pace
ºi Securitate al Uniunii
Africane (UA) a suspen-
dat, ieri, participarea Egip-
tului la organizaþia pana-
fricanã. Suspendarea ori-
cãrui stat membru, în care
se produce o schimbare
neconstituþionalã a puterii,
face parte din politica UA.
Acest lucru dureazã de
obicei pânã la revenirea la
ordinea constituþionalã.
Principalele ONG-uri pen-
tru drepturile omului în
Egipt au denunþat închide-
rea mai multor ziare deþi-
nute de islamiºti, dupã lo-
vitura militarã care l-a rãs-

turnat pe preºedintele Morsi.
Într-un comunicat comun, ºapte
ONG-uri condamnã întreruperea
difuzãrii pe Misr 25, canalul Fra-
þilor Musulmani, miºcarea care
l-a dat pe Mohamed Morsi ºi con-
fiscarea unei ediþii a ziarului lor
„Horeyya Wal Adala”. Angajaþi ai
mai multor mass-media, inclusiv
Al-Jazeera, „Mobasher Egipt” (o
filialã a canalului qatarian Al-Ja-
zeera), au avut probleme. Înaltul
comisar pentru drepturile omu-
lui al Naþiunilor Unite, Navi Pil-
lay, a cerut respectarea libertãþi-
lor fundamentale în Egipt, decla-
rându-se îngrijorat în legãturã cu
arestãrile în masã a liderilor con-
freriei Fraþilor Musulmani. În
prima sa reacþie dupã demiterea
ºi arestarea preºedintelui Moha-
med Morsi, Navi Pillay a afirmat
cã „nu trebuie sã existe atâta vio-
lenþã, detenþie arbitrarã, acte ile-
gale de rãzbunare”. La doar douã
zile dupã revenirea sa în funcþie,
procurorul general, Abdel Me-
guid Mahmoud, a anunþat, ieri,
cã va demisiona, invocând posi-
bilele conflicte de interese. El a
fost numit în timpul lui Hosni
Mubarak, demis în noiembrie
2012 de preºedintele Mohamed
Morsi ºi repus în funcþie în
aceastã sãptãmânã, printr-o ho-
tãrâre a justiþiei.

Uniunea Africanã a suspendat EgiptulUniunea Africanã a suspendat EgiptulUniunea Africanã a suspendat EgiptulUniunea Africanã a suspendat EgiptulUniunea Africanã a suspendat Egiptul
dupã rãsturnarea lui Morsidupã rãsturnarea lui Morsidupã rãsturnarea lui Morsidupã rãsturnarea lui Morsidupã rãsturnarea lui Morsi

Premierul ungar, Viktor Orban,
a comparat ieri Parlamentul Euro-
pean cu „imperiul sovietic”, în
urma unui raport critic al Parlamen-
tului European faþã de calitatea de-
mocraþiei în Ungaria, relateazã
EFE. „Dupã imperiul sovietic, nici
o putere externã nu a avut curajul
sã vrea sã limiteze independenþa
ungurilor în mod deschis, alegând
o formã legalã”, a declarat Orban
pentru postul de radio public Kos-
suth. Premierul ungar se referea la
raportul elaborat de eurodeputatul
portughez Rui Tavares, în care se
propune crearea de mecanisme
pentru a controla respectarea va-
lorilor ºi normelor europene în þã-
rile membre ale UE. Europarlamen-

Viktor Orban comparã Parlamentul
European cu Uniunea Sovieticã

Cancelarul german Angela
Merkel a dat asigurãri, ieri,
într-un interviu acordat agen-
þiei de presã germane DPA, cã
nici o þarã nu va ieºi din zona
euro din cauza crizei, chiar
dacã aceasta nu s-a încheiat,
informeazã AFP. „Am spus
întotdeauna cã aceastã crizã a
datoriilor din Europa nu va fi
rezolvatã printr-o mãsurã
decisivã într-o singurã searã,
ci cã va fi un proces lung, cu
numeroase etape ºi mãsuri. Am
fãcut deja progrese în acest
sens, însã existã încã multe
probleme de rezolvat”, a
afirmat Angela Merkel în
interviu. Întrebatã despre

Merkel: Criza nu va scoate nici o
þarã din zona euro

posibilitatea ca situaþia econo-
micã sã se deterioreze „pânã în
punctul în care o þarã ar trebui
sã pãrãseascã zona euro”,
cancelarul german a fost
categoric: „Nu, nu îmi pot
imagina asta. (...) Trebuie sã
îmbunãtãþim situaþia împreunã,
însã pentru acest lucru avem
nevoie de întreaga Europã”.
Declaraþiile Angelei Merkel
survin dupã ce ministrul
german al Finanþelor, Wolfgang
Schaeuble, a afirmat, joi, cã nu
crede cã Portugalia, în prezent
aflatã într-o gravã crizã
politicã dupã demisia a doi
miniºtri-cheie, ar putea arunca
din nou zona euro în crizã.

tarii au aprobat documentul în care
se exprimã preocuparea faþã de si-
tuaþia drepturilor fundamentale în
Ungaria dupã ultima reformã con-
stituþionalã ºi aprobarea de noi legi,
care, potrivit raportului, nu respec-
tã separaþia puterilor, nici indepen-
denþa judecãtorilor. Premierul un-
gar a subliniat cã Raportul Tava-
res atenteazã la tratatele UE ºi cã,
astfel, „slãbeºte Uniunea”, dar a
nuanþat cã „Bruxelles-ul nu este
Moscova”. Totuºi, Orban a reafir-
mat cã raportul constituie un atac
„împotriva Ungariei ºi a ungurilor”
ºi a adãugat cã nu vrea sã trãiascã
într-un „imperiu”, cu un centru
care determinã ce trebuie sã se facã
„la periferie”.

Papa Francisc a decis sã convoace un con-
sistoriu pentru canonizarea viitoare a doi din-
tre predecesorii sãi, Ioan Paul al II-lea ºi Ioan
al XXIII-lea, a anunþat ieri Vaticanul, potri-
vit AFP ºi Reuters. Data canonizãrii celor
doi suverani pontifi nu este cunoscutã încã,
urmând sã fie decisã de consistoriu. Cele
douã canonizãri ar putea avea însã loc „pânã
la sfârºitul anului”, a afirmat purtãtorul de
cuvânt al Vaticanului, pãrintele Federico
Lombardi. Papa Francisc ºi-a dat acordul
pentru o a doua minune atribuitã lui Ioan Paul
al II-lea (papã în perioada 1978-2005) dupã
beatificarea sa, la 1 mai 2011, condiþie pen-
tru ca acesta sã fie proclamat sfânt. În
schimb, Ioan al XXIII-lea (1958-1963), su-
pranumit „papa cel bun”, va fi canonizat fãrã
a-i fi atribuitã o a doua minune, decizie care

Papii Ioan Paul al II-lea ºi Ioan al XXIII-lea vor fi canonizaþi

Informaþii confuze
despre starea de sãnãtate
a lui Mandela

Fostul preºedinte sud-african
Nelson Mandela este supus
dializei ºi rãspunde la stimuli,
anunþã o sursã medicalã citatã
de CNN. Mandela, care este
conectat la aparate respiratorii,
este supus ºi dializei, precizeazã
sursa citatã de CNN. Existã
informaþii contradictorii în
legãturã cu starea lui Mandela,
în vârstã de 94 de ani, internat
de aproape o lunã din cauza unei
infecþii pulmonare care a recidi-
vat. Conform unui document
judiciar din 26 iunie, fostul
preºedinte sud-african ar fi
“într-o stare vegetativã perma-
nentã”, iar medicii ar fi reco-
mandat deconectarea de la
aparatele care îl menþin în viaþã.
În paralel, Preºedinþia sud-
africanã a respins informaþiile,
explicând cã Nelson Mandela
rãmâne în stare “criticã, dar
stabilã”. Pe de altã parte, un
prieten care l-a vizitat luni a
declarat cã Mandela era „con-
ºtient” ºi chiar a încercat sã
miºte ochii ºi gura.
Scandal cu îmbrânceli în
Parlamentul de la Chiºinãu

Deputaþii din parlamentul de
la Chiºinãu s-au îmbrâncit, joi,
pe holul Legislativului, dupã o
ºedinþã marcatã de proteste ºi
acuzaþii reciproce, transmite
Agerpres. Comuniºtii ºi deputaþii
din fracþiunea Partidului Liberal
Democrat s-au îmbrâncit ºi s-au
înjurat reciproc, dupã ce comu-
niºtii au bruiat declaraþiile pe
care le fãcea la finalul ºedinþei
parlamentului ministrul Afaceri-
lor Interne, Dorin Recean. În
timpul ºedinþei, comuniºtii au
blocat tribuna centralã a parla-
mentului ºi au blocat desfãºura-
rea acesteia, protestând faþã de
adoptarea unui proiect de lege.
Majoritatea parlamentarã l-a
votat însã, în pofida zgomotelor
ºi a fluierãturilor venite din
partea comuniºtilor.
Peru: Poliþia foloseºte tunuri
cu apã ºi gaze lacrimogene
împotriva studenþilor

Poliþia peruanã a folosit, joi,
tunuri cu apã ºi gaze lacrimoge-
ne pentru dispersarea a mii de
studenþi care protestau în apro-
pierea Parlamentului din Lima.
Mai multe persoane au fost
arestate dupã câteva ore de
manifestaþii ºi confruntãri
violente cu poliþia, a anunþat un
lider al studenþilor. Tinerii
denunþã o propunere de lege
care, potrivit lor, ar aduce
atingere autonomiei universitãþi-
lor. Ei considerã cã noua lege îi
penalizeazã pe cei care îºi
întrerup studiile timp de doi ani,
deoarece aceºtia vor fi excluºi
din sistemul universitar. La
începutul sãptãmânii, rectorul
Universitãþii Naþionale din San
Macos, Pedros Cotillo, a decla-
rat cã studenþii se considerã
lezaþi pentru cã nu au fost
consultaþi. „Vrem sã fim auziþi,
pentru ca legea sã garanteze
excelenþa învãþãmântului
superior”, a declarat Cotillo.

îi revine papei, însã consideratã rarã. „Cu-
noaºtem toate virtuþile ºi personalitatea pa-
pei Roncalli, nu este nevoie de
o explicare a deciziei privind
sanctitatea sa”, a subliniat pã-
rintele Lombardi în faþa presei.
Potrivit acestuia, este vorba de
un „caz foarte specific”, care
are, de asemenea, meritul de a
„coincide cu cea de-a 50-a ani-
versare a Conciliului Vatican II”.
Ioan al XXIII-lea, care a fost
beatificat în 2000, a fost cel care
a convocat Conciliul Vatican II
(pentru analizarea relaþiilor din-
tre Biserica romano-catolicã ºi
lumea modernã). Este comparat
adesea cu  actualul papã, Fran-

cisc, pentru atitudinea sa pastoralã ºi bine-
voitoare la adresa mulþimilor.



07:10 Universul credinþei
08:55 Club Disney: Duck Tales
09:25 Pro patria
09:50 Puterea plantelor
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Dãnutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Luptã în câmp deschis
23:30 Supernatural
01:10 Filmoteca veselã (R)
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02:50 Parteneri de week-end

(R)
03:15 Sport (R)
03:30 Telejurnal (R)

TVR 1

DUMINICÃ - 7 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Fraþi de viþã
08:30 Naturã ºi sãnãtate
09:00 Ferma
10:00 A fost odatã...
10:35 În curtea bunicilor
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10  Puterea ºi adevãrul
15:30 Festivalul international de

statui vivante - Making of
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:10 Duminica poveºtilor

adevãrate
20:10 În cãutarea bãrbatului

perfect
21:45 Lumea modei
21:55 Muzica DP 2
22:10 Searã la Revistã
23:35 Islay - secretul whiskyului
00:35 Festivalul George Enescu
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07:45 Un alt Pãmânt
09:20 Tom ºi Jerry: Robin Hood

ºi ceata lui
10:25 Glee: The 3D Concert

Movie
11:50  Înmormântarea
13:25 Sherlock Holmes: Jocul
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15:35 Tom Sawyer
Tom ºi Jerry: Robin Hood ºi

ceata lui
18:25 Jack ºi Jill
20:00 Dupã dealuri
22:30 Familia Borgia
23:30 Misionarul rãzboinic
01:35 Bãiatul mãcelar
03:25 Dupã dealuri
06:00 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
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07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Uºuraticul (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Giuvaierul Nilului (R)
15:00 Pazea la minge!
17:00 Barbaþii în negru
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Regatul Cerului
23:30 Sfera
02:00 Regatul Cerului (R)
04:30 Pazea la minge! (R)
06:00 Sheena (R)

PRO TV

ACASÃ
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
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17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
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22:00 Bingo Romania
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00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo Romania (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

07:00 Aventurile lui Sylvester ºi
ale lui Tweety (R)

07:45 Lois ºi Clark (R)
08:45 Aventurile lui Sylvester ºi

ale lui Tweety
09:15 Familia Flintstone
09:45 Promotor
10:45 Vocea României (R)
15:15 Lumea Pro Cinema
15:45 Zoom în 10
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Patima
19:00 Meseriaºii
20:00 Ocean's Eleven - Faceþi

jocurile!
22:30 Parfumul dragostei
00:30 Stalpii pamantului
02:30 CSI: Miami

PRO CINEMA

09:00 Cenuºãreasa II: Viaþa la

castel (R)

10:30 Asterix ºi Obelix contra lui

Cezar (R)

13:00 Observator

14:00 Beethoven 4

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Splash! Vedete la apã

23:00 Burlacul IV (R)

01:00 Atac mortal

03:00 FamiliaDA (R)

03:45 Beethoven 4 (R)
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KANAL D

PRIMA TV
07:00 Farsele lui Jugaru

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Efectul WOW

13:30 Kiss Cinema

14:00 Mondenii (R)

14:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:30 Dragul de Raymond

16:30 Academia lui Horia (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Ultimul templier

00:00 Californication

01:30 NCIS: Los Angeles

02:30 Ultimul templier (R)

07:00 Aºii amanetului
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Restaurãri
11:00 Aºii amanetului
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
14:00 Extratereºtri antici
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Aºii amanetului
17:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Rãzboiul transportatorilor
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13:00 ªtiri Sport.ro
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18:00 ªtiri Sport.ro
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în Madrid
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Vitali Klitschko

- Manuel Charr
22:00 Bellator: Gladiatorii:
23:00 Battles BC
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor (R)

09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

10:30 Cucoana Chiriþa (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWbiz (R)

15:00 Nuntã cu surprize (R)

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã

22:00 Vecinul meu terorist

00:00 Secret letal

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:00 D-Paparazzi (R)

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 Germana... la 1
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Responsabilitate socialã
17:30 O9Atitudine
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Prim plan
22:00 Poveºti în halate albe
22:30 Dispãruþi fãrã urmã
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Dincolo de celebritate
00:00 Garantat 100% (R)
01:00 Poveºti în halate albe (R)
01:30 Dispãruþi fãrã urmã (R)
02:00 Ora de business (R)
02:40 Responsabilitate socialã (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)

TVR 1

LUNI - 8 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 România frumoasã (R)
09:00 Poveste nespusã (R)
10:00 Confesiuni (R)
11:10 Fotbal - Cupa Confedera-

þiilor 2013
12:50 Muzica DP 2
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 Pescarii de languste din

Nicaragua
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Teatru: Enigma din

Testament

TVR 2

08:05 Tom Sawyer
09:55 Jack ºi Jill
11:25 Lorzii din Dogtown
13:15 Motanul încãlþat
14:45 Producãtorii
16:55 Dreptate la înãlþime
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
20:00 Redacþia
22:55 Isterie
00:35 În pielea lui John

Malkovich
02:25 Destinaþie finalã 5

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Barbaþii în negru (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Harry, gurã mare
17:00 ªtirile Pro Tv
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Reacþie în lanþ
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Reacþie în lanþ (R)
02:00 România, te iubesc! (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste

08:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)

09:30 Promotor (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 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 Galidor
17:00 Proiectul Meduza
19:00 Meseriaºii
20:00 Micuþele mincinoase
21:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri
22:00 Arma dreptatii
00:15 CSI: Miami
01:15 Micuþele mincinoase (R)
02:00 Arma dreptatii (R)
03:30 Happy Hour (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

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 Regele ªarpe
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
02:00 Regele ªarpe (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

B1 TV

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

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

România (R)
10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþii (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Miss fata de la þarã
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 Tomorrow Today (R)
05:00 Trãsniþii (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

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 Aºii amanetului
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Aºii amanetului
22:00 Rãzboiul transportatorilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului
02:00 Rãzboiul transportatorilor

DIVA UNIVERSAL 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 Stelele Local Kombat,

semifinala 1: Ghiþã vs Iftimoaie
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii:

best of KO
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE

Superstars

NAÞIONAL TV 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 Iffet
22:15 WOWbiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Iffet (R)
03:15 Drept la þintã (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)
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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 Împreunã în Europa
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Interes general
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Prim plan
22:00 Marylin, înregistrãri

secrete
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Dincolo de celebritate
00:10 Tinerii americani
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Sport (R)
06:55 Imnul României

TVR 1

MARÞI - 9 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 România frumoasã (R)
09:00 Pescarii de languste din

Nicaragua (R)
10:00 Confesiuni (R)
11:10 Teatru: Enigma din

Testament (R)
13:00 Muzica DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 Muzica DP 2
17:00 Confesiuni
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Expediþie pe Spitzbergen
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Rembrandt: Secretele

unui tablou
01:00 Supravieþuitorii dezas-

trelor
01:50 Muzica DP 2
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Ora de ºtiri (R)

TVR 2

07:40 Producãtorii
09:50 Face toþi banii
11:20 Redacþia
14:10 La nebunie!
15:40 Goana dupã cadou
17:10 Povestea delfinului
19:00 În derivã
20:00 Sora mea
21:30 Rãzbunãtorii
23:50 Spartacus: Nisip însângerat
01:45 Bad Ass
03:15 Blue-Eyed Butcher
04:45 Adele: Concert la Royal

Albert Hall
06:00 La nebunie!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Harry, gurã mare (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Supravieþuitori în Pacific
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãfuialã în Seattle
22:30 ªtirile Pro Tv
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Rãfuialã în Seattle (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (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 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 Meseriaºii (R)
18:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 Micuþele mincinoase
21:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri
22:00 Frumoasa ºi insula
00:15 CSI: Miami
01:15 Micuþele mincinoase (R)
02:00 Frumoasa ºi insula (R)

PRO CINEMA

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 Supremaþia lui Bourne

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Supremaþia lui Bourne

(R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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 Iffet

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Iffet (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 La volan

09:30 Poveºti sã mori de râs

(R)

10:30 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Fete Bune

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 La volan (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor (R)
15:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
03:00 Oamenii cu topoare
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
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 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

TVR 1

MIERCURI - 10 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 România frumoasã (R)
09:00 Expediþie pe Spitzbergen

(R)
10:00 Confesiuni (R)
11:00 Ferma (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Concertele DP 2
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 Nedespãrþitã de jeep
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Nopþi Hollywoodiene
01:15  Supravieþuitorii dezastrelor
02:05 Caterina ºi fiicele ei (R)

TVR 2

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Supravieþuitori în Pacific

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Pretul pamantului
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Fotbal Super Cupa

Romaniei
22:45 ªtirile Pro Tv
23:15 Þinta umanã
00:15 Un martor în plus
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Apropo Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste

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 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 Meseriaºii (R)
18:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 Micuþele mincinoase
21:00 Aceeaºi Christine, alte

aventuri
22:00 Corupþie în cartierul

chinezesc
00:15 CSI: Miami
01:15 Micuþele mincinoase (R)

PRO CINEMA

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 Te Pui Cu Blondele

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Inchiderea programului,

revizie tehnicã

06:00 Observator

ANTENA 1

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 Legea lui Jacob

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Stãpâna inimii (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit

KANAL D

PRIMA TV
08:00 Focus Monden (R)

08:30 World Stories

09:30 Mary Bryant

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Zori intunecati

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Mary Bryant (R)

04:00 World Stories (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Oamenii cu topoare
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
15:00 Extratereºtri antici
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
22:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
02:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
03:00 Oamenii cu topoare
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 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 Ku Ninja în Atak!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Chad Dawson

- Adonis Stevenson
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

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

SPORT.RO

07:30 Goana dupã cadou
09:00 Sora mea
10:30 Povestea delfinului
12:20 Harry Potter ºi Talismane-

le Morþii: Partea 2
14:30 Cinci
15:55 Salutãri din Hollywood
17:35 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
19:05 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Dupã dealuri
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Californication
23:30 Vineri, în ajun de Crãciun
00:55 Þapi ispãºitori
02:45 Dupã dealuri
05:15 Închiderea unei fabrici
06:00 Harry Potter ºi Talismane-

le Morþii: Partea 2

HBO

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 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Eco - Logica
17:30 O9Atitudine
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Prim plan
22:00 Marylin, înregistrãri

secrete
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Dincolo de celebritate
00:10 Sã înceapã jocul
02:00 Ora de business (R)
02:40 Eco - Logica (R)
03:10 Sport (R)
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Anunþul tãu!
INVITATIE participare achiziþie
servicii concepþie graficã ºi ti-
pãrire materiale publicitare.
Asociaþia „Tineret pentru Dez-
voltare Comunitarã” doreºte
sa achiziþioneze servicii de
concepþie graficã ºi tipãrire
materiale publicitare (servicii
tipografice) în cadrul proiectu-
lui “Elaborarea Planului de Ma-
nagement pentru sitului Natu-
ra 2000 ROSPA0137 Pãdurea
Radomir ºi conºtientizarea ne-
cesitãþii protecþiei ariei natura-
le protejate”, finanþat prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial
Mediu. Documentaþia pentru
ofertanþi se poate obþine în
urma unei solicitãri scrise
adresate achizitorului la sediul
acestuia din Craiova, str. Fra-
þii Goleºti, nr. 112, bl. 61IVA1,
ap. 1, Craiova, Dolj, persoanã
de contact: Bogdea Alina-Pau-
la. Criteriui aplicat pentru sta-
bilirea ofertei câºtigãtoare
este: „Preþul cel mai scãzut”.
Data-limitã de depunere a ofer-
telor: 11.07.2013, ora 10.00-se-
diul achizitorului din str.Fraþii
Goleºti, nr. 112, bl. 61IVA1, ap.
1, Craiova, Dolj. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de
12.07.2013, ora 13.00, la sediul
achizitorului precizat mai sus.
S.C. Beladi SRL anunþã publicul
interesat de intenþia de promo-
vare a investiþiei “Spãlãtorie
auto” în oraºul Craiova, strada
„Aristizza Romanescu” nr. 12.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac me-
naj, program 8-
16. Telefon: 0751/
911.417.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere ultracentral.
Telefon: 0744/344.227
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
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 Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.

Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742 /872 .319 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoa-
ne, ultracentral.
Telefon: 0724/
804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere
decomandate ºi
casã + teren. Tele-
fon: 0766/577.828.

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 Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 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.

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751.

MEDITAÞII
Meditez limba ro-
mânã, orice nivel.
Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabili-
tate – 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.
Dezmembrez Fiat
Bravo 1,2/1,6V, an
fabricaþie 2000. Te-
lefon: 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 fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Colegii din cadrul Pri-
mãriei Segarcea sunt
alãturi de d-na Buicã
Daniela la marea durere
pricinuitã de decesul so-
þului plecat prea devreme
dintre noi. Suntem alã-
turi de familia îndurera-
tã transmitem sincere
condoleanþe ºi întreaga
noastrã compasiune.
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9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

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 Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi. Te-
lefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu
dublã ieºire, de-
chidere 34 m, pa-
ralel cu drumul
european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intra-
vilan Pieleºti
(Peugeot), certifi-
cat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile
fiind la stradã beto-
natã având toate
facilitãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 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 Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ
3200 euro, negocia-
bil. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251 /415 .863 .
0765/ 027.337.
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. Telefon: 0761/
355.869.
Vând combinã Inter-
naþional 541. Tg-
Jiu. Telefon: 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 calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 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 aparat de ozo-
nat apa, eliminã
pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum
ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Te-
lefon: 0729/033.903.

Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 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.
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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 frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. 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 – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez 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 groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Telefon:
0728/381.894.
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.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt,
pãr negru. Telefon:
0251/531.294.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.

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, bi-
cicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785 /634 .748 ;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 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 “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977; 0725/
533.042.

VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731 /989 .215 ;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
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 cura-
te, preþ negociabil. Te-
lefon: 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
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.

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 convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
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 sobã porþe-
lan – Meissen –
(de Saxa) model ºi
culoare deosebi-
te. Telefon: 0741/
772.627.
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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 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.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr aparta-
ment 2 camere par-
ter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, 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
tricotat, fineþea 6-
7. Telefon: 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
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsonie-
rã, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
047.095.

Închiriez la fa-
milie (salariaþi)
apartament 2
camere semide-
comandat Ca-
lea Bucureºti,
etj. 2, tot con-
fortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
d e c o m a n d a t ,
zona Lãpuº, eta-
jul 2, semimobilat.
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,
depozit, str. Dez-
robirii, nr. 59. Tele-
fon: 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 aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pen-
tru firme, creºe,
grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/
429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modifi-
cat în 4 camere,
blocurile K, stra-
da Pãltiniº, par-
ter, acces bilate-
ral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/
541.452.

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 aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749 /287 .709 ;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
VÃDUV pensionar,
73 ani, casã, maºi-
nã, Craiova, doresc
cunoºtinþã doamnã
vãduvã, singurã de
vârstã apropiatã. Te-
lefon: 0786/197.910,
0771/290.866.

DIVERSE
Asociaþia Naþio-
nalã a Veteranilor
de Rãzboi Filiala
Dolj, anunþã pe
membrii sãi cã se
pot prezenta la
sediul Asociaþiei,
pentru a ridica bi-
letele gratuite de
cãlãtorie pe CFR
ºi AUTO, conform
Legii 44/1994. In-
formaþi la telefon:
0251 /521 .150 .
Col. (R) Deca
ªtefan secretar
ANVR Fil. Dolj.
Ofer gratis gospo-
dãrie ºi teren unei
persoane (familii)
nevoiaºe dar se-
rioase sã ºtie sã o
întreþinã ºi admnis-
treze. Telefon:
0351/ 809.908.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
În anul 2008, mi-a
furat prin sparge-
rea geamului late-
ral dreapta de la
autovehicul pe te-
ritoriul Republicii
Franceze, actele
personale de iden-
titate C.I. ºi Paºa-
port aflate în ter-
men de valabilitate
pe numele Gabrie-
la Ungureanu, pre-
cum ºi o sumã de
bani ºi Poliþia Fran-
cezã încã nu a de-
pistat atacatorii.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

CONDOLEANÞE
Aura ºi Aristide
Gheorghiu, trans-
mit condoleanþe
familiei, la dece-
sul d-lui BORA
CONSTANTIN,
fost economist la
Banca Agricolã.
Familia Tudor Ne-
delcea este alã-
turi de BARBU
BOHOREANU la
decesul soþiei.
Sincere condo-
leanþe familiei
îndoliate.
Colectivul ªcolii
Ecologice Sf.
ªtefan din Craio-
va, este alãturi
de colega Bru-
dea Angela, în
aceste momente
grele pricinuite
de trecerea în
nefiinþã a frate-
lui. Sincere con-
doleanþe! Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace.
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Primul meci din istoria Astrei în
cupele europene nu a fost unul prea
reuºit, dar a rezolvat în mare parte
ecuaþia calificãrii, dupã ce giurgiuvenii

LIGA EUROPA – TURUL I PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Debut victoriosDebut victoriosDebut victoriosDebut victoriosDebut victorios
pentru Astrapentru Astrapentru Astrapentru Astrapentru Astra

Metalurg (Mac) – Qarabag (Azb) 0-1

S. Wanderers (Mal) – Khazar (Azb) 1-1

Trans Narva (Est) – Gefle (Sue) 0-3

Bala Town (Þara G) – Levadia (Est) 1-0

(Câºtigãtoarea acestei duble joacã cu Pandurii)
Fuglafjordur (Fer) – Linfield (Irl. N) 0-2

Chikhura (Geo) – Vaduz (Lie) 0-0

Astana (Kaz) – Botev Plovdiv (Bul) 0-1

Milsami (Mol) – Dudelange (Lux) 1-0

Gandzasar (Arm) – Aktobe (Kaz) 1-2

UE S. Coloma (And) – Zrinjski (Bos)1-3

Celik (Mun) – Honved (Ung) 1-4

Teteks (Mac) – Pyunik (Arm) 1-1

Jeunesse (Lux) – TPS Turku (Fin) 2-0

Kruoja (Lit) – Dinamo Minsk (Blr) 0-3

Inter Baki (Azb) – Mariehamn (Fin) 1-1

Hibernians (Mal) – Vojvodina (Srb) 1-4

Flora (Est) – Kukesi (Alb) 1-1

Suduva (Lit) – Turnovo (Mac) 2-2

Laci (Alb) – Differdange (Lux) 0-1

FC Tiraspol (Mol) – Skonto (Let) 0-1

Tromso (Nor) – Celje (Sln) 1-2

Kutaisi (Geo) – Zilina (Slc) 0-3

Airbus (Þara G) – Ventspils (Let) 1-1

Levski (Bul) – Irtysh (Kaz) 0-0

Prestatyn (Þara G) – Liepajas (Let) 1-2

Vikingur (Fer) – Inter Turku (Fin) 1-1

(Câºtigãtoarea acestei duble va evolua împo-
triva Petrolului)

Teuta (Alb) – Dacia Chiºinãu (Mol) 3-1

Zalgiris (Lit) – St. Patrick’s (Irl) 2-2

Rudar (Mun) – Mika (Arm) 1-0

Sarajevo (Bos) – Libertas (San M) 1-0

Videoton (Ung) – Mladost (Mun) 2-1

Drogheda (Irl) – Malmo (Sue) 0-0

Crusaders (Irl. N) – Rosenborg (Nor)1-2

La Fiorita (San M) – Valletta (Mal) 0-3

Breidablik (Isl) – FC S. Coloma (And)4-0

KR Reykjavik (Isl) – Glentoran (Irl N)0-0

Vestmannaeyja (Isl) – Torshavn (Fer)1-1

Manºa secundã, 9-11 iulie.

s-au impus, joi searã, cu 1-0 pe
terenul lui NK Domzale

În lipsa principalului realizator,
nigerianul Kehinde Fatai, rãmas în þarã

din cauzã cã nu a putut obþine viza de
Slovenia, unicul gol a fost marcat de
Constantin Budescu – foto (84), care
a ºutat din voleu dupã o respingere
nefericitã a defensivei gazdelor. În
afara golului, Astra, fãrã ºut pe poartã
în prima reprizã, a mai avut de douã
ori ocazia de a puncta, dar Morais
(67) ºi Enache (89) au lovit barele
porþii gazdelor.

Returul este programat joia viitoare
pe Arena Naþionalã.

În turul urmãtor al Europa League,
când vor intra în luptã ºi celelalte
reprezentante ale României, Pandurii,
respectiv Petrolul (potenþialele
adversare, pe coloana din dreapta),
Astra, dacã nu va face vreo “boacã-
nã” la returul cu Domzale, urmeazã
sã dea piept cu ciprioþii de la Omonia
Nicosia.

În Slovenia, tehnicianul alb-negrilor,
Daniel Isãilã, a trimis pe teren urmãto-
rii jucãtori: Lung jr. – Mãþel, Ben
Youssef, A. Mureºan, J. Morais –
Yahaya (Bãrboianu 90+3), Seto –
Enache, Bukari, Budescu – Ivanovski
(William 63).

Celelalte rezultate

Turneul de la Wimbledon are par-
te în acest an de un ultim act nicicum
anticipat, la feminin. Pe iarba londo-
nezã de la “All England Lawn Ten-
nis and Croquet Club”, germanca
Sabine Lisicki (favoritã 23) o va în-
tâlni, astãzi, pe franþuzoaica Marion
Bartoli (cap de serie nr. 15).

Prezentã pentru întâia oarã într-o
finalã de Grand Slam, Lisicki a ajuns
aici dupã ce a învins-o, joi, pe mai
titrata Agnieszka Radwanska (Polo-
nia, favoritã 4), într-un meci cu in-
credibile rãsturnãri de sitaþie, întins
pe durata a douã ore ºi 18 minute,
scor 6-4, 2-6, 9-7. De furia nemþoai-
cei se izbise, în optimi, ºi “muntele”

O finalã cu totul surprinzãtoare!

Sabine Lisicki ºi Marion Bartoli
îºi vor disputa titlul la Wimbledon

Sâmbãtã

Digi Sport 1
12:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 3 Ma-

rele Premiu al Germaniei (Nurburgring) / 15:00 –
FORMULA 1 – Calificãri MP al Germaniei / 16:45

– AUTOMOBILISM – GP 2 – Cursa 1 (Nurbur-
gring) / 18:15 – AUTOMOBILISM – GP 3 –
Cursa 1 (Nurburgring) / 19:15 – POLO – Turneu
de pregãtire Oradea: România – Slovacia / 21:00

– ATLETISM – Diamond League (Paris) / 0:30 –
FOTBAL – Camp. Braziliei: Flamengo – Coriti-
ba.

Digi Sport 2
16:00 – TENIS – Turneul de la Wimbledon:

ziua a 12-a.
Digi Sport 3
16:00 – TENIS – Turneul de la Wimbledon:

ziua a 12-a.
Sport.ro
17:00 – CICLISM – Turul României.

GSP TV
19:00 – FOTBAL – Meci amical: ªahtior

Doneþk – Zenit St. Petersburg.
Eurosport
15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 8-

a / 18:00, 21:00 – FOTBAL (M) – Cupa Mon-
dialã Under 20 (Turcia), sferturi de finalã: Franþa
– Uzbekistan, Uruguay – Spania / 23:30 – CÃ-
LÃRIE – Circuitul Campionilor Global Longines.

Eurosport 2
9:00, 11:00, 13:00 – VOLEI (M) – Univer-

siada de la Kazan (Rusia): Hong Kong – Bela-
rus, SUA – Estonia, Rusia – Correa S. / 18:30 –
AUTOMOBILISM – GP 3 – Cursa 1 (Nurbur-
gring) / 19:00 – ÎNOT – Open-ul Franþei de la
Vichy: etapa întâi / 21:30 – FOTBAL AMERI-
CAN – Superbowl-ul italian.

Duminicã

Digi Sport 1
10:30 – AUTOMOBILISM – GP 3 – Cursa

2 (Nurburgring) / 11:30 – AUTOMOBILISM
– GP 2 – Cursa 2 (Nurburgring) / 12:45 – CUR-
SE DE MAªINI – Porsche Supercup (Nurbur-
gring) / 15:00 – FORMULA 1 – Cursa MP al
Germaniei / 20:00 – BASCHET (M) – Meci
amical: Ungaria – România / 22:00, 0:30 –
FOTBAL – Camp. Braziliei: Bahia – Corin-
thians, Botafogo – Fluminense.

Digi Sport 2
16:00 – TENIS – Turneul de la Wimbledon:

ziua a 13-a (ultima).
Digi Sport 3
10:00, 11:15 –– POLO – Turneu de pregãti-

re Oradea: Marea Britanie – Slovacia, România
– Ungaria / 17:00, 19:00 – RUGBY – Memoria-
lul „Eroii Revoluþiei”.

GSP TV
12:00 – MINIFOTBAL – Camp. naþional:

semifinale / 14:00 – SQUASH – Turneul de la
Bucureºti: finala / 15:00 – RALLYCROSS – FIA
Championship (Suedia): etapa a 5-a / 17:00,

18:30 – MINIFOTBAL – Camp. naþional: fina-
lele / 20:30 – FOTBAL – Meci amical: Dinamo
Kiev – Spartak Moscova.

Eurosport
10:30 – AUTOMOBILISM – GP 3 – Cursa

2 (Nurburgring) / 12:15 – CICLISM – Turul
Franþei: etapa a 9-a / 12:45 – CURSE DE
MAªINI – Porsche Supercup (Nurburgring) /
13:30 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 9-a
/ 18:00, 21:00 – FOTBAL (M) – Cupa Mon-
dialã Under 20 (Turcia), sferturi de finalã: Irak
– Correa S., Ghana – Chile.

Eurosport 2
8:00 – ATLETISM – Univerisada de la Ka-

zan: etapa întâi /  12:45 – CICLISM – Turul
Franþei: etapa a 9-a / 13:30 – SÃRITURI ÎN
APÃ – Univerisada de la Kazan: masculin,
trambulinã 3m / 14:00 – VOLEI (M) – Univer-
siada de la Kazan: Brazilia – China / 17:00 –

ATLETISM – Univerisada de la Kazan: etapa
întâi.

Serena Williams, recent încoronatã
la Roland Garros, americanca în-
cheindu-ºi astfel seria de 34 de vic-
torii consecutive. În schimb, Bartoli
a defilat în faþa belgiencei Kirsten
Flipkens (cap de serie 20), ºi ea o
imensã surprizã, triumfând în mini-
mum de seturi, la 1 ºi la 2, la finele
unei ore ºi douã minute. Sportiva
din Hexagon este prezentã pentru a
doua oarã într-o finalã de Grand
Slam, dupã ce în 2007, tot la Wim-
bledon, s-a înclinat în faþa lui Venus
Williams, 4-6, 1-6.

În drumul spre finalã, în afara Se-
renei ºi a Radwanskãi, Lisicki (23 de
ani) le-a mai eliminat, în ordine, pe

Francesca Schiavone, Elena Vesni-
na, Samantha Stosur ºi Kaia Kanepi,
în timp ce Bartoli (28 de ani) a dispus
pânã la jocul cu Flipkens de Elena
Svitolina, Christina Mc Hale, Camila
Giorgi, Karin Knapp ºi Sloane Step-
hens.

Lisicki ºi Bartoli s-au mai întâlnit
pânã acum de patru ori, scorul fiind
favorabil neþoaicei, 3-1. Douã din-
tre întâlniri s-au consumat chiar la
Wimbledon, scorul fiind egal. Mai
întâi a câºtigat Bartoli, în 2008, 6-2,
6-4 (primul tur), Lisicki lându-ºi re-
vanºa trei ani mai târziu, 6-4, 6-7, 6-
1 (sferturi). Celelalte douã jocuri au
avut loc la Charleston, germanca im-

punându-se facil de fiecarã datã, 6-
3, 6-1 în 2009 (semifinale) ºi 6-2, 6-3
în 2011 (turul II).

Finala la masculin s-a decis ieri
dupã închiderea ediþiei, odatã cu dis-

putarea partidelor Novak Djokovici
(Serbia, cap de serie nr.1) – Juan
Martin Del Potro (Argentina, nr.8) ºi
Andy Murray (Marea Britanie, nr.2)
– Jerzy Janowicz (Polonia, nr.24).

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Echipa lui Mititelu
va juca la Petroşani

După Mititelu, potopul!

„Ion Oblemenco”
şi cantonamentul,

la cosmetizare
Primarul Olguţa Vasilescu a dat startul lucrărilor de
curăţenie şi amenajare ale stadionului şi bazei de
pregătore din Lunca Jiului, care erau în degradare

Lia Olguţa Vasilescu pare noul
Adrian Mititelu din punct de vede-
re al implicării în toate nevoile unui
club de fotbal, probabil cu excep-
ţia amestecului în problemele tac-
tice şi de alcătuire a echipei. Ast-
fel, dintre tate persoanele deja men-
ţionate sau vehiculate c a făcând
parte din proiectul CS Universita-
tea Craiova, cu excepţia interven-
ţiei de joi a lui Laviniu Beze, pri-
marul Craiovei este unicul om care
prezintă sau dezvoltă planul de lan-
sare al echipei. Pavel Badea s-a
ferit de fiecare dată când i-au fost
cerute amănunte, probabil speriat
de ameninţările lui Adrian Mititelu,
izolându-se pentru o perioadă chiar
în străinătate, iar Corneliu Andrei
Stroe l-a imitat pe fostul optar al
Ştiinţei, probabil din cauza trecu-
tului „comun” cu finanţatorul de
pe Sf. Dumitru nr. 1, a cărui mu-
tare la Severin a girat-o cândva.
De asemenea, principalul investi-
tor, Adrian Andrici, nu a apărut nici
măcar la conferinţa de prezentare
a proiectului, la fel ca omul care
se ocupă de alcătuirea lotului, im-
presarul Ioan Codoban. Antreno-
rul Erik Lincar a trecut lapidar în
revistă planul de pregătire, nemen-
ţionând jucătorii pe care-i va an-
trena, iar Zeno Bundea nu a reapă-
rut, deocamdată, în Bănie. Astfel,
Lia Olguţa Vasilescu are prim-plan
în toate acţiunile legate până acum
de Universitatea. Ieri, edilul a dat
ordin să se înceapă lucrările de
curăţenie şi cosmetizare a arenei
„Ion Oblemenco”, ac olo unde

echipa municipalităţii va fi „suve-
rană”. Stadionul era cam în ace-
eaşi stare în care se prezenta de
obicei după o pauză competiţiona-
lă, respectiv cu buruieni înălţate
prin spărturile cimentului şi toale-
te insalubre. Gazonul în schimb
este impecabil. Circ a o sută de
persoane de la RAADPFL au fost
mobilizate pentru a da o faţă de-
centă arenei în momentul în care
vor apărea noii „juveţi”. În schimb,
pe la vestiare mai zăceau câteva
damigene de vin, goale însă, re-
colta toamnei trecute fiind epuiza-
tă de cei care au avut în grijă până
recent arena. „Nu putem să facem
inves tiţii foarte mari în stadion
având în vedere că anul viitor îl
vom demola şi vom construi altul,
însă trebuie să asigurăm condiţii
cât de cât decente la toalete şi în
tribune, unde au crescut bosche-
ţii.  Scaunele de la galerie le vom
lua ş i vom completa în alte locuri,
fiindcă  membrii galeriei au spus
că s tau în picioare şi scaunele îi
încurcă. Este destul de mult de
investit. Din fericire, s tarea tere-
nului este bună, până la urma asta
este cea mai mare problemă. O
să fac em c âteva c ontrac te de
sponsorizări şi achiziţii directe,
pentru că nu mai putem să mai
stăm şase luni de zile c a să putem
să organizăm licitaţii” a declarat
Lia Olguţa Vasilescu.

Jale la cantonament
Probleme mari serioase s-au

cons tatat la c antonamentul din
Lunca Jiului, care pur ş i simplu
este devastat. De treci buruienile
„de aramă” de departe vezi „înver-
zind” boscheţii şi auzi „mândra glă-
suire” a haitei de câini care va avea
probabil destinaţie adăpostul de la
Breasta. Poţi „admira” apoi ceea
ce cândva a fost baza de pregătire
a Ştiinţei. Numai că aceasta este o
adevărată ruină, fiind practic de-

vastat, fără uşi, ferestre sau că-
rămnizile care le încadrau. „Nu am
avut acces, fiindcă Mititelu a spus
că are contract, deşi nu avea nici-
un fel de contract de doi ani de
zile. Mititelu pretinde c ă a făcut
investiţii, iar Primăria şi DJTS-ul
ar trebui să i le recunoască, dar
aici au dispărut uşile şi ferestrele
cu tot cu ziduri, cantonamentul
este devastat şi e în paragină. Ur-
mează să preluăm această bază,
care va face parte din viitorul com-
plex sportiv şi va trebui să îl avem
deja în patrimoniu pentru a-l pre-
da CNI-ului. Vom face nişte inves-

tiţii minime pentru că echipa va fi
găzduită cel puţin doi ani de zile
aici” a declarat Lia Olguţa Vasiles-
cu. Conducerea DJST Dolj a de-
marat ieri procesul de luare în pri-
mire a bazei din Luncă. “De doi
ani de zile noi nu am reuşit, prac-
tic Mititelu nu ne-a lăsat să intrăm
în casa noastră, deşi nu avea nicio
o bază legală pentru a face acest
lucru”, a declarat Alina Ionescu,
director executiv al DJST Dolj. De
pe urma lui Mititelu, DJST Dolj are
de plătit numai către Compania de
Apă “Oltenia” peste o jumătate de
miliard de lei vechi. 

Dragomir: „Echipa
municipalităţii are
palmaresul”

Şeful LPF, Dumitru Dragomir,
a avut o intervenţie la postul 3TV
Oltenia în care a făcut referire şi la
palmaresul Universităţii Craiova, pe
care îl consideră de drept al echi-
pei munic ipalităţii. „Palmaresul
echipei Craiovei nu este la Mititelu,
fiindcă în 2006 el a făcut o ingine-
rie şi a schimbat societatea pe care
o preluase de la Dinel, şi pe care
acesta e luase de la Neţoiu. Pe fals,
Mititelu a luat Certificatul de Iden-
titate Sportivă al vechii societatăţi
şi l-a anexat la cea nouă, pentru a
obţine licenţa, palmaresul este cel
al Clubului Sportiv Universitatea, la
care am jucat şi eu cândva. Prima-
rul Olguţa Vasilescu ştie ce face,
echipa municipalităţii are drept să
se înscrie în Liga a II-a şi să pro-
moveze din primul an dacă poate”
a declarat Dumitru Dragomir.

După ce a primit interdicţie pe
„Ion Oblemenco”, echipa lui Adri-
an Mititelu va disputa meciurile de
pe teren propriu la Petroşani, fi-
nanţatorul Adrian Mititelu trimiţând
o cerere în aceast sens. Aceasta a
fos t aprobată în unanimitate de
Consiliul Local, Mititelu urmând să
achite o chirie de 1.000 de euro -
plus TVA pentru fiecare meci, pre-
cum şi 25% din încasările din bi-
lete.  Asocierea dintre autorităţile
locale şi Mititelu este valabilă în
perioada 15 iulie 2013- 15 iulie
2014 cu posibilitatea de prelungi-
re. „În cadrul asocierii pentru fo-
losirea Stadionului Jiul Petroşani
subscrisa va suporta următoarele
cheltuieli: 1.000 de euro plus TVA
pentru fiecare joc oficial disputat
în imobilul Jiul Petroşani şi anexe-

le sale: 500 de euro plus TVA pen-
tru fiecare joc amical disputata în
imobilul stadionul Jiul şi anexele sale
şi 25 la sută din totalul sumelor
încasate din vânzarea biletelor de
intrare la jocuri. În vederea aso-
cierii menţionăm că există acordul
Asociaţiei Club Sportiv Jiul Petro-
şani” se arată în cererea clubului
din Craiova aprobată de Consiliul
Local. „Am ales Valea Jiului şi în
special baza sportivă de la Petro-
şani, pentru că sunt foarte mulţi
suporteri în vale. L-am delegat pe
preşedintele Marcel Iancu să se
ocupe de toată problema şi spe-
răm ca totul să fie bine. Am ales
Valea Jiului pentru că este o zonă
liberă de roşu” a declarat Mititelu,
care este un apropiat al preşedin-
telui Jiului Petroşani, Alin Simota.


