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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, Popescule, ştiam toate me-
lodiile de muzică uşoară ale compozito-
rilor noştri, dar la cântecele de acum nu
sunt în stare să reţin nici măcar refrenul.

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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Asupra Calafatului s-a abătut, vineri, în jurul
orei 15.30, o furtună puternică, urmată de o ploa-
ie torenţială care s-a transformat rapid într-o tor-
nadă. În numai câteva secunde, acoperişul blocu-
lui B17, care se află în cartierul Cobuz, a fost smuls
şi aruncat la peste 20 de metri de scara imobilu-
lui. Cea mai mare parte a acestuia a acoperit par-

carea din apropiere, producând avarii unui auto-
turism Volkswagen pe care proprietarul urma să-
l înmatriculeze.

Potrivit Centrului Meteorologic Regional Oltenia,
precipitaţiile căzute în ultimele 24 de ore au avut
valori diferite, cantitatea cea mai mare înregistrân-
du-se în Bechet (10l/mp, ieri, în jurul orei 17.00).
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Craiova,
cea mai frumoasă
Capitală culturală
a Europei

( . . . )  Suspendarea europarla-
mentarului Cristian Preda pentru
şase luni, în Consiliul Naţional de
Coordonare al PDL,  pentru atacuri
publice la adresa c onduc erii parti-
dului, es te un eveniment de buc ă-
tărie internă,  fără reverberaţii spe-
ciale. Chiar  acompaniată de demi-
sia unui alt intelec tual,  Adrian Pa-
pahagi, mai puţin vizibil la nivelul
„grupului reformis t”,  tot nu în-
seamnă altc eva dec ât că PDL tră-
ieşte o dramă, nu atât similară în
multe privinţe c u PNŢ-CD,  în
2000, cât de altă natură: drama
vetustă a politicii româneşti, la în-
tâlnirea cu utopia egoistă a unor in-
telectuali.  Cris tian Preda este, fără
îndoială,  un intelectual.

Nu e pace în PDL!
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Ministrul de Interne, Radu Stroe, a dispus
cercetarea prealabilã disciplinarã a ºefului Po-
liþiei Gorj, Viorel Caragea, la adresa cãruia au
existat plângeri din partea unui om de afa-
ceri, Caragea spunând însã cã nu a primit
nicio înºtiinþare ºi nicio dispoziþie din partea
conducerii MAI.

“Corpul de control al ministrului Afaceri-
lor Interne a finalizat
controlul derulat la IPJ
Gorj, în urma sesizãri-
lor cuprinse în memo-
riul adresat ministrului
Radu Stroe la data de 17
iunie 2013. În urma pre-
zentãrii concluziilor Cor-
pului de control, minis-
trul Afacerilor Interne a
dispus cercetarea prea-
labilã disciplinarã a ºefu-
lui IPJ Gorj, comisar-ºef
Viorel Salvador Caragea.
Cercetarea disciplinarã
va fi realizatã de Consi-
liul superior de discipli-
nã al Inspectoratului
General al Poliþiei Ro-
mâne”, potrivit comuni-
catului Ministerului Afa-
cerilor Interne.

Reprezentanþii MAI menþioneazã cã, în
conformitate cu prevederile Statutului poli-
þistului, sancþiunea disciplinarã se aplicã nu-
mai dupã cercetarea prealabilã ºi dupã con-
sultarea consiliilor de disciplinã.

Contactat, ieri, de Mediafax, ºeful Poliþiei
Gorj, comisar-ºef Viorel Salvador Caragea, a
spus cã nu a primit nicio înºtiinþare ºi nicio dis-
poziþie din partea conducerii MAI, iar în aceste
condiþii nu poate face niciun comentariu.

Ministrul Radu Stroe a dispus, în 18 iunie,
un control la Poliþia Judeþeanã Gorj, dupã ce
omul de afaceri gorjean Mihai Râmescu a tri-
mis un memoriu în care s-a plâns cã, de mai
multã vreme, firmele sale ar fi þinta unor ve-
rificãri repetate ale poliþiºtilor, la solicitarea
expresã a ºefului Poliþiei Gorj, Viorel Salva-
dor Caragea. Ofiþerul ar fi vrut astfel sã se

rãzbune pentru faptul cã Râmescu, care este
proprietar al unei brutãrii, l-ar fi refuzat atunci
când i-a propus un parteneriat între Inspec-
toratul de Poliþie ºi brutãrie. 

De atunci, firmele lui Mihai Râmescu ar fi
fãcut obiectul unor verificãri succesive, iar
omul de afaceri s-ar fi ales cu mai multe do-
sare de cercetare. Ca urmare, în iunie, bãr-
batul a intrat în greva foamei ºi a ieºit în stra-
dã, împreunã cu 200 de angajaþi ai sãi. 

Caragea a mai fãcut obiectul a douã con-

troale, unul dispus tot de Radu Stroe ºi un
altul solicitat de ºeful Poliþiei Române, Petre
Tobã, au precizat sursele citate.

ªeful IPJ Gorj a fost verificat ºi de Corpul
de Control al Poliþiei Române, dupã ce unul
dintre adjuncþii sãi, Ion Voinescu, a reclamat
faptul cã, din rãzbunare, Caragea i-a dat, în
urma evaluãrii profesionale, calificativul “sa-

tisfãcãtor”, au mai spus
sursele citate. Voinescu l-a
acuzat pe Viorel Caragea de
abuzuri ºi presiuni, trimi-
þând la Ministerul de Inter-
ne, de la începutul acestui
an, trei rapoarte în acest
sens, în timp ce Caragea a
susþinut cã faptele sesizate
de Voinescu au fost deja
verificate de procurori.

Voinescu a mai spus cã
ºeful IPJ Gorj i-a fãcut
plângere la Parchetul Cur-
þii de Apel Craiova pentru
a-i pãta CV-ul, iar recent
l-a trimis în concediu de
odihnã obligatoriu. “În 4
iunie am fãcut raport sã
trec în rezervã, dar pe 17
mi-a fãcut ordin de servi-

ciu ca sã intru în concediu de odihnã ºi mi-a
cerut imperativ sã pãrãsesc unitatea. În tot
acest timp am fost la serviciu, am semnat
documente, iar în 14 iunie am fost nevoit sã
merg la Craiova la Parchet, unde m-a recla-
mat cu o chestiune veche din 2002 ºi în care
nu sunt implicat”, declara comisarul-ºef Ion
Voinescu. De la 1 iulie, acesta s-a pensionat.
Viorel Caragea este ºef al IPJ Gorj din iulie
2009, anterior el fiind adjunct al instituþiei,
precum ºi al Poliþiei Târgu Jiu.
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Salariile bugetarilor vor in-
clude atât o sumã fixã, dar ºi o
parte variabilã care va depin-
de de performanþele profesio-
nale individuale ale angajaþilor,
sistem care va fi reglementat
prin noua lege a salarizãrii din
sectorul public pregãtitã pentru
anul viitor, relevã un document
oficial. Salarizarea va include
în continuare o limitã minimã ºi
una maximã, dar va fi acorda-
tã ºi o sumã care va varia în
funcþie de performanþa profe-
sionalã individualã.

“Având în vedere multitudi-
nea de forme de salarizare spe-
cifice fiecãrui sector bugetar
(învãþãmânt, sãnãtate, apãrare,
justiþie, poliþie, funcþie publicã,
sport, afaceri externe), se im-
pune elaborarea unui proiect
normativ prin care sã se regle-
menteze salarizarea categorii-
lor de personal între o limitã mi-
nimã ºi o limitã maximã, acor-
darea unei pãrþi variabile în
funcþie de performanþele pro-
fesionale individuale ºi încadra-
rea în cheltuielile de personal
alocate fiecãrui ordonator prin-

O nouã lege a salarizãrii
la orizont

Rata de absorbþie a fonduri-
lor europene a ajuns la peste
19% la data de 5 iulie, dupã ce
România a transmis Comisiei
Europene documentele pentru
rambursarea a încã 135 de  mi-
lioane de euro prin intermediul
Programului Operaþional Sec-
torial Transport (POS Trans-
port). Astfel, valoarea totalã a
fondurilor solicitate Comisiei
pentru rambursare prin inter-
mediul POS Transport este de
peste 655 de milioane de eu-
ro. ”Suma solicitatã pentru a fi
rambursatã prin intermediul
celor ºapte programe operaþi-
onale ajunge astfel la aproxi-
mativ 3,7 miliarde de euro în
prezent, un avans substanþial,
care ne ajutã sã acoperim ris-
cul de dezangajare automatã a
fondurilor europene”, a decla-
rat într-un comunicat ministrul
Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici, conform Media-
fax. La începutul lunii februa-
rie, Comisia Europeanã a de-
cis reluarea plãþilor pentru Pro-
gramul Operaþional Dezvolta-
rea Resurselor Umane, iar rata

de absorbþie curentã a ajuns la
16,62% în prezent pe acest pro-
gram. La sfârºitul lunii aprilie,
Comisia a reluat plãþile pentru
Programul Operaþional Regio-
nal, iar rata de absorbþie curen-
tã a ajuns la 33%. Suma ram-
bursatã României de cãtre Co-
misia Europeana este de apro-
ximativ trei miliarde de euro,
nivel care reprezintã 15,30%
din fondurile alocate de UE. 

Absorbþia fondurilor
europene – în creºtere

cipal de credite”, se aratã în
documentul obþinut de agenþia
Mediafax .

În document se aratã cã prin
Legea-cadru redacta tã  în
urmã cu trei ani s-a urmãrit
stabilirea unui raport între sa-
lariul de bazã minim ºi cel
maxim de 1 la 15, limitarea
numãrului de clase de salari-
zare la 110 ºi plafonarea pri-
melor ºi sporurilor la maximum
30% din salariul de bazã.

Din cauza constrângerilor
financiare, însã, salariile buge-
tarilor nu au putut fi stabilite
conform acelei legi, astfel cã
au rãmas aceleaºi dezechili-
bre, cu un raport între salariul
de bazã minim ºi cel maxim de
1 la 35, cu peste 400 clase de
salarizare ºi o pondere a spo-
rurilor ºi primelor de 51% din
câºtigul salarial.

Conform ul t imelor  date
prezentate de Guvern, la mo-
mentul elaborãrii bugetului
pentru acest an, numãrul total
de angajaþi din sectorul buge-
tar se ridicã la 1.187 milioane
persoane.

Un velier cu 33 de sirieni,
capturat la Cap Aurora

Un velier fãrã niciun pavilion
arborat ºi la bordul cãruia se aflau
33 de migranþi sirieni ºi douã cãlãuze
turce a fost capturat, sâmbãtã, de
poliþiºtii de frontierã în dreptul
staþiunii Cap Aurora, judeþul
Constanþa. Poliþiºtii de frontierã din
cadrul sistemului integrat de suprave-
ghere a frontierei maritime (SCO-
MAR) au observat, sâmbãtã
dimineaþã, o navã suspectã care se
deplasa pe Marea Neagrã la
aproximativ ºapte mile marine travers
de staþiunea Cap Aurora. Informaþia
a fost transmisã conducerii Grupului
de Nave Mangalia, care a trimis în
zonã o ambarcaþiune. În jurul orei
02.48, vasul Grupului de Nave
Mangalia a interceptat velierul de 20
de metri, la bordul cãruia se aflau 35
de persoane. Sirienii le-au declarat
anchetatorilor cã au apelat la
cetãþenii turci pentru a-i transporta
într-o þarã din spaþiul Schengen.
Call Center ANOFM: 021/4444-
000, începând de astãzi

Primul Call Center al Serviciului
Public de Ocupare (SPO) din
România devine funcþional,
începând de astãzi, iar specialiºtii
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (ANOFM)
rãspund la telefonul 021/4444-000
ºi oferã informaþii ºi îndrumare
ºomerilor ºi persoanelor aflate în
cãutarea unui loc de muncã, a
declarat pentru AGERPRES
directorul adjunct în ANOFM,
Elena Baboi, manager al proiectului
european prin care este cofinanþat
acest call center. Aceasta a precizat
cã, deocamdatã, programul de
funcþionare este de luni pânã joi
între orele 9.00-16.00, iar vineri de
la 9.00 la 13.00.
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Atrăgeam atenţia, nu demult, asu-
pra unor similitudini între PDL şi...
UMP (Union pour un Mouvement
Populaire). Fiindcă, şi la francezi,
fostul partid de guvernământ, care
l-a susţinut pe Nicolas Sarkozy, pe
durata mandatului său de preşedin-
te, numai de pace internă nu poate fi
vorba, confruntarea între tenorii
Jean-François Copé şi François Fil-
lon, pentru şefia partidului, lăsând şi
cicatrice evidente. În primul rând că
donaţia publică a scăzut de la 33 de
milioane la 20 de milioane de euro,
încât până şi „ex-generalul” Sarko-
zy se doreşte simplu soldat al parti-
dului. Suspendarea europarlamenta-
rului Cristian Preda pentru şase luni,
în Consiliul Naţional de Coordonare
al PDL, pentru atacuri publice la

MIRCEA CANŢĂR

Nu e pace în PDL!
adresa conducerii partidului, este un
eveniment de bucătărie internă, fără
reverberaţii speciale. Chiar acompa-
niată de demisia unui alt intelectual,
Adrian Papahagi, mai puţin vizibil la
nivelul „grupului reformist”, tot nu
înseamnă altceva decât că PDL tră-
ieşte o dramă, nu atât similară în
multe privinţe cu PNŢ-CD, în 2000,
cât de altă natură: drama vetustă a
politicii româneşti, la întâlnirea cu
utopia egoistă a unor intelectuali.
Cristian Preda este, fără îndoială, un
intelectual. În 2003 devenea profe-
sor la Facultatea de Ştiinţe Politice
şi Administrative (FSPA) de la Uni-
versitatea din Bucureşti. Şi, la doar
38 de ani, ajungea decanul facultă-
ţii, consolidându-şi poziţia de parti-
zan al ideilor liberale. A primit, apoi,

o serie de alte demnităţi. Plin de tru-
fie, care vrea să facă politică, dar
„pentru sine”, neezitând să-şi ridi-
culizeze propriul partid prin aceleaşi
clişee precum insuficienta instruc-
ţie, prea puţina lume bună, prea nu
ştim ce, Cristian Preda a reuşit să-l
irite nespus pe Vasile Blaga, până la
măsura de acum ştiută. Deşi con-
ştient de păcatele provocate, atât
stângii, cât şi dreptei româneşti, de
aroganţa intelectuală, europarlamen-
tarul Cristian Preda ne sugerează şi
altceva: întâi, lipsa de loialitate şi,
apoi, imposibila coabitare într-un
partid politic a oamenilor diferiţi ca
instruire, temperamente, afinitate.
Nu e doar cazul PDL. Numai că,
într-un moment greu, cum este cel
actual, după ce ai beneficiat de o si-

necură din partea partidului, ajun-
gând europarlamentar, există, de
bună seamă, şi obligaţii morale. Dar
asta e o altă poveste. Şi PDL, ca şi
PSD sau PNL, nu se poate rezema
doar pe elitele sale, pe titraţii săi, ci
şi pe alte categorii sociale, pe care
nu le mai enumerăm. Dar Cristian
Preda nu gândeşte altfel decât o face
Teodor Baconski, Monica Macovei
sau chiar Teodor Paleologu, deşi
acesta din urmă se mai salvează prin
retorica mai blajină. Nimic nu e mai
nociv pentru un partid decât parce-
larea lui distinctă, în grupuri şi gru-
puleţe, în intelectuali cu lustru şi
restul militanţilor, expresie a năravu-
rilor autohtone. Până la urmă, opţi-
unea pentru un partid presupune şi
respectarea unor cutume, dincolo de

setul de valori şi alte abureli, dar şi a
unei discipline liber consimţite. Nu
te poţi autosugestiona cu argumen-
te sofisticate, indignări false şi co-
rupţie sufletească. Fiindcă ar fi chiar
de ştiut dacă nu cumva eurodepu-
tatul Cristian Preda a simţit din timp
că, pe viitoarea listă de candidaţi a
partidului, pentru alegerile europar-
lamentare din luna mai a anului
2014, numele său nu va mai figu-
ra, din varii motive. Fireşte, întreg
scandalul cu suspendarea putea să
lipsească. El are o noimă doar din
perspectiva că PDL e încă „viu”,
un argument consistent fiind şi în-
rolarea fostului ministru al Justi-
ţiei, Cătălin Predoiu, „înnobilat” şi
cu funcţia de prim-vicepreşedinte
al partidului.

Acoperişul unui bloc din a fost smuls şi aruncat pe trotuar, provocând distrugerea unui
autoturism care era parcat în apropiere

Tornadă
devastatoare
la Calafat

Asupra Calafatului s-a abătut, vineri, în ju-
rul orei 15.30, o furtună puternică, urmată de
o ploaie torenţială care s-a transformat rapid
într-o tornadă. În numai câteva secunde, aco-
perişul blocului B17, care se află în cartierul
Cobuz, a fost smuls şi aruncat la peste 20 de
metri de scara imobilului. Cea mai mare parte
a acestuia a acoperit parcarea din apropiere,

producând avarii unui autoturism Volkswagen
pe care proprietarul urma să-l înmatriculeze.

La scurt timp după încetarea furtunii, au-
torităţile locale, împreună cu primarul Mir-
cea Guţă şi viceprimarul Dorel Mituleţu, s-
au deplasat la faţa locului, mobilizând o echi-
pă a Primăriei care să degajeze carosabilul,
adunând toate bucăţile de tablă din acoperiş.

Mobilizarea a fost amplă, iar spiritul de soli-
daritate, destul de rar întâlnit în ultima pe-
rioadă, nu a lipsit, locatarilor  blocului în
cauză alăturându-li-se şi alţi calafeteni din
scările învecinate pentru a le da o mână de
ajutor.

În maximum o oră au fost adunate toate
resturile de scândură şi tablă şi s-a putut cir-
cula din nou pe trotuar. Cei mai afectaţi au
fost locatarii de la ultimul nivel din B17, unde
lipsa acoperişului a făcut ca apa provenită
de la ploaia torenţială să ajungă la circa 30

de centimetri în cele patru apartamente. Cum
această situaţie nu trebuie să se mai repete,
cei care vor dori din acest moment să reali-
zeze astfel de construcţii trebuie să respecte
normele tehnice în vigoare, după cum au pre-
cizat autorităţile locale din Calafat.

Potrivit Centrului Meteorologic Regional
Oltenia, precipitaţiile căzute în ultimele 24
de ore au avut valori diferite, cantitatea cea
mai mare înregistrându-se în Bechet (10l/
mp, ieri, în jurul orei 17.00).

CRISTIAN RUDĂREANU

Antena 3 va aniversa la Craiova,
pe 11 iulie, 8 ani de existenţă

Antena 3 va sărbători împlini-
rea celor 8 ani de existenţă la Cra-
iova,  oraş  votat de telespectatori
în urma unui „referendum”.

De 8 ani, Antena 3 vorbeşte de-
spre români,  semnalează şi ajută
la rezolvarea problemelor din so-
cietatea româ-
nea sc ă,  d e 8
ani Anten a 3
este acolo unde
e nevoie de ea,
iar acum va săr-
bători în mijlo-
cul telespecta-
torilor săi.

Astfel, pe 11
iulie,  începând
c u ora 19.00,
Craiova devine
capitala Antena 3.  Întreaga echi-
pă a Antenei 3 va participa la un
spec tacol aniversar  maraton. La
evenimentul – care va dura cel
puţin 4 ore – vor participa cei mai

în vogă artişti din România: Lo-
redana,  Zdob ş i Zdub, CRBL,
Connect-R, Alex Velea, Holograf,
Vunk, Puya, Corina, Hi Q, Ak-
cent, Delia. Întreg spec tacolul va
fi transmis live,  iar gazde vor fi
vedetele Antena 3.

Peste 20.000
de oameni sunt
aşteptaţi în Piaţa
„Mihai Viteazul”
din Craiova să
aniverseze 8 ani
alături de Antena
3, telespectatori,
oficialităţi, repre-
zentanţi ai me-
diului de bus i-
ness din Roma-
nia, persoane pu-

blic e şi prieteni ai Antena 3.
Antena 3 es te singurul pos t de

ştiri din Romania afiliat CNN In-
ternational şi este parte a INTACT
Media Group.

Primăria Craiva
ridică maşinile abandonate

Autorităţile locale au început
să ridice maşinile parcate ilegal
pe domeniul public sau privat
al Craiovei. Reprezentanţii Pri-
măriei Craiova îi anunţă pe pro-
prietarii sau deţinătorii legali ai
vehiculelor care sunt situate în
diverse amplasament că, în ter-
men de 10 zile, acestea vor fi
ridicate de pe domeniul public
şi li se vor aplica prevederile

specifice Legii nr. 421/2002, modificată de Legea nr. 309/2006 privind regi-
mul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoria-
le. Potrivit municipalităţii, este vorba de opt autoturisme, toate fără numere
de înmatriculare: o Nubira de culoare alb, care se află parcată pe strada
„Gheorghe Doja”; un Trabant de culoare nedefinită, de pe bulevardul „Da-
cia”, lângă blocurile 24-26; un Tico de culoare galben, situat pe bulevardul
„Dacia”, lângă blocul 135B; un Oltcit de culoare alb, situat pe strada „I.
Ţuculescu”, lângă blocul V6; o Dacia 1300, de culoare roşu, aflată pe Calea
Severinului, lângă blocul 402; o Dacia 1300 de culoare roşu, abandonată pe
strada „Dr. I. Augustin”, lângă blocul S 51; o Dacia 1300, de culoare bleu, pe
Calea Bucureşti, lângă blocul 5 (zona Aeroport); o Dacia 1300, de culoare
alb, aflată pe Calea Bucureşti, lângă blocul 5 (zona Aeroport).

LAURA MOŢÎRLICHE

Restricţii de circulaţie în
cartierul „Brazda lui Novac”

Mâine, într-
o zonă din în
cartierul„Braz-
da lui Novac”
va fi închisă
circulaiei
pentru câteva
ore, timp în
care aici se vor
desfă’ura
concertele în
aer liber ale
Filarmonicii „Oltenia”. Mai exact,
începând ora 14.00 şi  până la
ora 1.00 noaptea, se închide
circulaţia rutieră prin parcarea
amenajată în interiorul perimetru-
lui delimitat de blocurile H3, H4,
P3, P4, G5, H1, H2, D29 şi D30
din cartierul amintit. Conform
autorităilor locale, traficul rutier
din zona menionată, în respecti-
vul interval de timp, va fi deviat
pe arterele adiacente.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În  noaptea  de
sâmbãtã spre dumi-
nicã, în municipiul
Craiova ºi în comu-
nele arondate a fost
organizatã o razie de
amploare pentru pre-
venirea ºi combate-
rea faptelor comise
cu violenþã ºi abate-
rilor la regimul circu-
laþiei pe drumurile
publice. 126 de poli-
þiºti din cadrul for-
maþiunilor de ordine
publicã, poliþie rutie-
rã, investigaþii crimi-
nale, precum ºi jan-
darmi au participat la
activitãþile în cadrul
cãrora au fost efec-
tuate 55 controale ºi verificãri la uni-
tãþi de alimentaþie publicã ºi în zone cu-
noscute cu potenþial criminogen, iar în
cele 19 filtre rutiere instituite pe arte-
rele de circulaþie din municipiu, dar ºi
la ieºirile din oraº, au fost verificate
peste 450 autovehicule.

“Au fost constatate 8 fapte de natu-
rã penalã pentru care au fost întocmi-
te acte premergãtoare începerii urmã-
ririi penale în conformitate cu preve-
derile legale, iar pentru cele 136 aba-

Razie în Craiova ºi localitãþile arondate
Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova l-au prins

în flagrant, vineri dimineaþã, pe Ion Bai-
ram, de 22 de ani, din Craiova, care
escaladase fereastra ºi pãtrunsese într-
un magazin situat la parterul  bl. I 2 de
pe bulevardul „Nicolae Titulescu” din
Craiova, de unde a încercat sã sustra-
gã bunuri ºi bani. Tânãrul, care are an-
tecedente penale pentru fapte de ace-
eaºi naturã, a fost dus la sediul subuni-
tãþii de poliþie, a fost audiat, iar în baza
probatoriului administrat de poliþiºtii
craioveni, faþã de autor a fost începutã

Arestat dupã ce a fost prins la furat
urmãrirea penalã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de tentativã la furt ca-
lificat, fiind formulatã propunerea de
punere în mi’care a acþiunii penale ºi
arestare preventivã.

„Procurorul, dupã analizarea mate-
rialului probator, a confirmat începerea
urmãririi penale, a pus în miºcare acþi-
unea penalã ºi a promovat dosarul Ju-
decãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa de jude-
catã a admis propunerea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova ºi a emis

mandat  de  ares tare
preventivã pentru o
perioadã de 29 zile, in-
culpatul fiind încarce-
rat în arestul Inspec-
toratului de Poliþie al
Judeþului Dolj”, a de-
clarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii continuã
cercetãrile în vederea
stabilirii întregii activi-
tãþi infracþionale, întru-
cât existã indicii cã în-
vinuitul este autorul
mai  mul tor  fur tur i
înregistrate în eviden-
þele secþiei.

teri contravenþionale constatate au fost
aplicate amenzi în sumã de 15.012 lei”,
a declarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. Conform poliþiºtilor doljeni,
între cei care s-au ales cu dosar penal
se aflã ºi Iulian I., de 22 de ani, din
comuna Goieºti, depistat în timp ce
conducea un autoturism, pe DN 6B în
localitatea Goieºti având autorizaþie
provizorie expiratã din data de 8 sep-
tembrie 2012.

Curtea de Apel Craiova a so-
luþionat, pe 13 iunie a.c., recur-
sul declarat de Mãdãlin Scarlat
împotriva sentinþei de pe 16
aprilie a.c., a Judecãtoriei Cra-
iova, prin care a fost condam-
nat la 2 ani de închisoare cu
executare pentru infracþiuni la
regimul circulaþiei pe drumurile
publice. Instanþa i-a menþinut
pedeapsa lui Scarlat, dar a de-
cis sã-i înapoieze „englezoaica”.

„Admite recursul declarat
de inculpat. Caseazã sentinþa
în parte, pe laturã penalã,
numai în ceea ce priveºte gre-
ºita aplicare a dispoziþiilor
art.118 C. pen. Rejudecând,
înlãturã menþiunea privind
confiscarea de la inculpat, în
temeiul art.118 lit. b C. pen.,
a autoturismului marca Mer-
cedes, cu numãr de înmatricu-
lare V 830 XEE, seria ºasiu
WDB 2020202F893820. Men-
þine celelalte dispoziþii ale sen-
tinþei. Deduce în continuare
arestarea preventivã de la
16.04.2013, la zi. Cheltuielile
judiciare, inclusiv onorariul
pentru avocatul desemnat din
oficiu, în sumã de 200 lei, ce
va fi avansat din fondurile
Ministerului Justiþiei, rãmân în
sarcina statului. Definitivã”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã, pe 27 februa-
rie a.c., în timp ce efectua ser-
viciul de supraveghere a trafi-
cului rutier pe bulevardul „1
Mai” din Craiova, un echipaj de
poliþiºti de la Serviciul Poliþiei
Rutiere Dolj a observat un au-
toturism Mercedes care nu a
acordat prioritate de trecere pie-
tonilor angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii pe marcajul
pietonal din dreptul Fabricii de
Confecþii. Poliþiºtii i-au fãcut
semnale regulamentare de opri-
re, însã ºoferul nu s-a confor-
mat, a mãrit viteza de deplasa-

re, a trecut pe lângã filtrul ru-
tier ºi s-a îndreptat cãtre ieºi-
rea din Craiova, pe bulevardul
“Nicolae Romanescu”.

«Poliþiºtii au plecat în urmã-
rirea autoturismului suspect, cu
semnalele sonore ºi luminoase
pornite, însã la intersecþia cu
strada Târgului ºoferul autotu-
rismului urmãrit a efectuat ma-
nevra de întoarcere la 180 de
grade ºi ºi-a continuat cursa
periculoasã în sens invers, pe
bulevardul „Romanescu”, cãtre
centrul Craiovei. La semafoa-
rele de la intersecþia cu bulevar-

dul „1 Mai”, aflate pe culoarea
roºu, ºoferul inconºtient a încer-
cat sã treacã printre cele douã
ºiruri de maºini oprite la sema-
for ºi a lovit trei autoturisme.
Autovehiculul urmãrit s-a anga-
jat pe strada „Unirii”, cãtre cen-
tru, fiind ajuns din urmã ºi for-
þat sã opreascã», dupã cum a
declarat, la momentul respectiv,
comisar-ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Cei doi ocupanþi ai maºinii au
fost identificaþi, stabilindu-se cã
este vorba de Mãdãlin Scarlat,
tânãrul aflat la volanul “engle-
zoaicei”, ºi Mugurel Mihai, am-
bii de 18 ani, din Craiova. În
urma verificãrilor fãcute de po-
liþiºti a reieºit cã Scarlat încer-
case sã scape pentru cã nu avea
permis de conducere, pe nume-
le sãu fiind întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de conducere a unui
autovehicul pe drumurile publi-

ce fãrã a poseda permis.
Pe 1 martie Scarlat a fost

arestat preventiv, a fost trimis
în judecatã în stare de arest pre-
ventiv întrucât instanþa i-a pre-
lungit mãsura, pentru conduce-
re fãrã permis ºi pãrãsirea lo-
cului accidentului fãrã încuviin-
þarea poliþiºtilor. Tânãrul a re-
cunoscut în faþa magistraþilor
Judecãtoriei Craiova comiterea
faptelor ºi a cerut sã beneficie-
ze de prevederile art. 320 indi-
ce 1 Cod de procedurã penalã,
privind reducerea limitelor de
pedeapsã. Pe 16 aprilie Judecã-
toria Craiova l-a condamnat pe
tânãr la 2 ani de închisoare cu
executare, instanþa dispunând
confiscarea autoturismului Mer-
cedes cu numãrul V830 XEE al
inculpatului ºi i-a menþinut aces-
tuia arestarea preventivã, obli-
gându-l ºi la plata sumei de 700
de lei cheltuieli judiciare. Tânã-
rul a declarat recurs, soluþionat
de Curtea de Apel Craiova.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat sentinþa definitivã în cazul tâ-
nãrului de 18 ani, de etnie romã, Mãdã-
lin Scarlat care, fãrã permis, ºi condu-
când un Mercedes înmatriculat în Anglia,
a trecut pe roºu, a lovit trei autoturisme
ºi a fost la un pas de a accidenta mai mulþi
pietoni, fiind prins de poliþiºti dupã ce a
fost „fugãrit” prin tot cartierul „1 Mai”.

Scarlat a fost condamnat la doi ani de în-
chisoare cu executare pentru infracþiuni
la regimul circulaþiei pe drumurile pu-
blice, însã magistraþii au decis sã-i îna-
poieze autoturismul Mercedes confiscat
în baza deciziei pronunþate pe fond de
Judecãtoria Craiova. Tânãrul este în spa-
tele gratiilor de pe 1 martie a.c., ºi va
rãmâne acolo pânã la ispãºirea pedepsei.

Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar cu „englezoaica”Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar cu „englezoaica”Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar cu „englezoaica”Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar cu „englezoaica”Sentinþã definitivã în cazul ºoferului fugar cu „englezoaica”
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Dacă până acum, pentru mulţi dintre agri-
cultorii din România subvenţia de numai 139
de euro la hectar, printre cele mai mici la
nivelul ţăr ilor membre UE, era o parţială
motivaţie de deţinere a terenurilor agricole,
există nădejdea că lucrurile se vor schimba
în bine, începând de anul viitor. Prezent la
Craiova, unde a participat la o dezbatere pri-
vind agricultura românească, eurodeputatul
Rareş Niculescu, fost vicepreşedinte în Co-
mis ia pentru Agricultură a Parlamentului
European, a menţionat că în 2014 subven-
ţiile vor fi acordate numai şi numai agricul-

torilor activi care vor dovedi că muncesc
efectiv terenul pe care îl deţin în proprietate.
Cu alte cuvinte, pentru terenurile „pârloagă”,
nu se vor mai acorda subvenţii ca până în
prezent. Regulamentul instituit stabileşte o
serie de activităţi care vor fi excluse de la
plata subvenţiilor: aeroporturi, terenuri de te-
nis, terenuri care sunt deţinute de persoane
private şi nu au nimic de-a face cu agricultu-
ra, a spus eurodeputatul Niculescu.

Aşa cum am precizat şi în numărul
precedent al cotidianului nostru, discu-
ţiile prilejuite de dezbaterea „Agricul-
tura românească în contextul politicii
agricole comune” au fost serioase, pli-
ne de miez. În centrul atenţiei s-au aflat
modalităţile concrete de absorbţie a fon-
durilor europene, care sunt disponibile
şi agricultorilor doljeni. Cum s-a mai
spus, câte ceva s-a mai făcut în anii din
urmă. Dar es te încă mult de lucru.
Gheorghe Flutur spunea, la un moment
dat, că actualele Camere agricole ar tre-
bui să aibă funcţia unui „medic sau asis-
tent de familie” pentru agricultorii dol-
jeni. Se referea, bineînţeles, la prero-
gativa de consiliere a acestora. Din pă-
cate, deşi există un nou cadru legislativ,
despre care s-a vorbit atâta, Camerele
agricole  nu funcţionează în teme iul
acestuia. Cum nici Direcţiile agricole ju-
deţene nu au o activitate consistentă,
nu mai vorbim de funcţiile lor, ne pu-
tem întreba cine îi coordonează, într-o
zonă agricolă, pe producătorii agricoli?
De ocamdată,  nimeni.  Şi, e xce ptând
marile exploataţii, de acum consolida-
te, marea majoritate a producătorilor

agricoli fac ceea ce le stă în putinţă. Fără
nici o legătură cu tehnologia specifică
culturilor agricole. Fără nici o legătură
cu ştiinţa agricolă. Fără nici o legătură
cu managementul competitiv. Am pu-
tea face referiri la dificultăţile pe care
le întâmpină, în planul valorificării, pro-
ducătorii de pepeni verzi şi galbeni din
Dăbuleni. Şi este vorba de un brand. Nu
mai vorbim că, deşi ne ferim de terme-
nul „planificare”, aşa ceva nu ar trebui
exclus, într-un judeţ cu o pondere agri-
colă cum este Doljul. O nouă strategie
în agricultură, aşa cum o configurează
şi Raportul comisiei prezidenţiale pen-
tru politici publice de dezvoltare rurală,
în perioada 2014-2020-2030, nu se poa-
te implementa fără nici o coordonare.
Fireşte, este un punct de vedere. Puţi-
ne referiri, poate şi din cauza încadrării
în timp, s-au făcut la creşterea anima-
lelor, a păsărilor, a porcilor, ovinelor, la
procesarea materiei prime, astfel încât
să fie create şi locuri de muncă în lu-
mea satului doljean. Pe ansamblu însă,
chiar cu riscul de a ne repeta, dezbate-
rea nu a fost lipsită de interes. A fost
chiar fertilă.

Doljul, pe locul al doilea
în topul terenurilor pârloagă

După noile reguli, cei care vor solicita
subvenţii vor trebui să demonstreze că au
legătură directă cu munca terenului, aceasta
fiind o condiţie obligatorie pentru primirea
banilor europeni. „Eu cred că aici interesul
României este de a descuraja păstrarea tere-
nului numai pentru primirea subvenţiei şi de
a încuraja, pe de altă parte, cultivarea lui,
pentru că ne-am săturat să vedem atâtea te-

renuri pârloagă”, a mai spus Rareş Nicules-
cu. Potrivit informaţiilor furnizate de aces-
ta, în 2012, Doljul s-a aflat pe locul al doi-
lea, în topul judeţelor leneşe, cu peste 40.000
de hectare de teren nelucrate. Pe primul loc
s-a situat judeţul Timiş, cu aproape 50.000
de hectare nelucrate, iar cele 10 judeţe care
au fost incluse în topul celor care nu îşi lu-
crează terenul, administrează împreună 2,7%
din suprafaţa agricolă a ţării.

Subvenţia va creşte
până la 196 de euro pe hectar

Pe de altă parte, plata pe supra-
faţă acordată fermierilor din fon-
duri europene va creşte în perioa-
da 2014 – 2020, urmând să ajun-
gă, potrivit specialiştilor, la suma
de 196 de euro pe hectar, faţă de
139 de euro cât a fost până acum.
Comisarul pentru Agricultură, Da-
cian Cioloş a explicat, săptămâna
trecută, că numele beneficiarilor
care vor primi de la 5.000 de euro
în sus vor fi publicate de Agenţia
de Plăţi pe site-ul propriu pentru a
exista, în felul acesta, o deplină transparen-
ţă în acordarea subvenţiilor.

Sprijin financiar pentru tinerii
care îşi alcătuiesc o fermă

O altă veste bună ar fi că tinerii care îşi
deschid o fermă vor beneficia de un sprijin
financiar suplimentar din partea UE. Potrivit
eurodeputatului Rareş Niculescu, fermierii
cu vârsta sub 40 de ani vor primi o subven-
ţie pentru întemeierea fermei cu 25% mai
mare decât ceilalţi fermieri, şi asta timp de 5
ani de la preluarea proprietăţii, pentru su-
prafeţe cuprinse între 25 şi 90 de hectare.
Pe de altă parte, dacă un fermier ajunge la
concluzia că nu mai poate ţine ferma, el pri-
meşte un sprijin financiar cu 20% mai mare
decât prima pe care o are prin plăţi directe
dacă acordă terenul unui alt agricultor activ.
„Tocmai pentru a-l incita să nu menţină fer-
ma respectivă, terenul,  doar pentru acea
subvenţie dată din plăţile directe. Şi, dacă
tot nu lucrează terenul respectiv şi nu are un
venit complementar lucrând terenul respec-
tiv, să-l cedeze altui fermier care-l lucrea-
ză”, a comentat comisarul pentru Agricultu-
ră Dacian Cioloş.

Fonduri UE
pentru dotarea cu maşini agricole

Fostul ministru al Agriculturii Gheor-
ghe Flutur a sus ţinut, la Craiova,  că agri-
cultura are nevoie să se doteze,  chiar şi
pe fermele mici,  c u utilaje,  tractoare şi
întregul setul de maşini agric ole,  toate pe
fonduri UE.  „Depozite şi s ilozuri am în-

ceput,  dar timid, exis tă un monopol pe
piaţă. Omul care are teren şi rec oltează
şi nu are unde să-şi ducă grâul este la
mâna actualului depozitar  care dictează
preţurile în piaţă. Va trebui să extindem
silozurile”. Potrivit lui Gheorghe Flutur,
fondurile de la UE ar  trebui să f ie orien-
tate şi în cadas trarea terenurilor agric o-
le, din intravilan şi extravilan, ac easta f i-
ind o mare problemă înc ă la acordarea
titlurilor de proprietate.

Capital investiţional
în infrastructura rurală

Theodor Stolojan, vic epreşedinte în
Comisia pentru probleme economic e şi
monetare a Parlamentului European, a ac-
centuat faptul c ă singura şansă a Româ-
niei pentru dezvoltarea agriculturii con-
stă în aloc area „masivă, dar  raţională, de
capital inves tiţional în infrastructura ru-
rală”.  „E o conc luzie importantă pentru
că, fără inves tiţii în agricultură, e greu să
ai un progres.  De unde provine capitalul
investiţional? În primul rând,  de la privaţi
şi din fonduri public e,  adic ă din fonduri-
le europene şi bugetul naţional. Fondurile
europene sunt foarte importante, o ştim
cu toţii,  ş i bugetul de s tat la fel, dar  agri-
cultura nu va avea succes în nici o ţară
şi în România,  dacă nu reuşeş te să gene-
reze ea s ingură resurse pentru dezvoltare
în c ompletarea resurselor din fonduri UE
şi de la bugetul naţional”, a menţionat
Theodor Stolojan.

LAURA MOŢÎRLICHE

Fondurile europene, un miraj
pentru agricultorii doljeni

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN
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În premierã absolutã în is-
toria PDRS, la vârful acestu-
ia izbucneºte un scandal de
amploare, în contextul cãruia
colaboratorii lui Predrag Ba-
laºevici fac dezvãluiri despre
unele abuzuri comise de aces-
ta.  Aceºtia spunã cã,  de
aproape doi ani, partidul este
într-un proces de autodistru-
gere fãrã precedent, mai ales
cã în anul 2012 PDRS a pier-
dut ruºinos alegerile locale ºi
parlamentare din Serbia ºi,
contrar aºteptãrilor, nu a ob-
þinut decât un numãr de 12
consilieri locali, dar nici un
post de deputat în Parlamen-
tul Serbiei. Fostul vicepreºe-
dinte al PDRS, Dragan De-
mici, susþine cã a fost alungat
din partid abuziv ºi ilegal, doar
pentru cã i-a reproºat lideru-
lui partidului toate greºelile de
neiertat pe care le-a fãcut în
anul electoral 2012 ºi care au
condus, dupã acesta, la înre-
gistrarea unor rezultate catas-
trofale.

Demici a detaliat, în confe-
rinþa de presã, dovezile de
„trãdare a intereselor naþiona-
le ale minoritãþii româneºti din
Timoc”, anume „comporta-
mentul dictatorial” ºi „alianþe-
le neinspirate cu partide sâr-
beºti de sorginte securistã”.
„Motivele suspiciunii mele
faþã de preºedintele PDRS,
Predrag Balaºevici, s-au cla-
rificat odatã cu intrarea în
coaliþia  preelectoralã cu Miº-
carea Muncitorilor ºi Þãrani-
lor (MMT), în fruntea cãreia
stãtea Zoran Dragiºici, profe-
sor la Facultatea de Securita-
te din Belgrad. Asta în condi-
þiile în care PDRS avea ºanse
sã intre într-o coaliþie mult mai
fericitã cu Partidul Liberal
Democrat sau cu Partidul Pro-
gresist Sârb (SNS – actualul
partid de guvernãmânt al pre-
ºedintelui Serbiei – Tomislav
Nicolici)”, spune Demici. Pre-
ºedintele PDRS, Predrag Ba-
laºevici, mai este acuzat de
fostul sãu vicepreºedinte de o
apropiere nefireascã de ideo-
logii Consiliului Naþional al
Vlahilor, care doresc introdu-
cerea în ºcoli a unei limbi ar-
tificiale, denumitã limba vla-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Vicepreºedintele Partia Democratã
a Rumânilor din Serbia (PDRS), Dra-
gan Demici, exclus din partid dupã ce
a încercat sã schimbe conducerea,
rupe tãcerea într-o conferinþã de pre-
sã, desfãºuratã la Kladovo, în care îi
aduce acuzaþii grave de trãdare a in-
tereselor naþionale româneºti lideru-

lui PDRS, doctorul Predrag Balaºe-
vici. Preºedintele este acuzat de com-
portament dictatorial ºi duplicitate în
relaþia cu autoritãþile din România
care se ocupã de apãrarea drepturi-
lor românilor din afara þãrii. Aceleaºi
acuzaþii vin ºi din partea mai multor
vicepreºedinþi ai PDRS.

hã, dupã modelul limbii mol-
doveneºti din Republica Mol-
dova. Demici spune cã Bala-
ºevici ar fi refuzat sã pledeze
pentru introducerea în ºcoli a
limbii române literare, prefe-
rând „limba românã în grai”,
adicã un amestec de cuvinte
româneºti ºi sârbeºti ce stã la
baza aºa-zisei limbi vlahe.
Balaºevici a mai fost acuzat
ºi de o „duplicitate agresivã”,
el comportându-se în Româ-
nia ca un român ºi în Serbia
ca un vlah. „Balaºevici doreº-
te ca asimilarea românilor de
cãtre sârbi sã se realizeze
foarte subtil, printr-un fel de
individualizare a vlahilor din
Serbia de Rãsãrit, deosebiþi de
naþiunea românã din Româ-
nia”, mai spune fostul vice-
preºedinte al PDRS, Dragan
Demici.

„Preºedintele
a minþit!”

Dragan Demici a mai spus,
la conferinþa de presã de la
Kladovo, cã preºedintele ºi
fostul sãu coleg, Predrag Ba-
laºevici, ar fi minþit, în perma-
nenþã, pe toatã lumea. „I-am
explicat domnului preºedinte
cã alianþa electoralã cu MMT
este o capcanã întinsã de se-
curitatea sârbã, care va duce
la patru ani de stagnare. Coa-
liþia cu MMT mi-a clarificat
în totalitate de ce domnul pre-
ºedinte a minþit ºi nu a susþi-
nut direcþia partidului pe linia
celor trei orientãri politice
principale”, mai spune ex-vi-
cepreºedintele PDRS.

Contrar
intereselor
minoritãþii
româneºti

Orientãrile politice princi-
pale ale PDRS erau, în viziu-
nea lui Demici, urmãtoarele:
difuzarea TV Voivodina în
limba românã în toatã Serbia
de Rãsãrit; introducerea ore-
lor de limba românã cu ele-
mente de culturã naþionalã în
ºcolile din Serbia de Rãsãrit;
obþinerea de aprobãri de con-
strucþie pentru bisericile ro-
mâneºti cerute instituþiilor
statului sârb ºi celor interna-
þionale, care în timp ar fi adus
drepturile minoritãþii române/
vlahe. În opinia lui Dragan
Demici, atitudinea preºedin-
telui Balaºevici a fost tocmai
inversã: „Limba în mass-me-
dia sã fie în grai, aºa cum se
vorbeºte la noi (stricatã cu
multe cuvinte sârbeºti) ºi nu
limba românã literarã, aºa
cum se foloseºte la TV Voi-
vodina; predarea limbii în
ºcoli sã fie în grai, motivând
cã nu o sã înþeleagã copiii
limba literarã”. „Prin urma-
re, el vrea sã distrugã sinoni-
mia român – vlah, de care se
þine doar declarativ, iar din
români sã rãmânã numai vla-
hii, care la un moment dat sã
fie transformaþi în sârbi. Din
aceastã cauzã, se poate spu-
ne foarte clar cã domnul Ba-
laºevici, preºedintele PDRS,
a trãdat interesele naþionale
ale românilor din Serbia”, a
declarat Dragan Demici.

„Sã nu plângem
dupã ulciorul

spart!”
La conferinþa de presã au

mai participat câþiva foºti lideri
marcanþi ai PDRS, îndepãrtaþi
de Balaºevici „pentru nesupu-
nere”. Este vorba despre
Vlasta Babici – fostul vicepre-
ºedinte de la Kucevo, Damir
ªerbanovici – fost vicepreºe-
dinte din zona Homolie, Ljubo-
mir Brînduºan – fost vicepre-
ºedinte pentru Majdanpek, ºi
Tihan Matasarevici – fost vi-
cepreºedinte pentru zona Kla-
dovo. Toþi aceºtia au vorbit
despre modul în care preºedin-
tele partidului a condus dicta-
torial ºi ºi-a îndepãrtat cei mai
valoroºi colaboratori. „Din ca-
uza politicii sale distructive, am
pierdut alegerile locale ºi nu
am putut obþine consilieri de-
cât foarte puþini. La mine la
Kucevo am reuºit sã intrãm în
consiliul local ºi la Petrovac, iar
ca drept mulþumire domnul pre-
ºedinte ne-a dat afarã ºi pe

mine ºi pe Demici”, a explicat
fostul vicepreºedinte de la
Kucevo, Vlastimir Babici.

Dragan Demici a anunþat cã
nu se mai întoarce în PDRS ºi
cã va forma un nou partid poli-
tic serios ºi credibil, pentru care
are sprijinul a peste 60% din
membrii PDRS, plus sprijinul
tuturor celor care au fost alun-
gaþi din PDRS de Predrag Ba-
laºevici. „Am ridicat vocea îm-
potriva trãdãrii ºi am fost ex-
clus din partid! Dar sã nu plân-
gem dupã ulciorul spart. Alter-
nativa Românilor din Serbia va
fi un nou partid românesc, pu-
ternic, în care vor intra ºi ro-
mânii din Voivodina, români pe
care preºedintele PDRS i-a
ignorat dintotdeauna. Politica
noastrã va fi una absolut româ-
neascã, fãrã compromisuri în
problema limbii române ºi a
denumirii de român”, a punctat
Draga Demici. Noua formaþi-
une politicã va lua fiinþã pânã
în toamna acestui an.

Cetãþenia dublã
poate fi salvarea

în Timoc
Printre dorinþele ºi obiecti-

vele noului partid românesc se
numãrã ºi un lobby eficient ºi
consecvent pentru modificarea
legii cetãþeniei, pentru ca ºi ro-
mânii din Serbia sã poatã be-
neficia de dubla cetãþenie. De-
mici spune cã, dacã aceastã
lege ar fi aprobatã, numãrul
românilor declaraþi din Serbia
ar creºte la circa 200.000, în
timp ce ultimul recensãmânt al
populaþiei din Serbia relevã un
numãr de doar 2.600 de români
în Valea Timocului.
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culturã

N-aº fi scris aceastã
scrisoare cãtre un prieten
(care m-a ºi rugat sã delirez
despre posibilitatea ca
oraºul nostru îndrãgit sã
devinã cândva o capitalã
culturalã a Europei) dacã nu
mi-aº fi amintit cât de
pasionat ºi frumos îmi
vorbea Noica, odatã, la
Pãltiniº: „Barbule, dragã, aº
face ctitorii cu nemiluita!”.

Aº zice de la bun început
cã trebuie sã ºtim cã orice
oraº trebuie sã fie o cos-
mogramã. Nu vorbim acum
despre asta.

Trebuie sã mai ºtim
boala cã omul nu are
centru simbolic, centru
care poate însãnãtoºi orice
ins (ajutându-l sã scape de
maladia marginalitãþii).

Astea sunt filosofii ºi nu
le discutãm aici.

Sã gustãm deja din
miezul problemei, spunând
de la început cã n-aº
scoate o vorbã dacã n-aº
crede în posibilitatea ca
oraºul nostru sã fie peste
ºapte ani una dintre capita-
lele culturale ale Europei.

I. Un oraº trebuie sã
aibã un centru simbolic
(jucând rol de axis mundi)
ºi pentru asta m-am gândit
la un obelisc care sã aibã
în vârf imaginea cu cel mai
vechi craniu de hominid alb
vechi de peste 32.000 de
ani (cel descoperit la
Peºtera Muierii ºi aflãtor în

Muzeul Oltenia), coborând
apoi cu tãbliþele de la
Tãrtãria, gânditorul  de la
Hamangia, capul lui Mihai
Viteazul pânã la figura lui
Brâncuºi. Acest obelisc ar
trebui sã compunã o adevã-
ratã stea a României, fiind
identic aºezat în Craiova,
Bucureºti, Alba-Iulia,
Chiºinãu ºi Cernãuþi.

II. Ar trebui sã facem
copia Columnei lui Traian
(„tratatul” aprobator cu
italienii este semnat din
1948, iar românul care l-a
semnat se numeºte chiar
Constantin Barbu, dar nu
sunt eu) fiindcã locul în
care trãim se aflã în baso-
relieful Columnei (am toatã
documentarea, una comple-
tã se aflã la Bucureºti).

III. „Baba Dochia”.
Numele acesta îi era drag
lui Eminescu ºi m-am gândit
sã i-l dãm strãbunicii noas-
tre, cea bãtrânã de 32.000
de ani (craniul gãsit în 1952
în Peºtera Muierii de cãtre
Plopºor). Craniul acesta ar
trebui tras în aur ºi oferit
tuturor regilor Europei. Aºa
vor afla regii Europei care
este partea noastrã de
contribuþie la fondarea
strãvechii Europe.

IV. Atelierul Brâncuºi.
Am toate planurile lui
Brâncuºi, toate fotografiile
cu operele sale distruse sau
pierdute. Este tinereþea lui
de craiovean ºi numai aici

trebuie fãcut atelierul sãu.
Am un dosar complet cu
adresele tuturor muzeelor ºi
persoanelor particulare care
deþin opere de Brâncuºi.
Craiova, intrând în cores-
pondenþã, ar deveni instan-
taneu oraº „transeuropean”.
Prin câteva idei Atelierul ar
produce aproximativ 350 de
milioane de euro, valoare lui
în zece ani ajungând la
aproximativ 1,4 miliarde
euro. Planul existã. Nu intru
în amãnunte. Atelierul
Brâncuºi echivaleazã cu
renaºterea Craiovei.

V. Teatrul transparent
Eugen Ionescu. Eugen
Ionescu a fost liceean la
Colegiul „Carol I” din
Craiova, este dramaturgul
cunoscut în întreaga lume.
Aºa cum undeva la Paris
se joacã Cântãreaþa
chealã fãr întrerupere de
mai bine de o jumãtate de
secol, aºa ºi la Craiova s-
ar putea juca numai Eugen
Ionescu, fãrã întrerupere,
într-un cub, transparent, cu
fiecare spectacol transmis
în direct de o televiziune
deºteaptã.

VI. Proiectul Daedalus.
Aº invita prin ambasadorii
þãrilor europene din Bucu-
reºti câte trei sculptori din
fiecare þarã într-o tabãrã
europeanã de sculpturã. Ar
fi invitaþii Craiovei timp de
o lunã, sculptând lucrãri
monumentale (în ideea cã

lucrãrile ar rãmâne expuse
în naturã, nu în muzeu). Din
2013 pânã în 2020 Craiova
ar primi în dar aproape 900-
1000 de sculpturi monumen-
tale. Aº oferi 7 premii (cu
juriu internaþional corect) –
premiul Craiovei de 100.000
de euro ºi încã 6 premii
reprezentând capul lui
Brâncuºi (33 cm, bronz
aurit).

Craiova ar primi în dar
aproape 100 de sculpturi în
fiecare an (datoria artiºtilor
fiind ca lucrarea sã ajungã
donaþie pentru Craiova);
din cei aproape 100 de
sculptori cel puþin cinci vor
fi celebri în istoria artei;
premiul de 100.000 de euro
ar fi „foarte ieftin” (existã
firme mari care ar înþelege
valoarea sponsorizãrii
raportatã la celebritatea
mediatizãrii).

În 25 de ani, dacã pro-
gramul ar rãmâne intact,
fondul artistic astfel adunat
ar fi mai valoros decât
oraºul însuºi. E o metaforã.

VII. Simpozioane Bru-
xelles, Strassbourg, alte
capitale importante din
Europa (conexiuni Craiova
/ Oltenia / România – ºi
respectiva capitalã / þarã).

Scopul simpozionului este
revelarea posibilitãþilor
Craiovei.

VIII. Capul lui Mihai
Viteazul. Refãcut digital
(dupã portrete contempora-

ne voieveodului), unic, tras
în aur. Aºezat în Casa
Bãniei, salã specialã (altun-
deva, bine gândit).

IX. Sat (sit) paleolitic /
neolitic – Cârcea etc.

X. Sat medieval (Fãcãi
etc.)

XI. Festival internaþional
de poezie. Premiul Craio-
vei. Antologie cu toþi poeþii
invitaþi.

XII. Ca perspectivã
pentru euroregiunea Oltenia:

a. înfiinþarea unei
Academii Europene;

b. înfiinþarea Uniunii
scriitorilor europeni (cu
scriitori din toate þãrile
Europei).

Toate aceste proiecte
sunt gândite ºi rãzgândite.
Au schiþe ºi dosare. Aproa-
pe fiecare proiect e o lume
care poate sã punã în
miºcare altã lume.

Cine a citit aceste
proiecte poate sã creadã în
primã instanþã cã sunt
himerice sau greu de adus
în existenþã. Eu însã vã
provoc la o iluminare:
proiectele sunt banale,
foarte uºor de realizat. Ne
trebuie doar voinþã (politi-
cã) ºi putere de îndurare.

Nu am nici cea mai micã
îndoialã cã în 1000 de zile,
cel mult în 1000 de ani,
absolut toate aceste proiec-
te se vor înfãptui.

CONSTANTIN BARBU
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Elevii ªcolii Gimnaziale Fi-
liaºi au fost implicaþi, în perioa-
da 24 iunie – 5 iulie a.c., în pro-
iectul “Familia de la ºcoalã”,

susþinut de Fundaþia „Terre des
hommes”.

Cu ajutorul acestui proiect,
echipa de cadre didactice –
formatã din prof. înv. primar
ªtefãnescu Alina Mihaela,
prof. înv. primar Minea Teodo-
ra, prof. înv. preºcolar Goagã
Marilena ºi prof. înv. preºco-
lar Doicaru Ioana – a reuºit sã-
i sprijine pe elevii cuprinºi în

grupul-þintã, pentru ca aceºtia
sã se integreze cu uºurinþã în
comunitatea ºcolarã ºi sã fie
acceptaþi de cei jur indiferent

de situaþia familialã ºi socialã.
De asemenea, s-a avut în ve-
dere convingerea pãrinþilor
asupra importanþei educãrii tim-
pului liber la copiii lor, creºte-
rea încrederii acestora în insti-
tuþia ºcolarã, o mai bunã cola-
borare ºi implicare în sprijini-
rea activitãþilor curriculare ºi
extracuriculare, cunoscându-se
importanþa acestora în desã-

vârºirea lor. ªcoala a devenit
un altfel de loc pentru o altfel
de învãþare în aceastã perioa-
dã, iar pentru copil o nouã ex-
perienþã din viaþa de ºcolar.

«În cadrul proiectului elevii
au învãþat ºi practicat jocuri in-
structiv-recreative, pe care,
mai apoi, le-au organizat sin-
guri. Însuºindu-ºi abilitatea de
a se organiza singuri, aceasta
s-a transferat ºi asupra altor
tipuri de activitãþi, de învãþare
efectivã, de efectuare a unor
sarcini practice, de lucru în

echipã. Au învãþat sã desco-
pere împreunã, sã comunice,
sã se organizeze, sã respecte
reguli, sã avanseze propuneri,
sã aibã încredere în sine ºi,
mai ales, sã se bucure împre-
unã. Mulþumim Fundaiei „Ter-
re  des  hommes”,  echipei
manageriale a ªcolii Gimnazia-
le Filiaºi, reprezentatã de dom-
nii directori prof. Mondescu
Alin, prof. Dinu Dãnuþ, prof.
înv. primar Goagã Florian, pre-
cum ºi partenerilor ºi sponso-
rilor noºtri», spun profesorii
coordonatori.

Elevii ªcolii Gimnaziale Filiaºi au învãþat
despre “Familia de la ºcoalã”

Partenerii implicaþi în proiect au fost: Primãria ºi Consiliul Local
Filiaºi, Biblioteca Orãºeneascã „Anton Pann”, Poliþia Filiaºi,      Crucea
Roºie, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova, iar sponsori
– Primãria ºi Consiliul Local Filiaºi, Asociaþia „Fraþii Racoþeanu”,
Progym Spa and Fitness, Restaurant Flora, Stãvaru Petre.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Povestea lui Marian Cristian Truicã
pare, pentru mulþi, o dramã. Pentru tâ-
nãrul craiovean de 30 de ani este însã o
experienþã care l-a maturizat încã de
mic. S-a nãscut cu o dizabilitate, din ca-
uza cãreia a rãmas cu probleme serioa-
se la mâna dreaptã. Marian se conside-
rã însã un norocos. „Îi mulþumesc lui
Dumnezeu cã nu mã aflu într-o stare de
sãnãtate mai dificilã, pentru cã vãd
frecvent oameni care se deplaseazã în

De câteva luni, Marian îºi câºtigã existenþa muncind. Sor-
teazã mase plastice la o societate din Craiova. Este marea sa
realizare de pânã acum, pentru cã s-a nãscut cu o dizabilitate:
cu greu îºi poate folosi mâna dreaptã.

Marian, exemplul de voinþã al unui tânãr cu dizabilitãþiMarian, exemplul de voinþã al unui tânãr cu dizabilitãþiMarian, exemplul de voinþã al unui tânãr cu dizabilitãþiMarian, exemplul de voinþã al unui tânãr cu dizabilitãþiMarian, exemplul de voinþã al unui tânãr cu dizabilitãþi

Reprezentanþii Centrului „Sfânta Ecaterina” îl caracterizeazã pe Marian
drept o persoanã ambiþioasã, puternicã, adaptabilã, care munceºte cu sâr-
guinþã sã îºi împlineascã visele.  „Este unul dintre cei mai vechi beneficiari ai
Centrului „Sfânta Ecaterina”. A fost ºi este foarte activ, ataºat de Centrul
nostru. De fiecare datã participã cu mare interes la serviciile de consiliere,
de informare asupra drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi ºi la alte activitãþi
utile, care au ca scop creºterea gradului de reinserþie socioprofesionalã.
Marian se integreazã fãrã dificultate în grup, este dinamic, comunicativ ºi
reuºeºte sã închege relaþii de prietenie cu cei din jur”, a conchis Florin Mojo-
iu, asistent social la Centrul „Sfânta Ecaterina” din Craiova.

cãrucior, care ar vrea sã construiascã
multe lucruri în viaþã, însã au aceste ne-
putinþe, ce nu mai þin de voinþa lor”, mãr-
turiseºte Marian în timp ce încearcã sã
întindã, ca o demonstraþie, degetele
mâinii afectate. Uneori îl dor. Nu se
plânge niciodatã, „pentru cã îmi trec
durerile. Boala mea este spasticã, ceea
ce înseamnã cã, dacã mã apucã vreo
durere, se duce repede dupã ce se rela-
xeazã muºchiul mâinii. De-asta nici nu

mi-e aºa de fricã, nu îmi fac atâtea griji”,
explicã tânãrul. Încearcã sã întindã ºi
braþul. Se opreºte, la un moment dat.
„Mai mult nu pot, cam atât mã des-
curc”, recunoaºte cu resemnare.

“Am stat izolat,
mã închisesem în mine”

Vorbeºte despre cum aratã viaþa sa
cu aceastã dizabilitate. Nu s-a conside-
rat dintotdeauna un om împlinit. „Am
avut momente în care am stat izolat, nu
comunicam, mã închisesem în mine. Nu
ºtiu de ce, poate în sinea mea mã sim-
þeam diferit, poate conºtientizam cã nu
pot face aceleaºi lucruri ca ceilalþi, cã
îmi doream sã realizez mult, însã mã lo-
veam de aceste limite. Am fost trist, de
multe ori”, îºi aminteste Marian, care
recunoaºte cã cei care l-au sprijinit
mereu au fost pãrintii. „Niciodatã nu mi-
au intors spatele. M-au iubit ºi mã iu-
besc necondiþionat, m-au susþinut de fie-
care datã când am avut nevoie. La fel
ºi soþia mea, care îmi este mereu aproa-
pe”, subliniazã tânãrul. Povesteºte de-
taºat despre aceste momente, iar dis-
cursul sãu aratã multã stãpânire de sine,
multã hotarare: „Nu am fost mereu aºa
de ferm. Acum, da, discut fãrã sã mã
inhib, fãrã reþineri, însã pânã aici a tre-
buit sã lucrez ceva la acest capitol”.

 Schimbarea sa în bine, spune Mari-
an, s-a produs în urmã cu ºase ani, când
a mers la Centrul de informare ºi con-
siliere pentru persoane cu dizabilitaþi
„Sfânta Ecaterina” al Asociaþiei „Vasi-
liada”, ONG patronat de Mitropolia Ol-
teniei, unde a devenit beneficiar. Dese-
le întâlniri cu ceilalþi colegi de la Centru

l-au transformat dintr-un tânãr introver-
tit într-o persoanã sociabilã, dornicã sã
împãrtãºeascã experienþe ºi pãreri cu
cei din jur, sã se implice în activitãþi de
grup. „Dupã ce am început sã particip
la întâlnirile de la acest aºezãmânt so-
cial, am devenit altfel, m-am deschis, mi-
am deschis sufletul, nu mai am rezerve
sã discut despre problemele mele, am
început sã zâmbesc. Am devenit cum
mã vedeþi, un om ca toþi ceilalþi, pentru
cã aºa ºi sunt, în fond”, spune Marian
cu multã convingere. Apoi au urmat spe-
ranþe, planuri pentru a-ºi croi un drum
în viaþã, pentru a practica o meserie.
„Mereu mi-am dorit sã muncesc, sã îmi
fac un rost”, explicã tânãrul.

Pasionat de programarea
pe calculator

Între timp, a urmat cursuri de specia-
lizare în operare ºi programare pe cal-
culator, care sã îi completeze studiile pe
care le-a absolvit la Colegiul de Tehnicã
ºi Calcul. La începutul acestui an, cu aju-
torul Asociaþiei „Vasiliada”, Marian ºi-a
gãsit un loc de muncã. Lucreazã ca sor-
tator de mase plastice la o societate din
Craiova. Aici a cunoscut oameni care îi
sunt în prezent adevãraþi prieteni.
„Aceastã lume mã influenþeazã enorm,
în bine. Faptul cã petrec timp cu noii co-
legi, cã socializez, cã ne destãinuim, cã
avem o activitate, suntem folositori so-
cietãþii ºi în acelaºi timp nouã îmi dã sa-
tisfacþii extraordinare. Acum sunt mai în-
crezãtor, privesc spre viitor cu mai mare
optimism ºi sper ca vreodatã sã lucrez ºi
în domeniul programãrii, de care sunt
foarte pasionat”, adaugã Marian.
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Eºecul politic ºi economic al
Fraþilor Musulmani nu explicã to-
tul. În mitologia fostului imperiu
al faraonilor, zeul Ra parcurgea, în
fiecare zi, universul pe barca sa
sacrã. Noaptea, el naviga în lumea
subteranã a forþelor obscure. În
zori, el privea întinderea cerului,
în lumina lui strãlucitoare. Gene-
ralul Abdel Fatah al Sissi (foto),
care tocmai l-a debarcat pe Mo-
hamed Morsi ºi colaboratorii aces-
tuia din palatul prezidenþial, nu este
adevãratul look al zeului Ra. Acest
centurion intrã în politicã cu sabia
în mânã ºi o viziune proprie asu-
pra celor lumeºti. Dar o bunã par-
te din opinia publicã egipteanã îi
este recunoscãtoare pentru demi-
terea susþinãtorilor obscurantismu-
lui. Este adevãrat, egiptenii (care
nu sunt cei mai deficitari în planul
culturii politice ºi sociale, Cairo fi-
ind cândva „capitala lumii arabe”)
începuserã sã realizeze cã îmbrã-
þiºarea islamului politic nu aduce
bunãstarea jinduitã. Fraþii Musul-
mani doreau reducerea identitãþii
egiptene la o viziune îngustã ºi sec-
tarã a islamului, fãrã a reflecta asu-
pra strãvechii credinþe. Fiindcã ar
fi gãsit acolo riscul ca un popor
vechi sã se trezeascã dintr-o ne-
vrozã ameninþãtoare. Egiptul exis-
tã, ca stat, cu 3.5000 de ani înain-
te ca profetul Mohamed sã fi apã-
rut în deºertul Arabiei ºi sã forme-

ze o nouã religie. Cutumele vin din
adâncul timpurilor ºi întotdeauna
Islamul ºi Creºtinismul copt au
coabitat. Egiptul nu este doar o co-
munitate a credincioºilor, ci o na-
þiune adevãratã, cea mai puternicã
din lumea arabã, la porþile lumii me-
diteraneene ºi a Europei. Egiptul a
fost roman, bizantin, islamic, oto-
man. El este, în parte, creºtin: este
Sfântul Marc care a fondat biseri-
ca egipteanã, ºi este Alexandria,
apostolul lui Hristos martirizat.
Egiptul este, de asemenea, Nasser
care, timp de 15 ani, a fost farul
naþionalismul arab laic. Este, de ase-
menea, Anwar El Sadat, care a în-
drãznit sã sfideze tabuurile ºi sã facã
pace cu Israelul. O pace care du-
reazã ºi ale cãreia garanþii de facto
le conferã armata egipteanã. Fraþii
Musulmani, cu sloganul lor simplist
„Islamul este soluþia!” ºi acþiunile
lor, la un moment dat seducãtoare,
au reuºit sã atragã mulþi egipteni.
Mai ales într-un moment în care ei
au fost vãzuþi ca singura forþa de
contestare a unui regim osificat.
Dar nu poþi guverna o þarã, cu 85
de milioane de locuitori, cu un su-
râs din secolul al VII-lea, o þarã care
are ºansa de a dispune de atuuri im-
portante: cadre competente, resur-
se petroliere, canalul de Suez ºi
mina de aur numitã turism. ªi era
un pic complicat în a te descurca
cu ideile simpliste ale Fraþilor Mu-

sulmani. Evenimentele rãmân, în
continuare, tulburi. Dupã ciocnirile
violente, soldate cu cel puþin 37 de
morþi ºi peste 1.000 de rãniþi, pur-
tãtorul de cuvânt al preºedintelui in-
terimar, Ali Mansur, a þinut sã anun-
þe cã Fraþilor Musulmani le va fi per-
mis sã participe la viitoare alegeri,
inclusiv cele prezidenþiale. Armata
nu a precizat când acestea vor avea
loc, dar a asigurat cã existã o foaie
de parcurs pentru derularea tranzi-
þiei politice. Nominalizarea în func-
þia de premier a lui Mohamed El Ba-
radei, fostul ºef al Agenþiei Interna-
þionale pentru Energie Atomicã
(AIEA), deþinãtor al Premiului No-
bel pentru Pace, în 2005, favoritul
liberalilor ºi al tinerilor revoluþionari,
nu a fost împãrtãºitã de Fraþii Mu-
sulmani, dar nici de Partidul Sala-
fist Al Nour, sosit al doilea la ulti-

mele alegeri legislative. Situaþia este
complicatã. Fostul ºef al serviciu-
lui de informaþii, Mohamed Raafat
Shehata, a fost înlocuit zilele tre-
cute cu generalul Mohamed Fare-
ed, în vârstã de 66 de ani, acuzat
de preºedintele Morsi cã ar fi as-
cuns dovezi împotriva lui Hosni
Mubarak. Constituþia este suspen-
datã, iar Camera Superioarã, domi-
natã de islamiºti, dizolvatã. Nemul-
þumirile faþã de orice guvernare ar
putea reveni, þara este vlãguitã, iar
bunãstarea oamenilor este încã de-
parte. Taberele de manifestanþi, tot
mai distincte, îºi vor continua con-
fruntarea. Iar un nou regim de tip
Mubarak, care sã asigure militari-
lor privilegiile, nu prea mai este po-
sibil. Un rãzboi civil, în schimb, da,
fiindcã se vorbeºte „de o loviturã
de stat” care încã nu este validã.

Identitatea egipteanã nu se rezumã la IslamIdentitatea egipteanã nu se rezumã la IslamIdentitatea egipteanã nu se rezumã la IslamIdentitatea egipteanã nu se rezumã la IslamIdentitatea egipteanã nu se rezumã la Islam

Un avion Boeing 777 al companiei Asiana Air-
lines a luat foc pe aeroportul internaþional din
San Francisco, dupã ce a aterizat forþat, sâmbã-
tã dupã-amiazã. Douã tinere de naþionalitate chi-

nezã, în vârstã de 16 ani, Wang Linjia ºi Ye Men-
gyuan, au fost gãsite fãrã viaþã pe pistã. Alþi 182
de pasageri au fost rãniþi, potrivit departamentu-
lui de Pompieri din San Francisco, citat de

CBSnews. Autoritatea Federalã Americanã
spune cã la bord erau 291 de pasageri ºi
12 membri ai echipajului. Toate zborurile
de pe aeroport au fost anulate.

Printre pasagerii aflaþi la bord se nu-
mãra ºi vicepreºedintele adjunct al com-
paniei Samsung, David Eun, care a postat
pe contul sãu de Twitter o pozã cu epava
avionului însoþitã de mesajul “Tocmai m-
am prãbuºit pe SFO. Coada s-a rupt. Ma-
joritatea pasagerilor par bine. Eu sunt bine.
Incredibil...”. Acesta a mai adãugat:
“Pompierii ºi echipele de salvare sunt peste
tot. Evacueazã rãniþii. Nu m-am mai simþit
aºa de la 9/11”, conform mesajelor postate

de Eun pe Twitter, citate de BBC News. Aceeaºi
sursã relateazã pe site-ul sãu cã fotografiile postate
pe Twitter arãtau pasagerii evacuaþi pe ieºirile
gonflabile de urgenþã. Jumãtate din cabinã a fost
distrusã de incendiu, interiorul fiind vizibil din
camerele video ale elicopterelor.

“Botul avionului era mai ridicat decât este
normal pentru un avion în curs de aterizare ºi
mi-am spus cã asta este ciudat”, a mãrturisit
Stephen Dear, un martor al accidentului, pentru
ABC. “S-a apropiat din ce în ce mai mult ºi am
vãzut cum coada loveºte solul”.

Boeing 777 sunt aparate de cursã lungã ce pot
transporta între 300 ºi 500 de pasageri, în funcþie
de configuraþia avionului. Numãrul mic de victi-
me se datoreazã faptului cã acest tip de aeronava
permite evacuarea tuturor pasagerilor aflaþi la bord
în mai puþin de 90 de secunde, în condiþiile în
care se deschid doar jumãtate din uºi.

SUA: Un Boeing 777 s-a prãbuºit  pe aeroportul  d in San Francisco

Cel puþin 80 de persoane au fost
date dispãrute într-un orãºel din
Quebec dupã deraierea ºi explozia
unui tren de marfã, care a distrus o
parte din centrul localitãþii. “Erau cel
puþin 50 de persoane la barul din
Lac-Mégantic” (oraº cu 6.000 de
locuitori, situat la 250 de kilometri
est de Montreal). “Nu a mai rãmas
nimic”, a declarat un pompier care
a participat la operaþiunea de salva-
re, sub acoperirea anonimatului.
„Un val de petrol în flãcãri a dis-
trus clãdirea”, a adãugat el.

Patru vagoane-cisternã încãrcate
cu þiþei au explodat, provocând
moartea unei persoane ºi rãnirea
alteia, potrivit unui prim bilanþ pro-
vizoriu, ºi determinând evacuarea
a cel puþin 2.000 de persoane ºi dis-
trugerea totalã a circa 40 de clãdiri.

Postul public Radio-Canada
anunþase anterior 60 de dispãruþi

în Lac-Mégantic. “În acest stadiu,
bilanþul rãmâne neschimbat. Se
vorbeºte în continuare de un de-
ces”, a declarat un purtãtor de
cuvânt al poliþiei din Québec, Mi-
chel Brunet. “Ne aºteptãm sã fie
ºi altele”, a declarat el. 

“Sunt ºocat, îngrozit de veste.
Din nefericire, este clar cã au fost
pierderi de vieþi omeneºti, chiar dacã
nu se cunoaºte încã amploarea”, a
declarat sâmbãtã seara premierul
canadian Stephen Harper de la Cal-
gary, în vestul Canadei.

Este posibil ca accidentul sã fi
fost produs de un incident meca-
nic. Un purtãtor de cuvânt al com-
paniei care opera trenul, Christop-
he Journet, a declarat cã înainte de
catastrofã, acesta fusese oprit în
satul vecin, Nantes, pentru a se
face schimbul de echipã ºi cã, din
motive necunoscute, a început “sã

avanseze, sã se miºte în pantã pânã
în Lac-Mégantic”, în timp ce siste-
mele de frânare erau active. În con-
secinþã, “nu exista niciun mecanic
la bordul trenului” atunci când aces-
ta s-a pus în miºcare, a declarat el.

Accidentul a creat o ciupercã de
foc imensã. Aproximativ 150 de
pompieri se luptã cu flãcãrile, din-
tre care mai mulþi veniþi din statul
american Maine, situat la 25 de ki-
lometri sud de oraº. 

Canada: Explozie uriaºã dupã deraierea unui tren cu petrol

Acord la Panmunjom între
cele douã Corei

Dupã 12 ore dedicate discuþiilor,
purtate la Panmunjom, linia de
demarcaþie între cele douã Corei, între
delegaþiile Phenianului ºi Seulului,
ieri s-a ajuns la un acord, conform
cãruia activitãþile antreprenorilor
prezenþi în complexul comun Kaesong
sã fie reluate. Închiderea Regiunii
Industriale Kaesong, la 8 aprilie a.c.,
unde îºi desfãºurau activitatea 123 de
firme sud-coreene ºi lucrau 53.000 de
nord-coreeni, a fost consecinþa
neînþelegerilor dintre cele douã þãri,
survenite în urma sancþiunilor ONU,
ca urmare a testelor nucleare ale
Nordului. Complexul a fost creat pe
fondul „diplomaþiei razei de soare”,
politicã derulatã de Coreea de Sud
între 1998 ºi 2008 în scopul încurajã-
rii contactelor între cele douã þãri
surori ºi inamice, care se aflã, teoretic,
în conflict, având în vedere cã
Rãzboiul din 1950-1953 s-a încheiat
cu un armistiþiu, ºi nu cu un tratat de
pace. Miercuri, delegaþiile celor douã
þãri se vor întâlni din nou, la Kaesong,
pentru a gãsi modalitãþi de evitare a
unor noi închideri a instalaþiilor ºi
pentru a se pune de acord cu oamenii
de afaceri sud-coreeni.
 Rusia îºi mãreºte flota
de rãzboi

Marina rusã va primi 36 de nave de
rãzboi în 2013, un numãr fãrã
precedent în istoria Rusiei, a declarat
ieri adjunctul comandantului suprem
al Marinei ruse, viceamiralul
Alexander Fedotenkov. “În acest an,
36 de nave de luptã, nave rapide de
atac ºi nave de sprijin, se vor alãtura
Marinei ruse. Acest lucru nu s-a mai
întâmplat pânã acum”, a declarat
Alexander Fedotenkov în cadrul
“International Maritime Defense
Show” de la Sankt Petersburg. Navele
de rãzboi ale Marinei ruse desfãºoarã
în prezent misiuni în toate oceanele
lumii, cu peste 60 de nave în prezent pe
mare, a spus el. Ministrul rus al
apãrãrii, Serghei ªoigu, declarase în
luna martie cã Marina rusã va primi
24 de submarine ºi 54 de nave de
rãzboi de diferite clase, pânã în
2020. Preºedintele rus Vladimir Putin
a declarat anul trecut cã achiziþiona-
rea de nave noi de rãzboi ºi de
submarine pentru Marina rusã va fi o
prioritate în urmãtorul deceniu.
Guvernul rus a alocat 166 de miliarde
dolari, sau un sfert din întregul buget
destinat cumpãrãrii de armament
pânã în 2020, pentru acest scop.
Grecia, aproape de un nou
acord cu creditorii

Grecia este aproape de un acord cu
creditorii internaþionali privind
concedierea mai multor mii de
angajaþi, mãsurã necesarã pentru
primirea tranºei de 8,1 miliarde de
euro a  împrumuturilor externe, au
declarat mai mulþi oficiali guverna-
mentali, conform Mediafax. “Au fost
fãcute progrese foarte importante”, a
afirmat un oficial din Ministerul de
Finanþe sâmbãtã seara, dupã mai
multe ore de negocieri cu reprezen-
tanþi ai troicii creditorilor – UE,
Banca Centralã Europeanã ºi FMI.
Eurogroup se va reuni astãzi pentru a
decide dacã statele din zona euro vor
acorda urmãtoarea tranºã pentru
statul elen, de 6,3 miliarde de euro.
FMI va anunþa pânã la sfârºitul lunii
iulie, dacã va elibera cele 1,8 miliarde
de euro, contribuþia instituþiei
internaþionale la tranºa totalã de 8,1
miliarde de euro. Reformele includ
concedierea, pânã la sfârºitul anului,
a 4.000 de angajaþi din sectorul
public. De asemenea, Grecia trebuie sã
mute 25.000 de angajaþi publici pe
alte posturi în cadrul administraþiei.
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Anunþul tãu!
În temeiul prev. art. 7 alin.(2) Capitolul II al
Regulamentului de examen – Anexã la Ho-
tãrârea nr. 04/2011 din 8 iulie 2011 a Consi-
liului U.N.B.R., republicatã, modificat ºi com-
pletat prin Hotãrârea nr. 693/28 martie 2013
a Consiliului U.N.B.R. ºi conform Hotãrârii
nr. 713 din 29 iunie 2013, privind organiza-
rea examenului de primire în profesia de
avocat ºi admitere în cadrul Institutului Na-
þional pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea
Avocaþilor - INPPA (pentru dobândirea titlu-
lui profesional de avocat stagiar) ºi de pri-
mire în profesia de avocat a persoanelor
care au absolvit examenul de definitivat în
alte profesii juridice, sesiunea septembrie
2013, Consiliul Baroului Dolj anunþã urmã-
toarele: - examenul de primire în profesie
pentru dobândirea calitãþii de avocat sta-
giar ºi pentru persoanele care au susþinut
examenul de definitivat în alte profesii juri-
dice se va desfãºura în perioada 16 sep-
tembrie 2013 -  27 septembrie 2013, con-
form urmãtorului calendar: · Luni, 16 sep-
tembrie 2013 - proba scrisã tip grilã pentru
candidaþii care vor dobândi calitatea de avo-
cat stagiar; · Miercuri, 25 septembrie 2013 -
proba scrisã la disciplinele: Drept civil ºi
Drept procesual civil (douã teze distincte),
pentru toþi candidaþii; · Joi, 26 septembrie
2013 - proba scrisã la disciplina Organiza-
rea ºi exercitarea profesiei de avocat, pen-
tru toþi candidaþii; · Vineri, 27 septembrie
2013 - proba scrisã la disciplinele Drept pe-
nal ºi Drept procesual penal (douã teze dis-
tincte), pentru toþi candidaþii; - cererile de
înscriere a candidaþilor la examen, însoþite
de actele prevãzute în Regulamentul de exa-
men se vor depune la secretariatul barou-
lui la care candidatul urmeazã sã-ºi desfã-
ºoare activitatea, în cazul în care va fi de-
clarat admis, în intervalul 01 august 2013 –
21 august 2013; - examenul se va susþine
în mod unitar în cadrul I.N.P.P.A. ºi se va
desfãºura prin I.N.P.P.A. Central - Bucureºti
ºi prin Centrele teritoriale ale acestuia; -
candidaþii care depun cererile de înscriere
la examen la Barourile Dolj, Gorj, Mehedinþi
Olt, Argeº, Teleorman ºi Vâlcea sunt aron-
daþi pentru susþinerea examenului la Cen-
trul teritorial Craiova al Institutului Naþional
pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avoca-
þilor, cu sediul în incinta sediului Baroului
Dolj din Craiova, b-dul Carol I, nr. 1, bl. 17D
Mezanin; - Regulamentul de examen, tema-
tica ºi bibliografia sunt cele aprobate prin
Hotãrârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Con-
siliului U.N.B.R., republicatã, modificatã ºi
completatã prin Hotãrârea nr. 693/28 martie
2013 a Consiliului U.N.B.R. ºi sunt publicate
pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro),

Anunþul tãu!
precum ºi pe pagina de web a Baroului Dolj
(www.barouldolj.ro); - taxa de înscriere la exa-
men este de 1000 lei ºi se va achita în contul
Institutului Naþional pentru Pregãtirea ºi Per-
fecþionarea Avocaþilor - INPPA din Bucureºti
nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la
B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureºti cu men-
þiunea „Taxã examen primire în profesie ca
avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”,
respectiv „Taxã examen primire în profesie
ca avocat definitiv, sesiunea septembrie
2013”; - pentru eliberarea Certificatului pri-
vind starea de sãnãtate, incluzând ºi o eva-
luare psihiatricã, candidaþii se pot adresa la
orice policlinicã autorizatã.
SC DUNCOMET SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
PARC SOLAR 0,996 Mw propus a fi ampla-
sat în comuna Poiana Mare, în incinta fos-
tei fabrici de prelucrare ºi sortare a lem-
nului.Informaþii privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1.
Anunþ privind informarea ºi consultarea
publicului în conformitate cu Ordinul nr.
2701din 30 decembrie 2010 al MDRT asu-
pra propunerilor preliminare din PLANUL
URBANISTIC DE DETALIU- EXTINDERE
HALÃ INDUSTRIALÃ,  STRADA RÂULUI, NR.
393. Iniþiator: S.C. AVI S.R.L.Elaborator: S.C.
ROBICONS S.R.L. Proiectant general: S.C.
ROBICONS S.R.L. Publicul este rugat sã
transmitã observaþii asupra documentaþiei
expuse/disponibile la sediul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova – Serviciul Urbanism, str.
A. I. Cuza nr. 7, sau pe pagina de internet a
Primãriei Craiova www.primãriacraiova.ro
– în perioada 8.07.2013- 12.07.2013. Publi-
cul este invitat sã participe la comentarea
propunerilor supuse procesului de aviza-
re ºi elaborarea propunerii finale, care in-
clude toate observaþiile ºi se supune pro-
cedurii de transparenþã decizionalã. Rãs-
punsul la observaþiile transmise va fi pu-
blicat pe pagina de internet a Primãriei Cra-
iova ºi va fi prezentat, timp de 10 zile de la
încheierea perioadei de consultare a pu-
blicului, la sediul propriu.
AMG MINERALS SRL cu sediul înMoþãþei,
nr. 530, judeþul Dolj,intenþioneazã sã reali-
zeze lucrãrile privind investiþia „Extragere
agregate minerale în scopul reprofilãrii al-
biei ºi regularizãrii fluviului Dunãre locali-
zat pe raza comunei Basarabi, judeþul
Dolj”. Pentru informaþii puteþi contacta nu-
mãrul de telefon 0730/098671.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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

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

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Ofer consultanþã juridicã.
Telefon: 0766/ 707.050.
Dezmembrez Fiat Bra-
vo 1,2/1,6V, an fabrica-
þie 2000. Telefon: 0760/
769.245.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Tele-
fon: 0744/344.227
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Roºie,
etaj 4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
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Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.

Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri,
70 mp, 1 Mai (langa Po-
ligrafie). 56.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultracen-
tral. Telefon: 0724/
804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã cu mansardã,
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. Telefon: 0727/
159.492.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.

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 bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoº-
tiþa Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.

Vând teren Preajba 900
mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, po-
ziþie excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pe-
linului), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641; 0723/
591.673.

Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
465.657.
Vând Peugeot 307, Die-
sel, 2004, preþ 3200
euro, negociabil. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabrica-
þie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spatii-
lor (standurilor) situate in Piata Industriala din municipiul Calafat,
str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achitarii la

zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul consolidat
al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie 500 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii

la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru

un singur stand.
Licitaþia va avea loc in data de 22.07.2013 pentru standurile 10,

20, 28, 29, 30, 36, 38, cu incepere de la ora 1130, iar inscrierea se va
face pina la data de 22.07.2013, ora 1000, pentru toate standurile.

Licitatia se va desfasura in ordine crescatoare a standurilor in-
cepand cu ora 1130  pentru standurile din ziua respectiva.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a
unui teren in suprafata de 2 000 mp, situat in  municipiului
Calafat, plaja Debarcader, pe malul fluviului Dunarea, Km
795 - 796, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii :

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro (echivalent
lei la cursul BNR)/an;

¨ perioda de închiriere este de  5  ani;
¨ pe terenul inchiriat se pot realiza numai constructii provi-

zorii, cu obligativitatea de a obtine toate avizele si autorizatiile
necesare pentru aceste activitati;

¨ participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achitarii
la zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul conso-
lidat al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie 200 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie 300 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare participa-

rii la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc  la data de 22.07.2013, ora 1100, iar in-

scrierea se va face pina la data de 22.07.2013, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax:

0251/333016.

Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pui Ciobãneºti Mio-
ritici 400 Lei. Telefon:
0728/896.048.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþi-
onal 541. Tg- Jiu. Tele-
fon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 200 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã albã,
maºinã de cusut Singer,
mini aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Nord. Telefon: 0741/
473.338.

Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de marmu-
rã. Telefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi uber-
dek Rimoldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.

Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând perucã pentru dame
tunsã scurt, pãr negru.
Telefon: 0251/531.294.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.

VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
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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
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Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat- fermoar-
nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet sau
Diamant. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc  fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez la familie (sa-
lariaþi) apartament 2
camere semidecoman-
dat Calea Bucureºti,
etj. 2, tot confortul. Te-
lefon: 0744/270.085.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã. Te-
lefon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu
3 camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.

P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Ofer gratis gospodãrie ºi
teren unei persoane (fa-
milii) nevoiaºe dar serioa-
se sã ºtie sã o întreþinã
ºi admnistreze. Telefon:
0351/ 809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Franþuzoaica Marion Bartoli (fa-
voritã 15) a reuºit sã-ºi treacã în
cont, sâmbãtã, primul turneu de
Grand Slam din carierã, dupã ce a
trecut pe iarba de la Wimbledon,
într-o finalã nicicum scontatã, de
germanca Sabine Lisicki (cap de
serie 23), scor 6-1, 6-4.

Prezentã în ultimul act al presti-
gioasei întreceri londoneze ºi în
2007, când a fost învinsã de Ve-
nus Williams, Bartoli a început cris-
pat confruntarea, cedându-ºi ser-

Marion Bartoli a triumfat la WimbledonMarion Bartoli a triumfat la WimbledonMarion Bartoli a triumfat la WimbledonMarion Bartoli a triumfat la WimbledonMarion Bartoli a triumfat la Wimbledon

viciul chiar în game-ul inaugural,
urmare a douã duble greºeli venite
consecutiv. De aici încolo însã
sportiva de 28 de ani a fãcut le-
gea, încheind actul fãrã sã mai
cedeze ceva.

Primul game al setului secund a
fost adjudecat tot de nemþoaicã,
care apoi a ratat nu mai puþin de
patru mingi de break (1-1). A fost
momentul psihologic al partidei,
unul gestionat excelent de Bartoli,
ce a “evadat” pânã la 5-1. Lisicki,

deºi în lacrimi la propriu dupã ce
îºi pierduse “serva” la 1-2, a gãsit
totuºi resurse sã anuleze oponen-
tei douã mingi de meci, echivalen-
te cu o enormã gurã de oxigen, 4-
5. Mai mult însã învingãtoarea
Serenei Williams, din “optimi”, n-
a reuºit, rãmând doar cu satisfac-
þia premei finale de Mare Slem a
carierei.

“O felicit pe Marion, a meritat
acest titlu” a spus dupã meci Sa-
bine Lisicki (23 de ani).

“Când am început turneul, pe
terenul 14, dacã mi-aþi fi spus cã
voi câºtiga m-aº fi gândit cã este
imposibil. Este incredibil sã þin
acest trofeu în mânã. A fost visul
meu de când aveam ºase ani”, a
afirmat ºi Bartoli, devenitã prima
sportivã care se impune la Wim-
bledon fãrã sã fi avut ca adversarã
vreo jucãtoare din Top 15. Bartoli
a trecut, în ordine, de Elena Svito-
lina (72), Christina Mc Hale (70),
Camila Giorgi (93), Karin Knapp
(104), Sloane Stephens (17), Kir-
sten Flipkens (20) ºi Sabine Lisi-
cki (24).

Marion Bartoli este a treia jucã-
toare francezã care s-a impus la
un turneu de Grand Slam de la în-
ceputul erei Open, dupã Mary Pier-
ce (Australian Open 1995, Roland
Garros 2000) ºi Amelie Maures-
mo (Australian Open, Wimbledon
– amblele în 2006).

Performanþã unicã
a fraþilor Bryan

De asemenea sâmbãtã, gemenii
americani Bob ºi Mike Bryan (prin-
cipalii favoriþi) au câºtigat proba
de dublu, performanþã în urma
cãreia, unicã în “sportul alb”, de-
þin toate trofeele importante în ace-
laºi timp, ei venind la Londra din
postura de campioni la Jocurile
Olimpice ºi US Open în 2012 ºi la
Australian Open ºi Roland Garros
în 2013.

Fraþii Bryan au învins în finala
de la “All England Lawn Tennis and
Croquet Club”, cu scorul de 3-6,
6-3, 6-4, 6-4, perechea Ivan Do-
dig/Marcelo Melo (Croaþia/Brazi-
lia), cap de serie numãrul 12.

Aceasta este al treilea lor suc-

ces la turneul englez, pe care l-au
mai câºtigat în 2006 ºi în 2011, ºi
al 15-lea succes major din carierã.

În septembrie, la US Open, cei
doi fraþi vor încerca sã realizeze
Marele ªlem ºi sã egaleze recordul
din 1951 al australienilor Ken
McGregor ºi Frank Sedgman, sin-
gurii care au câºtigat cele patru tur-
nee de Grand Slam în acelaºi an.

Altfel, la dublu feminin, într-un
joc disputat tot sâmbãtã, trofeul a
fost cucerit de perechea compusã
din Su-Wei Hsieh ºi Shuai Peng
(Taiwan/China), favorite 8, învin-
gãtoare în faþa australiencelor As-
hleig Barty/Casey Dellaqua, favo-
rite 12, scor 7-6 (1), 6-1. Cât pri-
veºte titlul la dublu mixt, acesta a
intrat în posesia cuplului Bruno
Soares (Brazilia)/Lysa Reymond
(SUA), cap de serie nr.1, scor cu
tandem-ul Daniel Nestor (Canada)/
Kristina Mladenovici (Franþa), cap
de serie nr. 8.

La închiderea ediþiei, în finala
masculinã: Novak Djokovici (Ser-
bia, nr.1) – Andy Murray (Marea
Britanie, nr.2), scor

Campioana Franþei, Paris Saint-Ger-
main, este gata sã plãteascã pânã la 63
milioane euro italienilor de la Napoli în
schimbul uruguayanului Edinson Cavani,
propunându-i totodatã atacantului un con-
tract pe cinci ani, cu un salariu de 10
milioane euro pe sezon, a anuþat ziarul
sportiv L’Equipe.

Conform respectivei publicaþii, direc-
torul sportiv al lui PSG, brazilianul Leo-
nardo, s-a aflat în Italia pentru a negocia
cu preºedintele lui Napoli, Aurelio De La-
urentiis, transferul golgheterului ediþiei
trecute a campionatului Italiei (29 goluri),
cele douã cluburi fiind “aproape de un
acord”.

Sãptãmânile trecute s-a vehiculat cã
sud-americanul ºi-ar fi dat acordul pen-
tru a avolua la Chelsea, unde ar urma sã
aibã un salariu stagional de 8 milioane de
euro. Tot cu o sumã mai micã s-ar alege

PSG, asalt la Cavani
ºi Napoli, londonezii fiind dispuºi sã plã-
teascã strict clauza de reziliere, în valoa-
re de 60 de milioane.

Cavani este ºi pe lista celor de la Real
Madrid.

Mijlocaºul  francez Jeremy
Toulalan a parafat un acord pe
douã sezoane, cu opþiune de pre-
lungire pentru încã unul, cu gru-
parea AS Monaco, nou promovatã
în Ligue 1, a anunþat, ieri, Fran-
ce Football.

Toulalan, în vârstã de 29 de
ani, va fi prezentat oficial astãzi,
alãturi de ceilalþi jucãtãtori achi-
ziþionaþi de AS Monaco în aceas-
tã perioadã de mercato, printre
care, enumerându-i pe cei mai
importanþi, Radamel Falcao (ve-
nit de la Atletico Madrid), Ricar-
do Carvalho (Real Madrid), Joao
Moutinho ºi James Rodriguez
(ambii de la FC Porto).

Toulalan, care a a evoluat pentru spa-
niolii de la Malaga în ultimele douã se-

zoane, i-a costat 5 milioane de euro pe
monegasci.

Toulalan a semnat cu Monaco

Mijlocaºul sârb Dejan Stankovici ºi-a
reziliat contractul cu Internaþionale Mila-
no ºi a mulþumit fanilor interiºti într-un
mesaj postat pe site-ul oficial al clubului
italian.

“Dragi suporteri, vã vorbeºte Drago al
vostru, cu mare emoþie ºi plãcere. Nu ºtiu

Stankovici ºi-a încheiat aventura la Inter
dacã voi gãsi cuvintele pentru a vã mul-
þumi pentru cã mi-aþi oferit afecþiune, în-
credere ºi sinceritate. Au fost cei mai im-
portanþi zece ani din viaþa mea. Mulþumesc
preºedintelui Massimo Moratti pentru cã
mi-a oferit ocazia de câºtiga totul în acest
tricou”, a scris Stankovici.

În vârstã de 35 de ani, Stan-
kovici juca la Inter Milano din
ianuarie 2004, moment din care
a strâns 321 de apariþii ºi 41 de
goluri în toate competiþiile. El a
cucerit cu gruparea lombardã nu
mai puþin de 15 trofee, 5 titluri,
4 Cupe ºi tot atâtea Suprcupe
ale Italiei, o Ligã a Campionilor,
respectiv un Campionat Mondial
al Cluburilor.

Desemnat cel mai bun jucã-
tor sârb în 2006 ºi 2010, Stan-
kovici a mai evoluat în afarã de
Inter la Steaua roºie Belgrad ºi
Lazio Roma.

Reprezentativa Spaniei a fost elimina-
tã, sâmbãtã searã, în sferturile de finalã
ale Campionatului Mondial Under 20 ce
se joacã în Turcia. Ibericii, favoriþi ai
competiþiei, au fost învinºi, scor 0-1,
dupã prelungiri, de Uruguay. Avenatti a
marcat singurul gol al meciului, în
minutul 103.

Tot sâmbãtã searã, naþionala Franþei
a învins cu scorul de 4-0 reprezentativa
Uzbekistanului. Au marcat Sanogo (31),

Eurosport
Universiada de la Kazan (Rusia): 9:00

– CANOTAJ / 13:15, 15:00 – SÃRITURI
ÎN APÃ: masculin, trambulinã 1m ºi femi-
nin, platformã 10m / 17:00 – ATLETISM:
etapa a doua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport 2

Universiada de la Kazan (Rusia): 8:00

– ATLETISM: etapa a doua / 14:00, 17:00,
19:00 – VOLEI (faza grupelor): Algeria –
Brazilia (F), Rusia – Cehia (F), SUA –
Rusia (M).

Spania, eliminatã în sferturile
Mondialului sub 20 de ani

Pogba (35), Thauvin (43) ºi Zouma
(64).

Asearã s-au disputat ºi ultimele douã
sferturi, Irak – Correa de Sud (învingã-
toarea de aici joacã în semifinale cu
Uruguay) ºi Ghana – Chile (câºtigãtoa-
rea joacã cu Franþa).

Semifinalele sunt programate în 10
iulie, iar cele douã finale trei zile mai
târziu. Competiþia poate fi urmãritã în
direct pe canalele Eurosport.

Chelsea poate rãmâne cu buza umflatã
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Comitetul Executiv al Federa-
þiei Române de Fotbal a decis, în
ºedinþa de sâmbãtã, ca în ediþia
2013/2014 a Ligii I sã participe
18 echipe, Rapid ºi Concordia
Chiajna urmând sã dispute, în
data de 13 iulie, un baraj de men-
þinere, a declarat preºedintele LPF,
Dumitru Dragomir. Preºedinteel
CA al FC Rapid, Ioan Taban, aflat
la sediul FRF alãturi de preºedin-
tele clubului Universitatea Cluj-
, Ioan Mãrginean, a confirmat cã
în Liga I vor fi 18 echipe ºi cã
echipa giuleºteanã ºi Concordia
vor juca la baraj. Comitetul Exe-
cutiv al FRF a hotãrât, sâmbãtã,
ca în primul eºalon sã participe
18 formaþii, dupã ce Tribunalul de

Cele douã vor disputa un meci de baraj, în timp ce „U” Cluj
a scãpat de retrogradare, datoritã deciziei TAS

Arbitraj Sportiv de la Lausanne a
dat dreptate clubului Universita-
tea Cluj, care a contestat deciziile
instanþelor Sistemului Naþional de
Licenþiere al FRF, de a nu-i per-
mite sã evolueze în Liga I. Dupã
decizia TAS, în Liga I erau 17
echipe care îndeplinesc criteriile
sportiv ºi de licenþiere. Preºedin-
tele Ligii Profesioniste de Fotbal-
, Dumitru Dragomir, a susþinut un
sistem cu 18 echipe pentru a evi-
ta o diminuare a sumei care revi-
ne anual cluburilor din vânzarea
drepturilor TV. Cluburile Rapid ºi
Universitatea Cluj, aflate în insol-
venþã, nu au primit licenþa pentru
Liga I din partea Sistemului Naþi-
onal de Licenþiere din cadrul FRF,

dar îndeplinesc criteriul sportiv,
clasându-se la finalul sezonului
trecut pe locurile 8, respectiv 12.
Rapid nu s-a mai adresat TAS
deoarece Tribunalul Bucureºti a
amânat pânã în septembrie pro-
nunþarea în ceea ce priveºte pla-
nul de reorganizare a societãþii
care administreazã clubul. În
schimb, grupãrile Concordia
Chiajna ºi CSMS Iaºi au primit li-
cenþa, însã au retrogradat din
punct de vedere sportiv, termi-
nând ediþia trecutã a Ligii I pe
poziþiile 15, respectiv 17. Pe lo-
cul 16 s-a clasat CS Severin, echi-
pã care nu a primit licenþa ºi care
a retrogradat în acelaºi timp, iar
pe locul 18 a fost Gloria Bistriþa.
Din liga a II-a au promovat patru
echipe, toate având licenþã pen-
tru primul eºalon.

Sandu: „E o soluþie
de compromis”

Mircea Sandu este de pãrere cã
decizia Comitetului Executiv de a
organiza un meci de baraj este echi-
libratã, chiar dacã nu respectã în-
tocmai regulamentele. „Hotãrârea
Comitetului Executiv o gãsesc

echilibratã în sens sportiv, pentru
cã a împãrþit cele douã pãrþi, spor-
tiv ºi licenþierea. S-a spus sã ames-
tecãm cele douã criterii, sportiv ºi
licenþierea, ºi sã dãm posibilitatea
pãrþii sportive sã decidã cine va
rãmâne în Liga I. Cã nu îndepli-
neºte în totalitate prevederile regu-
lamentelor, se poate. E o soluþie de
compromis”, a subliniat Sandu,
care a precizat cã atât Concordia,
cât ºi Rapid, vor putea folosi ce
jucãtori doresc, din actualul lot sau
din cel cu care au evoluat în sezo-
nul trecut.

Prunea: „S-a decis
cum nu se poate
mai prost”

Preºedintele CSMS Iaºi, Florin
Prunea, a declarat dupã ce Comi-
tetul Executiv al FRF a decis ca a
18-a echipã care va juca în Liga I
sã fie stabilitã în urma unui baraj
între Rapid ºi Concordia Chiajna,
cã aceastã hotãrâre este o încãl-
care flagrantã a regulamentelor.
„Este un moment foarte important
pentru istoria fotbalului românesc.
S-a decis cum nu se poate mai
prost pentru fotbalul românesc!

Este o încãlcare flagrantã a statu-
tului federaþiei, care spune clar cã
o condiþie de participare în Liga I
este obþinerea licenþei. Soluþia le-
galã în situaþia actualã ar fi fost:
Concordia Chiajna în Liga I! Va fi
foarte interesant de vãzut la bara-
jul care va avea loc situaþia jucãto-
rilor” a spus Florin Prunea. Ofi-
cialul grupãrii ieºene a precizat cã
va propune Consiliului Local Iaºi
atacarea acestei decizii la TAS: „Eu
voi propune Consiliului Local Iaºi,
cel care finanþeazã echipa, ataca-
rea acestei decizii la TAS. Pe plan
sportiv, noi trebuie sã muncim
mult, sã reclãdim, sã jucãm în Liga
a II-a ºi sã promovãm sezonul ur-
mãtor. Dar, repet, pe plan juridic,
cred cã ne vom adresa TAS!”
Poziþia lui Prunea este susþinutã ºi
de Ana Marian Prodan, care afir-
mã cã Rapidul nu avea dreptul sã
fie luatã în calcul ºi precizeazã cã
Herea nu se va întoarce la echipa
giuleºteanã. „Situaþia Rapidului nu
este similarã cu cea a Universitãþii
Cluj. Liga I trebuia sã înceapã cu
17 echipe. Rapidul nu are voie sã
joace pentru cã nu a primit licenþa,
e abuziv. Herea nu va juca. Herea
are de încasat 270.000 de euro de
la club”, a declarat impresarul.

Cosmin Olãroiu a plecat de la
Al Ain dupã doi ani în care a câº-
tigat titlul în fiecare sezon. Fos-
tul antrenor al Stelei a semnat cu
rivala de la Al Ahli Dubai, acolo

Ce “tun” financiar!

Olãroiu, contract pe trei ani cu Al Ahli
unde va câºtiga, fabulos, 12 mi-
lioane de euro pentru cei trei ani
de contract. Olãroiu va fi ajutat
la banca arabilor de fostul “Ba-
lon de Aur”, italianul Fabio Can-

navaro.
Cei de la Al Ahli Dubai au

anunþat mutarea pe site-ul ofi-
cial. Oli a semnat înþelegerea
în prezenþa lui Ahmed Khalifa
Hammad, directorul executiv
al arabilor.

Al Ahli a plãtit 2,5 milioane
de euro pentru clauza de elibe-
rare a românului.

Cei mai cunoscuþi jucãtori ai
noii sale echipe sunt cãpitanul
brazilian Grafite (ex VfL Wol-
fsburg) ºi portughezul Hugo
Viana, transferat recent de la
Sporting Braga.

Echipa naþionalã de polo a
României a învins, ieri, la
turneul „4 Nations”, de la
Oradea, reprezentativa sub 20
de ani a Ungariei, scor 10-7
(3-0, 2-3, 3-4, 2-0), câºtigând
competiþia cu trei victorii din
tot atâtea posibile. Anterior,
tricolorii trecuserã de Marea
Britanie, 14-10 vineri, ºi de
Slovacia, 8-6 sâmbãtã.

România, repetiþie reuºitã
înaintea CM de la Barcelona

Naþionala de volei femi-
nin a României a încheiat
meciurile din grupa A a Li-
gii Europene, sâmbãtã, la
Varna, cu o victorie în faþa
Ungariei, scor 3-2, ºi se
pregãteºte de turneul final
din Bulgaria, din 13-14 iu-
lie. Scorul pe seturi a fost
13-21, 21-12, 21-23, 21-11,
15-12, dupã 88 minute de
joc. În primele douã me-
ciuri la turneul de la Varna,
România a cedat în faþa Bul-
gariei, cu 0-3 ºi a învins Turcia,
cu 3-2. Tricolorele încheie astfel
grupa A pe locul secund, cu 20
de puncte (ºapte victorii ºi cinci
înfrângeri), dupã Bulgaria (24
puncte), care este deja calificatã
la turneul final, în calitate de naþi-
une organizatoare ºi care va mai
juca sâmbãtã seara cu Turcia (16

Selecþionata antrenatã de
Vlad Hagiu s-a aflat la ultimul
test dinaintea participãrii la
Campionatele Mondiale de la
Barcelona, care vor avea loc
în perioada 19 iulie – 4
august. “Tricolorii” fac parte
din grupa D, în cadrul cãreia
vor mai întâni reprezentative-
le Italiei, Germaniei ºi Kazah-
stanului.

Douã victorii pentru voleibaliste în turneul din Bulgaria

Tricolorele s-au calificat la turneul final al Ligii Europene

puncte). Rezultatul nu va mai
afecta însã calificarea României la
turneul final, care este programat
în 13-14 iulie, la Varna. La primul
turneu din cadrul competiþiei, de
la Bursa, tricolorele au obþinut o
singurã victorie, 3-2 cu Bulgaria,
fiind învinsã apoi de Turcia ºi de
Ungaria, cu acelaºi scor, 1-3. Al

doilea turneu a avut loc la
Kecskemeti, tricolorele în-
vingând Turcia, cu 3-0, ºi
Ungaria, cu 3-2, dar cedând
în faþa Bulgariei, cu 2-3. Cel
de-al treilea turneu, desfã-
ºurat la Craiova, a adus Ro-
mâniei trei victorii, 3-0 cu
Ungaria, 3-2 cu Bulgaria ºi
3-1 cu Turcia. Liga Euro-
peanã se desfãºoarã cu opt
echipe, împãrþite în douã
grupe. Din Grupa B fac par-
te Germania, Serbia, Israel

ºi Belgia. Germania ºi Belgia sunt
deja calificate la turneul final. Fo-
rul european de profil a impus
schimbãri de regulament în com-
petiþie, cea mai importantã fiind
faptul cã seturile se vor încheia la
21, nu la 25, cu excepþia setului
cinci, decisiv, care se va juca tot
pânã la 15.

Conducerea clubului SCM Uni-
versitatea Craiova a anunþat cã ju-
cãtorii Silviu Lupusavei (foto) ºi
Iulian Orbeanu nu vor mai evolua
din sezonul viitor la echipa de bas-
chet din Bãnie. Primul fusese rea-
dus chiar în vara aceasta la Craio-
va, dupã 5 ani, de la Municipal Ora-
dea, dar a solicitat sã evolueze într-
un anumit numãr de meciuri, iar ºefii
echipei nu au acceptat, în timp ce la

Orbeanu ºi Lupusavei nu vor mai juca la Craiova
Iulian Orbeanu s-a renunþat dupã ce
acesta nu a prins prea multe minute
pe teren în sezonul precedent, în
condiþiile în care antrenorul Andel-
ko Mandic mizeazã pe acel post pe
internaþionalul român Ionuþ Drãgu-
ºin ºi pe estonianul Reinar Hallik. Se
pare cã Silviu Lupusavei va semna
pentru vicecampioana BC Mureº, în
timp ce Orbeanu ar putea ajunge la
BCM U Piteºti.

Baschet (m)
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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)

Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a de-
clarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă,
că atât CS Univers itatea Craiova cât ş i FC
Universitatea Craiova vor putea evolua în
Liga a II-a dacă îndeplinesc condiţiile ce-
rute pentru aceas tă divizie. „Echipa con-
dusă de Mititelu trebuie să îndeplinească
condiţiile de înscriere. Toate dosarele de la
Liga a II-a vor fi analizate de o comisie.
Dacă ambele echipe îndeplinesc criteriile,
vor participa amândouă în Liga a II-a.  Lo-
curile sunt atribuite de instanţă şi de Adu-
narea Generală, nu de mine. Este o ec hipă
a munic ipalităţii c are coagulează vechiul
club Universitatea, Ştiinţa, oameni de afa-
ceri şi primăria. Cealaltă echipă,  a lui Miti-
telu, are drepturile date de instanţă. Orica-
re trebuie să îndeplineasc ă condiţiile regu-
lamentare. Am văzut că s -au capacitat au-
torităţile ş i au intrat într-o asociere cu oa-
meni de afaceri şi cu clubul vechi, care are
palmaresul, e foarte bine,  aşa trebuie susţi-
nută o activitate fotbalis tică. Se pot c hema
ambele Universitatea Craiova, nu e nici o
problemă. Eu o să le spun Ştiinţa şi Univer-
sitatea, ca să le deosebesc” a spus Sandu.

Deşi a reuşit două promovări
consec utive, cu CS Apă Craiova
şi FC Podari, Vic tor Naic u nu a
beneficiat de nic i una dintre ele.
Chiar dacă a primit c redit iniţial
din partea conducătorilor lui FC
Podari, fiind sprijinit în special de
Aurel Gheorghiţă, blondul tehni-
cian s -a văzut exclus din planu-
rile proaspetei divizionare C chiar
înainte de s tartul pregătorilor.
După un sejur  pe litoralul româ-
nesc, la revenirea în Bănie Naicu
a fost informat c ă nu va mai răs-
punde de destinele formaţiei po-
dărene. Cel c are l-a înlocuit es te
fostul fundaş al Craiovei Maxi-
ma şi al Stelei, Nic olae Ungurea-
nu, c are a antrenat ultima data se-
lecţionata de juniori Under 17 a
României.  În vârs tă de 56 de ani,
Ungureanu a semnat deja con-
tractul pe o perioadă de un an,
cu pos ibilitate de prelungire şi va
îndeplini oficial funcţia de direc-
tor tehnic . „Am auzit lucruri fru-
moase despre echipa din Podari
şi m-a tentat să vin aic i. Eu sunt
adeptul disc iplinei s i seriozităţii si
cred c a jucătorii nu se vor abate
de la ceste c erinţe, pentru că nu-
mai aşa putem fac e performanţă
în liga a III-a”,  a afirmat „Roşu”
pentru Podari TV. Ungureanu are
lic enţă PRO şi a mai antrenat
echipe precum: Universitatea Cra-
iova,  Internaţional Curtea de
Argeş,  Alro Slatina, FC Caracal,

Mircea Sandu după Comitetul Eexcutiv al FRF:
„Craiova poate înscrie ambele echipe, dacă
întrunesc condiţiile, iar ambele se pot numi
Universitatea”

După excluderea grupării FC Universitatea
Craiova, în vara anului 2011,  Adunarea
Genereală a FRF a oferit,  anul trecut, câte
un loc în Liga a II-a atât clubului condus
de Mititelu, conform unei hotărâri a Curţii
de Apel Buc ureşti,  cât şi Primăriei Craiova,
locuri neoc upate până în prezent. Cluburile
trebuie să îndeplinească mai multe condiţii
pentru a fi înscrise în Liga a II-a, printre
aces tea numărându-se: să posede Certifi-
cat de Identitate Sportivă, să aibă stadion,
să aibă sub contracte jucători şi antrenori,
să aibă un c entru de copii şi juniori. Pe are-
na „Ion Oblemenco” va evolua CS Univer-
sitatea craiova, în timp ce Adrian Mititelu
va trece în dosarul de înscriere la FRF sta-
dionul „Jiul” din Petroşani ca gazdă pentru
meciurile de acasă.

CS Universitatea se refugiază la Bucureşti
de frica lui Mititelu?

În c azul în care FRF nu-i va aproba do-
sarul de înscriere în Liga a II-a,  Adrian Mi-
titelu ia în calcul şi înscrierea echipei în Liga
a IV-a Dolj. Finanţatorul a depus  deja o ce-

rere în acest sens  la AJF Dolj, aceasta ur-
mând să f ie discutată în c adrul Adunării
Generale a forului c ondus de Silviu Bog-
dan.  Este posibil însă ca echipa lui Mititelu
să nu îndeplinească toate condiţiile nici
măcar pentru înscrierea în Liga a IV-a,  aşa
încât doar un loc în eşalonul al şaselea ar
putea fi disponibil.  Presiunile lui Mititelu au
început deja asupra echipei rivale, CS Uni-
versitatea Craiova, iar anumite persoane
aflate sub influenţa sa au ameninţat-o pe
Lia Olguţa Vasilescu pe fac ebook, prin
mesaje private. „Până acum au fost c almi
suporterii FC. Azi, la un semn,  probabil,
îmi scriu în privat cu acuze de trădare. A
mea,  nu a lui Mititelu! Băieţi, vă fac un re-

zumat simplu! Nu are bani ş i are 400 de
proc ese! Mi-a spus acum o lună că el mer-
ge în Liga a 4-a, dacă nu cumva îi mai dau
eu nişte milioane de euro de la primarie.
Atunci s-a rupt filmul! Nu mai vrem umi-
linţe! Vrem fotbal,  da? Aveţi echipa! Şi clu-
bul mamă!“, a scris Olguţa pe facebook.
Deoc amdată, primarul Craiovei nu a c edat
diverselor presiuni, însă sunt şanse destul
de mari ca echipa CS Universitatea Craio-
va să nu înceapă pregătirile în Bănie, c i în
Bucureşti, de teama altor diversiuni pe care
le pregăteşte Adrian Mititelu. De altfel, aces-
ta a fost ş i motivul pentru care nu au fost
dezvăluite până acum numele jucătorilor
care vor face parte din lot.

Astăzi se reuneşte singura echipă
a Doljului înscrisă până acum în ligile
naţionale

Nicolae Ungureanu va antrena Podariul
Fostul fundaş al
Craiovei Maxima îl
înlocuieşte pe Victor
Naicu, funcţia oficială
fiind cea de director
tehnic

Minerul Mătăsari. Fostului tehni-
cian, Vic tor Naicu,  i se va pro-
pune colaborarea în continuare pe
postul de antrenor princ ipal, dar
cu rol de secund,  fiindcă respon-
sabil de echipă va fi Nae Ungu-
reanu. Antrenorul sec und Dan
Zdrânc ă are şi el o ofertă de a
pleca în străinătate, în cazul în
care nu-i va da c urs  urmând să
rămână în s taff-ul Podariului.
Ieri, Vic tor Naicu nu-ş i accepta
rolul des tinat de conduc erea clu-
bului,  considerându-se în conti-
nuare .  „Ştiu c ă a fost adus dom-
nul Ungureanu pe pos tul de di-
rec tor tehnic,  dar, din c e cunosc,
eu sunt antrenorul principal al
ec hipei ş i eu răspund de pregăti-
re,  de alc ătuirea primului un-
sprezece ş i de rezultate.  Eu am
stabilit reunirea lotului şi progra-
mul în contonuare.  Dacă va fi
să ne despărţim mi s-ar fi trans-
mis deja.  Eu îmi doresc  să ră-
mân,  dar dacă se va decide alt-
ceva,  nu am ce face.  Deşi nu am
mai vorbit de mult c u domnul
Ungureanu,  nu am nici o proble-
mă să luc răm împreună, dar cu
condiţia ca eu să iau dec iziile în
privinţa echipei.  Pentru noul se-
zon mi-aş  dori să nu pierdem
deloc şi chiar să ţintim promo-
varea în Liga a II-a,  dacă bine-
înţeles conducerea clubului ne
va acorda sprijin material”.

A plecat Boroiban,
a venit Bârsan

Deoc amdată, conducerea clu-
bului are însă alte planuri pentru
Naic u, dar  şi pentru câţiva dintre
jucători de c are aces ta era apro-
piat, aceştia fiind deja anunţaţi că

nu li s-au mai prelungit contracte-
le. Astfel,  la reunirea lotului, pre-
văzută astăzi, la ora 17, pe sta-
dionul din Podari, nu se vor mai
prezenta portarul Alin Barbu şi ju-
cătorii de c âmp Răzvan Istudor,
Ştefan Telea, Claudiu Sodoleanu,
Marian Niţă şi Laurenţiu Boroiban.
Ultimul a avut un diferend c hiar
cu primarul Podariului, Cons tan-
tin Gheorghiţă, după mec iul de
baraj cu Rec olta Dănceu, în urma
evoluţiei slabe a brunetului atacant,
care l-a avut adversar chiar pe
omologul lui Gheorghiţă, edilul-şef
de la Dănceu, în vârstă de 55 de
ani. În schimb, a fos t transferat
adversarul Podariului din sezonul
trecut, veteranul vârf de atac Cos-
tel Bârsan, c el care a marcat go-
lul singurei victorii a Dunării Ca-
lafat în faţa Podariului din cele
patru jocuri direc te.  În vârstă de
36 de ani,  Bârsan a mai evoluat la
Gloria Bistriţa, FC Oneşti, CS Oto-
peni, Dinamo, Astra Ploieşti, FC
Caracal, Alro Slatina şi Gandza-
sar Kapan (Armenia) . De aseme-
nea,  lotul va fi c ompletat cu c âţi-
va juc ători de la FC Carac al,
portarii Turianu de la Rovinari şi
Nedelc ovic i, c are a apărat anul
trec ut la Fortuna Brazi.  Pe 19 iu-
lie FC Podari este programată să
efectueze vizita medicală,  iar  la
mijlocul lunii echipa va plec a în
cantonament la Băile Herculane.
Dacă sezonul va înc epe la jumă-
tatea lunii august, cu lună mai de-
vreme Podariul are programat pri-
mul meci oficial. Podărenii vor în-
tâlni fosta reprezentantă a Dolju-
lui în eşaloanele naţionale, CS Apă
Craiova, în c adrul primei runde a
Cupei României, ediţia 2013-2014
programată de FRF.
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