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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când l-am întrebat pe Popescu de
ce şi-a luat o nevastă aşa de tânără, mi-
a spus că decât să mănânce si ngur o
găină bătrână, mai bine împarte o pui-
cuţă cu prietenii.

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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Rezultatele sunt, de acum, cunoscute. Bacalau-
reatul de anul acesta, în Dolj, nu a adus practic
nici o surpriză, reconfirmând ceea ce se ştia: licee-
le bune, de prestigiu, îşi menţin bonitatea, liceele
mai slab cotate încearcă, dar fără opinteli vizibile,
să părăsească zona gri a clasamentelor finale, în-
tocmite după medii. Aşadar, pe primele locuri sunt
Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti”, „Elena Cuza”

şi „Carol I”, ordinea e puţin schimbată faţă de anul
trecut. Ele deţin, în continuare, primele locuri într-
un top 10 la nivelul Doljului şi reprezintă, ca să
spunem aşa, partea plină a paharului. Partea goală
o reprezintă liceele cu profil agricol care, prin pro-
centajul execrabil de promovabilitate, au coborât
rezultatele finale la nivelul Doljului, influenţând,
implicit, şi poziţionarea judeţului la nivelul ţării.
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În judeţul Dolj, din 6.000 de
candidaţi au promovat
peste 2.800 de elevi, iar
3.200 au picat, rata de
promovare a
bacalaureatului fiind de
47,10%, cu 6 procente mai
mult decât anul precedent,
când a fost de 41,76%.
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Primarul Craiovei,
Lia Olgua Vasilescu:
„Nu se petrece
nimic necurat la
adăpostul canin!”

Autorităţile locale au ieşit,  ier i,
într-o conferinţă de presă, în care au
încercat să explic e cum a ajuns adă-
postul canin de la Breasta să fie sub-
iectul unei reclamaţii la Parlamentul
European. Reprezentanţii munic ipa-
lităţii susţin că tot scandalul a pornit
de la o supărare neîntemeiată a aso-
ciaţiile de protecţie a animalelor  din
Craiova care ar dori să le fie pus la
dispoziţie adăpostul la orice oră din
zi şi din noapte, neluând în seamă nici
orarul de vizitare şi nic i programul
de lucru al Salubrităţii.

Anchetă la Secţia 4
Poliţie Craiova,
după ce un tânăr a
declarat că a fost
bătut de poliţişti
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Incident ºocant petrecut la Universitatea
Tehnicã “Gheorghe Asachi” din Iaºi. Un in-
divid cu probleme psihice, Oliver Florin Stan,
în vârstã de 38 de ani,  a intrat în sala de
examen, unde mai mulþi studenþi susþineau
examenul de licenþã, ºi a detonat un dispozi-
tiv explozibil artizanal. Din fericire nu a fost
nimeni rãnit. La faþa locului au ajuns mai
multe echipaje ale Jandarmeriei ºi SRI-ului.

În jurul orei 9:30, într-o salã de examen a
Facultãþii de Electrotehnicã în care se aflau
40-45 de studenþi a intrat Oliver Florin Stan,
îmbrãcat complet în negru, ºi a ameninþat cã
va detona un dispozitiv explozibil dacã nu
vine poliþia sã vorbeascã cu el. Iniþial, indivi-
dul nu a fost luat în serios, pentru cã toatã
lumea a crezut cã este un bolnav psihic.

Totuºi, mai mulþi studenþi au pãrãsit sala,
iar decanul facultãþii s-a oferit sã fie luat
ostatic pentru a putea negocia cu atacato-

rul, însã acesta nu a
acceptat oferta.

“A venit, a þipat la
noi ºi a spus ca deto-
neazã bomba. S-a cre-
at panicã. La un mo-
ment dat avea un de-
clanºator în mânã,
care a explodat, l-a lo-
vit. Eu am sãrit atunci
repede pe el, m-am
umplut de sânge. Nu
mã consider un erou,
dacã eram un erou nu
exploda bomba. Am
fost evacuaþi, iar în
amfiteatru a mai rã-
mas o geantã, însã aco-
lo cred cã era o bate-
rie pe care o folosea pentru alimentare. Nu

ºtim cine este, nu a fãcut nici
o revendicare referitoare la
universitate. A spus cã dacã
nu vine Poliþia detoneazã
bomba”, a declarat Marian
Prescura, studentul care a
intervenit dupã ce a explo-
dat dispozitivul.

Managerul Spitalului So-
cola, Lucian Burlea, a de-
clarat cã atentatorul fusese
diagnosticat cu schizofrenie
paranoidã: ”Dacã nu îºi ia
tratamentul se poate ajunge
la sinucidere, crime sau ges-
turi de genul celui care a
avut loc astãzi”.

Oliver Florin Stan a fost
student ºi masterand al Fa-
cultãþii de Electronicã ºi

Telecomunicaþii. Decanul acestei facultãþi,
prof. dr. Ion Bogdan a declarat cã acesta
ºi-a finalizat cursurile de licenþã 1999, la
specializarea electronicã aplicatã, dupã care
a urmat masteratul tot în cadrul Universitã-
þii Tehnice, la Facultatea de Electronicã ºi
Telecomunicaþii.

Potrivit anchetatorilor, explozibilul pe care
îl avea în rucsacul din spate provenea dintr-
un proiectil rãmas neexplodat din timpul ce-
lui de-al Doilea Rãzboi Mondial, cal. 100 mm,
care, dacã ar fi explodat, ar fi putut rãni sau
omorî pe toþi cei aflaþi în salã. În jurul aces-
tui proiectil bãrbatul a construit un trepied
pe care a fixat un cui care sã percuteze cap-
sa. Într-o altã geantã avea un bidon cu cinci
litri cu benzinã. În momentul în care a acti-
vat declanºatorul, bomba nu a explodat de-
oarece capsa era deja utilizatã. Întreg pro-
iectilul avea mãrimea unei sticle de plastic
(PET) de 1,5 litri.
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Promovabilitatea la prima
sesiune a examenului de baca-
laureat este de 55,4%, a declarat
ieri, într-o conferinþã de presã,-
 ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie. La filiera tehnologicã -
promovabilitatea este de 33,9%,
la filiera teoreticã - 76,8%, iar la
cea vocaþionalã - 66,4%.
Promovabilitatea a fost mai
mare decât cea de la prima
sesiune de anul trecut, în 2012
înregistrându-se per ansamblu
44,4%. Ministrul a precizat cã au
fost eliminaþi de la toate cele
patru probe scrise 318 elevi,

numãrul acesta fiind comparabil
cu cel din anii anteriori.

Promovabilitatea cea mai
mare a fost înregistratã în Brãila
- 74,2% ºi Cluj - 71%, iar cea
mai micã în Ilfov, cu 27,9% ºi
Teleorman 35,2%. Cei mai mulþi
candidaþi cu media 10 au fost
înregistraþi în Iaºi - 12, ºi Buzãu -
10, iar cei mai puþini în Prahova,
Suceava ºi Botoºani.

“A fost un bacalaureat cu
prea multe nereguli ºi trebuie
schimbate multe în organizarea
acestui examen”, a spus minis-
trul Educaþiei, Remus Pricopie.

ªase cazuri de fraudã sunt
cercetate deja de procurori, dar
în total sunt anchetate 15 suspi-
ciuni de încãlcare a legii.

Potrivit ministrului, din cele
ºase cazuri în care au intervenit
poliþia ºi procuratura la bacalau-
reat, patru au fost semnalate de
inspectorii ºcolari ºi douã de
Parchet. Astfel, existã cazul de
la Liceul “Dimitrie Bolintineanu”
ºi cel de la Liceul “Dimitrie

Gusti” din Capitalã, un caz la
Sibiu ºi alte cazuri trei la Con-
stanþa. „Am rugat inspectorii
ºcolari sã procedeze la eliberãri
din funcþie acolo unde sunt
elemente suficiente. Corupþia pe
care am vãzut-o sãptãmâna
trecutã este cea pe care am
identificat-o. Poate existã ºi
cazuri de corupþie pe care
probabil nu le-am identificat”, a
mai precizat ministrul.

BAC 2013: Promovabilitate de 55,4% la prima sesiune

ANOFM: Rata ºomajului
este 4,96 %

Rata ºomajului la nivel naþional a
fost de 4,96% la sfârºitul lunii iunie 2013,
mai micã cu 0,07 puncte faþã de luna
anterioarã, iar numãrul ºomerilor a to-
talizat 438.110 de persoane, în scãdere
cu 5.875 faþã de finele lunii mai, a anun-
þat, ieri, Agenþia Naþionalã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã (ANOFM). Com-
parativ cu luna iunie 2012, rata ºomaju-
lui a crescut cu 0,38%. În luna iunie
2013, comparativ cu luna precedentã,
rata ºomajului masculin a scãzut de la
5,59%, la 5,49%, iar rata ºomajului fe-
minin a scãzut de la 4,41 % la 4,37%.
Femeile fãrã un loc de muncã totalizau
82.917 persoane, la 30 iunie. Cele mai
ridicate niveluri ale ratei ºomajului au
fost atinse în judeþele Vaslui (9,63%),
Teleorman (9,39%), Mehedinþi (9,01%)
ºi Dolj (8,89%). Din totalul ºomerilor
înregistraþi la nivel naþional, 139.243
au fost ºomeri indemnizaþi ºi 298.867
neindemnizaþi.
Ponta: Protocolul USL
funcþioneazã

Premierul Victor Ponta a precizat,
ieri, cã protocolul USL nu este suspen-
dat, ci funcþioneazã, el arãtând cã la sfâr-
ºitul lunii august vor fi adoptate o serie
de “amendamente” legate de solidari-
tatea guvernamentalã ºi parlamentarã
în cadrul Uniunii. “O sã adãugãm niºte
amendamente care þin de solidaritate
guvernamentalã ºi parlamentarã, de re-
gulile pe care trebuie sã le respectãm în
campania pentru europarlamentare. Din
fericire, dupã criza Roºca Stãnescu, nu
mã pot plânge cã au mai fost probleme
de solidaritate”, a spus Ponta. El a men-
þionat cã aceste amendamente vor fi ad-
optate la sfârºitul lunii august. “La sfâr-
ºitul lunii august vom adopta în USL ºi
aceste amendamente legate de solidari-
tatea guvernamentalã ºi parlamentarã
ºi conduita candidaþilor la europarla-
mentare. Dacã vom candida separat, asta
nu însemnã cã dãm drumul la bãtãlie în-
tre candidaþi, mai ales cã temele sunt alte-
le, teme europene”, a declarat premierul.



cuvântul libertãþii / 3marþi, 9 iulie 2013 administraþie

Reclamaþia pe care ONG-
urilor au adresat-o membrilor
Parlamentului European, aceº-
tia din urmã trimiþând apoi o
recomandare Primãriei Craio-
va de a le facilita iubitorilor de
animale accesul în incinta sta-
bilimentului canin de la Breas-
ta, este pusã de primarul Lia
Olguþa Vasilescu pe seama
unor supãrãri nejustificate ale
asociaþiilor din Craiova. „E o
supãrare cu ONG-urile pentru
protecþia animalelor, care ºtiþi
foarte bine ºi de unde a debu-
tat ºi care sunt motivele reale.
Dupã ce au intrat marþi, mier-
curi, joi, vineri în adãpost, s-
au supãrat cã nu au putut sã
intre ºi duminicã ºi atunci au
trecut ºi la ameninþãri la adre-
sa angajaþilor noºtri. A trebuit
sã vinã poliþia, chiar sã dea ºi
o amendã unui cetãþean recal-
citrant”, a explicat Olguþa Va-
silescu.

O tentativã
de reconciliere
eºuatã

Directorul Salubritãþii, ªte-
fan Popescu, a relatat cum a
decurs ultima tentativã de re-
conciliere între autoritãþi ºi
cele patru ONG-uri. Potrivit
acestuia, dupã ce scandalul de
la poarta adãpostului, repre-
zentanþii asociaþiilor de pro-
tecþia animalelor au fost invi-
taþi, la sediul Salubritãþii, pen-
tru discuþii pe aceastã temã.
„Am încercat sã fim cât mai
aproape de dumnealor ºi i-am
invitat la discuþii, la sediul nos-
tru. Am avut întâlnirea respec-
tivã, dar, din diverse motive,
cineva de la masa tratativelor
s-a ridicat, nemulþumit de cum
evolua convorbirea, ºi a ple-
cat. Nu am putut sã rãmân, m-
am ridicat ºi eu ºi s-a cam dus
dracu întâlnirea noastrã de
atunci”, a menþionat acesta.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile locale au ieºit, ieri,
într-o conferinþã de presã, în care au
încercat sã explice cum a ajuns adã-
postul canin de la Breasta sã fie sub-
iectul unei reclamaþii la Parlamentul
European. Reprezentanþii municipa-
litãþii susþin cã tot scandalul a pornit

de la o supãrare neîntemeiatã a aso-
ciaþiile de protecþie a animalelor din
Craiova care ar dori sã le fie pus la
dispoziþie adãpostul la orice orã din
zi ºi din noapte, neluând în seamã nici
orarul de vizitare ºi nici programul
de lucru al Salubritãþii.

ONG-urile
pot sã viziteze
câinii, dar conform
programului

La câteva zile dupã aceastã
tentativã, conform directoru-
lui ªtefan Popescu, Salubrita-
tea a expediat e-mailuri cãtre

toate asociaþiile de protecþie a
animalelor, în care le-a cerut
sã se punã de acord cu un pro-
gram comun de vizitare a adã-
postului, dar care sã fie în tim-
pul programului de lucru al Sa-
lubritãþii. „Am dat mail-uri la
toate asociaþiile ºi nu am pri-
mit nici pânã acum vreun gra-
fic. Am spus clar, în timpul
programului în care funcþio-
neazã Salubritatea, adicã de
luni pânã vineri, între 8.00 ºi
16.00, sunt primiþi acolo, nu
duminica la 12 noaptea. Ce
poate fi mai clar? Încã o datã
vedeþi cã mingea este în tere-
nul dumnealor”. „Noi nu tre-
buie sã ne scuzãm, cã nu fa-
cem nimic necurat, doar ceea
ce am promis am construit un
adãpost dupã standarde euro-
pene”, l-a completat apoi pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu.

De ce s-au supãrat
iubitorii de animale

Primarul Craiovei susþine cã
tot scandalul pe care îl fac aso-
ciaþiile pentru protecþia anima-
lelor are, de fapt, o altã mizã.
Edilul-ºef este de pãrere cã
ONG-urile sunt mai vocale
acum nu din pricinã cã adã-
postul nu ar fi conform stan-
dardelor în vigoare ºi câinii ar
duce-o mai prost ca înainte, ci
pentru simplu fapt cã existã.
În opinia primarului,construc-
þia adãpostului de la Breasta nu
avantajeazã asociaþiilor întru-
cât le lipseºte de banii pe care
i-ar fi putut obþine dacã ani-
malele ar fi  fost lãsate pe
strãzi ca ºi pânã acum. „Este
o supãrare a ONG-urilor pen-

tru cã, aºa cum ºtiþi, în mo-
mentul în care nu exista un
adãpost conform ºi câinii erau
la liber pe strãzi, puteau sã
beneficieze de tot felul de fon-
duri, lucru care nu cred cã se
mai poate întâmpla la ora actua-
lã”, susþine Olguþa Vasilescu.

Gheorghe
Nedelescu:
„Se respectã toatã
legislaþia în vigoare”

Autoritãþile locale au dat
apoi asigurãri cã, în adãpostul
canin de la Breasta, nu se pe-
trec lucruri „necurate”, ba, din
contrã, câinii sunt bine între-
þinuþi ºi menajaþi acolo. „Pot
sã vã asigur cã la adãpostul ca-
nin nu se petrece nimic necu-
rat. Nu facem altceva decât sã
strângem câinii de pe strãzi. E

adevãrat cã nu le mai dãm dru-
mul înapoi celor agresivi pen-
tru cã, la ora actualã, câinii s-
au strâns pentru faptul cã s-a
sunat pentru aceste patrupede
la telefonul cetãþeanului. Deci
nu i-am luat aleatoriu de pe
strãzi, pur ºi simplu i-am luat
ca urmare a sesizãrilor cetã-
þenilor”. City-managerul ora-
ºului, Gheorghe Nedelescu, a
declarat, la rândul lui, cã toa-
tã activitatea din interiorul adã-
postului este în conformitate
cu legislaþia în vigoare, cerân-
du-i directorului Salubritãþii sã
prezinte autorizaþia de funcþi-
onare a noului stabiliment.

Adãpostul canin
este deja plin

Potrivit directorului ªtefan
Popescu,  adãpostul  de la
Breasta a primit autorizaþie de
funcþionare începând cu data
de 3 iulie, înlocuind-o pe cea
provizorie cu care s-a mers
pânã acum. Referitor la apro-

vizionarea cu mai multe doze
de substanþã folosite pentru
eutanasierea câinilor, acesta a
explicat cã Salubritatea cum-
pãrã acest tratament în func-
þie de o schemã care se res-
pectã în fiecare an. „Pentru
anul 2012, s-a luat în calcul o
cantitate de 300 de doze, din-
tre care s-au folosit 9 doze.
Pentru anul 2013, conform
vechii scheme, am zis sã avem
tot 300 de doze. ªtiþi câte s-
au consumat pânã la ora ac-
tualã – ºi suntem la jumãtatea
anului? S-au consumat 10
doze ºi s-au aprovizionat 15.
Cinci sunt în magazie ºi, ab-
solut legal, se poate urmãri
orice înregistrare sã vedeþi cã
numãrul de doze corespunde
cu numãrul câinilor eutanasiaþi
legal, corect, fiind vorba de
câini bolnavi de boli incurabi-
le”. În acest moment, în adã-
post, sunt cazaþi aproape 500
de câini, ceea ce înseamnã cã
locurile sunt aproape ocupate.
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Reprezentanþii
Inspectoratului
pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat cã
Detaºamentul 1 de
Pompieri Craiova
a fost solicitat sã
intervinã, în cursul
zilei de duminicã,
cu o autospecialã
pirotehnicã pentru
asanarea unei
grenade defensive
gãsitã de Sorin
M., din comuna
Galicea Mare, în
timp ce sãpa o
groapã pentru o
fosã septicã în
curtea sa. Pirotehniºtii au ajuns la
faþa locului, au ridicat muniþia,
aceasta fiind transportatã la un
depozit special amenajat, unde va
rãmâne pânã la detonarea controla-
tã. Acþiunea s-a desfãºurat fãrã
probleme, însã, pentru evitarea
accidentelor cauzate de mânuirea
necorespunzãtoare a muniþiilor
rãmase neexplodate, pirotehniºtii

Grenadã defensivã gãsitã
în Galicea Mare

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, dumi-
nicã, în jurul orei 12.30, Ion Ciochia, de 47
de ani, din municipiul Bãileºti, în timp ce con-
ducea un autoturism Dacia 1310 prin satul
Tunarii Vechi, pe D.N. 55 A Bechet – Ca-
lafat, nu a pãstrat o distanþã suficientã faþã
de un Opel Vectra, condus de Liviu Scrie-
ciu, de 21 de ani, din localitatea Piscu Nou,
care circula în faþa sa ºi care a redus viteza
pentru a efectua viraj stânga, intrând în co-
liziune cu acesta. Din accident a rezultat vã-
tãmarea corporalã uºoarã a Florenþei Cio-

chia, de 46 de ani, din Bãileºti, pasagerã în
primul autoturism.

Tot duminicã, în jurul orei 12.45, Laurenþiu
Stãnescu, de 24 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Alfa Romeo pe
strada „Dâmboviþa”, din localitate, a acciden-
tat-o uºor pe Adela Stanache, de 72 de ani,
din aceeaºi localitate care a traversat strada
prin loc nepermis ºi fãrã sã se asigure.

Seara, în jurul orei 20.30, Cosmin Anghe-
luþ, de 31 de ani, din Craiova, în timp ce cir-
cula cu un autoturism Dacia Logan pe stra-

da „22 Decembrie 1989”, din municipiu,
a accidentat-o pe minora Florentina G.,
de 6 ani, din aceeaºi localitate, care fiind
lãsatã nesupravegheatã a pãtruns în par-
tea carosabilã prin loc nepermis. Copila
a fost transportatã la spital, medicii sta-
bilind cã a fost rãnitã uºor.

„În toate cele trei cazuri, pe numele
conducãtorilor auto s-au întocmit dosare
de cercetare penalã pentru comiterea in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã din cul-
pã”, a declarat comisar-ºef Adrian Cã-
praru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Trei persoane, între care ºi o fetiþã de 6 ani, din Craiova, au fost
rãnite în urma unor evenimente rutiere petrecute în cursul zilei de du-
minicã în Craiova, dar ºi în judeþ. Din fericire, leziunile suferite de vic-
time nu sunt de naturã a le pune viaþa în primejdie.

doljeni atrag atenþia cã cetãþenilor le
este interzisã atingerea muniþiilor cu
mâna sau cu alte obiecte, ridicarea,
transportul ºi introducerea muniþiilor
în diferite încãperi, lovirea sau
miºcarea muniþiilor gãsite în pãmânt
sau la suprafaþã, indicat fiind sã
apeleze numãrul unic de urgenþã 112
în cazul în care fac asemenea
descoperiri.

Trei persoane, între care ºi o fetiþã
de 6 ani, rãnite în accidente

Cosmin Tudor, de 25 de ani,
din Craiova, a ajuns, în noaptea
de duminicã spre luni, la Unita-
tea de Primiri Urgenþe a Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, acuzând dureri de man-
dibulã, dar ºi în zona abdominalã
ºi toracalã, afirmând cã a suferit
ºi o pierdere temporarã a stãrii
de conºtienþã. Craioveanul a de-
clarat cã a fost bãtut de poliþiºti.
Întrucât s-a dovedit cã avea frac-
turã de mandibulã, acesta a fost
internat în cadrul unitãþii medi-
cale. „Tânãrul a ajuns la spital
în cursul nopþii, a fost investi-
gat, întrucât acuza dureri ºi s-a
stabilit cã suferise fracturã de
mandibulã. A fost internat în
Clinica de Chirurgie Oro-Maxi-
lo-Facialã, iar în acest moment
este conºtient ºi stabil”, ne-a
declarat, ieri, purtãtorul de cu-
vânt al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, dr. Cristina
Geormãneanu.

Ca urmare a declaraþiei tânãru-
lui, a fost demaratã o anchetã pen-
tru a se stabili cu exactitate ce s-
a întâmplat. Din primele verificãri,
se pare cã tânãrul a ajuns în spital

în urma unui scandal pe care chiar
el îl provocase, în cartierul craio-
vean Brazda lui Novac. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, în noap-
tea de duminicã spre luni, în in-
tervalul orar 00.35-00.40 la dis-
peceratul Poliþiei doljene s-au în-
registrat trei apeluri similare, pe
numãrul de urgenþã 112, de la lo-
catari din cartierul craiovean Braz-
da lui Novac care reclamau cã,
într-o parcare, un grup de tineri

tulburã liniºtea publicã ascultând
muzicã la maximum dintr-un au-
toturism, consumã bãuturi alco-
olice, vorbesc tare ºi folosesc un
limbaj indecent. La faþa locului a
fost trimis un echipaj de ordine
publicã de la Secþia 4 Poliþie Cra-
iova, care a gãsit un grup format
din ºase tineri, chefuind, strânºi
lângã o maºinã. Oamenii legii le-
au cerut sã pãrãseascã zona, iar
trei dintre ei s-au conformat ºi s-

au îndreptat spre casele lor. Cei-
lalþi trei, fiind într-o stare avansa-
tã de ebrietate, s-au luat la ceartã
cu poliþiºtii, înjurându-i ºi refu-
zând sã se legitimeze. Cei trei po-

liþiºti care formau echipajul
de ordine publicã – doi
agenþi de poliþie ºi un elev
aflat în practicã la Secþia 4
Poliþie –, i-au imobilizat pe
scandalagii, i-au încãtuºat,
ºi i-au dus la sediul subuni-
tãþii. Aici au fost identificaþi,
stabilindu-se cã este vorba
despre trei craioveni de 25,
26, respectiv 28 de ani. Po-
liþiºtii i-au amendat, pentru
încãlcarea prevederilor Le-
gii 61/1991 privind ordinea
ºi liniºtea publicã, tinerii de
26 ºi 28 de ani cu câte 500
de lei, iar cel de-al treilea,
care a fost ºi cel mai agre-
siv, a fost sancþionat cu

amendã în valoare de 700 de lei.
De la Poliþie, însã, craioveanul de
25 de ani, Cosmin Tudor, a ajuns
direct la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.

Ieri dimineaþã, din dispoziþia
conducerii IPJ Dolj, ofiþerii Com-
partimentului de Control Intern au
demarat cercetarea incidentului
în care au fost implicaþi cei trei
agenþi de la Secþia 4 Poliþie Cra-
iova, dupã ce l-au audiat ºi pe tâ-
nãrul internat în spital.

„Conducerea Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj a dis-
pus demararea unor verificãri pe
care le efectueazã Compartimen-
tul de Control Intern, cu privire
la evenimentul reclamat de cra-
iovean, urmând la finalizarea
cercetãrilor sã fie dispuse mãsu-
rile corespunzãtoare”, a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Doi agenþi de poliþie ºi un elev aflat
în practicã, toþi trei de la Secþia 4 Po-
liþie Craiova, sunt cercetaþi de ofiþerii
Compartimentului de Control Intern
din cadrul IPJ Dolj, dupã ce un tânãr
de 25 de ani, din Craiova, care a ajuns
la spital cu fracturã de mandibulã, a
declarat cã l-au agresat. Din primele
verificãri se pare cã totul s-a petrecut
în noaptea de duminicã spre luni, în

Anchetã la Secþia 4 Poliþie Craiova, dupã ce unAnchetã la Secþia 4 Poliþie Craiova, dupã ce unAnchetã la Secþia 4 Poliþie Craiova, dupã ce unAnchetã la Secþia 4 Poliþie Craiova, dupã ce unAnchetã la Secþia 4 Poliþie Craiova, dupã ce un
tânãr a declarat cã a fost bãtut de poliþiºtitânãr a declarat cã a fost bãtut de poliþiºtitânãr a declarat cã a fost bãtut de poliþiºtitânãr a declarat cã a fost bãtut de poliþiºtitânãr a declarat cã a fost bãtut de poliþiºti

urma unui scandal pe care tânãrul de
25 de ani, împreunã cu alþi doi prieteni,
l-au provocat în cartierul craiovean
Brazda lui Novac, refuzând sã se legiti-
meze ºi sã meargã la Poliþie. Oamenii
legii spun cã au fost nevoiþi sã-i imobi-
lizeze ºi sã-i încãtuºeze pe tineri pen-
tru a-i putea duce la sediul subunitãþii.
La finalul anchetei urmeazã sã fie dis-
puse mãsurile corespunzãtoare.
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Emoţii mari pentru absolvenţii clasei a
XII-a din judeţul Dolj. După o lună de eva-
luare continuă, elevii au aşteptat, ieri, cu
sufletul la gură, afişarea rezultatelor parţiale
care le-au adus lacrimi de bucurie unora şi
de dezamăgire altora. Examenul s-a dovedit
a fi cu un grad ridicat de exigenţă pentru
mulţi dintre elevi şi în acest an. “Am avut
ceva emoţii, nu foarte mari, dar au fost.
Ştiam că m-am pregătit intens, şi rezultatul
nu avea cum să fie unul slab. Am luat 9,45.
Acum mă pregătesc pentru pasul următor:
admiterea la Facultatea de Medicină”, a spus
Bogdan, absolvent al Colegiului Naţional
“Elena Cuza” din Craiova.
Rata de promovare: 47,10%

În judeţul Dolj, din 6.000 de candidaţi

Rezultatele sunt, de acum, cunoscute. Bacalaureatul
de anul acesta, în Dolj, nu a adus practic nici o surpriză,
reconfirmând ceea ce se ştia: liceele bune, de prestigiu,
îşi menţin bonitatea, liceele mai slab cotate încearcă,
dar fără opinteli vizibile, să părăsească zona gri a clasa-
mentelor finale, întocmite după medii. Aşadar, pe pri-
mele locuri sunt Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti”,
„Elena Cuza” şi „Carol I”, ordinea e puţin schimbată
faţă de anul trecut. Ele deţin, în continuare, primele
locuri într-un top 10 la nivelul Doljului şi reprezintă, ca
să spunem aşa, partea plină a paharului. Partea goală o
reprezintă liceele cu profil agricol care, prin procenta-
jul execrabil de promovabilitate, au coborât rezultatele
finale la nivelul Doljului, influenţând, implicit, şi pozi-
ţionarea judeţului la nivelul ţării. De la marginea aces-
tor realităţi încep discuţiile: conducerile liceelor etiche-
tate ca neperformante arată cu degetul spre elevi, încă
de la admitere, „de slabă calitate”, fără a se „omorî”,
cum se spune, cu cartea pe parcursul studiilor. Con-
vinşi că „merge şi aşa”. La rândul lor, reprezentanţii
elevilor acuză cadrele didactice de dezinteres, lipsă de
vocaţie şi de punctualitate în susţinerea cursurilor. Cum
nu lipsesc excepţiile de elevi care şi-au luat cu brio Ba-
calaureatul, chiar la licee din teritoriu, rămânem la con-
vingerea că „cine a învăţat a luat”. Reciproca fiind şi ea
valabilă. Când la Liceul Tehnologic „Alexandru Mace-

 2013: Valabile concluziile... de anul trecut!BacBacBacBacBacBacBacBacBac

Patru medii de 10
Patru candidaţi din ju-

de ţul Dolj au promovat
examenul de bacalaureat
cu media ge ne rală 10.
Este  vorba despre patru
eleve din Craiova: trei de
la Colegiul Naţional “Fra-
ţii Buzeşti” din Craiova –
Claudia-Teodora Ciontu,
Teodora-Maria Constantin
şi Diana Fulga – şi una de
la Colegiul Naţional “Ele-
na Cuza”, Bianca Nicole-
ta Vătăşescu. Toate patru
au absolvit clasa a XII-a
în acest an.

Alexandrina Năstase, vicepreşedintele
comisiei judeţene de bacalaureat:

“Încă de la începutul examenului de
bacalaureat am spus că sperăm la o creş-
tere calitativă, astfel încât să ne situăm
între 45-50% în ceea ce priveşte procen-
tul de promovabilitate. Noi considerăm
că aceste şase procente obţinute în plus
reprezintă un cumul al unor factori. În
acest an conţinutul subiectelor a fost co-
relat foarte bine cu programa care s-a stu-
diat pentru bacalaureat. În acelaşi timp,
vrem să subliniem şi faptul că măsurile
de ameliorare a rezultatelor la examen,
care au fost aplicate în judeţul nostru încă
din luna octombrie, au dat rezultatele
aşteptate. Considerăm că această creşte-
re este sănătoasă, deşi nu s-au speriat şi
nu au început să înveţe mai mult de 6%
din candidaţii la examenul de Bac”.

Candidaţii care nu promovat examenul de
bacalaureat au posibilitatea să se înscrie pen-
tru a-l susţine din nou în sesiunea august-
septembrie. Înscrierile se fac în perioada 15-
19 iulie la unitatea de învăţământ absolvită.
Candidaţii au dreptul să susţină examenul de
bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori.

donski”, din Melineşti, avem elevi precum Marina Pa-
sol Carmen (9.45), Popescu Rebeca Simona (9.36), Cocoş
Claudia Mihaela (9,02), iar la Liceul Tehnologic „Con-
stantin Nicolăescu-Plopşor”, din Pleniţa, printre absol-
venţi, ca lideri ai acestora, se află Stăvaru Costel Ionuţ
(9.45), Abagiu Andrada Gabriela (9.38) şi Bărbuceanu
Ştefania Mădălina (9.28), explicaţiile de orice natură
dobândesc contur. Nimic, dar absolut nimic nu poate
substitui efortul propriu din partea fiecărui elev. „Cu
pâlnia” – şi o ştim nu de azi, de ieri – nu se pot turna
cunoştinţele necesare. Că se puteau obţine rezultate de
ansamblu mai bune la BAC 2013 (sesiunea iulie) este
valabil în măsura în care acceptăm că puteau fi şi mai
proaste. Nu oamenii cu carte sunt modelul societăţii în
care trăim. Bacalaureatul nu este o competiţie, este cu
totul altceva. Este apogeul legitim al oricărui proces for-
mativ. Anul acesta, BAC-ul a oferit un suspans insolit,
nu datorită emoţiilor fireşti ale candidaţilor, ci datorită
poliţiştilor care, prin spectacolul grotesc oferit la Liceul
„Bolintineanu” din Capitală, unde elevii au fost ridicaţi
din sălile de examen, au intrat în istorie. BAC 2013,
prefaţat de simulări, spre a evalua pregătirea la un anu-
mit moment a elevilor, s-a încheiat. Chiar dacă subiec-
tele au fost diferenţiate pentru liceele tehnologice şi
diploma de Bacalaureat va rămâne neschimbată, nea-
junsurile şi neîmplinirile trebuie căutate în altă parte.

au promovat peste 2.800 de elevi, iar 3.200
au picat, rata de promovare a bacalaurea-
tului fiind de 47,10%, cu 6 procente mai
mult decât anul precedent, când a fos t de
41,76%. Ses iunea s-a derulat într-o atmo-
sferă tensionată, sălile de examen fiind
monitorizate, la fel ca şi anii trecuţi, cu ca-
mere video,  astfel că 19 de elevi au fost
eliminaţi pentru tentativă de fraudă. “A fost
o săptămână grea pentru toată lumea, nu
numai la nivelul judeţului Dolj, c i la nivelul
întregii ţări. Examenul de bacalaureat este
unul care necesită un volum de muncă in-
tens . Am ajuns astăzi la f inal, dar cu certi-
tudinea că nu am avut nici un eveniment
neplăcut care să perturbe examenul. Mun-
ca depusă a fost intensă, aproximativ 2.000
de cadre didactice au fost implicate în acest
examen şi au dus greul, iar astăzi vă pre-
zentăm rezultatele parţiale ale bacalaurea-
tului. La nivelul judeţului Dolj, procentul de

promovabili-
tate es te de
47,10 %,  în
creştere faţă
de anul trecut

când am avut un procent de 41,76%”, a
spus  inspec torul şcolar general din cadrul
Inspectoratului Şcolar  Judeţean Dolj, Geor-
gică Bercea-Florea.
Liceele de elită
păstrează stacheta ridicată

Colegiile consac rate ale Craiovei nu s-
au dezis nici în acest an, procentul de pro-
movare a bacalaureatului depăşind 90%.
Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” se află
pe primul loc  în clasament, cu un procent
de 99,13%,  urmat de Colegiul Naţional
„Elena Cuza” cu 98,18% ş i Colegiul Naţi-
onal „Carol I” c u 96,19%. La polul opus
se află trei licee unde procentul de promo-
vare a fos t zero,  respec tiv Lic eul Tehno-
logic Cârc ea,  Lic eul Tehnologic  ing. „Io-
nete Aurelian” Malu Mare ş i Liceul Teh-
nologic  Spec ial „Beethoven” Craiova.

«Cele mai bune rezultate, aşa
cum ne-am obişnuit de ani de
zile, sunt înregistrate de c o-
legiile naţionale, cele trei de
renume din Craiova – “Fraţii
Buzeş ti”,  “Elena Cuza” ş i
“Carol I”. La momentul aces-
ta există şi unităţi şcolare în
care nici un elev nu a pro-
movat examenul de bacalau-
reat, dar  nu sunt rezultatele
finale. Având în vedere că re-
zultatele nu sunt finale, se
pot modifica în urma conte-
staţiilor», a mai precizat in-
spe c torul şc ola r  gene ral
Georgică Berc ea-Florea.
Rezultatele finale –
afişate pe 12 iulie

Candidaţii nemulţumiţi de rezultate au
avut, ier i,  posibilitatea să depună conte-
staţii.  Rezolvarea ac es tora se va face în-
tre 9 şi 11 iulie,  iar afişarea rezultatelor
finale, pe data de 12 iulie.  Se consideră
promovat la examenul de bacalaureat can-
didatul c are a partic ipat la toate probele
de evaluare a competenţelor lingvis tic e şi
digitale,  a obţinut cel puţin nota 5 la fie-
care probă sc risă sau practică ş i are me-
dia generală minimum 6. Cei care s-au
prezentat la toate probele de examen,  dar
nu îndeplinesc s imultan c ondiţiile menţi-
onate mai sus , sunt dec laraţi „respinşi”.
Pentru candidaţii c are obţin media gene-
rală 5,99, se rotunjeşte la 6,00, dec i în
avantajul elevului.
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MIRCEA CANÞÃR

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Fraudelor împre-
unã cu agenþi din cadrul Serviciu-
lui de Ordine Publicã au organi-
zat, duminicã, o acþiune, în mu-
nicipiul Bãileºti, pe linia prevenirii
ºi combaterii faptelor de eva-
ziune fiscalã ºi activitãþilor ili-
cite de comerþ din domeniul
comercializãrii cãrnii ºi sub-
produselor din carne. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, pe
parcursul activitãþilor au fost
verificate 10 societãþi comer-
ciale, dar ºi 14 persoane fizi-
ce, ocazie cu care a fost în-
tocmit un dosar penal ºi au
fost aplicate 9 sancþiuni con-
travenþionale în sumã de

Controale la comercianþii de carne din Bãileºti
28.500 de lei. De asemenea, au
fost ridicate în vederea confiscã-
rii 269 kg carne porc ºi vitã ºi 142
kg peºte diverse specii, în valoa-
re de 3.378 de lei. Conform poli-
þiºtilor doljeni, cea mai mare

amendã a fost aplicatã la o socie-
tate comercialã din Bãileºti unde
oamenii legii au gãsit la vânzare
110 kg carne tineret bovin, 45 kg
carne porc ºi 7 kg carne tineret
ovin, pentru care administratorul

unitãþii nu a deþinut docu-
mente care sã ateste prove-
nienþa legalã a acesteia. So-
cietatea comercialã a fost
sancþionatã contravenþional
cu suma de 20.000 de lei
conform Legii 12/1990, dis-
punându-se totodatã confis-
carea sumei de 1.710 lei re-
prezentând contravaloarea
cantitãþii de carne comercia-
lizatã fãrã documente.

CARMEN ZUICAN

Pictor ºi grafician de realã þi-
nutã, colaborator a numeroase
publicaþii americane ºi franceze de
prestigiu (New York Times, Time
Magazine, Le Monde, Le Figaro),
om politic, consilier prezidenþial,
ambasador-delegat permanent al
României pe lângã UNESCO, la
Paris, eurodeputat, membru de
onoare al Academiei Române, Eu-
gen Mihãescu scrie cu nerv ºi as-
tuþie. Din 1981 s-a stabilit la New
York ºi perioada petrecutã în SUA
pânã în decembrie 1989 o descrie
în volumul de memoralisticã “În-
tre linii”, apãrut la Editura RAO,
în urmã cu doi ani. Atent la nuan-
þe, observator acerb al lumii, Eu-
gen Mihãescu nu cunoaºte mila,
în fauna politicã în care s-a miº-
cat. În cartea sa recentã, “Strigã-
te în pustiu”, anunþatã printr-un
semnal pozitiv al jurnalistului Cor-
nel Nistorescu, adunã într-un vo-
lum “electrocardiograma bãtãilor ini-
mii sale”, pentru “aceastã nefericitã
þarã”, cum zicea Cioran. Încotro, se
întreabã autorul, se îndreaptã ºchio-
pãtând România, de mai bine de 20
de ani ? Unde o conduc aceste clici,
gãºti care se numesc cu emfazã
partide ºi sunt, de fapt, ºi ele diri-
jate de paiaþe, manipulate din um-
brã de forþe invizibile ?

“Cine reprezintã astãzi, deplân-
ge Eugen Mihãescu, aspiraþiile unui

neam ca al nostru ? “Pe alocuri,
în multe tablete ale sale, autorul
opereazã fãrã anestezie ºi chiar
dacã spune lucruri despre care s-
a mai auzit câte ceva, ne referim
la dezvãluirile presei, o face mai
convingãtor, mai argumentat lo-
gic, cu un patos ce justificã titlul
volumului.

“Falºi intelectuali fãrã meserie,
aºa-ziºi elitiºti, nu fac altceva de-
cât sã deruteze, împiedicând ori-
entarea în pustiul care ne încon-
joarã. Ieri ne-au condus pãrinþii,
azi la butoane sunt copiii lor”. ªi
nu mai pot ei de cultura românã ºi
de poporul român. Ai lor au adus
comunismul, ei l-au îngropat. Nu
au fãcut-o gratis. În volumul de
memorialisticã “Între linii”, Eugen
Mihãescu schiþeazã cu discreþie ºi
portretul lui Ion Iliescu, lângã care
s-a aflat o vreme, consilier prezi-
denþial fiind. Se spune cã Ion Ilies-
cu ºi Paul Niculescu Mizil ar fi
avut o bunã relaþie de prietenie, îna-
inte de 1990. Când într-una din
zile, la domiciliul lui Paul Nicules-
cu Mizil s-au prezentat, legitimân-
du-se conform uzanþelor, repre-
zentanþii noii puteri, spre a-l con-
duce spre arestul Poliþiei, fostul
înalt demnitar ºi comunist naþio-
nalist convins ar fi telefonat lui Ion
Iliescu: “Ioane, Ioane, ãºtia ai tãi
au venit sã mã aresteze”. De la ca-

pãtul celãlalt al firului a venit ºi în-
curajarea de circumstanþã: “Sã fii
demn!”. Întâmplarea a fost con-
firmatã de Paul Niculescu Mizil,
înainte de a se stinge din viaþã. Ra-
reori, un grafician cu har etaleazã
ºi o panã epicã, legitimându-se ca
un excepþional cronicar de atmo-
sferã ºi culise politice. Întreaga pu-
blicisticã este de cea mai bunã fac-
turã ºi graficianul nareazã, precum
deseneazã, aºezând cu grijã cuvin-
tele în frazã precum culorile de pe
ºevalet.

Numãrul restanþierilor – per-
soane fizice – la bãnci ºi IFN-uri
a crescut în luna mai cu 2,79%,
faþã de aprilie 2013, ajungând
la 735.500, potrivit datelor Bãn-
cii Naþionale a României (BNR).
Numãrul  es te  mai  mare cu
20.031 persoane, faþã de luna
precedentã, ºi cu 9.119 mai mic
decât nivelul din mai 2012. În
ceea ce  pr iveºte  numãrul
restanþelor, acesta ajungea la

Numãrul restanþierilor, persoane fizice,
la bãnci ºi IFN-uri a ajuns la 735.500, în mai

1.012.649, cu 29.662 mai mare,
(3,01%) decât nivelul din aprilie
2013 ºi cu 4.139 peste nivelul din
mai 2012.

Potrivit datelor BNR, valoarea
totalã a restanþelor a crescut, în
mai, cu 3,21% faþã de luna apri-
lie, la peste 10,232 miliarde lei.
Din totalul restanþelor, peste
7,333 miliarde lei aveau întârzie-
re de peste 90 de zile. De aseme-
nea, din cele circa 10,232 mili-

arde lei, peste 4,215 miliarde lei
erau restanþe în euro, 3,855 mi-
liarde în lei, 2,129 miliarde lei în
alte valute ºi circa 32,2 milioane
lei în dolari SUA. Rata creditelor
neperformante a ajuns la 20,19%
în luna mai, în creºtere cu 0,73
puncte procentuale faþã de luna
precedentã. În luna aprilie rata
creditelor neperformante se ridi-
ca la 19,46%, iar în luna mai
2012 la 16,67%.

Antena 3 va sãrbãtori
împlinirea celor 8 ani de
existenþã la Craiova, oraº
votat de telespectatori în
urma unui „referendum”.
Astfel, pe 11 iulie, înce-
pând cu ora 19.00, cen-
trul oraºului va gãzdui un
spectacol aniversar ma-
raton. La eveniment –
care va dura cel puþin
patru ore – vor participa
cei mai în vogã artiºti din
România: Loredana, Zdob
ºi Zdub, CRBL, Connect-
R, Alex Velea, Holograf,
Vunk, Puya, Corina, Hi Q, Akcent, Delia. Întreg spectacolul
va fi transmis live, iar gazde vor fi vedetele Antena 3. Peste
20.000 de oameni sunt aºteptaþi în Piaþa „Mihai Viteazul”
din Craiova sã aniverseze 8 ani alãturi de Antena 3, tele-
spectatori, oficialitãþi, reprezentanþi ai mediului de business
din Romania, persoane publice ºi prieteni ai postului TV.
Antena 3 este singurul post de ºtiri din Romania afiliat CNN
International ºi este parte a INTACT Media Group.

Dupã ce au concer-
tat în Craioviþa Nouã,
Valea Roºie ºi Rovine,
în cadrul „Turneului în
oraº: 4 Anotimpuri de
Vivaldi, 4 concerte în
4 cartiere”, artiºtii Fi-
larmonicii „Oltenia”
ajung astã-searã în
Brazda lui Novac. Dar
nu în zona Grãdiniþei
„Cãsuþa cu poveºti”,
unde anunþaserã iniþial,
ci la Complexul Vechi – Baba Novac. Concertul începe la ora
21.00 ºi se desfãºoarã în aer liber, accesul publicului fiind
liber. La fel ca precedentele, oferã spre audiþie una dintre cele
mai cunoscute creaþii ale compozitorului Antonio Vivaldi:
„Anotimpurile” („Le quattro stagioni”). Îºi dã concursul
Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia” condusã de
Radu Popa, în prezent dirijor permanent al Filarmonicii „Ba-
natul” din Timiºoara. Invitat este violonistul Gabriel Croito-
ru – solist concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu”
din Ploieºti ºi profesor de vioarã la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti. A cântat în peste 500 de concerte ca
solist pe tot cuprinsul Europei ºi Asiei, iar în primãvara anului
2008 a câºtigat concursul organizat de Ministerul Culturii pen-
tru încredinþarea spre folosinþã a viorii Guarnieri 1731, care
i-a aparþinut lui George Enescu.

MAGDA BRATU

Biserica „Sfântul
Nicolae” – Brânduºa
organizeazã în lunile
iulie ºi agust a doua
ediþie a programului
parohial „Calea mân-
tuirii”. În cadrul aces-
tuia, în fiecare mier-
curi, dupa slujba Aca-
tistului, începând cu
ora 19.30, au loc dis-
cuþii catehetice pe mar-
ginea unor teme pro-
puse în prealabil de
credincioºi. «Aceste
discuþii vin ca rãspuns la întrebãrile pe care enoriaºii le îna-
inteazã pe adresa de e-mail a parohiei, parohiabrandusa@-
gmail.com, pe care primesc „Agenda creºtinã”. Pogramul
catehetic derulat la parohia noastrã se bucurã de mare inte-
res în rândul credincioºilor, inclusiv al tinerilor, care au fost
prezenþi în numãr mare la aceste întâlniri ºi care se implicã
activ în cadrul dezbaterilor pe diverse teme teologice», a spus
pãrintele Gabriel Sorescu, parohul Bisericii Brânduºa.

Antena 3: spectacol aniversar
maraton, la Craiova, pe 11 iulie!

Concertul Filarmonicii din Brazdã se mutã
la complexul Baba Novac

Biserica Brânduºa deruleazã programul
„Calea mântuirii”
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În croazieră
până în Africa de Nord

„Cel mai mult iubesc peisajul”,
mărturisea, cu câţiva ani în urmă,
Iulian Segărceanu. Între timp… nu
şi-a schimbat gusturile! O demon-
strează cea mai recentă expoziţie a
sa, deschisă, de o săptămână, la
Galeria „ARTA”. „Acum câteva luni
am fost într-o croazieră pe Medite-
rana şi am ajuns până în Africa de
Nord, în Tunisia. M-am inspirat de-
acolo, am făcut multe fotografii şi
apoi am realizat câteva lucrări. La
întoarcere am poposit o zi la Paler-
mo, în Sicilia, şi am şi de-acolo
câteva lucrări cu nişte străduţe foar-
te interesante, nu mai văzusem aşa

ceva”, a povestit artistul. Despre
peisajul descoperit aici spune că „e
mai straniu şi mai simplu”. „Eu am
mai făcut o excursie, în urmă cu
30 de ani, în Asia Centrală, pe ur-
mele lui Marco Polo, şi eram cât de
cât familiarizat cu peisajul, dar aici
era altceva. Era o mare foarte fru-
moasă. După mine, Marea Medite-
rană e cea mai frumoasă şi cea mai
picturală”, crede Segărceanu.
Pastelurile, pete de culoare
între tumultoase ceruri

Chiar dacă în ultimii ani artistul
a mai exersat (cu succes!) aceas-
tă tehnic ă, surpriza expoziţiei o
reprezintă numeroasele pasteluri
prezentate – pete de culoare pe
fundaluri întunecate ori în puter-

Iulian Segărceanu
şi peisajul pictural
al Mediteranei

Că Iulian Segărceanu este unul dintre cei mai apreciaţi şi…
populari pictori craioveni o demonstrează fiecare expoziţie a sa:
un eveniment propagat cu repeziciune, aşteptat pentru surpriza pe
care simezele urmează să o dezvăluie şi reunind un număr impre-
sionant de iubitori de artă, dar mai ales ai artistului. La fel s-a
întâmplat şi la cel mai recent vernisaj care l-a avut protagonist,
adică pe 2 iulie, la Galeria „ARTA” a Uniunii Artiştilor Plastici din
România – Filiala Craiova. Cu doza de timiditate şi emotivitate pe
care o afişează în aglomeraţia spaţiilor publice – mai multă degaja-
re în gesturi şi în exprimare având în intimitatea atelierului de
lucru ori a întâlnirilor reconfortante cu prietenii –, Iulian Segăr-
ceanu şi-a întâmpinat publicul cu 74 de lucrări: picturi în ulei re-
dând peisaje din cea mai recentă călătorie a sa la Marea Meditera-
nă, dar şi pasteluri în culori puternic contrastante. Expoziţia este
cu vânzare şi poate fi vizitată şi săptămâna aceasta.

Iulian Segărceanu: „Foarte multă lume a venit,
într-adevăr, la expoziţia mea… Sunt cei mai buni prie-
teni ai mei, sunt oameni care mi-au luat lucrări cred
că de peste 30 de ani. E o prietenie peste ani şi mă
bucur că nu m-au uitat. Asta îmi dă energie. Artistul
creează, într-adevăr, în singurătate, dar când e încon-
jurat de lume parcă are mai multă forţă, mai multă
putere de muncă”.

nic contrast cu acestea, „arunca-
te” ici-colo pe simeze. Între tumul-
toasele ceruri gri-albăstrui ale pei-
sajelor – „iscate” de unde altunde-
va decât din tumultul de stări, sen-
timente şi idei ale artistului –, pas-
telurile sunt puse parcă şi mai mult
în valoare.

„Poate pentru unii este o sur-
priză, deşi a obişnuit publicul, în
ultimii cinci ani, cu lucrările sale
în pastel, executate într-un mod
aparte. Acolo îl descoperim pe Iu-
lian Segărceanu gestualistul, aco-
lo înţelegem ce se întâmplă în pic-
tură cu acele tuşe contrapunctice
de lumină, un fel de joc pe care îl
practică el între cer şi pământ.
Care dintre pictori a trecut prin

şc oala lui
Gheorghe Pe-
traşcu, a lui Lu-
chian, ca să ştie
să se joace cu
nuanţele de ne-
gru? Foarte pu-
ţini în pic tura
ro mâne asc ă.
Poate G.N.G. Vânătoru, de la care
Iulică Segărceanu a învăţat un lu-
cru: că şi negru este una dintre
culorile expresive”, remarca la ver-
nisaj Florin Rogneanu, managerul
Muzeului de Artă din Craiova.
„Culoarea este un har
de la Dumnezeu, se simte”

„Am ţinut mai mult secret pas-
telul… Mi-a fost frică la început

de el.  Dar m-a învăţat maestrul
Penişoară cum să procedez: să
ascund trusa cu uleiuri şi să las
pastelurile pe masă. Şi, în mo-
mentul în care am rămas singur
cu pastelul, am fost obligat să în-
cerc să fac c eva. Din aproape în
aproape am reuşit… Am vrut ini-
ţial să deschid o expoziţie numai
cu pas teluri,  dar, fiindcă nu am

avut atât de multe, am adus ju-
mătate pictură”,  a dezvăluit Iu-
lian Segărceanu.

Cât priveşte cromatica, ar tis-
tul rămâne la părerea că nu poate
fi s tăpânită decât de ac ela care...
s-a născut cu ea: „Desenul se în-
vaţă,  forma se învaţă, dar culoa-
rea nu. Dacă nu te-ai născut co-
lorist… Chiar dacă o înveţi teo-
retic , practic e foarte greu.  Cu-

loarea este un har de la Dumne-
zeu,  se simte. Am încercat să mă
mai colorez un pic în pastel, la
pictură… nu ştiu cât am reuş it”.
Branişte –
unicitatea unui colţ de lume

Oriunde ar ajunge însă în lu-
mea largă – şi sunt puţine loc u-
rile pe c are să nu le fi bătut cu
pasul –, oricâte mirific e peisaje
i-ar desfăta privirea,  artistul păs-
trează mereu în suflet un colţ
anume, în c are se retrage pen-
tru buc uria creaţiei.  E satul său
natal,  de la marginea Craiovei,
„din c are a făcut un subiect im-
portant pentru artele plas tic e ro-
mâneşti”, după cum sublinia Flo-
rin Rogneanu: Braniş te,  c omu-
na Podari. De aici Iulian Segăr-
ceanu nu c onteneşte să se inspi-
re. „Singurul luc ru s tatic  în în-
treaga expoziţie sunt c elebrele
sale autoportrete, adică paiaţele
însingurate.  Pe c are le vedeţi în
Branişte la tot pasul şi c are par
a-i fi zâne bune, a păzi un destin
artistic exemplar…”,  mai spunea
Rogneanu.

Universul loc alităţii natale
şi-a pus mai c u seamă amprenta
asupra creaţiei sale în precedenta
expoziţie de la Galeria „ARTA”,

desc hisă în urmă c u doi ani.
Atunci, artis tul aşeza pe s ime-
ze, alături de câteva peisaje, pes-
te 50 de naturi statice cu f lori. ..
de grădină,  de la Branişte.

***
„Nu pictez ceea ce văd,  c i

transpun c eea ce este asc uns în
spatele imaginii ş i în sufletul
meu. Sunt micile mele gânduri
despre artă, dar de fapt sunt sfa-
turile unui mare pic tor şi profe-
sor – Ilie Marineanu, de c are mă
leagă c ele mai frumoase amintiri,
dar şi cele mai c hinuitoare buc u-
rii artistice”. Es te mărturisirea pe
care Iulian Segărceanu o (re)fa-
ce cu fiecare expoziţie deschisă,
totodată o invitaţie la a-l (re)des-
coperi în spaţiul creaţiei.  Poftiţi,
aşadar, să admiraţi peisajul pic-
tural al Mediteranei, pas telurile
viu colorate,  cele câteva „vene-
ţiene” şi naturi statice cu flori,
frânturile încărc ate de amintiri
din spaţiul natal, ce „îmbracă” în
ac es te zile s imezele Galeriei
„Arta”.  Ac elaşi univers plin de
melancolie ş i vigoare îl înconjoa-
ră la pes te 35 de ani de c reaţie
artistică şi 58 de ani de viaţă, pe
care îi va aniversa în curând –
pe 31 august. La mulţi ani, de
pe-acum, Iulian Segărceanu!
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Laura Hexan, ºefa Departamentului de
Produse de Trezorerie Retail din cadrul

BCR, a precizat într-un comu-
nicat de presã cã BCR oferã
din anul 2009 clienþilor posibi-
litatea de a tranzacþiona (vân-
zare/cumpãrare) aur financiar
(99,99% puritate) sub formã
de lingouri ºi monede de aur

pur de diverse mãrimi ºi gramaje. Aurul
vândut este de cea mai bunã calitate ºi este

furnizat de Austria Mint, o companie
cu o bogatã tradiþie în domeniu ºi care
comercializeazã cu succes aur sub for-
mã de monede ºi lingouri pentru inves-
titorii din întreaga lume.

 “Aurul este un activ care poate fi
inclus în portofoliul fiecãrui investitor fie
ca aur de investiþii fie pentru valoarea
lui numismaticã prin achiziþionarea de
monezi de aur. Tranzacþionãm lingouri
de diferite mãrimi inclusiv cele de 2g,
iar dintre monezi cea mai vândutã este
cea de 1/10 uncie (3.11g) ºi 1 uncie
(31.10g) – Filarmonica. Clienþii noºtri
considerã preþul actual al aurului ca fi-
ind un nivel bun de cumpãrare. Astfel,
volumul tranzacþionat de noi în ultimele
luni, s-a dublat comparativ cu începutul
acestui an“, a adãugat Laura Hexan,
ºefa Departamentului de Produse de
Trezorerie Retail din cadrul BCR.

Banca Comercialã Românã (BCR) a vândut clienþilor sãi, pânã în pre-
zent, peste 2 tone de aur. Media celor mai importante tranzacþii (ca
volum) realizate a fost de peste 40 kg de aur / tranzacþie ºi au fost
efectuate de divizia de Private banking. Valoarea celor 2 tone de aur se
ridicã la aproximativ 300 de milioane de lei.

BCR a vândut peste 2 tone de aur

Vodafone Româ-
nia lanseazã special
pentru judeþul Dolj
douã noi pachete,
Vodafone Smart
Free ºi Vodafone
Easy Free, care
oferã minute ce pot
fi utilizate în orice
reþea naþionalã ºi
SMS-uri naþionale
nelimitate. „Pache-
tul Vodafone Smart
Free ofera 1000 de
minute în reþelele
naþionale, SMS-uri
nelimitate în reþele-
le naþionale, ºi 150
MB trafic de date,
la un cost lunar de
numai 11 Euro cu TVA, împreunã cu
smartphone-ul LG Optimus L5 II, la un
preþ special de 29 de euro. În plus, clienþii
care opteazã pentru un abonament Smart
11 fãrã sã achiziþioneze ºi un telefon în
pachet primesc de douã ori mai mult tra-
fic de date”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al companiei Vodafone.

Pachetul Vodafone Easy Free
include SMS-uri nelimitate

Pachetul Vodafone Easy Free include
SMS-uri nelimitate în reþea, 700 de minute

în reþelele naþionale ºi 25 MB trafic de date,
la costul lunar de 8 euro cu TVA, împreu-
nã cu telefonul Nokia 301, la numai 15 euro.
Minutele naþionale incluse în abonamente-
le Smart free ºi Easy free pot fi folosite ºi
pentru apeluri internaþionale în reþelele fixe
din Europa ºi apeluri cãtre reþelele fixe ºi
mobile din SUA ºi Canada. Mai mult, clien-
þii din acest judeþ pot beneficia de o pro-
moþie specialã, care oferã de douã ori mai
multe minute naþionale pentru abonamen-
tele lansate sãptãmâna aceasta, Vodafone
Smart  ºi Vodafone Easy.

Abonamente speciale ºi beneficii
suplimentare la Vodafone

Smart ºi Easy

Pentru judeþul Dolj,

Daniela Barbu, directorul
executiv al AJOFM Dolj a pre-
cizat cã pentru ocuparea postu-
rilor de barman, ospãtar ºi bu-

cãtar angajatorii germani soli-
citã persoane care au califica-
re profesionalã încheiatã, ex-
perienþã în domeniu ºi cunoºti-
ne bune / foarte bune de limba
germanã (nivel A2 - B1/B2).

„Angajarea se face pe o pe-
rioadã de 6 luni, începând cu

luna octombrie 2013, respectiv
aprilie 2014, în funcþie de an-
gajator. Salariul oferit este de
1500 – 2000 de euro brut/lunã

pentru ospãtar, 1850 – 1950 de
euro brut /lunã pentru barman
ºi 1500 – 2100 de euro brut /
lunã (în funcþie de calificare ºi
experienþa profesionalã) pentru
bucãtar. Timpul de lucru este
de 40 – 45,5 ore/sãptãmânã, se
lucreazã în weekend ºi de sãr-

bãtorile legale. Cazarea poate
fi asiguratã de angajator gra-
tuit / contra cost (270 de euro/
lunã), iar întreþinerea poate fi
gratuitã/negociabilã sau pe
cont propriu”, a mai spus Da-
niela Barbu.

Cunoºtinþe de limba englezã,
o condiþie

Pentru posturile de manager
restaurant a la carte/personal

serviciu organizare banchet,
sunt solicitate persoane care au
atât cunoºtinþe foarte bune de
limbã germanã, nivel C2, cât ºi
cunoºtinþe bune de limba engle-
zã, nivel B2, precum ºi califi-
care ºi experienþã în domeniu.

„Persoanele cu domiciliul în
judeþul Dolj care corespund
cerinþelor posturilor oferite, tre-
buie sã se adreseze Consilie-
rului EURES din cadrul Agen-
þiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj, pentru a
fi înregistrate în baza de date
pentru munca în strãinãtate ºi
pentru a primi invitaþie de par-
ticipare la selecþie”, a mai spus
directorul AJOFM Dolj.

EURES România dispune de 145 de
posturi pentru lucrãtorii calificaþi în dome-
niul hotelier – gastronomic, care doresc sã
desfãºoare o activitate sezonierã în Germa-
nia, pentru care se va organiza selecþie la
Sibiu în zilele de 5 ºi 6 septembrie 2013.
Centrala de Mediere a Strãinilor ºi Spe-

cialiºtilor ZAV Bonn împreunã cu Marriott
Hotel Frankfurt ºi compania Europa Park
Rust oferã locuri de muncã pentru urmãtoa-
rele meserii: barman (30 de posturi), ospã-
tar (60 de posturi), bucãtar (45 de posturi)
ºi manager restaurant a la carte/personal
serviciu organizare banchet (10 posturi).

Germania: Locuri de muncGermania: Locuri de muncGermania: Locuri de muncGermania: Locuri de muncGermania: Locuri de muncããããã în domeniul hotelier în domeniul hotelier în domeniul hotelier în domeniul hotelier în domeniul hotelier
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Deputaþii ºi întreg personalul
Parlamentului European de la
Strasburg ºi Bruxelles au des-
coperit recent cã sistemul de
telefonie al instituþiei a fost în-
locuit cu echipamente ultramo-
derne, de fabricaþie americanã.
O noutate care ar fi trecut ne-
observatã, dacã dezvãluirile
consultantului Edward Snow-
den nu ar fi confirmat cã insti-
tuþiile europene au fost vizate,
în mod special, de Agenþia Na-
þionalã de Securitate din SUA
(NSA), prin giganþii internet.

Cererea de ofertã a Parla-
mentului – Telsis lotul 2 – pu-
blicatã la 9 aprilie 2011, a fost
câºtigatã de filiala belgianã a
British Telecom (BT) ºi “a fost
consideratã cea mai avantajoa-
sã soluþie” pentru echipamen-
tul produs de compania ameri-
canã CISCO, liderul mondial
pe piaþã. Suma totalã plãtitã -
2,3 milioane de euro.

Mai mulþi membri ai Parla-
mentului s-au arãtat surprinºi cã
o instituþie europeanã se dotea-
zã cu echipamente Made in
USA. Contractul cu BT este un
contract cadru de servicii, ceea
ce înseamnã cã au fost defini-
te necesitãþile ºi, chiar dacã
aparþine sistemului CISCO,

În plinã afacere PRISM, Parlamentul EuropeanÎn plinã afacere PRISM, Parlamentul EuropeanÎn plinã afacere PRISM, Parlamentul EuropeanÎn plinã afacere PRISM, Parlamentul EuropeanÎn plinã afacere PRISM, Parlamentul European
se doteazã cu telefoane americanese doteazã cu telefoane americanese doteazã cu telefoane americanese doteazã cu telefoane americanese doteazã cu telefoane americane

este cel mai potrivit. Întreba-
rea este: Parlamentul a dat asi-
gurãri de siguranþã la noile
echipamente Raspunsul este
ambiguu. “Noi definim proprii-
le noastre mãsuri pentru in-
fracstructura comunicaþiilor.
Ele nu sunt partajate cu furni-
zorul”, afirmã reprezentanþii
Parlamentului European.În
apelurile cu exteriorul, Parla-
mentul utilizeazã reþelele publi-
ce ºi se bazeazã pe mã-
surile de securitate lua-
te de  furnizorii de ser-
vicii  internet. Servicii-
le instituþiei nu indicã
dacã au fost luate în
considerare mãsuri
suplimentare.

Contactatã de la Bru-
xelles, compania CIS-
CO nu a dat rãspunsuri
adecvate. La momentul
dezvãluirilor despre pro-
gramul PRISM, privind
implicarea diverºilor
furnizori de servicii,
compania americanã a
publicat un comunicat la
19 iunie, în care nega
orice implicare a sa în
operaþiunile de supra-
veghere. La 9 iunie, co-
tidianul britanic “The

Guardian” a citat CISCO ca
unul dintre furnizorii de rute de
trafic utilizate de cãtre servi-
ciile de informaþii. Între timp,
lucrurile s-au mai complicat.
Astfel, potrivit cotidianului O
Globo, din Portugalia, Agenþia
Naþionalã de Securitate a SUA
a interceptat sute de milioane
de mailuri ºi apeluri telefonice
pentru Brazilia. Ziarul citeazã
documente ale informaticianu-

lui american Edward Snowden.
Guvernul brazilian a calificat
aceste dezvãluiri ca “extrem de
grave”, a declarat purtatorul de
cuvânt al Ministerului Aface-
rilor Externe, Tovar Nunes.
Potrivit O Globo, “pe parcur-
sul ultimului deceniu, persoane-
le rezidente sau în tranzit în
Brazilia, precum ºi companiile
care activeazã în aceastã þarã
au fost spionate de NSA”.

Miºcarea palestinianã Hamas a con-
damnat, ieri, „masacrarea” a zeci de
susþinãtori ai preºedintelui egiptean
Mohamed Morsi, provenit din miºcarea

Fraþii Musulmani ºi înlãturat de la putere
de armatã, ºi a lansat un apel la încetarea
vãrsãrii de sânge. „Hamas condamnã
masacrarea a zeci de civili egipteni

paºnici astãzi în zori, îºi exprimã
profunda durere ºi tristeþe pentru
aceste victime ºi cere evitarea
vãrsãrii sângelui poporului egip-
tean”, se aratã într-un comunicat
al miºcãrii palestiniene.

Potrivit Fraþilor Musulmani, cel
puþin 35 de persoane au fost ucise
ieri de soldaþi ºi poliþiºti în momentul
în care erau pe cale de a se ruga.

Cifrele oferite de serviciile de
urgenþã spun cã bilanþul confruntã-
rilor a fost de cel puþin 42 de
morþi. La rândul sãu, armata
egipteanã a acuzat cã „teroriºti

înarmaþi” au atacat sediul Gãrzii Republi-
cane la Cairo, potrivit unui comunicat citat
de cotidianul de stat Al-Ahram.

ªeful guvernului Hamas din Gaza,
Ismail Haniyeh, lansase vineri un apel la
pãstrarea credinþei în „Primãvara Arabã”,
fãrã a se pronunþa, totuºi, în mod clar
împotriva destituirii lui Mohamed Morsi.
„Anticipãm cã va ieºi un lucru bun din
aceastã primãvarã arabã ºi din aceste
revoluþii arabe din aceastã renaºtere. Ne
aºteptãm ca ciclul primãverii arabe sã
continue pânã ce-ºi va atinge toate obiecti-
vele, pe frontul intern ca ºi pe cel al cauzei
noastre”, a spus Haniyeh. Hamas, provenit
din rândurile Fraþilor Musulmani, salutase
alegerea în iunie 2012 a lui Mohamed
Morsi, ca ºi prãbuºirea preºedintelui Hosni
Mubarak, în februarie 2011.

Hamas condamnã „masacrarea” susþinãtorilor lui Morsi

Un tribunal din China l-a
condamnat azi la moarte pe
fostul ministru al Cãilor Fera-
te, Liu Zhijun (foto), dupã doi
ani de proces, în care a fost
gãsit vinovat de corupþie ºi
abuz de putere. Liu a fost acu-
zat cã a profitat de poziþia pe
care o ocupa ºi a ajutat 11 per-
soane sã câºtige diverse pro-
iecte desfãºurate de ministe-
rul pe care-l conducea, primind
în schimb suma de 10,53 mili-
oane de dolari. Conform rechi-
zitoriului, toate aceste fapte s-
au petrecut în perioada 1986-
2011. Liu, în vârstã de 60 de
ani, a fost desemnat ministrul
cãilor ferate chineze în 2003.
El a fost iniþiatorul construc-
þiei reþelei de mare vitezã. Fra-

tele sãu, Liu Zhixiang, fost ºef
de garã la Wuhan, a fost ºi el
condamnat la moarte, în 2011,
pentru fapte de corupþie ºi
pentru cã a ordonat uciderea
unui contractor care amenin-
þa cã îl va reclama autoritãþi-
lor. Ulterior, pedeapsa i-a fost
comutatã la 16 ani de închisoa-
re. Fostul ministru chinez a fost
demis în februarie 2011, asu-
pra lui planând suspiciuni de
“încãlcãri grave ºi repetate ale
codului disciplinar, dar ºi gra-
ve fapte de corupþie”. Un an
mai târziu, în 2012, fostul dem-
nitar a fost exclus din Partidul
Comunist Chinez. Potrivit sur-
sei citate, demiterea lui din
fruntea ministerului de resort,
a fost pusã ºi pe seama acci-

dentului feroviar din iulie 2011,
care a dus la ciocnirea a douã

trenur i  de  mare  vi tezã  º i
moartea a 40 de pasageri.

Noul preºedinte al Iranului,
Hassan Rohani, va fi învestit
pe 3 august

Hassan Rohani, învingãto-
rul în alegerile prezidenþiale
iraniene, pe 14 iunie, va fi
învestit în funcþie pe 3
august, în cadrul unei cere-
monii, în prezenþa liderului
suprem, ayatollahul Ali
Khamenei. Rohani va avea un
termen de douã sãptãmâni sã
prezinte în faþa Parlamentului
membrii Guvernului. Potrivit
legii iraniene, este necesar ca
fiecare ministru sã obþinã
votul de încredere al Parla-
mentului în mod individual.
Un lider religios moderat,
Rohani a fost ales din primul
tur, cu 50,68% din voturi, pe
14 iunie. Victoria sa a pus
capãt unei perioade de opt
ani de guvernare din partea
lui Mahmoud Ahmadinajed, o
perioadã marcatã printr-o
confruntare cu þãri occidenta-
le privind programul nuclear
controversat al Teheranului.

Un F-16 israelian s-a
prãbuºit în Mediteranã

Armata israelianã a
informat cã un avion de
luptã F-16 s-a prãbuºit în
Marea Mediteranã, la scurt
timp dupã catapultarea celor
doi piloþi. Aparatele F-16
reprezintã coloana vertebralã
a flotei aeriene israeline.
Avionul de vânãtoare are
douã locuri, iar versiunea F-
16I este ultima ºi cea mai
avansatã versiune a modelu-
lui. Toate zborurile de
antrenament ale acestor
aeronave au fost suspendate
ºi s-a declanºat o investiga-
þie care sã determine cauza
accidentului. F-16I este
produs de Lockheed Martin ºi
a intrat în serviciul forþelor
aeriene israeliene în 2004.
Aparatul este capabil sã
poarte rachete aer-aer,
ghidate termic, dar ºi proiec-
tile americane, ghidate
printr-un sistem radar de
ultimã generaþie.

Mii de greci au intrat în grevã

Mii de angajaþi ai sectoru-
lui bugetar din Grecia au
intrat în grevã ieri pentru a
denunþa noile mãsuri de
austeritate negociate cu
creditorii internaþionali.
Aproximativ 4.000 de manifes-
tanþi s-au adunat în faþa
Ministerului Reformei Admi-
nistrative, în centrul Atenei.
La miting au participat
inclusiv agenþi ai poliþiei
municipale afectaþi de planul
de restructurãri. În cadrul
acordului cu Troica (formatã
din Comisia Europeanã,
Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþio-
nal), Atena a promis ieri
desfiinþarea a 4.000 de locuri
de muncã pânã la sfârºitul
acestui an.

China: Fost ministru al Transporturilor, condamnat la moarte
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Anunþul tãu!
S.C. VALEXA ENERGY IZVORU
S.R.L. cu sediul in Municipiul Bucu-
resti, sector 1, strada Iresti, nr. 10, prin
administrator Mirica Daniel anunta
publicul interesat asupra deciziei eta-
pei de incadrare emisa de APM Dolj
pentru PUZ : PARC ENERGIE FO-
TOVOLTAICA, IMPREJMUIRE TE-
REN, ACCESE DRUMURI - MUNICI-
PIUL CALAFAT, PARCELA 111, TAR-
LAUA 856, JUDETUL DOLJ. Planul
nu necesita evaluare de mediu si nu
se supune evaluarii adecvate, ur-
mand a fi supus procedurii de ad-
optare fara aviz de mediu. Documen-
tatia care a stat la baza luarii deciziei
etapei de incadrare poate fi consul-
tata in zilele de luni-joi intre orele 8.00-
14.00 la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj, strada Petru
Rares nr. 1, Craiova sau pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj (fax; 0251-419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro ) in
termen de 10 zile calendaristice de la
data publicarii in mass-media.
Comuna Pieleºti anunþã publicul
interesat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a acordului de me-
diu privind proiectul „Moderniza-
re strãzi de interes local, comuna
Pieleºti” ce se desfãºoarã în comu-
na Pieleºti. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 zil-
nic între orele 9.00-14.00.
AMG MINERALS SRL cu sediul în
Moþãþei, nr. 530, judeþul Dolj, intenþio-
neazã sã realizeze lucrãrile privind
investiþia „Extragere agregate mine-
rale în scopul reprofilãrii albiei ºi re-
gularizãrii fluviului Dunãre localizat pe
raza comunei Basarabi, judeþul Dolj”.
Pentru informaþii puteþi contacta nu-
mãrul de telefon 0730/098671.

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

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bãtrâ-
ne. 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
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje.Tele-
fon: 0744/869.870.
Ofer consultanþã ju-
ridicã. Telefon: 0766/
707.050.
Dezmembrez Fiat
Bravo 1,2/1,6V, an
fabricaþie 2000. Te-
lefon: 0760/769.245.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734 /952 .717 ;
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.

Vând apartament 2
camere, etaj 2/4,
Craiova central. Te-
lefon: 0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Te-
lefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoane,
ultracentral. Tele-
fon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.

Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp,
Podari, între case,
în construcþii, utili-
tãþi, preþ 8 Euro/mp,
neg. Telefon: 0765/
680.890.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
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Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon:
0723/ 253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str.
Poºtei/Pelinului), uti-
litãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu
dublã ieºire, de-
chidere 34 m, pa-
ralel cu drumul
european. Tele-
fon: 0766/440.456.

Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intra-
vilan Pieleºti
(Peugeot), certifi-
cat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.

Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746 /467 .922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ
3200 euro, negocia-
bil. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251 /415 .863 .
0765/ 027.337.
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Te-
lefon: 0728/896.048.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg- Jiu. Telefon:
0722/528.202.

Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut -
70 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã
pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum
ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.

Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.



12 / cuvântul libertãþii marþi, 9 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2  lei/
buc. Telefon: 0251/
415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt,
pãr negru. Telefon:
0251/531.294.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785 /634 .748 ;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351 /425 .977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731 /989 .215 ;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cura-
te, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi
la gurã. Telefon:
0761/355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770 /682 .710 ;
0351/464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat- fermoar-
nasturi-tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Te-
lefon: 0741/772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr aparta-
ment 2 camere par-
ter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/
548.459.
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GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, maximum
etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de
tricotat, fineþea 6-
7. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr maºinã
de tricotat marca
Dubet sau Dia-
mant.  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 garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez la fa-
milie (salariaþi)
apartament 2
camere semide-
comandat Ca-
lea Bucureºti,
etj. 2, tot con-
fortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.

Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou,
depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251 /429 .943;
0742/450.724.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.

CERERI
Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Bres-
tei. Preþ convena-
bil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749 /287 .709 ;
0763/787.678.
Doresc sã închi-
riez apartament 2
camere, zona 1
Mai. Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Promoþia anului
1979 a Colegiului
Naþional Elena
Cuza, secþia uman,
anunþã aniversa-
rea a 34 de ani de
la absolvire. Relaþii
la telefon: 0766/
656.844 – d.na
Marinica Paºoi.
Ofer gratis gospo-
dãrie ºi teren unei
persoane (familii)
nevoiaºe dar serioa-
se sã ºtie sã o în-
treþinã ºi admnistre-
ze. Telefon: 0351/
809.908.

S.C. PIETE ªI
TÂRGURI CRAIO-
VA SRL organizea-
zã concurs, proba
practicã ºi interviu,
pentru ocuparea a
patru posturi vacan-
te de muncitor ne-
calificat, perioadã
nedeterminatã, în
data de 29.07.2013
orele  11.00, la se-
diul din str. Calea
Bucuresti nr. 51.
Dosarul de înscrie-
re se va depune
pânã la data de
23.07.2013, orele
10.00, la sediul SC
PIEÞE ªI TÂR-
GURI CRAIOVA
SRL - Comparti-
mentul Resurse
Umane, Salarizare.
Relaþii suplimentare
la  numãrul de tele-
fon: 0251/410.696.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova, si-
tuatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera / ob-
iect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
S.C. AGRI KICOS
SRL anunþã pierderea
Certificatului Consta-
tator din data de
22.07.2011, conform
Declaraþiei nr. 49362
din 19.07.2011. Se de-
clarã nul.

DECESE
Familia  profund
îndureratã anun-
þã trecerea în ne-
fiinþã, dupã o
grea suferinþã, a
celui care a fost
ZUICAN MARIN
(71 ani) comuna
Goicea, judeþul
Dolj. Dumnezeu
sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace.
CONDOLEANÞE
Familia Dumitru
Marin este alãturi
de Constantines-
cu Constantin la
decesul sorei
sale. Sincere con-
doleanþe familiei
îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Andy Murray a devenit, dumi-
nicã, primul britanic care-ºi trece
în palmares titlul la Wimbledon,
dupã 77 de ani! Scoþianul, favorit
2 în faþa propriilor fani, a câºtigat
în minimum de seturi, 6-4, 7-5, 6-
4, în 3 ore ºi 9 minute, finala dis-
putã în compania liderului mondial,
Novak Djokovici. Semifinala epui-
zantã cu Del Potro ºi-a spus cu-
vântul în ceea ce-l priveºte pe sârb,
acesta neregãsindu-ºi nicicum ca-
denþa. Ultimul britanic care reuºi-
se sã se impunã pe iarba londone-
zã fusese Fred Perry, în 1936.

„Sã câºtig turneul de la Wim-
bledon este punctul culminant al
carierei mele. Ultimele puncte ale
finalei au fost cele mai dificile din
viaþa mea. Nu îmi vine sã cred cã
am câºtigat. A fost un meci extrem
de solicitant din punct de vedere
fizic. ªi psihic, ultimul game va
rãmâne cel mai greu din viaþa mea.

� Catalanii de la Sport.es
au notat, ieri, cã Wayne
Rooney este aproape de a
semna cu Barcelona. Campio-
nii Spaniei au propus un
schimb cu David Villa ºi
Thiago Alcantara plus alte
patru milioane de euro pentru
a ajunge la suma cerutã de
United: 30 de milioane de
euro. “E cea mai buna soluþie
pentru ambele cluburi”, a
anunþat sursa citatã, scriind cã
Villa ºi Alcantara au ºanse mici
sã prinda un loc în echipã în
acest sezon, în timp ce
Rooney ar atrage sume impor-
tante din vânzarea de tricouri.

� Dupã ce i-a transferat
pe Casemiro, Carvajal ºi Isco
pânã acum, Real Madrid mai ºi
vinde. Anterior despãrþirii de
Ricardo Carvalho, care a
ajuns, liber de contract, la AS
Monaco, un alt “galactic” îºi
va face bagajele.

Jose Maria Callejon va pleca
la Napoli, în schimbul a 10
milioane de euro, urmând sã
câºtige la vicecampioana Italiei
3,5 milioane de euro anual.

� E oficial! Eric Abidal a
semnat cu AS Monaco. Fostul
star de la Barcelona a venit
gratis dupã despãrþirea de
catalani ºi va câºtiga 6 milioa-
ne de euro în urmãtorul sezon.
El are opþiune de prelungire
pentru încã un an. Abidal a
mai evoluat pentru monegasci
între 2000 ºi 2002.

� În afarã de Bursaspor,
Bogdan Stancu mai are o
propunere! Una chiar dintr-un
campionat tare, Bundesliga!
Werder Bremen îl vrea ºi i-a
fãcut o ofertã concretã, a
anunþat, ieri, presa din Turcia.

Dacã merge la echipa lui
Robin Dutt, Stancu, retrogra-
dat sezonul trecut cu Or-
duspor, intrã într-un proiect
de reconstrucþie în urma
cãruia Werder sperã sa revinã
în topul fotbalului german.
Speriatã cu retrogradarea
sezonul trecut, Bremen vrea
acum sã se batã cel puþin
pentru un loc de Europa
League!

Murray a rescris istoria,Murray a rescris istoria,Murray a rescris istoria,Murray a rescris istoria,Murray a rescris istoria,
încoronându-se la Wimbledon!încoronându-se la Wimbledon!încoronându-se la Wimbledon!încoronându-se la Wimbledon!încoronându-se la Wimbledon!

„Aceasta este povestea carierei mele”

Am perseverat. Aceasta este po-
vestea carierei mele. Am avut în-
frângeri grele, dar în fiecare an mi-
am îmbunãtãþit jocul. Am continuat
sã învãþ ºi sã muncesc cât de mult
am putut”, a declarat la finele me-
ciului Andy Murray, care astfel s-
a revanºat în faþa lui Djokovici,
dupã finala pierdutã în luna ianua-
rie, la Australian Open.

Douã titluri de Grand Slam are
acum în palmares Murray, cel de
duminicã adãugându-i-se triumfului
de la US Open, din 2012. An în
care a devenit ºi campion olimpic,
de asemenea la Londra.

Reamintim, la feminin, într-o
finalã mai mult decât surprinzã-
toare, s-a impus franþuzoaica
Marion Bartoli (favoritã 15), scor
6-1, 6-4 cu germanca Sabine Li-
sicki (cap de serie 23). Trecând
la probele de dublu, la masculin
au câºtigat principalii favoriþi, ge-

menii americani Bob ºi Mike Bry-
an, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4, cu pere-
chea Ivan Dodig/Marcelo Melo
(Croaþia/Brazilia), cap de serie
numãrul 12, la feminin a izbândit
perechea compusã din Su-Wei
Hsieh ºi Shuai Peng (Taiwan/Chi-
na), favorite 8, 7-6 (1), 6-1 în faþa

australiencelor Ashleig Barty/Ca-
sey Dellaqua, favorite 12, în timp
ce la mixt au ridicat trofeul Da-
niel Nestor (Canada) ºi Kristina
Mladenovici (Franþa), cap de se-
rie nr. 8, scor 5-7, 6-2, 8-6 cu
Bruno Soares (Brazilia) ºi Lysa
Reymond (SUA), favoriþii nr. 1.

FC Liverpool a declinat o ofer-
tã de 35 de milioane de euro (30

Liverpool a refuzat o ofertã
de la Arsenal pentru Suarez

de milioane de lire sterline) venitã
de la rivala Arsenal Londra pentru
Luis Suarez, potrivit presei engle-
ze apãrute ieri.

“Cormoranii” nu vor sã se des-
partã de atacantul uruguayan de 26
de ani, care mai este dorit ºi de
Real Madrid, pentru o sumã mai
micã de 60 de milioane de euro.

În tot acest timp, Arsenal tato-
neazã mai multe piste, fãcând o
ofertã ºi pentru atacantul argenti-
nian al lui Real, Gonzalo Higuain!
Au primit însã acelaºi rãspuns,
“galacticii” considerând suma de
27 de milioane de euro prea micã
pentru a-i da drumul sud-ameri-
canului.

Dupã ce a semnat
un acord pe trei ani
cu Al Ahli Dubai,
unde va încasa nu-
mai puþin de patru
milioane de euro sta-
gional, Cosmin Olã-
roiu, venit de la Al
Ain (echipã tot din
capitala Emiratelor),
s-a instalat pe locul
10 într-un clasament
al celor mai bine plã-
tiþi tehnicieni din
lume, fãcând referire aici doar la
echipe de club.

Primul în ierarhie este Pep Guar-
diola (Bayern Munchen – 17 mil.
euro), însoþit pe podium de Mar-
cello Lippi (Guangzhou/China –
10,2) ºi de Jose Mourinho (Chel-
sea – 10). Urmeazã, în ordine, Ar-
sene Wenger (Arsenal – 8,8),
Guus Hiddink (Anji – 7,8), Carlo
Ancelotti (Real Madrid – 7), Tito
Vilanova (Barcelona – 6), David
Moyes (Man. United – 4,7), res-

Olãroiu, în Top 10 cei mai bine
plãtiþi antrenori din lume

pectiv Andre Villas-Boas (Totten-
ham – 4,2).

În topul antrenorilor români,
Olãroiu îi devanseazã pe Mircea
Lucescu (ªahtior – 3,5) ºi pe Dan
Petrescu (Dinamo Moscova – 2,5).

La noua sa echipã, Olãroiu îl va
avea secund pe fostul “Balon de
Aur”, italianul Fabio Cannavaro.

Al Ahli a mai fost pregãtitã de
un român în perioada 2003-2005,
când la conducerea tehnicã s-a
aflat Ilie Balaci.

CM UNDER 20 (TURCIA) – SFERTURI DE FINALÃ
Duminicã
Irak – Coreea S. 3-3, 5-4 lov. dep.
(Feyez 21 pen., Shakor 42, 118 / Chang-Hoon 25, Gwang-Hoon 50, Hyun-Cheol 120+2).
Ghana – Chile 4-3 prel.
(Odjer 11, Assifuah 72, 120+1, Salifu 113 / Castillo 23, Henriquez 27, 98).
Sâmbãtã, Uruguay a provocat o imensã surprizã prin eliminarea Spaniei, 1-0 (Avenatti 103), în timp ce Franþa a trecut

la scor de Uzbekistan, 4-0 (Sanogo 31, Pogba 35 pen., Thauvin 43 pen., Zouma 64).
Program semifinale (mâine, 10 iulie): Franþa – Ghana (18:00), Irak – Uruguay (21:00). Ambele jocuri vor fi în direct

pe canalul Eurosport.

Digi Sport 1
3:50 – FOTBAL – Cupa Liberta-

dores, semifinale, manºa retur: De-
portiva Santa Fe (Columbia) – Olim-
pia Asuncion (Paraguay), în tur 0-2.

Sport.ro
19:00 – FOTBAL – Meci amical:

PSG – Sturm Graz.
GSP TV

21:00 – BILIARD – Cupa GSP TV:
etapa a 9-a.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL I PRELIMINAR – MANªA A DOUA
Astãzi în tur

Streymur (Fer) – Lusitanos (And) 2-2
Tre Penne (San M) – Shirak FC (Arm) 0-3

LIGA EUROPA – TURUL I PRELIMINAR – MANªA A DOUA
Astãzi în tur

FC Mika (Arm) – Rudar Pljevlja (Mun) 0-1
TPS Turku (Fin) – Jeunesse D’Esch (Lux) 0-2
Differdange 03 (Lux) – Laci (Alb) 1-0
Alte 35 de jocuri, printre care ºi Astra Giurgiu – Domzale (Slovenia), în tur 1-0, vor avea loc joi.

Eurosport
15:00 – CICLISM – Turul Fran-

þei: etapa a 10-a (Saint Gildas des Bois
– Saint Malo) / 19:00 – ATLETISM
– Universiada de la Kazan (Rusia):
etapa a treia.

Eurosport 2
Universiada de la Kazan: 8:00 –

ATLETISM: etapa a treia / 14:00,
17:00, 19:00 – VOLEI (F) – faza gru-
pelor: Norvegia – Brazilia, Rusia –
Polonia, Cehia – SUA.
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Etapa I – 20 iulie

Corona Braºov – Oþelul Galaþi
Universitatea Cluj – Petrolul Ploieºti
Pandurii Târgu Jiu – FC Braºov
Sãgeata Nãvodari – Gaz Metan Mediaº
ACS Poli Timiºoara – Dinamo Bucureºti
FC Botoºani – CFR Cluj
FC Vaslui – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
Viitorul Constanþa – Astra Giurgiu
Steaua Bucureºti - Ceahlãul Piatra Neamþ

Etapa a II-a – 27 iulie

Oþelul Galaþi – Universitatea Cluj
Petrolul Ploieºti – Pandurii Târgu Jiu
FC Braºov – Sãgeata Nãvodari
Gaz Metan Mediaº – FC Botoºani
Dinamo Bucureºti – FC Vaslui
CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Viitorul Constanþa
Astra Giurgiu – Steaua Bucureºti
Ceahlãul Piatra Neamþ – Corona Braºov

Etapa a III-a – 3 august

Corona Braºov – Astra Giurgiu
Universitatea Cluj – Ceahlãul Piatra Neamþ
Pandurii Târgu Jiu – Oþelul Galaþi
ACS Poli Timiºoara – Gaz Metan Mediaº
FC Botoºani – Sãgeata Nãvodari
FC Vaslui – CFR Cluj
Viitorul Constanþa – Dinamo Bucureºti
Steaua Bucureºti – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
Petrolul Ploieºti – FC Braºov

Etapa a IV-a – 10 august

Sãgeata Nãvodari – ACS Poli Timiºoara
Oþelul Galaþi – Petrolul Ploieºti
FC Braºov – FC Botoºani
Gaz Metan Mediaº – FC Vaslui
Dinamo Bucureºti – Steaua Bucureºti
CFR Cluj – Viitorul Constanþa
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Corona Braºov
Astra Giurgiu – Universitatea Cluj
Ceahlãul Piatra Neamþ – Pandurii Târgu Jiu

Etapa a V-a – 17 august

Corona Braºov – Dinamo Bucureºti
Universitatea Cluj – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
Pandurii Târgu Jiu – Astra Giurgiu
ACS Poli Timiºoara – FC Botoºani
FC Vaslui – Sãgeata Nãvodari
Viitorul Constanþa – Gaz Metan Mediaº
Steaua Bucureºti – CFR Cluj
Oþelul Galaþi – FC Braºov
Petrolul Ploieºti – Ceahlãul Piatra Neamþ

Etapa VI-a – 24 august

Sãgeata Nãvodari – Viitorul Constanþa
FC Botoºani – FC Vaslui
FC Braºov – ACS Poli Timiºoara
Gaz Metan Mediaº – Steaua Bucureºti
Dinamo Bucureºti – Universitatea Cluj
CFR Cluj – Corona Braºov
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu
Astra Giurgiu – Petrolul Ploieºti
Ceahlãul Piatra Neamþ – Oþelul Galaþi

Etapa a VII-a – 31 august

Corona Braºov – Gaz Metan Mediaº
Universitatea Cluj – CFR Cluj
Pandurii Târgu Jiu – Dinamo Bucureºti
FC Vaslui – ACS Poli Timiºoara
Viitorul Constanþa – FC Botoºani
Steaua Bucureºti – Sãgeata Nãvodari
Oþelul Galaþi – Astra Giurgiu
Petrolul Ploieºti – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
Ceahlãul Piatra Neamþ – FC Braºov

Etapa a VIII-a – 14 septembrie

Sãgeata Nãvodari – Corona Braºov
ACS Poli Timiºoara – Viitorul Constanþa
FC Botoºani – Steaua Bucureºti
FC Braºov – FC Vaslui
Gaz Metan Mediaº – Universitatea Cluj
Dinamo Bucureºti – Petrolul Ploieºti
CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Oþelul Galaþi
Astra Giurgiu – Ceahlãul Piatra Neamþ

Etapa a IX-a – 21 septembrie

Corona Braºov – FC Botoºani
Universitatea Cluj – Sãgeata Nãvodari
Pandurii Târgu Jiu – Gaz Metan Mediaº
Viitorul Constanþa – FC Vaslui
Steaua Bucureºti – ACS Poli Timiºoara
Oþelul Galaþi – Dinamo Bucureºti
Petrolul Ploieºti – CFR Cluj
Astra Giurgiu – FC Braºov
Ceahlãul Piatra Neamþ – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna

Etapa a X-a – 28 septembrie

Sãgeata Nãvodari – Pandurii Târgu Jiu
ACS Poli Timiºoara – Corona Braºov
FC Botoºani – Universitatea Cluj
FC Vaslui – Steaua Bucureºti
FC Braºov – Viitorul Constanþa
Gaz Metan Mediaº – Petrolul Ploieºti
Dinamo Bucureºti – Ceahlãul Piatra Neamþ
CFR Cluj – Oþelul Galaþi
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Astra Giurgiu

Etapa a XI-a – 5 octombrie

Corona Braºov – FC Vaslui
Universitatea Cluj – ACS Poli Timiºoara
Pandurii Târgu Jiu – FC Botoºani
Steaua Bucureºti – Viitorul Constanþa
Oþelul Galaþi – Gaz Metan Mediaº
Petrolul Ploieºti – Sãgeata Nãvodari
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – FC Braºov
Astra Giurgiu – Dinamo Bucureºti
Ceahlãul Piatra Neamþ – CFR Cluj

Etapa a XII-a – 19 octombrie

Sãgeata Nãvodari – Oþelul Galaþi
ACS Poli Timiºoara – Pandurii Târgu Jiu
FC Botoºani – Petrolul Ploieºti
FC Vaslui – Universitatea Cluj
Viitorul Constanþa – Corona Braºov
FC Braºov – Steaua Bucureºti
Gaz Metan Mediaº – Ceahlãul Piatra Neamþ
Dinamo Bucureºti – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
CFR Cluj – Astra Giurgiu

Etapa a XIII-a – 26 octombrie

Corona Braºov – Steaua Bucureºti
Universitatea Cluj – Viitorul Constanþa
Pandurii Târgu Jiu – FC Vaslui
Oþelul Galaþi – FC Botoºani
Petrolul Ploieºti – ACS Poli Timiºoara
Dinamo Bucureºti – FC Braºov
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – CFR Cluj
Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaº
Ceahlãul Piatra Neamþ – Sãgeata Nãvodari

Etapa a XIV-a – 2 noiembrie

Corona Braºov – FC Braºov
Sãgeata Nãvodari – Astra Giurgiu
ACS Poli Timiºoara – Oþelul Galaþi
FC Botoºani – Ceahlãul Piatra Neamþ
FC Vaslui – Petrolul Ploieºti
Viitorul Constanþa – Pandurii Târgu Jiu
Steaua Bucureºti – Universitatea Cluj
Gaz Metan Mediaº – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
CFR Cluj – Dinamo Bucureºti

Etapa a XV-a – 9 noiembrie

Universitatea Cluj – Corona Braºov
Pandurii Târgu Jiu – Steaua Bucureºti
Oþelul Galaþi – FC Vaslui
Petrolul Ploieºti – Viitorul Constanþa
FC Braºov – CFR Cluj
Dinamo Bucureºti – Gaz Metan Mediaº
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – Sãgeata Nãvodari
Astra Giurgiu – FC Botoºani
Ceahlãul Piatra Neamþ - ACS Poli Timiºoara

Etapa a XVI-a – 23 noiembrie

Corona Braºov – Pandurii Târgu Jiu
Universitatea Cluj – FC Braºov
Sãgeata Nãvodari – Dinamo Bucureºti
ACS Poli Timiºoara – Astra Giurgiu
FC Botoºani – Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna
FC Vaslui – Ceahlãul Piatra Neamþ
Viitorul Constanþa – Oþelul Galaþi
Steaua Bucureºti – Petrolul Ploieºti
Gaz Metan Mediaº – CFR Cluj

Etapa a XVII-a – 30 noiembrie

Pandurii Târgu Jiu – Universitatea Cluj
Oþelul Galaþi – Steaua Bucureºti
Petrolul Ploieºti – Corona Braºov
FC Braºov – Gaz Metan Mediaº
Dinamo Bucureºti – FC Botoºani
CFR Cluj – Sãgeata Nãvodari
Rapid Bucureºti / Concordia Chiajna – ACS Poli Timiºoara
Astra Giurgiu – FC Vaslui
Ceahlãul Piatra Neamþ – Viitorul Constanþa

Cea de-a 18-a participantã în sezonul viitorul al Ligii I va
fi desemnatã în urma unui meci de baraj între echipele Rapid
Bucureºti ºi Concordia Chiajna, care va avea loc sâmbãtã.
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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)

Misterul care planează asupra
componenţei lotului CS Universi-
tatea Craiova ar trebui să fie înde-
părtat în zilele următoare, când ar
trebui să fie prezentaţi jucătorii şi
staff-ul tehnic.  Numai că vizita
medicală şi pregătirea de vară vor
fi efectuate în Bucureşti, fapt con-
firmat ieri de primarul Lia Olguţa
Vasilescu, doar conferinţa de pre-
zentare, programată joi, având
şanse de a avea loc în Bănie. Edi-
lul-şef a motivat exilul prematur al
echipei prin lipsa condiţiilor de pre-
gătire, după ce cantonamentul din
Lunca Jiului şi stadionul „Ion Oble-
menco” au intrat în reparaţii gene-
rale, din cauza condiţiilor precare
în care au fost preluate de munici-
palitate.  „Miercuri va fi vizita me-
dicală care se face la Bucureşti, joi
va fi o conferinţă de presă la care
o să îmi permiteţi să nu mai parti-
cip, pentru că eu, în afară de sta-
dion, nu ar trebui să mai fiu inte-
resată de acum înainte de alte lu-
cruri în ceea ce priveşte echipa de
fotbal. În orice caz, în mod sigur,
echipa va intra în cantonament în
altă parte decât în Craiova. Ne-am
fi dorit din toată inima ca să vină
să se antreneze aici, dar aţi văzut
care e starea c antonamentului.
Până când nu ne va fi predat prin
hotărâre de guvern, ca să putem
să inves tim, este foarte clar  că
echipa nu poate să se antreneze
aici” a declarat primarul Craiovei.
Totuşi, terenurile de antrenament
„Petre Deselnicu” şi „Zoltan Cri-
şan” sunt impecabile şi ar fi putut
fi folosite fără probleme de alb-al-
baştri. Pe de altă parte, absenţa din

CS Universitatea se autoexilează

Adrian Mititelu s-a arătat nemul-
ţumit de termenul de judecată im-
pus în procesul deschis de DNA
contra lui Mircea Sandu şi Dumitru
Dragomir, solicitând devansarea ter-
menului de judecată, impus pentru
12 septembrie, iar motivele au fost
enumerate ieri pe site-ul fcuniver-
sitatea.ro. „Sesizare făcută către
preşedintele completului de judeca-
tă cu privire la faptul că inculpaţii
Sandu Mircea, Dragomir Dumitru
şi FRF continuă să săvarşească in-
fracţiuni cu privire la FC Universi-
tatea Craiova, în sensul că aceştia
au pus la cale, împreună cu alte
persoane, înfiinţarea unui club spor-
tiv cu un nume similar, cu scopul
vădit de a substitui FC Universita-
tea Craiova, inculpaţii încurajând pe
cale oficială şi făcând referiri min-

Echipa municipalităţii va efectua vizita medicală
şi se va pregăti în Bucureşti

Bănie, dar şi informaţiile oferite cu
linguriţa presei şi suporterilor ali-
mentează vocile care
pretind că echipa CS
Univers itatea es te
aflată sub influenţa
FRF.  Până pe 22 iu-
lie, Linc ar ar trebui
să-şi antreneze jucă-
torii la o bază de pre-
gătire din Bucureşti,
Buftea sau Mogo-
şoaia,  apoi lotul se
va deplasa în Serbia
pentru un prim can-
tonament,  urmând
c a la revenirea în
ţară să fie efectuat
un stagiu de pregă-
tire la munte.

Gângioveanu
şi Firţulescu,
sub comanda
lui Lincar?

În ciuda discreţiei
care se vrea menţi-
nută în privinţa lotu-
lui de juc ători, mai
multe nume de juc ă-
tori au fost avansate
pentru a face parte din lotul CS
Universitatea Craiova. Singurul
autoconfirmat a fost cel al lui Flo-
rian Pârvu, un mijlocaş  de 22 de
ani, fost căpitan la CSM Rm. Vâl-
cea, echipa aflată aproape de o
mutare la Reş iţa.  De asemenea,
foştii jucători ai Ştiinţei, Cosmin
Gângioveanu şi Dragoş  Fir ţules-
cu, sunt în c ărţi pentru a evolua

la CS Univers itatea Craiova. Alţi
potenţiali componenţi ai lotului

sunt portarul Cosmin Vâtcă (31
de ani),  fost la Oţelul,  Steaua,
Gaz Metan Mediaş şi Viitorul Con-
stanţa,  mijlocaşul Enac he Câju
(29 de ani), ex-Bistriţa,  CSM Rm.
Vâlcea,  Delta Tulcea,  Ramses
Gado (31 de ani) fundaş dreapta
la FC Bihor ş i mijloc aş central la
Oţelul sau CSMS Iaşi şi Marius
Onofraş (32 de ani),  extrema
care a trrecut pe la Iaşi, Urziceni,

Steaua şi FC Braşov. Alţi fotba-
lişti de la CSM Rm. Vâlcea cu
şanse de a evolua pe „Ion Oble-
menc o” sunt fundaşul Bogdan
Vătăjelu (20 de ani) , internaţio-
nal de tineret,  originar  din Ostro-
veni, atacantul Dan Gogoşoiu (22
de ani), c are s-a format la junio-
rii Ştiinţei şi a apucat să debute-
ze pentru echipa din Bănie înain-
te de dezafiliere şi mijloc aşul Oc-
tavian Vasile, 22 de ani.

Trei ieşeni în vizorul lui Codoban
Ultimele informaţii,  chiar din

preajma impresarului Ioan Codo-
ban,  îi dau ca ac ontaţi de CS Uni-
versitatea pe tinerii jucători ai Ia-
ş iului,  Adrian Avrămia,  Andrei
Herghelegiu ş i Narc is  Bădic ,
ac eştia f iind sub contract de im-
presariere cu Ioan Codoban. Cei
trei sunt internaţionali de tineret
şi au depus memorii pentru a de-
veni liberi de c ontracte. Pentru
Avrămia ş i Herghelegiu,  Iaşiul a

primit oferte de la Pandurii Târ-
gu Jiu,  pe care le-a refuzat în
condiţiile în care jucătorii mai au
un an de c ontract cu clubul din
Copou.  „Dacă se respectă regu-
lamentele de către comisiile fe-
derale, jucătorii nu au cum să nu
plece de la Iaşi, c lub care însă
va încasa îndemnizaţia de forma-
re a lor.  Ba chiar situaţia lui Bă-
dic es te şi mai uşor de rezolvat,
deoarece în sezonul trecut nu a
bifat nici măcar cele patru parti-
de prevăzute de regulamente”,  a
declarat Ionel Codoban. Andrei
Herghelegiu (21 de ani) este ata-
cant ş i a marcat 9 goluri în 70 de
meciuri pentru CSMS Iaşi,  fiind
selecţionat de 4 ori la naţionala
de tineret de Emil Săndoi. La fel
ca Herghelegiu, s toperul Adrian
Avrămia (21 de ani) este compo-
nent de bază al Iaşiului şi al naţi-
onalei de tineret.  Mijlocaşul stân-
ga Narcis  Bădic (22 de ani)  a
apărut destul de puţin în forma-
ţia ieşeană până acum.

Mititelu vrea ca Sandu şi Dragomir
să fie judecaţi mai repede

cinoase în mass media cu privire la
continuitatea FC Universitatea Cra-
iova. Inculpaţii refuză, în mod os-
tentativ şi repetat, să trateze cu res-
pect FC Universitatea Craiova, re-
fuzând sa înregistreze actele clubu-
lui la Registratura FRF, şicanându-
i pe angajaţii delegaţi de către club
prin impunerea de multe ore de aş-
teptare, solicitarea de aprobare a
diversor persoane din cadrul FRF,
care nu sunt in instituţie şi care nu
necesită astfel de aprobări, pentru
a înregistra actele clubului. De ase-
menea, la instigarea lui Sandu Mir-
cea, Dragomir Dumitru şi FRF, pri-
marul Vasilescu al Craiovei a dat
dispoziţie, în afara legii, ca FC Uni-
versitatea Craiova să nu mai aibă
acces în Complexul sportiv «Ion
Oblemenco», aceasta semnând şi

un contract de asociere cu o per-
soană juridică privată, cu scopul de-
clarat de a înfiinţa un nou club care
să evolueze direct în cadrul Ligii a
II-a, fără a mai ţine cont de preve-
derile legale si regulamentare în vi-
goare, club care sa substituie FC
Universitatea Craiova în competi-
ţiile naţionale fotbalistice. Având în
vedere aceste acţiuni, FC Universi-
tatea a solicitat preschimbarea ter-
menului de judecată din 12 septem-
brie 2013, pentru o dată cât mai
apropiată” se arată în comunicatul
lui Mititelu.

Olguţa Vasilescu:
„Mititelu nu va face echipă”
Primarul Lia Olguţa Vasilescu a

vorbit ieri despre „legitimitatea” clu-
bului CS Universitatea Craiova,
confirmând că acesta este conti-
nuatorul de drept al Ştiinţei. Pri-
marul a reiterat ideea conform că-
reia Adrian Mititelu nu va reuşi să-
şi readucă ec hipa în competiţii.
„Nu mă interesează echipa dom-
nului Mititelu, este liber să facă ce
crede dumnealui de cuviinţă. Din

punctul meu de vedere, dacă aş fi
avut măcar o singură urmă de în-
credere că va face echipă, nu aş fi
mers mai departe cu acest proiect.
Nu mai primesc ameninţări, dar mi
se scrie pe facebook să nu recu-
noaştem altă echipă decât Univer-

sitatea Craiova. Eu spun că e tot
Universitatea Craiova, ba chiar mai
mult, e clubul-mamă. Şi dacă e cea
recunoscută de gloriile care au fă-
cut performanţă, asta trebuie să fie
Universitatea Craiova, şi nu alta” a
declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Dragoş
Firţulescu


