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OFF-uri de GABRIEL
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- Când nevasta i-a reproşat că de
ziua ei nu i-a cumpărat nimic, Po-
pescu i-a spus că n-a ştiut că ea are
ceva de vânzare.

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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Speranţa elevilor doljeni stă în reevaluare
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Prima sesiune de bacalaureat din acest an s-a
finalizat cu procent mic de promovare. Peste 3.200
de candidaţi au picat examenul de maturitate la
nivelul judeţului Dolj. Candidaţii care s-au simţit
nedreptăţiţi au avut ocazia, luni, imediat după afi-
şarea rezultatelor, să depună contestaţii. În jude-
ţul nostru s-au înregistrat, astfel, 1.371 de cereri
de reevaluare a lucrărilor. Potrivit vicepreşedinte-

lui Comisiei Judeţene de Bacalaureat, Alexandri-
na Năstase, cele mai multe solicitări de recorecta-
re au fost înregistrate în acest an la Limba şi lite-
ratura română – 438. La disciplina la care anul tre-
cut elevii au picat “pe capete” – Matematică – au
fost depuse 403 contestaţii, această materie fiind
obligatorie la examen în cazul elevilor care sunt
înscrişi la specializări de profil real şi tehnic.

Goieşti: comuna
cu 13 sate
şi trei poduri
peste Amaradia

O delegaţie oficială
din Kurdistan
vizitează Craiova

O delegaţie  mare, compusă din
înalte oficialităţi şi importanţi oa-
me ni de afaceri din Sulaimaniy-
ah, Irak,  vizite ază,  în ace ste  zile,
Craiova. Oaspeţii vor vizita insti-
tuţiile publice locale, având pro-
gramate întâlniri cu preşe dinte-
le Consiliului Judeţean Dolj şi pri-
marul Lia Olguţa Vas ile scu. În
mod special, irakienii sunt inte-
re saţi ca oame ni de afaceri din
Craiova şi din toată Oltenia să
me argă în Irak, unde îi aş teaptă
multe  pos ibilităţi de  inve stiţ ii,
îndeosebi în agricultură şi indus-
tria petrolieră.
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Premierul francez Jean-
Marc Ayrault  ( foto)  este
aº tepta t  jo i  º i  v iner i  în
România pentru a reafirma
di f er i t e l e  d imens iun i  º i
perspect ive  a le  partene-
r iatului  s trategic  d intre
Paris ºi Bucureºti, relaþii-
le dintre cele douã þãri ne-
limitându-se la chestiunea
romilor, potrivit anturaju-
lui prim-ministrului fran-
cez, relateazã AFP. Rela-
þiile dintre Franþa ºi Ro-
mânia au avut parte de tur-
bulenþe, în special în vara
lui 2010, prin politica de
expulzare a romilor spre
þara lor de origine, politi-
cã  dusã de  fostul  preºe-
dinte Nicolas Sarkozy, no-
teazã agenþia francezã.

Jean-Marc Ayrault va fi
însoþit de patru miniºtri:
Stéphane Le Foll (Agricul-
turã), Nicole Bricq (Comerþ
Exterior), Philippe Martin
(Ecologie) ºi Thierry Re-
pentin,  ministru delegat
pentru Afaceri Europene.
În cadrul vizitei va fi vorba
despre “reafirmarea tutu-
ror elementelor parteneria-
tului franco-român”, sem-
nat în 2008, dar care a fost
prelungit  în februarie º i
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O misiune comunã a Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI)
ºi Comisiei Europene (CE) se
va deplasa la Bucureºti pentru
discuþii cu autoritãþile române,
care vor începe la 17 iulie ºi vor
continua pânã la sfârºitul lunii,
potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Finanþelor Publice
(MFP) remis AGERPRES.

Ministrul delegat pentru bu-
get, Liviu Voinea, a participat
pe 9 iulie la reuniunea Consi-
liului ECOFIN, la Bruxelles, iar
la reuniunea extraordinarã a
Comitetului Economic ºi Finan-
ciar, care a avut loc înaintea
reuniunii Consiliului Ecofin, sta-
tele membre au primit favora-
bil, în unanimitate, solicitarea
României pentru încheierea
unui nou program preventiv, îm-
preunã cu FMI.

„S-a stabilit cã o misiune co-
munã FMI-Comisia Europeanã
se va deplasa la Bucureºti pen-
tru discuþii cu autoritãþile româ-
ne, care vor începe la 17 iulie
ºi vor continua pânã la sfârºi-
tul lunii. Decizia oficialã privind
programul preventiv urmeazã a
fi luatã la ECOFIN în 15 oc-
tombrie”, precizeazã comunica-

tul MFP.
Reuniunea a fost prima la

care Croaþia a participat în ca-
litate de stat membru al UE.
Ministrul Voinea a salutat ade-
rarea la UE a Croaþiei ºi a ex-
primat sprijinul României pen-
tru programul semestrial al Pre-
ºedinþiei lituaniene.

De asemenea, ECOFIN a
adoptat oficial decizia privind
aderarea Letoniei  la  Zona
Euro, ceea ce confirmã atât
caracterul deschis al proiectu-
lui euro cât ºi interesul statelor
non-euro de a adera. La ECO-
FIN s-a subliniat faptul cã 2013
este primul an în care statele
membre din zona euro vor tre-
bui sã primeascã acceptul Co-
misiei Europene pentru proiec-
tele de buget, fapt care atestã
întãrirea guvernanþei economi-
ce în zona euro.

Ministrul Liviu Voinea a avut
o serie de discuþii informale cu
omologi din state membre,
Comisia Europeanã ºi Preºe-
dintele Comitetului Economic ºi
Financiar,  prilej  cu care a
exprimat ºi aprecierea pentru
susþinerea acordatã solicitãrii
României.

O misiune comunã FMI-CE
va veni la Bucureºti

Instanþa Judecãtoriei Sectoru-
lui 6 Bucureºti a pronunþat, ieri,
sentinþa în dosarul incendiului de
la Maternitatea Giuleºti, în urma
cãruia ºase bebeluºi au murit ºi alþi
cinci au suferit arsuri grave. In-
cendiul a izbucnit în 16 august
2010, în jurul orei 18.30, în salonul
de Terapie Intensivã nou-nãscuþi,
din cadrul Secþiei de Neonatolo-
gie a Spitalului Clinic de Obstetri-
cã ºi Ginecologie “Prof. Dr. Panait
Sârbu” – Maternitatea Giuleºti.

Potrivit deciziei instanþei, asis-
tenta Florentina Cîrstea a fost
condamnatã la doi ani ºi douã luni
de închisoare pentru ucidere din
culpã ºi la cinci pedepse de câte
zece luni de închisoare pentru
vãtãmare corporalã gravã din cul-
pã, urmând sã exe-
cute pedeapsa cea
mai grea, de doi
ani ºi douã luni.
Fostul manager al
Maternitãii Giu-
leºti, profesorul
Bogdan Marines-
cu, a primit o
amendã penalã de
6.500 de lei, iar
ºeful Secþiei neo-
natologie, medicul

Condamnãr i  în  dosarul
Matern i tãþ i i  G iu leºt i

Preºedintele Bãsescu,
invitat la Kiev

Preºedintele Traian Bãsescu ºi
Patriarhul Daniel au fost invitaþi de
autoritãþile din Ucraina la festivitã-
þile de celebrare a 1025 de ani de la
creºtinarea Rusiei Kievene, care vor
avea loc în zilele de 27 ºi 28 iulie, a
afirmat un oficial al Ambasadei
Ucrainei de la Bucureºti. Din partea
Bisericii Ortodoxe Române s-a
confirmat prezenþa la festivitãþile
respective a mitropolitului Iosif al
Europei Occidentale ºi Meridiona-
le, în timp ce cu Preºedinþia sunt
încã discuþii privind nivelul de
reprezentare, a declarat Teofil
Rendiuk, ministru-consilier al
Ambasadei Ucrainei în România.
Acesta a precizat cã la festivitãþile ºi
ceremoniile de la Kiev au fost
invitaþi inclusiv preºedintele
Federaþiei Ruse, Vladimir Putin,
precum ºi patriarhul Kiril al
Bisericii Ortodoxe Ruse.

Tur comun pentru turiºtii din
România, Moldova ºi Bulgaria

Firme de turism din Bulgaria,
România ºi Republica Moldova au
inclus în oferta lor un nou circuit
destinat mai ales europenilor, dar
ºi cetãþenilor din fostele republici
sovietice, relateazã site-ul de ºtiri
Novinite. Turul are o duratã de opt
zile, ºapte nopþi, ºi include o gamã
variatã de activitãþi ºi atracþii.
Turiºtii vor avea ocazia sã viziteze
mãnãstiri construite în stâncã,
crame, staþiuni de relaxare, case de
vacanþã pentru turismul rural,
precum ºi plaje însorite ºi peisaje
de poveste în Delta Dunãrii. Preþul
va varia în funcþie de tipul de
pachet. Ruta turisticã este imple-
mentatã în cadrul unui proiect al
Uniunii Europene menit sã creeze
un parteneriat strategic în vederea
dezvoltãrii sustenabile a regiunii
Mãrii Negre prin fructificarea
potenþialului sãu turistic.

Adrian Ioan Toma, a fost achitat.
ªeful Serviciului tehnic, Vasile
Dima, a primit o pedeapsã de doi
ani ºi opt luni de închisoare cu
suspendare, iar electricianul Gi-
gel Oprea a fost condamnat la doi
ani de închisoare.

Maternitatea Giuleºti a fost
condamnatã la 400.000 de lei
amendã penalã pentru ucidere din
culpã ºi la cinci pedepse de câte
80.000 de lei amendã penalã.
Dacã aceastã decizie va rãmâne
definitivã, Maternitatea Giuleºti
urmeazã sã execute pedeapsa
cea mai grea, respectiv amenda
penalã de 400.000 de lei.

Decizia Judecãtoriei Sectoru-
lui 6 nu este definitivã, putând fi
atacatã la Tribunalul Bucureºti.

care stabileºte direcþia pen-
tru perioada 2013-2018, dar
ºi  de a arãta cã relaþi i le
franco-române nu se rezu-
mã la chestiunea romilor”,
a precizat anturajul premie-

rului francez.
Se va insista în special

asupra importanþei schim-
buri lor economice º i  co-
merciale cu aceastã þarã din
Balcani, care s-au ridicat

anul trecut la 6,25 miliarde
de euro, Franþa fiind al trei-
lea partener comercial al
României, dupã Germania
ºi Italia,  subliniazã AFP.
Potrivit Bãncii Naþionale a
României,  Franþa este al
patrulea investitor extern.

În ceea ce priveºte ro-
mii, un dosar care bântuie
relaþiile bilaterale de mai
mulþi ani, guvernul francez
recunoaºte  cã “aceastã
chestiune nu a fost regla-
tã”, dar salutã “schimbarea
majorã” reprezentatã de
faptul cã Bucureºtiul îºi re-
cunoaºte “responsabilitãþi-
le în integrarea romilor” în
România, adaugã France
Presse .

Semn al legãturilor cul-
turale vechi dintre Franþa
ºi  România,  o  þarã unde
francofonia rãmâne extrem
de dinamicã,  Jean-Marc
Ayrault va inaugura mâine
l iceul  francez  „Anna de
Noai l les” din  Bucureºt i
(dupã numele unei roman-
ciere franceze de origine
greco-românã) .  Viner i ,
acesta va vizita centrul teh-
nic ºi de testare al Dacia,
filialã a Renault, de la Titu.
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Poliþia Localã Craiova face ordine în
intersecþiile mari ale Craiovei ºi în preaj-
ma trecerilor de pietoni. Ieri, a avut loc
o amplã acþiune în care poliþiºtii locali
i-au sancþionat pe ºoferii care au gãsit
de cuviinþã sã-ºi parcheze maºinile
foarte aproape sau chiar pe spaþiile de-
marcate pentru pietoni.

„Au fost aplicate 33 de sancþiuni, din-
tre care 24 pentru pietonii care trec ne-
regulamentar strada ºi nouã sancþiuni
contravenþionale pentru conducãtorii
auto pe care i-am gãsit parcaþi la mai
puþin de 25 de metri sau chiar direct pe
trecerile de pietoni. Dupã ce noi am

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Cerºetorii din intersecþii, în vizorul Poliþiei Locale Craiova
amplificat sancþiunile, ºapte maºini par-
cate necorespunzãtor au fost ridicate
de cãtre colegii noºtri de la RAT Craio-
va ºi duse în parcul auto”, a precizat
Octavian Mateescu, directorul Poliþiei
Locale Craiova, care a condus aceastã
acþiune.

Tot ieri, au fost vizaþi ºi cerºetorii
din intersecþii care agaseazã persoane-
le implicate în trafic. În urma verificã-
rilor, 15 persoane, dintre care cinci
minori, au fost luate de pe stradã ºi
conduse pentru cercetãri. Sancþiunile
aplicate ieri s-au ridicat la suma de
5.540 de lei.

Delegaþia oficialã este condu-
sã de Bahroz Mohammed-Salih
Rashid, guvernatorul din Sulai-
maniyah, care este unul dintre
cele mai mare oraºe din regiunea
Kurdistan, situatã în nordul Ira-
kului. Din grupul oaspeþilor fac
parte mai mulþi reprezentanþi ai
vieþii administrative locale, prin-
tre care primarul localitãþii, res-
ponsabilii în domeniile Construc-
þii, Investiþii ºi Dezvoltare, Agri-
culturã, Culturã ºi Sport, locali-
tatea din care provin aceºtia fi-
ind cunoscutã drept capitala cul-
turalã a regiunii Kurdistan. Alã-
turi de oficialitãþi, sunt prezenþi
ºi oameni de afaceri din zonã,
„Sardar Grupe” ºi Nokan Gou-
pe”, care au fost prezentaþi ca
unii dintre cei mai puternici dez-
voltatori din Kurdistan.

Prima întâlnire,
la CCI „Oltenia”

Oaspeþii ºi-au început vizita la
Camera de Comerþ ºi Industrie

O delegaþie mare, compusã din
înalte oficialitãþi ºi importanþi oameni
de afaceri din Sulaimaniyah, Irak,
viziteazã, în aceste zile, Craiova. Oas-
peþii vor vizita instituþiile publice lo-
cale, având programate întâlniri cu
preºedintele Consiliului Judeþean

Dolj ºi primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu. În mod special, irakieni sunt inte-
resaþi ca oameni de afaceri din Cra-
iova ºi din toatã Oltenia sã meargã
în Irak, unde îi aºteaptã multe posi-
bilitãþi de investiþii, îndeosebi în agri-
culturã ºi industria petrolierã.

„Oltenia”, unde au fost întâmpi-
naþi de preºedintele Cristian Do-
bre ºi vice-preºedintele Constan-
tin Popeci. „Îmi revine mie onoa-
rea de a vã primi în Craiova ºi de
a vã ura bun-venit. Vizita dum-
neavoastrã se va întinde pe mai
multe zile ºi veþi cunoaºte foarte

multe firme de succes, care sunt
partenerelor noastre”, le-a spus
preºedintele Camerei, Cris-
tian Dobre. Acesta le-a fãcut
apoi oaspeþilor o scurtã pre-
zentare a instituþiei, accen-
tuând modul cum este orga-
nizatã ºi cum funcþioneazã.
Oamenii de afaceri irakieni s-
au arãtat surprinºi, printre al-
tele, de faptul cã, potrivit sta-
tutului, orice firmã cu capital
strãin, inclusiv una din Irak,
poate sã facã parte din co-
lectivul Camerei de Comerþ ºi
Industrie „Oltenia”.

Vizite la MAT SA
ºi „Popeci Utilaj

Greu”
Preºedintele CCI „Olte-

nia” le-a spus oaspeþilor din
Kurdistan cã zona economi-
cã din Dolj este reprezentatã de
15.000 de firme înregistrate, iar
dintre acestea 3.000 sunt com-
panii importante. „În marea lor
majoritate, care sunt ºi cele mai

puternice, sunt membre ale Ca-
merei”, a precizat Cristian Do-
bre. În funcþie de interesul pe
care oamenii de afaceri din Kur-
distan l-ar manifesta pe parcur-
sul acestei vizite, conducerea

CCI „Oltenia” s-a arãtat dispu-
sã sã le faciliteze contacte cu
firme în domeniu. De altfel, în
urmãtoarele trei zile, oaspeþii vor
merge în vizitã la mai multe fa-
brici din Craiova, printre care
„Polystart”, „Recon”, „Rome-
lectro”, „MAT”, „Softronic”,
„Foraj Sonde”, „Ruris”. Ultima
oprire va fi în uzinele „Popeci
Utilaj Greu”, care este ºi cea mai
de succes afacere localã.

Lipsa taxelor
ºi securitate, atuuri
pentru investitori

Guvernatorul din Sulaimaniy-
ah a declarat cã scopul vizitei lor
este unul de cunoaºtere a Cra-
iovei, dar îndeosebi de a face cu-
noscut faptul cã regiunea Kur-
distan aºteaptã investitorii ro-
mâni dornici sã înceapã afaceri

acolo. „Regiunea noastrã este
situatã în nordul Irakului, deci
nu se aflã în zona de conflict din
centrul þãrii. Avem autonomie,
securitatea este asiguratã. Deþi-
nem un aeroport internaþional ºi

oferim multe facili-
tãþi pentru românii
care doresc sã vinã
ºi sã investeascã la
noi”, a spus guver-
natorul, prezentând
câteva dintre atuurile
pe care oamenii de
afaceri le pot gãsi în
Kurdistan. Alte faci-
litãþi ar fi cã investi-
torii vor primi terenul
gratis, utilitãþile vor fi
foarte ieftine ºi nu
vor suporta nici un fel
de taxã timp de 10
ani de la instalare.

Agricultura,
un domeniu

virgin
Membrii delegaþiei din Sulai-

maniyah au recunoscut cã sunt
tentate sã convingã investitorii
sã înceapã afaceri în agricultu-
rã, construcþii ºi rafinarea petro-
lului, regiunea Kurdistan fiind
recunoscutã pentru depozitele
mari de petrol ºi gaze. „Noi im-
portãm totul în ceea ce priveºte
alimentaþia. Avem un teren foar-
te roditor, cu multã apã, dar nu
existã multe afaceri în agricul-
turã. Suntem interesaþi ºi de dez-
voltarea fermelor de creºtere a
animalelor, zona noastrã având
multã vegetaþie”, a mai spus gu-
vernatorul din Sulaimaniyah. Din
acest motiv, dintre firmele pe
care le vor vizita pe parcursul
acestor trei zile, se pare cã MAT
SA, care produce maºinile agri-
cole ºi unelte, este principalul
punct de interes al irakienilor.
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Procurorii anticorupþie au fina-
lizat ancheta ºi au dispus, prin re-
chizitoriu, trimiterea în judecatã a
nu mai puþin de 23 de persoane
acuzate de fapte de corupþie, între
acestea aflându-se judecãtoarele
care l-au eliberat pe Dinel Staicu,
avocata lui, dar ºi fratele sãu. Cei
23 de inculpaþi din dosar sunt:

Viorica Dinu, aflatã în arest pre-
ventiv, judecãtor la Tribunalul
Bucureºti – Secþia penalã (nu mai
deþine funcþia de magistrat în urma
demisei), Antonela Anemary
Costache, arestatã preventiv, ju-
decãtor la Tribunalul Bucureºti –
Secþia penalã (în prezent suspen-
dat), Daniel Costel Petre, arestat
preventiv, avocat în Baroul Bucu-
reºti, Angela Cîrlan, Leon Ma-
rius Neagu, arestat preventiv,
Marian Vasile Tudor, Marian
Catrin, Marian Staicu, aflat în
arest preventiv, fratele lui Dinel
Staicu (care a purtat numele Nuþu
în perioada 8 martie 2011 – 9 apri-
lie 2013), în sarcina cãruia s-au
reþinut douã infracþiuni de dare de
mitã ºi una de cumpãrare a influ-
enþei, Ileana Alina Rãducan, avo-
cat în baroul Dolj, Carmen Ione-
la Dãncuþã, Sorin Vasilescu,
grefier arhivar la Tribunalul Bucu-
reºti, Iulia Neamþu, grefier la
Tribunalul Bucureºti, Daniela Pe-
tre, soþia inculpatului Daniel Cos-
tel Petre, Bogdan Marian Bobo-
cel, soþul avocatei Ileana Alina
Rãducan, Petriºor Nicolae, fost
Duduianu, zis „Cristofor”, ªtefan
Mincã, zis „Roosvelt”, Lauren-
þiu George Dinu, zis „Gore”, Pe-
tricã Bogdan Bangoli, Dragoº
Dumitrescu, Silviu Constantin
Amza, Cornel Lucian Encules-
cu, Tony Viorel Iaparnicu ºi
Dragoº Pandele.

În rechizitoriul întocmit, procu-
rorii au reþinut cã, în cursul anului
2011, inculpatele Dinu Viorica ºi
Costache Antonela Anemary, jude-
cãtoare la Tribunalul Bucureºti, au
constituit un grup infracþional or-
ganizat, la care au aderat inculpaþii

Petre Daniel-Costel (avocat), Cîr-
lan Angela ºi Vasilescu Sorin, (gre-
fier arhivar la Tribunalul Bucu-
reºti), în scopul sãvârºirii unor
infracþiuni de corupþie judiciarã ºi
informatice, urmãrindu-se obþine-
rea de beneficii materiale. Grupa-
rea era sprijinitã de inculpaþii Nea-
gu Leon-Marius, Tudor Marian-

Vasile, Petre Daniela ºi Neamþu
Iulia. În acest context, mituitorii
sau cumpãrãtorii de influenþã
accesau, în mod direct sau prin alte
persoane interpuse, gruparea

infracþionalã. 
Mai exact, potrivit anchetatori-

lor, “judecãtoarele Dinu Viorica ºi
Costache Antonela Anemary se
foloseau de calitatea de magistraþi
pentru a promite pronunþarea ho-
tãrârilor judecãtoreºti dorite de
mituitorii sau cumpãrãtorii de in-
fluenþã, în cazurile în care erau
învestite sã judece respectivele
cauze penale. Judecãtoarea Cos-
tache Antonela Anemary apela la
prerogativele sale de preºedinte de
secþie (la data faptelor) ºi, în con-
lucrare cu grefierii Vasilescu
Sorin ºi Neamþu Iulia, asigura
manipularea sistemului informatic
ECRIS, astfel încât sã fie eludatã
repartizarea aleatorie, iar dosarele
vizate sã fie distribuite la comple-
tele de judecatã din care fãceau

parte cele douã judecãtoare ori la
alte complete considerate favora-
bile. De asemenea, Dinu Viorica se
prevala de pretinsa influenþã pe
care susþinea cã o are asupra unor
judecãtori de la Curtea de Apel
Bucureºti, pentru obþinerea unor
soluþii favorabile”, dupã cum se
aratã în comunicatul DNA. În plus,
cele douã judecãtoare primeau bani
ºi prin intermediari, care îºi for-
maserã, la rândul lor, clienþi fideli.
Astfel, dupã cum au mai anunþat
procurorii, avocatul Petre, Angela
Cîrlan ºi Sorin Vasilescu aveau
înþelegeri stabilite cu alte persoa-
ne, cum este cazul lui Tudor Ma-
rian Vasile, zis „Maruºcã”, Neagu
Leon Marius ºi Petre Daniela, so-
þia avocatului, care îi ajutau sã
identifice „clienþi” (persoane inte-
resate sã „cumpere” prin darea
unei sume de bani, soluþii favora-
bile în cauze penale) sau sã îi con-
vingã pe aceºtia de caracterul si-
gur al obþinerii beneficiului urmã-
rit. De asemenea, ajutorul dat de
cãtre membrii grupãrii consta în
contactarea beneficiarilor soluþiilor
„cumpãrate”, luând de la aceºtia
foloasele pretinse ºi asigurând,
uneori, remiterea sumelor de bani
cãtre cele douã judecãtoare.

Cele douã “filiere” ale eliberãrii

lui Dinel Staicu

Concret, potrivit anchetatorilor,
“în perioada august 2012 – februa-
rie 2013, inculpatul Staicu Mari-
an, prin încercãri repetate de co-
rupere a magistraþilor, a urmãrit sã
obþinã o soluþie definitivã de pune-
re în libertate a fratelui sãu, Staicu
Dinel, judecat în stare de arest pre-
ventiv pentru infracþiuni asimilate
corupþiei. Demersurile întreprinse
au vizat obþinerea unei hotãrâri ju-
decãtoreºti definitive favorabile, la
Tribunalul Bucureºti, la judecarea
recursurilor pronunþate de instan-
þa inferioarã. Astfel, în august
2012, avocatul Petre Daniel-Cos-
tel, acþionând în cadrului grupului
infracþional menþionat, i-a promis

judecãtorului Dinu Viorica, prin
intermediul soþiei sale, Petre Da-
niela, cã îi va da o sumã de bani,
în schimbul unei soluþii favorabi-
le, lucru pe care magistratul l-a
acceptat. Anterior, fusese identifi-
catã persoana care urmãrea o ho-
tãrâre judecãtoreascã favorabilã,
respectiv Staicu Marian, suma fi-
ind negociatã la 150.000 de euro,
prin intermediul lui Dumitrescu
Dragoº, zis „Baronu”, ºi Bagoli
Petricã Bogdan. O parte din bani
au ºi fost primiþi ulterior negocie-
rii de avocatul Petre Daniel-Cos-
tel, însã, din pricinã cã repartiza-
rea dosarului la secþia doritã de
gruparea infracþionalã, precum ºi
pronunþarea unei soluþii favorabile
mituitorului au eºuat, banii au fost
returnaþi”, dupã cum se mai aratã
în comunicatul DNA.

Practic, demersurile de influ-
enþare a hotãrârii judecãtoreºti care
urma sã se pronunþe în dosarul în
care se judeca noul recurs împo-
triva menþinerii arestãrii preventi-
ve a lui Dinel Staicu, au fost efec-
tuate în paralel, pe douã „filiere”,
dupã cum au mai precizat anche-
tatorii: o datã prin intermediul avo-
catului Petre Daniel-Costel ºi a
soþiei acestuia Petre Daniela, de la
care, în cursul lunii ianuarie 2013,
judecãtoarea Dinu Viorica a primit
suma de 45.000 de euro, cu titlu
de mitã, pentru a pronunþa o solu-
þie favorabila lui Dinel Staicu. De

asemenea, la data de 21 ianuarie
2013 mai primit 10.000 de euro de
la Petre Daniela, lãsând sã se crea-
dã cã îºi va exercita influenþa ºi
asupra unei colege din acelaºi com-
plet, pentru a o determina sã pro-
nunþe o soluþie favorabilã. Pe cea-
laltã “filierã”, în acelaºi scop, ju-
decãtoarea Dinu Viorica a accep-
tat de la avocata Rãducan Ileana
Alina, prin intermediul judecãtoa-
rei Costache Antonela Anemary ºi
a grefierului Vasilescu Sorin, pro-
misiunea remiterii sumei de
150.000 de euro. Pentru cã demer-
surile de punere în libertate a lui
Dinel Staicu au eºuat ºi de aceastã
datã, Dinu Viorica i-a restituit avo-
catului Petre Daniel suma de
55.000 de euro. 

În plus, în februarie 2013, ju-
decãtoarele Costache ºi Dinu au
acceptat promisiunea remiterii
unei noi sume de 60.000 de euro,
din care aceasta din urmã a ºi pri-
mit suma de 40.000 de euro de la
Marian Staicu, fratele lui Dinel, lã-
sând sã se creadã cã are influenþã
asupra judecãtorilor de la Tribu-
nalul Bucureºti pentru a-i deter-
mina sã pronunþe o soluþie de pu-
nere în libertate. Banii au fost pri-
miþi prin intermediul grefierului
Vasilescu Sorin, cu complicitatea
avocatei Rãducan Ileana Alina ºi
a lui Bobocel Bogdan Marian, dupã
cum mai precizeazã procurorii
anticorupþie.

Procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) au dispus, luni, trimiterea
în judecatã a unui numãr de 23 de per-
soane, între care cele douã judecãtoare
de la Tribunalul Bucureºti acuzate cã au
primit bani de la avocata ºi fratele lui
Dinel Staicu pentru eliberarea acestuia.

Toþi cei 23 de inculpaþi sunt acuzaþi de
constituire, aderare sau sprijinire a unui
grup infracþional organizat, trafic de in-
fluenþã, cumpãrare de influenþã, luare de
mitã ºi complicitate la aceste infracþiuni.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la
Curtea de Apel Bucureºti.

Judecãtoarele, avocata ºi fratele lui DinelJudecãtoarele, avocata ºi fratele lui DinelJudecãtoarele, avocata ºi fratele lui DinelJudecãtoarele, avocata ºi fratele lui DinelJudecãtoarele, avocata ºi fratele lui Dinel
Staicu, la judecatã pentru fapte de corupþieStaicu, la judecatã pentru fapte de corupþieStaicu, la judecatã pentru fapte de corupþieStaicu, la judecatã pentru fapte de corupþieStaicu, la judecatã pentru fapte de corupþie

În vederea confiscãrii extinse a bunurilor inculpaþilor Costache Anto-
nela Anemary, Cîrlan Angela, Neagu Leon-Marius, Dinu Viorica, Petre
Daniel-Costel, Tudor Marian Vasile, Petre Daniela ºi Vasilescu Sorin,
s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor ºi a sumelor de bani
deþinute de aceºtia, iar în vederea confiscãrii speciale a sumei de 232.000
de euro ºi respectiv de 40.000 de euro s-a dispus aplicarea sechestrului
asigurãtor asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatului
Staicu Marian, respectiv a inculpatului Mincã ªtefan.

Viorica Dinu

Ileana Alina Rãducan

Dinel Staicu
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Amaradia,
râul care a împărţit o aşezare

3.200 de locuitori, risipiţi în 13 sate –
Pometeşti, Popeasa, Ţandăra, Adâncata,
Pioreşti, Mălăieşti, Mogoşeşti, Fântâni,
Goieşti sat, Vladimir, Muiereni, Cruci,
Zlătari – are comuna înfiinţată prin legea
administrativă din 31 martie 1864, des-
fiinţată în 1926, reînfiinţată în 1932, po-
trivit Dicţionarului istoric al localităţilor
doljene, elaborat de Institutul de Cerce-
tări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plop-
şor” din Craiova. Ceea ce doar amintirile
mai pomenesc este că râul Amaradia, în
desfăşurarea lui molcomă, lăsa şase sate
pe un mal şi restul de şapte sate pe celă-
lalt mal, încât trecerea se făcea, până în
2007, când s-a inaugurat primul pod din
beton, de 100 de metri lungime, pe o pun-
te suspendată, legănată în bătaia vântu-
lui, impracticabilă de-a dreptul în timpul
iernilor grele, nu puţini prăvălindu-se de
pe ea. Încât oamenii trebuiau să-şi ducă
grâul şi porumbul la moară cu căruţele,
din timp, când Amaradia era secată sau
vlăguită, adică fără debit, pentru a avea
de-ale gurii pe timpul iernii. După primul
pod, construit prin fonduri SAPARD,
s-au mai construit două, prin fonduri OUG
nr. 7/2006, în dreptul satelor Popeasa şi
Ţandăra, şi fiecare a costat în jur de 25 de
miliarde de lei, încât s-a alungat un bles-

MIRCEA CANŢĂR
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Adam Atanasie,
(foto) primarul comunei Goieşti, este la al trei-
lea mandat,  are 52 de ani, doi copii mari şi deţi-
ne harul povestirii.  De la cine l-a moştenit nu
spune, că, de când se ştie, a muncit. Deşi ve rbul
potrivit es te „a trudit”. A fost mecanic agricol
pe la fosta staţiune de maşini-agricole Melineşti,
apoi, când s -au schimbat vremurile , a ajuns la
firma Ferguson Massey, parcă la un service, a
umblat prin Danemarca şi Anglia şi, ascultân-
du-l, trecutul ţi se pare ca un lanţ de întâmplări,
mai mult sau mai puţin pitoreşti, mai mult  sau
mai puţin fe ricite, mai mult sau mai puţin dra-
matice, dar, oricum, învolburate, atestând o zba-
tere  îndreptată, implicit , spre un ţel.  Cu cât ne-
am apropiat însă de zilele noastre, am înţele s că
„s-a încăpăţânat” să aducă monografiei comu-
nei alte împliniri edilitar-gospodăreşti, gândite
de o minte teafără. La ce are acum Goieştiul şi
la ceea ce va ave a în curând, nu s-a ajuns ş i nu
se va ajunge  doar prin nesomn şi te nacitate , ci
prin proiecte bine cumpănite, absorbind peste 6
milioane de  euro, fonduri europene. De fapt,
Adam Atanas ie a găsit de  cuviinţă că,  sub soare-
le acestei lumi, se poate trăi şi altfel decât răb-

dător şi pasiv. Însă nu e mai puţin adevărat că,
din rostirea sa domoală, bărbat în toată puterea
cuvântului, ne-a reţinut ceva atenţia: el ştie că
altfel nu se putea, bântuit fiind de o încăpăţâna-
re, o patimă fără leac. Are ce spune despre ceea
ce a făcut, fiindcă se vede şi, mai mult, Goieştiul
este o comună de pe Valea Amaradiei, unde ani
de-a rândul nu se întâmplase mai nimic. În afara
faptului că s-au născut şi s-au prăpădit oameni.
Şi nu puţini, în anii din urmă, s-au rupt de comu-
na îmbătrânită, cu aura ei idilică în acest ano-
timp, mângâiată parcă de versurile poetului „Iată
Pometeştii, iată Adâncata, Scurtu pod de bârne este
retrecut. Renviază mama, îmi zâmbeştete tata, Vre-
me câtă curs-a parcă n-a trecut”, care şi astăzi, în
umbra corcoduşilor şi prunilor plini de rod pâr-
guit, a lanurilor de grâu aflate la ceasul secerişu-
lui, reverberează. La Goieşti, dăinuie oamenii care
şi-ar fi trăit viaţa altfel dacă soarele ce ne lumi-
nează ar fi răsărit mai devreme. Şi nu ne oprim
aici, nici măcar la aceste cuvinte, mai avem de
rostit câteva. Şi, sub ele, apoi, să tragem cu gân-
dul o linie închipuită şi să le adunăm cu migală
înţelesul adevărat.

tem, dospit de vreme, de care mulţi vârst-
nici nu erau convinşi că vor mai scăpa.
Povestea este lungă, dar cine mai are as-
tăzi chef să fie depănată pentru a se con-
vinge că s-a trăit şi altfel. Când sediul Pri-
măriei, inaugurat în 2008, o construcţie
nu doar funcţională, dar şi izbutită arhi-
tectural, are simbolistica ei: o altă lume.

Primarul care iubeşte şcoala
L-am întrebat aşa, cam fără noimă, pe

Adam Atanasie ce iubeşte cel mai mult ca
primar al comunei. A zăbovit un timp, nu
îndelungat, şi a răspuns apăsat: şcoala. Enu-
merase câteva împliniri, care ţin, cum spu-
neam, de zestrea edilitar-gospodărească:
canalizare pe vreo 14 kilometri, aducţiune
de apă, reabilitare exterioară a Casei Me-
moriale „Alexandru Macedonski”, drumuri
pietruite şi betonate etc. Dar şcoala, peste
toate. Are o colaborare cu Fundaţia „Adina
Stiftelsen”, din Norvegia (director: Lumini-
ţa Dincă), destul de interesantă din punct
de vedere didactic şi nu numai, motiv pen-
tru care are absolvenţi merituoşi, care iau
cu asalt cele mai bune licee din Craiova.
Destule lucruri poate să înfăptuiască un
primar într-o localitate, altminteri cu buget
de subzistenţă. Deocamdată. Dar când pri-
veşte spre şcoală, cu toată dragostea de
care este capabil, atunci partida nu este pier-
dută. Şi nu comentăm vorbe ce nu duc ni-
căieri, ci ne apropiem mai bine de un om şi

îi cântărim, cu balanţa din sufletul nostru,
mândria din chip şi privire, convingându-
ne mai bine de ce şi-a trimis copiii proprii la
şcoli bune din ţară.

Goieştiul, mâine
Cu zece funcţionari la primărie, toţi

hârşiţi în administraţie publică locală,
Adam Atanasie, primarul Goieştiului, sus-
ţine că, prin proiectele de care pomeneam,
a adus 6 milioane de euro în comună. Prin
Grupul de Acţiune Locală (GAL), care
cuprinde 10 localităţi, contează pe încă
150.000 de euro, fonduri europene, pe an.
Două parcuri foto-voltaice, unul de 7 me-
gawaţi, altul de 30 de megawaţi, investiţie
de 70 de milioane de euro, vor conferi co-
munei şi alte posibilităţi de exprimare, cre-
ându-se şi vreo 30 de locuri de muncă.
Îndeletnicirea de bază pentru cei care au
rămas acasă rămâne agricultura şi creşte-
rea animalelor. Comuna contează pe efec-
tive rezonabile la toate speciile. Şi, din va-
lorificarea acestora, oamenii se aleg cu un
bănuţ, nu consistent, după truda depusă.
Deocamdată, o firmă spaniolă, SC Casa-
Mazon, lucrează 1.000 de hectare de te-
ren agricol, cu utilaje moderne, şi localni-
cii nu se mai minunează, fiindcă, împuţi-
nându-se fizic, nădăjduiesc ca această în-
deletnicire, care i-a adus în buza acestui
secol, va dăinui şi nu se va pierde prin
părţile locului, deşi nu-i o mare bucurie.
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Paginã realizatã de CRISTIAN RUDÃREANU

Proiectul  „Extinderea ºi
modernizarea infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în
judeþul Dolj” a fost semnat

anul trecut, la sfârºitul lunii
septembrie, având o valoare de
peste 180 de milioane de euro.
Printre beneficiari se aflã ºi

comuna Poiana Mare, unde
investiþia se ridicã la aproape
15 milioane de euro. Dupã
finalizarea lucrãrilor, care au
ca termen luna octombrie 2014,
cetãþenii vor avea apã curentã
potabilã ºi un sistem de canali-
zare prevãzut cu o staþie de
epurare, conform normelor
europene.

Finanþarea este asiguratã de
Uniunea Europeanã din fonduri
postaderare. Statul român este
obligat prin directivele europe-
ne ca pânã în anul 2013 sã
asigure apã potabilã corespun-
zãtoare calitativ pentru toate
localitãþile mari din þarã, iar
pânã în 2015 are datoria de a
asigura alimentarea cu apã a
tuturor localitãþilor care depã-
ºesc 50 de locuitori. Comuna
Poiana Mare are un numãr de
11.000 de locuitori, cuprinzând
ºi satele aparþinãtoare, Tunarii
Vechi ºi Tunarii Noi.

ªantier pe 14 strãzi
În momentul de faþã se

lucreazã pe 14 strãzi, în zona
de nord a comunei, urmând ca,
în scurt timp, sã se treacã ºi în
partea de sud unde pânza
freaticã este la suprafaþã,
motiv pentru care se aºteaptã
perioada canicularã pentru a
putea fi executate lucrãrile
respective. Potrivit primarului
Marin Vintilã, firmele con-
structoare „Polystart” ºi
„T.C.I.F” ºi-au respectat
timpii de lucru trecuþi în
proiect ºi, ca urmare, nu existã

motive care sã ducã la întâr-
zierea lucrãrilor.

Staþia de tratare ºi pompare
a apei va fi amplasatã pe
strada Veteranilor, lângã
dispensarul veterinar, iar staþia
de epurare în apropierea
localitãþii Rast, unde apa
rezidualã epuratã va fi dever-
satã în Dunãre.

Primarul Marin Vintilã a
declarat cã, dupã acest mare
proiect, poate cel mai aºteptat
de cetãþenii comunei, va urma
ºi cel de-al doilea, care va
avea ca obiectiv asfaltarea
strãzilor din localitate.

În urmã cu o lunã, la Poiana Mare
au demarat lucrãrile de extindere ºi
modernizare a infrastructurii de apã
ºi canalizare în comunã. Primarul
Marin Vintilã spune cã execuþia mer-

ge bine, desfãºurându-se conform
graficelor, ºi cã locuitorii comunei
abia aºteaptã luna octombrie a anu-
lui viitor, când vor avea apã curentã
ºi canalizare.

La Poiana Mare, lucrãrile de apã
ºi canalizare merg bine

Proiectul de reabilitare tota-
lã a zonei Debarcader a dema-
rat cu douã sãptãmâni în urmã,
fiind poate cel mai aºteptat de
calafetenii dornici de o plimba-
re în apropierea Dunãrii. Se in-
tenþioneazã ca, prin acest pro-
iect, sã fie refãcut  ansamblul
arhitectural, în armonie cu re-
lieful ºi cerinþele zonei, norme-
le fiind stabilite dupã un studiu
de specialitate întocmit în prea-
labil de o echipã de peisagiºti.
Reamenajarea presupune un
efort financiar din partea ad-
ministraþiei locale ºi are în ve-
dere crearea unor facilitãþi tu-
ristice menite sã genereze ve-
nituri pentru buget ºi oportuni-
tãþi pentru posibilii investitori,
dupã cum ne-a precizat prima-
rul Calafatului, Mircea Guþã.

O fântânã artezianã nouã
Deja a fost decopertatã par-

tea din faþã a restaurantului
atât de frecventat, urmând ca,
în scurt timp, sã se treacã ºi la
propriu-zisa reamenajare. Po-
trivit edilului, aici se va realiza
o nouã fântânã artezianã ºi se
vor pune circa 4.000 de metri
pãtraþi de pavele noi. Vor fi

schimbate toate bãncile ºi bor-
durile vechi, iar partea de in-
trare va avea o pergolã care sã
evidenþieze acest loc extraor-
dinar. Tunelul care face legã-
tura între bulevardul „Tudor
Vladimirescu” ºi Debarcader,
cu o suprafaþã de circa 2.000
de metri pãtraþi, se aflã ºi aces-
ta în lucru. La capãtul lui, va fi
amenajat ºi un loc de joacã
pentru copii, care va fi aºezat
simbolic în apropierea monu-
mentului fetiþei-erou ,,Mariþa”.

Investiþia se face cu bani
de la bugetul local

Lucrarea este realizatã cu
fondurile proprii ale Primãriei

Calafat ºi se doreºte o lucrare
care sã dea un alt look ºi un
tonus nou falezei Dunãrii, afla-
tã acum la mare concurenþã cu
cea de pe malul bulgãresc, la
Vidin. „Este visul oricãrui ca-
lafetean sã vadã Debarcaderul
aºa cum era el odatã sau chiar
mult mai frumos. Fãrã îndoia-
lã, vorbim de un loc special,
care îmi aduce aminte de copi-
lãrie, de acele zile când punc-
tul de întâlnire cu prietenii era

Dintotdeauna,  Debarcaderul
din Calafat a reprezentat o oazã
de liniºte, unde calafetenii ies la
plimbare în zilele libere. Clipele
de relaxare petrecute aici sâmbã-
ta ºi duminica au rãmas ºi sunt
încã pentru mulþi o parte impor-

tantã a tinereþii, fiind locul unde
au trãit cele mai plãcute momen-
te.  Deºi în ultimii 30 de ani acest
loc a fost neglijat, avem credinþa
cã acum,  în  a l  doisprezecelea
ceas, aceastã iniþiativã de refa-
cere a lui va fi o reuºitã.

Debarcaderul din Calafat, reabilitat integralDebarcaderul din Calafat, reabilitat integralDebarcaderul din Calafat, reabilitat integralDebarcaderul din Calafat, reabilitat integralDebarcaderul din Calafat, reabilitat integral

Debarcaderul nostru. Meritã
toatã atenþia ºi efortul, mai ales
cã în ultimii 30 de ani investiþii-
le în aceastã zonã au fost
aproape de zero”, ne-a mai
spus primarul Mircea Guþã.

Locuitorii din Calafat sunt
foarte încântaþi de aceastã
lucrare, cu atât mai mult cu cât
au cu ce se mândri în faþa tu-
riºtilor bulgari care trec podul
pentru a se relaxa pe malul
românesc.



cuvântul libertãþii / 7miercuri, 10 iulie 2013 învãþãmânt

3.200 de candidaþi
“respinºi”

Prima sesiune de bacalaureat
din acest an s-a finalizat cu pro-
cent mic de promovare. Peste
3.200 de candidaþi au picat exa-
menul de maturitate la nivelul ju-
deþului Dolj. Candidaþii care s-au
simþit nedreptãþiþi au avut ocazia,
luni, imediat dupã afiºarea rezul-
tatelor, sã depunã contestaþii. În
judeþul nostru s-au înregistrat,
astfel, 1.371 de cereri de reeva-
luare a lucrãrilor.

Potrivit vicepreºedintelui Comi-
siei Judeþene de Bacalaureat, Ale-
xandrina Nastase, cele mai multe
solicitãri de recorectare au fost
înregistrate în acest an la Limba
ºi Literatura Românã – 438. La

Speranþa elevilor doljeni stã în reevaluare
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Bacalaureatul 2013 – sesiunea iunie-iulie –
a rãmas doar temã de discuþii ºi de judecare a
contestaþiilor. Bineînþeles, rãmâne un motiv
de bucurie nespusã pentru unii ºi de irepresi-
bilã tristeþe pentru alþii. Dar asta se întâmplã
dintotdeauna. Ceea ce ºtim cu exactitate este
cã liceele „bune” din Craiova nu au fost atin-
se de „aluviunile” de datã recentã ºi mai tre-
cutã a bacului. ªi problema stã în prãpastia
care le desparte de celelalte. Nota bene: Ba-
cul a devenit o probã serioasã de evaluare a
candidaþilor ºi asta a crescut presiunea pe
umerii profesorilor de liceu. Dezbaterile ser-
bede despre corupþie, dar ºi despre trecutul
catastrofal, nu aduc idei de luat în seamã. Vi-
deo-bacul lui Daniel Funeriu evocat de unii,
ca ºi exigenþele scãzute evocate de aceiaºi,
rãmân doar ingrediente în orice discuþie se-

rioasã. În opinia fostului ministru al Educa-
þiei, Daniel Funeriu, exprimatã pe blogul sãu,
bacalaureatul 2013 a fost unul „fraudat”. Dar
Daniel Funeriu are un discurs de politician
obosit ºi nu de fost ministru al Educaþiei. De
fapt, el însuºi nu ºi-a rezolvat pânã astãzi pro-
blema cu bacalaureatul propriu luat în Fran-
þa. Accentele „etice” nu þin: „dacã nu fãceam
nimic în 2010 ºi 2011 mergea ºpaga, nenicule,
nestingheritã”. Sunã precum perlele din lucrã-
rile candidaþilor picaþi la Limba românã. Ni-
meni nu suspinã oricum dupã Daniel Funeriu,
ex-ministru departe de croiala idealã, care
pretinde cã „sistemul era brici” pe vremea lui.
Sã revenim la judeþul Dolj. Peste 1.300 de
contestaþii au fost deja livrate comisiei de
examen de la Slatina ºi urmeazã sã aflãm dez-
nodãmântul.

disciplina la care anul trecut ele-
vii au picat “pe capete” – Mate-
maticã – au fost depuse 403 con-
testaþii, aceastã materie fiind obli-
gatorie la examen în cazul elevi-
lor care sunt înscriºi la speciali-
zãri de profil real ºi tehnic. Licee-
nii de la specializãrile cu profil
uman au avut ca variantã Istoria,
iar la aceastã disciplinã s-au înre-
gistrat în acest an 84 de conte-
staþii. La ultima probã a exame-
nului de bacalaureat, cea la alege-
re, s-au înregistrat în total 354 de
contestaþii.

“În total, la nivelul judeþului
Dolj au fost depuse 1.371 de con-
testaþii, numãrul cel mai mare –
438 – fiind înregistrat la discipli-
na Limba ºi Literatura Românã.
În ceea ce priveºte proba a doua

– Matematicã sau Istorie –, avem
contestaþii la toate tipurile de sub-
iecte. Cele mai multe, în numãr
de 228, sunt la Matematicã pen-
tru profil tehnologic, urmate de
136 la Matematicã pentru profil
real specializarea Matematicã-In-
formaticã, 39 la Matematicã pro-
fil real specializarea ªtiinþe ale na-
turii ºi douã la profilul vocaþio-
nal pentru învãþãtor-educator. În
ceea ce priveºte disciplina Isto-
rie, sunt înregistrate 84 de con-
testaþii. Pentru ultima probã, cele
mai multe contestaþii, în numãr
de 132, s-au înregistrat la disci-
plina Geografie, unde au fost ºi
cei mai mulþi candidaþi. 114 con-
testaþii au fost la Biologia vege-
talã ºi animalã ºi 108 la discipli-
na de Anatomie ºi fiziologie uma-
nã. Faþã de anul trecut, când nu-
mãrul contestaþiilor a fost mai
mare la Matematicã, în acest an
solicitãrile au fost mai multe pen-
tru Limba ºi Literatura Românã.
Probabil generaþia aceasta nu este
atrasã de poezie, probabil subiec-
tul nu a fost tratat cu foarte mare
seriozitate. În ceea ce priveºte
Matematica, în acest an, s-a reu-
ºit o adaptare a subiectelor la ni-
velul programei ºcolare pentru

fiecare profil ºi specializare”, a
explicat Alexandrina Nãstase, vi-
cepreºedintele Comisiei Judeþe-
ne de Bacalaureat.

“Contestaþiile
nu vor schimba
semnificativ
rezultatul”

Lucrãrile din Dolj se vor
corecta în judeþul Olt, ur-
mând ca rezultatele finale sã
fie afiºate pe 12 iulie. Re-
prezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj sunt
de pãrere cã reevaluarea
lucrãrilor nu va schimba în
mod semnificativ rezultatul
bacalaureatului din acest an.
Potrivit metodologiei, se
considerã promovat la exa-
menul de bacalaureat can-
didatul care a participat la
toate probele de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi
digitale, a obþinut cel puþin
nota 5 la fiecare probã scri-

sã sau practicã ºi are media gene-
ralã minimum 6. Cei care s-au pre-
zentat la toate probele de examen,
dar nu îndeplinesc simultan con-
diþiile menþionate mai sus sunt de-
claraþi respinºi.

“În nici un an, în urma conte-
staþiilor diferenþa de procentaj nu
a fost foarte mare, cel mult douã
procente. Un numãr de 352 can-
didaþi din totalul celor care au de-
pus contestaþii, au promovat toate
cele trei probe, dar au media sub
6, din aceastã cauzã nefiind decla-
raþi promovaþi la examenul de ba-
calaureat”, a mai spus Alexandri-
na Nãstase.

Liceele consacrate ale Craiovei – Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
(99,13%), Colegiul Naþional „Elena Cuza” (98,18%) ºi Colegiul Naþional
„Carol I” (96,19%) – ºi-au menþinut blazonul ºi în acest an, înregistrând
patru medii de 10, urmate îndeaproape de Liceul Tehnologic Adventist
(90,2%), Colegiul Naþional „ªtefan Velovan” (88,63%), Liceul Teoretic
“Independenþa” din Calafat (86,76), Colegiul Naþional “Nicolae Titules-
cu” (82,58%). De cealaltã parte a baricadei stau liceele cu rezultate pre-
care, aceleaºi de anul trecut – Liceul Tehnologic din Cârcea, Liceul Teh-
nologic „Ing. Ionete Aurelian” din Malu Mare ºi Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven” din Craiova.

Potrivit clasamentului, cele mai slabe rezultate înregistrate în judeþul
nostru sunt la filiera tehnologicã, unde promovabilitatea a fost de 18,97%.
În ceea ce priveºte filiera vocaþionalã, s-a înregistrat o promovabilitate
de 66,67%. Specializãrile teoretice au influenþat creºterea numãrului can-
didaþilor care au promovat examenul, procentul lor fiind de 73,83%.
Doar 21,78% din candidaþii restanþi din sesiunile anterioare au promovat
în acest an examenul de bacalaureat.

În judeþul Dolj, promovabilita-
tea la examenul de Bacalaureat
este de 47,10%, procentul total
de promovare, la nivel naþional,
fiind de 55,65%.
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„Culorile vacanţei băileştene” –
tabără de creaţie plastică în aer liber

Au început înscrierile pentru examenul
de admitere la Facultatea de Teologie

Fac ultatea de Te-
ologie din Craiova a
deschis , luni, sesiu-
ne a de  îns c rie re
pentru examenul de
admitere la speciali-
zările Teologie orto-
doxă pas torală ş i
Artă sacră. Perioa-
da de înscriere se va
încheia la data de 22
iulie.  Candidaţii în-
sc rişi pentru Teolo-
gie pas to rală vor
susţine probele eli-
minatorii (muzică şi
dicţie) în data de 23 iulie, iar în ziua de 24
iulie vor susţine examenul scris  la Teolo-
gie Dogmatică.  Candidaţii de la Artă sac ră
au la dispoziţie următorul calendar: 23 iu-

lie – probele elimi-
natorii, 24 iulie –
interviu, 25 iulie –
probele prac tic e,
rezultatele urmând
să fie afişate în ziua
de 26 iulie. Pentru
specializarea de Te-
ologie pas torală or-
todoxă sunt scoase
la c onc urs  50 de
loc uri la buget şi 30
la taxă,  iar  la Artă
sa c ră,  11 loc u ri
pe ntru  bu get ş i
nouă la taxă.  Deta-

lii suplimentare pot fi obţinute la secreta-
riatul fac ultăţii sau ac cesând s ite-ul teolo-
gie.central.ucv.ro.

ALINA DRĂGHICI

Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Dolj va organiza, în perioa-
da 14-18 octombrie a.c., Festiva-
lul-concurs Naţional al Interpre-
ţilor Cântecului Popular Româ-
nesc „Maria Tănase”, ajuns la edi-
ţia a XXII-a, jubiliară prin aniver-
sarea a 100 de ani de la naşterea
marii artiste şi comemorarea a 50
de ani de la trecerea sa în nefiinţă.

Instituţia anunţă că preselecţia
locală pentru judeţul Dolj va avea loc
sâmbătă, 27 iulie, începând cu ora
10.00, la sediul din strada „Alexan-
dru Macedonski” nr. 28. „Concu-
renţii vor prezenta două piese muzi-
cale – doină sau baladă – şi o piesă

Preselecţie în judeţul Dolj pentru
Festivalul „Maria Tănase”

cu acompaniament muzical. Bineîn-
ţeles, trebuie să aibă în repertoriu alte
câteva piese reprezentative pentru
judeţul Dolj”, a declarat Amelia Ete-
gan, manager al Centrului Culturii
Tradiţionale Dolj. Informaţii supli-
mentare despre organizarea eveni-
mentului (inclusiv Regulamentul de
organizare şi fişa de înscriere) găsiţi
pe site-ul instituţiei (www.traditiidol-
jene.ro) şi pe site-ul evenimentului
(www.mariatanase.ro).

Amplă manifestare de cultură
populară, Festivalul „Maria Tăna-
se” – al cărui debut a avut loc în
anul 1969 – a devenit una dintre cele
mai importante rampe de lansare
pentru tinerii interpreţi de folclor din

toată ţara, şi nu numai, şi, totodată,
o adevărată şcoală pentru sutele de
interpreţi care au venit la Craiova.
Deşi organizarea lui presupune –
mai ales în anii din urmă – eforturi
consistente (îndeosebi financiare,
dar şi umane) din partea Consiliului
Judeţean Dolj şi a Centrului Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promo-

varea Culturii Tradiţionale Dolj, tra-
diţia a fost păstrată. Aşa se face că,
anul acesta, festivalul a ajuns la cel
de-al 44-lea an de viaţă. Ediţia pre-
cedentă a evenimentului a avut loc
în sala Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”, în perioada 21-26 noiem-
brie 2011.

MAGDA BRATU

Biblioteca Municipală „Petre Anghel” din
 Băileşti organizează în lunile iulie şi august
o serie de activităţi menite să atragă un nu-
măr cât mai mare de copii care vor să facă
ceva în plus faţă de activitatea şcolară. Ast-
fel, cu sprijinul profesorilor voluntari se vor
desfăşura cursuri de limbi străine (france-
ză, engleză, spaniolă, italiană), de limba ro-
mână, de desen şi pictură pe sticlă.

La începutul acestei săptămâni a fost ina-
ugurată tabăra de creaţie plastică în aer liber
„Culorile vacanţei băileştene”, ajunsă la ediţia
a III-a ş i organizată sub îndrumarea
prof. Maria Dunavăţu. „La aceste cursuri
participă un număr de 21 de elevi pasionaţi
de arta culorilor şi dornici să descopere tai-
nele acestora. Plini de imaginaţie, alături de
neobosita doamnă profesor Maria Dunavăţu,
aceştia vor învăţa lucruri noi, iar munca le va
fi încununată cu o expoziţie. Vernisajul va avea

loc cu ocazia festivităţilor dedicate Zilelor
Municipiului Băileşti, de la sfârşitul lunii au-
gust. Le urăm succes în tot ceea ce creea-
ză”, a precizat bibliotecar Janeta Vlad, co-
ordonator al programului.

MAGDA BRATU

Povestea Culturii Vădastra va fi
expusă prin intermediul unei suite de
imagini şi obiecte supradimensiona-
te, prezentate într-un cadru expozi-
ţional inedit: labirintul expoziţional din
centrul oraşului, de lângă Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”, care până
nu demult a găzduit Salonul Naţio-
nal de Fotografie-Document.

Programul „Descoperă Secretele Olteniei” continuă la Muzeul Olteniei

„Cultura Vădastra şi extraordinara ceramică a
Neoliticului” – expoziţie în aer liber, în centrul Craiovei

Muzeul Olteniei vă invită în perioada 11-21 iulie în Piaţa
„William Shakespeare”, din Centrul Craiovei, la expoziţia
în aer liber „Cultura Vădastra şi extraordinara ceramică a
Neoliticului”, cu elemente ale fascinantei civilizaţii din sud-
estul Olteniei, de acum 5000 de ani. Vernisajul va avea loc
mâine, 11 iulie, ora 11.00, urmând ca în zilele de sâmbătă şi
duminică (13 şi 14 iulie) aici să se desfăşoare ateliere de
olărit, unde meşteri autentici vă vor introduce în tainele
misteriosului meşteşug neolitic. Evenimentul este realizat
sub deviza „Trăieşte şi tu din Preistoria Olteniei!”, în cola-
borare cu Muzeul Judeţean Olt şi Centrul Cultural Muni-
cipal – Muzeul Romanaţiului din Caracal.

„Această expoziţie va reda pu-
blicului larg aspecte din viaţa stră-
moşilor noştri, prin expunerea de
imagini şi texte informative. În ace-
laşi sens, expoziţia va oferi infor-
maţii despre tehnicile de ceramică
ale vremii, simbolistică şi utilitate,
alăturând astfel o serie de vase su-
pradimensionate ce vor reproduce

întocmai vasele descoperite. Iar
pentru o exemplificare cât mai rea-
listă a stilului de viaţă şi a preocu-
părilor neolitice, expoziţia va găz-
dui un fragment de locuinţă – re-
constituit la dimensiunile reale, cu
materialităţi şi texturi specifice”, a
precizat arheolog dr. Florin Ridi-
che, managerul Muzeului Olteniei.

Expoziţia va fi vernisată mâine,
11 iulie, ora 11.00, şi va rămâne
deschisă până pe data de 21 iulie,
publicul fiind aşteptat să-i treacă
pragul zilnic, între orele 10.00 –
22.00. În zilele de 13 şi 14 iulie,
între orele 10.00 – 12.30 şi 14.30
– 18.00, craiovenii sunt bineveniţi
la atelierele de olărit, unde meşteri
autentici îi vor introduce în tainele
misteriosului meşteşug neolitic.

Proiectul face parte din progra-
mul „Descoperă Secretele Olteniei”
ce vine în completarea strategiei

Muzeului Olteniei din Craiova de a
promova patrimoniul cultural naţi-
onal prin expoziţii şi activităţi ine-
dite şi este iniţiat de specialiştii Sec-
ţiei de Istorie şi Arheologie a insti-
tuţiei, cu sprijinul Consiliului Jude-
ţean Dolj, Consiliului Local Muni-
cipal şi Primăriei Craiova. Proiec-
tul se adresează diferitelor catego-
rii de vârste, fiind atractiv deopo-
trivă pentru cei mici şi cei vârst-
nici, atât din punct de vedere ştiin-
ţific, cât şi al unicităţii sale.

MAGDA BRATU
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Noile autoritãþi egiptene au pro-
mis, în noaptea de luni spre marþi,
la câteva ore dupã moartea a 50
de persoane la Cairo, în urma ma-
nifestãrilor de susþinere a lui Mo-
hamed Morsi, cã alegerile legisla-
tive vor avea loc cel mai târziu la
începutul anului 2014. Preºedintele
interimar, Adli Mansur (foto), a de-
cretat cã alegerile legislative vor
avea loc pânã la sfârºitul anului,
relansând tranziþia politicã, bloca-
tã de dificilele negocieri privind de-
semnarea unui prim-ministru prin
consens. Declaraþia constituþiona-
lã, anunþatã de agenþia oficialã
MENA, menþioneazã organizarea
de alegeri legislative pânã la sfâr-
ºitul anului în curs sau înainte de
luna februarie a anului viitor. Ale-
gerile prezidenþiale vor fi, de ase-
menea, anunþate. Înainte de aces-
tea, o nouã constituþie va fi supu-
sã referendumului. Anunþul a fost
imediat denunþat de un înalt res-
ponsabil al Fraþilor Musulmani. „Un
decret constituþional, dat de o per-
soanã numitã de puciºti, nu are
valoare”, a comentat Essam Al
Erian, pe contul Facebook. Adli
Mansur a dispus deschiderea unei
anchete privind violenþele care au
fãcut, luni, cel puþin 51 de morþi ºi
435 de rãniþi, potrivit serviciilor de
urgenþã care nu au precizat dacã
aceºtia au fost exclusiv manifes-
tanþi islamiºti. Fraþii Musulmani au
publicat o listã cu 42 de partizani
de-ai lor uciºi, în timp ce poliþia ºi
armata menþioneazã doar trei de-
cese în tabãra islamistã. Noile vio-
lenþe au agravat climatul de extre-
mã tensiune din Egipt, dupã desti-

tuirea de cãtre armatã a preºedin-
telui islamist, în urma manifestãri-
lor de amploare care au cerut des-
pãrþirea. Washingtonul a condam-
nat violenþele ºi a cerut armatei
„maximã reþinere”, menþionând cã
nu ia în discuþie, deocamdatã, sis-
tarea ajutorului financiar cãtre ar-
matã. Aceasta a cerut partizanilor
lui Mohamed Morsi sã opreascã
manifestãrile, asigurând cã nu va
tolera „nici o ameninþare a securi-
tãþii naþionale”. Luni, în zorii zilei,
o mulþime de susþinãtori ai lui Mo-
hamed Morsi s-a strâns lângã se-
diul Gãrzii Republicane, unde sol-
daþii ºi poliþiºtii au deschis focul,
potrivit Fraþilor Musulmani. Mani-
festanþii au vorbit de folosirea
muniþiei ºi a gazelor lacrimogene,
în circumstanþe care rãmân con-
fuze. Alþi martori oculari au relatat
cã forþele de ordine au tras în aer
ºi cã gloanþele au venit de la „tero-
riºtii înarmaþi”, îmbrãcaþi în civil.
Armata, citeazã ziarul guverna-
mental „Al Ahram”, a declarat, la
rândul sãu, cã „teroriºtii înarmaþi”
au atacat cartierul general al Gãrzii
Republicane, ucigând un ofiþer ºi
lãsând ºase persoane în stare criti-
cã. Dupã destituirea ºi arestarea lui
Mohamed Morsi de cãtre armatã,
tensiunea continuã sã creascã în
rândul susþinãtorilor ºi adversari-
lor sãi, înregistrându-se peste 100
de decese. Partidul pentru Liber-
tate ºi Justiþie (PLJ), braþul politic
al Fraþilor Musulmani, cãrora le
aparþine ºi Mohamed Morsi, a aver-
tizat posibilitatea „apariþiei unei noi
Sirii”. Câteva ore dupã aceastã de-
claraþie, autoritãþile au decis sã în-

chidã sediul PLJ din Cairo, pe
motivul descoperirii de „lichide in-
flamabile, arme ºi cuþite”, a decla-
rat un înalt responsabil al forþelor
de securitate. În multe oraºe din
întreaga þarã, potrivit MENA, isla-
miºtii au demonstrat. Principalul
partid salafist Al-Nour a anunþat re-
tragerea sa de la discuþiile privind
alegerea unui guvern de tranziþie.
Deþinãtorul Premiului Nobel pen-
tru Pace, Mohamed El Baradei, un
timp anunþat a fi desemnat prim-
ministru, a condamnat „cu fermi-
tate” violenþele ºi a solicitat o an-
chetã independentã. Nominalizarea
lui Mohamed El Baradei s-a lovit
de opoziþia Al-Nour care ºi-a ex-
primat, de asemenea, rezerve ºi
faþã de alegerea unui economist de
centru-stânga, Ziad Bahaa Eldin.
Uniunea Europeanã a cerut tutu-
ror pãrþilor sã evite provocãrile,
presând noile autoritãþi sã avanse-

ze rapid versiunea reconcilierii.
Germania ºi-a exprimat marea sa
îngrijorare, iar secretarul general
al ONU, Ban Ki-moon, a condam-
nat violenþele ºi a cerut o anchetã
imparþialã. Acelaºi lucru l-au fãcut
Turcia, Iranul ºi Qatarul.

Hazem al-Beblawi, fost minis-
tru de Finanþe, a fost numit, ieri,
premier al Egiptului, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al preºedin-
þiei, Ahmed al-Muslimani, rela-
teazã AFP. Mohamed ElBaradei,
laureat al Premiului Nobel pen-
tru Pace, a fost numit vicepre-
ºedinte pentru relaþii internaþi-
onale. Opoziþia egipteanã a
anunþat cã l-a desemnat pe Mo-
hammed ElBaradei, fost director
al Agenþiei Internaþionale pen-
tru Energie Atomicã (AIEA),
pentru a o reprezenta ºi a pre-
gãti o tranziþie politicã.

Autoritãþile din Egipt promit alegeri rapideAutoritãþile din Egipt promit alegeri rapideAutoritãþile din Egipt promit alegeri rapideAutoritãþile din Egipt promit alegeri rapideAutoritãþile din Egipt promit alegeri rapide

Tribunalul din Grosseto (Toscana)
judecã, de ieri, procesul intentat cãpita-
nului vasului „Costa-Concordia”,
Francesco Schettino (52 de ani), acuzat
de „omucidere multiplã din culpã,
abandon de navã ºi daune aduse mediu-
lui”. Tragedia navei „Costa-Concordia”
a avut loc la 13 ianuarie 2013, dupã ce
a lovit o stâncã, la intrarea în portul de
pe insula Giglio, provocând moartea a
32 de persoane, din care ºase francezi.
Unii dintre pasageri au vãzut înainte de

„Costa-Concordia”: procesul cãpitanului
Francesco Schettino s-a deschis în Toscana

UE a deschis primul proces de
pânã acum împotriva Rusiei la
Organizaþia Mondialã a Comerþu-
lui (OMC), contestând o taxã de
reciclare impusã pentru autovehi-
culele importate despre care Uni-
unea susþine cã este discrimina-
torie. Potrivit legislaþiei din Rusia,
pentru autovehiculele importate
trebuie plãtitã o taxã începând de
la 420 de euro, care sã acopere
viitoarele costuri cu reciclarea,
scrie Financial Times. Oficialii UE
susþin cã prin aceastã taxã se
acordã un avantaj incorect indus-
triei auto interne, sub masca unei
mãsuri de protejare a mediului.

UE a deschis cazul la OMC
dupã aproape un an de sesizãri
transmise Rusiei, inclusiv un

avertisment dur în decembrie al
comisarului pentru comerþ al blo-
cului comunitar, Karel De Gucht.
Rusia a aderat la OMC în august
anul trecut, dupã aproape douã
decenii de negocieri. Moscova a
introdus taxa de reciclare la nu-
mai câteva zile de la intrarea în
OMC, iar între timp nu a corec-
tat o serie de alte politici despre
care Comisia Europeanã afirmã
cã încalcã regulile organizaþiei.
Rusia a avertizat cã ar putea des-
chide un caz împotriva UE la
OMC, dacã nu se decide în
aceastã sãptãmânã retragerea ta-
xelor de dumping impuse produ-
cãtorilor ruºi de îngrãºãminte
chimice, a afirmat o sursã apro-
piatã situaþiei.

Þãrile UE au exportat autove-
hicule în valoare de 10 miliarde
de euro în Rusia, anul trecut, re-

prezentând 40% din piaþa auto.
Livrãrile din UE au scãzut cu 7%
de la introducerea taxei.

Moºtenitoarea Heinz,
în stare gravã

Soþia secretarului de stat
american John Kerry a fost
internatã în stare gravã la
Massachutes General
Hospital, în Boston. Teresa
Heinz Kerry a fost transpor-
tatã cu un avion la Boston,
dupã ce fusese stabilizatã de
medicii din Nantucket.
Secretarul de stat american
John Kerry a stat mereu
lângã aceasta. Nu au fost
fãcute publice informaii
despre afecþiunea de care
suferã Teresa Heinz Kerry.
Aceasta a fost cãsãtoritã cu
senatorul de Pennsilvania,
John Heinz II, ºi este moºte-
nitoarea imperiului Heinz,
celebrul producãtor de
ketchup, cu o avere estimatã
la o jumãtate de miliard
de dolari.

Perspectiva retragerii
americanilor din Afganistan

Statele Unite iau în calcul,
în mod serios, sã accelereze
retragerea trupelor din
Afganistan, dezamãgite de
atitudinea preºedintelui
Hamid Karzai, scria, luni
seara, New York Times,
citând surse americane ºi
europene. Preºedintele
Barack Obama s-a angajat sã
punã capãt prezenþei militare
americane în Afganistan la
orizontul lui 2014, iar admi-
nistraþia americanã a nego-
ciat cu Kabulul menþinerea
unei prezenþe militare reduse
dupã acest an. Casa Albã ia
în calcul chiar o datã care sã
succeadã anului 2014. În
ciuda afirmaþiilor oficiale,
surse apropiate Pentagonului
susþin cã relaþiile dintre
Obama ºi Karzai au conti-
nuat sã se rãceascã luna
trecutã, în contextul deschi-
derii unor negocieri de pace
cu talibanii stabiliþi în Qatar.

ªomajul – o mare provocare
pentru cetãþenii europeni

Un sondaj efectuat în nouã
dintre þãrile cele mai dezvol-
tate ale bãtrânului continent
evidenþiazã ºomajul ca o
îngrijorare crescândã pentru
cetãþenii europeni. Astfel,
respondenþi din nouã þãri
(Germania, Franþa, Italia,
Spania, Polonia, Austria,
Marea Britanie, Belgia ºi
Suedia) plaseazã ºomajul pe
primul plan al preocupãrilor
lor, dar cu scoruri foarte
variabile. De exemplu, în
Spania ºi în Franþa, 72% ºi
respectiv 69% dintre persoa-
nele intervievate menþioneazã
spontan aceastã problemã,
faþã de 24% în Marea Brita-
nie. Doar cetãþenii ruºi ºi
olandezi considerã alte
provocãri mai importante,
respectiv inflaþia/puterea de
cumpãrare ºi stabilitatea
economicã.

producerea evenimentului cã Schettino
se afla în compania unei tinere moldo-
vence, Domnica Cerrmontan, pe care
media a prezentat-o drept metresa sa.
Cel mai grav, în rechizitoriul întocmit,
atârnã încãlcarea codului de onoare al
marinarilor de cãtre Francesco Schetti-
no, acesta urcându-se într-o barcã în
timp ce nu mai puþin de 300 de pasageri
se aflau încã la bordul „Costa-Concor-
dia”, vas de croazierã cu 4.200 de
pasageri la bord.

UE dã în judecatã pentru prima datã Rusia la Organizaþia Mondialã a Comerþului
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Anunþul tãu!
SC DUNCOMET SRL, titular al pro-
iectului PARC SOLAR 0,996 Mw
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZ FÃRÃ ACORD DE
MEDIU pentru proiectul PARC SO-
LAR 0,996 Mw propus a fi amplasat
în comuna Poiana Mare, în incinta
fostei fabrici de prelucrare ºi sortare
a lemnului. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivul care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, de luni
pânã joi, orele 9.00-14.00,  vinerea
între orele 9.00-12.00 ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http://ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 16.07. 2013.
SC Juliano Fast Clean SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Spãlãto-
rie auto, propus a fi amplasat în Cra-
iova, Dolj, str. Sãrari, nr. 5. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
SC Juliano Fast Clean SRL, Craio-
va, Dolj, str. Sãrari, nr. 5, în zilele de
luni pâna joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035,
e-mail: qffice@apmdj.anpm.ro.
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 menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.

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

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Ofer consultanþã juridicã.
Telefon: 0766/ 707.050.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Dezmembrez Fiat Bra-
vo 1,2/1,6V, an fabrica-
þie 2000. Telefon: 0760/
769.245.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
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ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/ 558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Te-
lefon: 0744/344.227
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.

3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 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, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 56.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. 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. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp, Po-
dari, între case, în con-
strucþii, utilitãþi, preþ 8
Euro/mp, neg. Telefon:
0765/680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
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 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str.
Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile
fiind la stradã beto-
natã având toate fa-
cilitãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.
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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

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, fa-
bricaþie 1995, full, în-
scrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate
6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte varian-
te. 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, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Tele-
fon: 0728/896.048.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg- Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. 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  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.

Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
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 mie-
re. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.

Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, 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. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
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Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. 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 metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Te-
lefon: 0745/589.825.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL, 70-80 MP.
TELEFON: 0729/
033.903.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc  fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere semi-
decomandat Calea
Bucureºti, etj. 2, tot
confortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau colabo-
rare pentru termopa-
ne, deþin spaþiu ºi uti-
laje. Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.

Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Promoþia anului 1979 a
Colegiului Naþional Ele-
na Cuza, secþia uman,
anunþã aniversarea a
34 de ani de la absol-
vire. Relaþii la telefon:
0766/656.844 – doam-
na Marinica Paºoi.
Ofer gratis gospodãrie
ºi teren unei persoane
(familii) nevoiaºe dar se-
rioase sã ºtie sã o între-
þinã ºi admnistreze. Te-
lefon: 0351/ 809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon: 0762/
603.748.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut Carte de
Identitate pe nume-
le MERGEA JEANA
LUCIA GABRIELA.
Se declarã nulã.
S.C.GALACTIC HOR-
SE SRL  declarã pier-
dut Certificatul Con-
statator nr. 556760/
2012 emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Internaþionalul german Mario
Gomez va fi pentru urmãtoarele
patru sezoane jucãtorul Fiorenti-
nei. În schimbul sãu, italienii au
plãtit lui Bayern Munchen 15,5
milioane de euro, la care se pot
adauga alte 4 milioane, în func-
þie de reuºitele fotbalistului la gru-
parea de pe „Artemio Franchi”.

Pentru transferul atacantului,
pe fir intrase ºi Napoli, care cau-
tã înlocuitor pentru Edinson Ca-
vani, ce va fi cedat mai mult ca
sigur în aceastã perioadã de mer-
cato. Dar un telefon dat luni sea-
rã de acþionarul majoritar al Fio-
rentinei, Andrea Della Valle, lui
Karl Heinz Rumenigge (n.r. pre-
ºedintele bavarezilor) a deblocat
situaþia, dupã cum a scris, ieri,
Gazzetta dello Sport.

Gomez, care umblã vorba cã
nu ar mai fi fost dorit în lot de

Luis Suarez ºi-a exprimat în mai multe
rânduri dorinþa de a pleca în aceastã varã
de la Liverpool, iar ofertele curg pentru
atacantul uruguayan.

Ultima echipã intratã în cursa pentru
Suarez este Chelsea, Jose Mourinho fiind
cel care insistã pentru transferul acestuia.

Clubul patrobat de Roman Abramovici
este dispus sã ofere 46 de milioane de
euro în schimbul atacantului.

Cei de la The Mirror au scris cã sud-
americanul are o clauzã în contract ce o
obligã pe Liverpool sã negocieze orice
ofertã peste 45 de milioane de euro, dar

• Borussia Dortmund a ajuns la
un acord cu ªahtior Doneþk
pentru transferul jucãtorului
armean Henrik Mkhitaryan.

Germanii vor achita cãtre
clubul din Ucraina 25 de milioane
de euro, iar jucãtorul urmeazã sã
semneze un contract pe patru
sezoane.

Mkhitaryan s-a fãcut remarcat
sub comanda lui Mircea Lucescu,
el evoluând pentru „mineri” din
2010 (103 meciuri, 42 de goluri)

La vicecampioana Europei,
internaþionalul armean va îmbrãca
tricoul cu numãrul 10, lãsat liber
dupã plecarea lui Mario Gotze la
Bayern

• Raul va juca din nou în
tricoul lui Real Madrid, într-un
amical care se va disputa în
cadrul Trofeului Santiago Berna-
beu. Site-ul oficial al „albilor” a
anuþat cã Real va disputa pe 22
august un meci cu echipa lui Raul
Gonzalez, Al-Sadd.

Legenda lui Real Madrid va
juca o reprizã pentru actualul sãu
club ºi cealaltã jumãtate în tricoul
echipei sale de suflet. Va fi un
moment special pentru Raul, care
se va reîntâlni cu suporterii în faþa
cãrora a jucat timp de 16 sezoane
(1994-2010, 741 meciuri, 323
goluri).

• Dupã ce nu a ajuns la un
consens cu Schalke pentru a-ºi
prelungi angajamentul scadent în
aceastã varã, Ciprian Marica e
aproape sã se înþeleagã cu
Dinamo Moscova. Echipa lui Dan
Petrescu i-a oferit un contract
atacantului, care are însã ºi o
variantã de rezervã.

Astfel, surse apropiate „tricolo-
rului” au declarat cã Marica este
propus ºi la AS Monaco, echipã
care a cheltuit 130 de milioane de
euro pe transferuri în acest sezon.
Totuºi, în pole-position rãmân
ruºii, care îi oferã un salariu
comparabil cu cel pe care îl avea
la Schalke, 2,5 milioane de euro.

• Cristiano Ronaldo îºi va
petrece restul carierei la Real
Madrid, potrivit preºedintelui
clubului, Florentino Perez. În
ultima perioadã apãruserã mai
multe zvonuri despre o revenire a
portugezului la Manchester United
sau un transfer la Monaco.

„Puteti sã fiþi siguri cã Ronal-
do se va retrage la Real Madrid”,
a dezminþit Perez. El a mai
adãugat cã nu a fãcut nici o
ofertã pentru vedeta celor de la
Tottenham, Gareth Bale, ºi nici
nu a primit vreo ofertã de la
Arsenal pentru Higuain. „Nu
vrem ca Higuain sa plece. Mai
mult, Arsenal nu a fãcut nici o
ofertã pânã acum”.

• Tenismanul Victor Hãnescu,
locul 51 ATP, s-a calificat, ieri, în
turul doi al turneului de la
Stuttgart (Germania), dotat cu
premii în valoare totalã de
410.200 de euro.

Hãnescu l-a învins, în runda
inauguralã, cu scorul de 3-6, 6-3,
7-6 (9/7), dupã douã ore ºi 25 de
minute, pe rusul Dmitri Tursu-
nov, poziþia 67 în ierarhia
mondialã.

Viitorul adversar al românului
va fi brazilianul Thomaz Bellucci,
locul 56 ATP, care a trecut, cu
scorul de 6-4, 6-4, de cehul
Lukas Rosol, cap de serie
numãrul 7 ºi poziþia 40 în lume.

PRO TV
20:45 – FOTBAL – Supercupa României (Arena Naþionalã – Bucureºti):

Steaua – Petrolul.

Digi Sport 1
3:50 – FOTBAL – Cupa Libertadores, semifinale, manºa retur: Atletico

Mineiro (Brazilia) – Newell’s Old Boys, în tur 0-2.

Dolce Sport 2
21:00 – ATLETISM – EAA Liege (Belgia).

GSP TV
20:45 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa a 10-a / 3:50 – FOTBAL – Cupa

Braziliei (runda a treia, prima manºã): Internacional – America Mineiro.

FC Barcelona ºi Atletico Madrid s-au înþe-
les, luni searã, pentru transferul lui David Villa
(31 de ani). Pe atacantul spaniol, madrilenii
vor plãti circa 5,1 milioane de euro, plus încã
50 la sutã dintr-un eventual viitor transfer. Plata
va fi eºalonatã, Barcelona urmând sã primeas-
cã 2,1 milioane de euro în acest sezon, încã 2
milioane în cel viitor ºi un ultim milion în 2015-
2016.

Fotbalistul a mai evoluat la Sporting Gijon,
Zaragaza ºi Valencia, înainte de a semna cu
Barcelona, în 2010.

Fiorentina l-a transferatFiorentina l-a transferatFiorentina l-a transferatFiorentina l-a transferatFiorentina l-a transferat

pe „Super Mario” Gomezpe „Super Mario” Gomezpe „Super Mario” Gomezpe „Super Mario” Gomezpe „Super Mario” Gomez

Josep Guardiola, noul tehnician
al campioanei Germaniei ºi al
Europei, a marcat 113 goluri în
174 de meciuri jucate cu Bay-

ern Munchen, dupã ce a pãrã-
sit-o pe Stuttgart în anul 2009
pentru suma de 30 de milioane
de euro.  „Aventura mea la unul

dintre cele mai mari cluburi din
lume s-a încheiat. Cei patru ani
petrecuþi aici au fost extraordi-
nari. Le mulþumesc tuturor, con-
ducerii, coechipierilor ºi antre-
norilor pentru aceastã fantasti-
cã experienþã. Acum, începe un
nou capitol în viaþa mea ºi abia
aºtept sã îmbrac tricoul Fioren-
tinei”, a declarat Gomez, fotba-
list ce va împlini chiar astãzi 28
de ani.

Formaþia pregãtitã de Vincen-
zo Montella mai efectuase în
aceastã varã câteva transferuri
notabile, este vorba de Massimo
Ambrosini (AC Milan), Joaquín
(Malaga) ºi Oleksandr Jakoven-
ko (Anderlecht).

Fiorentina a încheiat pe locul
patru ediþia trecutã de campio-
nat, urmând sã participe în gru-
pele Europa League.

Soluþie de compromis pentru Cavani?

Suarez este dorit de Mourinho pe „Stamford Bridge”
nu trebuie neapãrat sã îl vândã la acest
preþ.

Conform presei din Albion apãrute luni,
35 de milioane de euro ar fi oferit Arsenal
pe Suarez, ofertã declinatã din start de
„cormorani”! Uruguayanul de 26 de ani ar
mai fi ºi în atenþia lui Real Madrid.

Întorcându-ne la Mourinho, interesul
pentru Suarez, poate doar o purã coinci-
denþã, a venit dupã ce vârful lui Napoli,
Edinson Cavani, þinta numãrul 1 pe
„Stamford Bridge” în aceastã varã, a
primit o ofertã net superioarã celei fãcute
de londonezi dinspre Franþa, de la PSG.

Villa, vândut de Barça la Atletico
Pentru catalani, Villa a marcat 33 de goluri

în 77 de meciuri disputate în Primera Division.
La Atletico, Villa îl va înlocui pe columbianul

Radamel Falcao, cedat recent la AS Monaco.
Altfel, Villa ar putea debuta la Atletico toc-

mai împotriva Barcelonei. Madrilenii au câºti-
gat Cupa Regelui, iar catalanii au cucerit titlul,
astfel cã Supercupa Spaniei se va disputa în-
tre fosta ºi actuala sa echipã.

Prima manºã va avea loc în capitala Spa-
niei, pe 21 august, iar returul se va disputa o
sãptãmânã mai târziu, la Barcelona.

Eurosport
Universiada de la Kazan (Rusia): 11:00, 12:45 – SÃRITURI ÎN APÃ: mas-

culin platformã 10m (finala), feminin trambulinã 3m (finala) / 15:00 – CICLISM
– Turul Franþei: etapa a 11-a (Avranches-Mont Saint Michel) / 18:45, 21:00

– FOTBAL (F) – Campionatul European, faza grupelor (în Suedia): Italia –
Finlanda, Suedia – Danemarca.

Eurosport 2
Universiada de la Kazan: 9:00 – ATLETISM – etapa a 4-a / 12:00 – VOLEI

(M) – faza grupelor: Brazilia – Elveþia / 14:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ:
feminin ºi masculin / 16:00 – ATLETISM: etapa a 4-a / 18:00 – FOTBAL –
CM U-20 (Turcia), semifinala 1: Franþa – Ghana / 20:00 – Universiada de la
Kazan – ATLETISM – etapa a 4-a / 21:00 – FOTBAL – CM U-20, semifinala
2: Irak – Uruguay.

ªTIRI

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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În seara aceasta, de la ora
20.45 (în direct la PRO TV),
pe „Arena Naþionalã”, este
programat primul meci oficial
al sezonului 2013-2014, cam-
pioana, Steaua Bucureºti, în-
tâlnind câºtigãtoarea Cupei
României, Petrolul Ploieºti, în
Supercupa României. Steaua
nu se poate baza pe Chipciu,
accidentat, iar Laurenþiu Re-
ghecampf ar  putea al inia
echipa: Tãtãruºanu – Gior-
gievski, Szukala, Chiricheº,
Latovlevici – Pintilii, Bour-
ceanu – Ad. Popa, Stanciu,
Tãnase – Nikolic. De partea
cealaltã, problemele de lot
sunt mult mai mari, „lupii” fi-
ind privaþi aproape de o în-
treagã echipã. Astfel, Bor-
nescu ºi Geraldo sunt suspen-

Sezonul începe cu Supercupa RomânieiSezonul începe cu Supercupa RomânieiSezonul începe cu Supercupa RomânieiSezonul începe cu Supercupa RomânieiSezonul începe cu Supercupa României
Steaua ºi Petrolul se întâlnesc în seara aceasta pe „Arena Naþionalã”

daþi dupã incidentele de la fi-
nalul sezomului trecut, Alce-
nat participã la Gold Cup cu
naþionala Haiti, Mojica a fost
transferat recent în China,
Marinescu este accidentat,
noilor veniþi de Lucas Torres
ºi Ruben Ramos nu le-au so-
sit „cãrþile verzi”, iar ultima
surprizã neplãcutã a fost
anunþatã ieri, dupã ce pe ve-
deta echipei, atacantul Jere-
my Bokila, a refuzat sã intre
în cantonament, supãrat cã
nu a fost transferat la un alt
club. În aceste condiþii, Cos-
min Contra ar putea începe
cu: Pecanha – Achim, Ya-
missi, Hoban, Guilherme –
Mustivar,  M. Cristescu –
Boudjemaa, Ad. Cristea, Gro-
zav - Hamza. Meciul va fi

arbitrat de Ovidiu Haþegan,
alãturi de Aurel Oniþa ºi Oc-
tavian ªovre, rezervã fiind
Istvan Kovacs. Este a doua
oarã când Steaua ºi Petrolul
disputã Supercupa României,
dupã ediþia din 1995, câºtiga-
tã de roº-albaºtri cu 2-0, go-
luri Militaru ºi Vlãdoiu, joc
disputat în Regie. Steaua era
campioanã, dupã ce depãºi-
se în clasament Universitatea
Craiova, iar Petrolul câºtiga-
se Cupa în faþa Rapidului, la
penalty-uri. Dacã pentru „gã-
zari” a fost singura prezenþã
în Supercupã, Steaua are 5
astfel de trofee în palmares.
În returul campionatului tre-
cut, tot pe „Arena Naþiona-
lã”, Steaua – Petrolul s-a ter-
minat 2-2.

George Copos a vândut
clubul de fotbal Rapid Bu-
cureºti oamenilor de afa-
ceri Nicolae Cristescu ºi
Adrian Zamfir, dupã cum
a anunþat fostul patron pe
blogul sãu personal. „Mã
bucur cã am reuºit sã sem-
nãm actele care consfin-
þesc venirea la Rapid a
unei noi echipe de finanþa-
tori. Sunt convins cã noua
echipã va face mult mai
mult decât am fãcut eu.
Toate condiþiile sunt crea-
te în acest sens. Trebuie doar muncã,
voinþã ºi înþelepciune. Mã bucur de
asemenea cã Galeria a fost, ºi ea, im-
plicatã în negocieri ºi în procedurile
de transfer de proprietate. Aceastã
poziþie, nouã pentru ea, o obligã acum
sã fie ºi mai aproape de echipã ºi de
noua conducere. În fine, mã bucur cã
simboluri ale Giuleºtiului au decis sã
continue la Rapid. Pancone, tu nu tre-

George Copos a cedat clubul Rapid

buie sã stai în genunchi în faþa nimã-
nui. Ridicã-te ºi luptã! Calificã echi-
pa în Prima Ligã. Asta e menirea ta
acum! ªi a voastrã, a tuturor Rapi-
diºtilor - la fel”, afirmã Copos în co-
municat. Rapid va juca sâmbãtã un
baraj cu Concordia Chiajna, pe sta-
dionul „Dinamo”, pentru stabilirea
celei de-a 18-a echipe care va juca în
sezonul viitor în Liga I. 

Fostul impresar Ioan
Becali a declarat, ieri,
cã Dinamo va încasa
2,1 milioane de euro în
urma transferului lui
Contantin Nica (20 de
ani) la Atalanta ºi a îm-
prumutului lui Marius
Alexe (23 de ani) la Sas-
suolo. „Nica va fi trans-
ferat definitiv, 1,6 milioa-
ne. Are o medie de 180-
200.000 de euro pe an
(n.r. - salariul jucãtoru-
lui la Atalanta). Marius
Alexe pe 500.000 mii de
euro (n.r. - împrumut).
Alte oferte n-au
existat”,  a  declarat
Ioan Becali .  „Sunt
foarte bucuros, este un
moment important al
carierei mele, este foarte bine pentru
mine campionatul Italiei. ªtiam echipa
asta de câþiva ani, ºtiam cã în fiecare

Dinamo încaseazã peste 2 milioane de euro pe doi jucãtori

Alexe ºi Nica vor evolua în Serie A
an a fost una dintre
cele mai bune echi-
pe din Serie B, dar
nu au reusit sa pro-
moveze” a spus
Alexe (foto). „Nu
mã aºteptam la
acest transfer, chiar
îmi fãcusem planuri
la Dinamo, dar este
o provocare pentru
mine sã joc într-un
campionat puternic
al Europei, deºi am
doar 20 de ani” a
declarat Nica. Cei
doi jucãtori dinamo-
viºti, însoþiþi de Ioan
Becali, au plecat ieri
în Italia, unde urmea-
zã sã se perfecteze
transferurile. Sassu-

solo a promovat anul acesta în Serie A,
acolo unde Atalanta a încheiat sezonul
trecut la mijlocul clasamentului.

Atleta Andreea Ogrãzea-
nu a cucerit, luni seara,
medalia de bronz în proba
de 100 de metri, cu cea
mai bunã performanþã
personalã a sezonului, 11
secunde ºi 41 de sutimi, la
Jocurile Mondiale Universi-
tare, de la Kazan (Rusia).
Pe o vreme umedã ºi rece,
românca a avut un parcurs
perfect pânã în finalã,
câºtigând seria, cât ºi

Jocurile Mondiale Universitare

Bronz pentru Andreea Ogrãzeanu

la 100 de metri
semfinala. În finalã a
plecat însã greoi din bloc-
start ºi abia dupã primii 40
de metri a reuºit sã recupe-
reze din handicap ºi sã
prindã podiumul. Campioa-
nã europeanã de juniori ºi
de tineret, Andreea Ogrã-
zeanu a fost întrecutã de
Aunyelay Scott (SUA), cu
11.28, respectiv Lina
Gricikaite (Lituania), cu
11.32. Ogrãzeanu îºi înde-

plinise anterior baremul
pentru Campionatele
Mondiale din lunga august,
de la Moscova, dar în
proba de 200 de metri. Tot
luni, în proba de sãriturã în
lungime, la competiþia de la
Kazan, Cornelia Deiac s-a
clasat pe locul patru, cu
6,36 metri, în condiþii meteo
dificile, cu ploaie continuã,
reprize de furtunã ºi vânt în
rafale.

Cristescu ºi Zamfir, noii patroni din Giuleºti
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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)

Lotul Universităţii Craiova se va
reuni astăzi, la prânz, la Centrul
Naţional de Fotbal Mogoşoaia, pen-
tru începerea pregătirilor. Într-un
comunicat emis ieri presei, direc-
torul clubului, Pavel Badea, a anun-
ţat că din cauza lucrărilor de ame-
najarea a stadionului „Ion Oble-
menco” şi a cantonamentului din
Lunca Jiului, reunirea a fost mu-
tată din Bănie. Totuşi, duminică va
fi prezentat la Craiova lotul de ju-
cători, iar oficiile le vor face fos-
tul căpitan al Ştiinţei, Pavel Badea,
antrenorul Erik Lincar şi directo-
rul sportiv Zeno Bundea.
„Lotul Clubului Sportiv
Universitatea Craiova se
va reuni miercuri, 10 iu-
lie, începând cu ora 12,
la Centrul Naţional de Fot-
bal Mogoşoaia, sub co-
manda antrenorului Erik
Lincar. Reunirea are loc la
Mogoşoaia din motive ob-
iective, din cauza faptului
c ă atât s tadionul «Ion
Oblemenco», cât şi can-
tonamentul din Lunca Jiu-
lui intrând într-un amplu
proces de amenajare. Pre-
zentarea oficială a lotului
de jucători va avea loc du-
minică, ora 12.30, la Cra-
iova, într-o conferinţă de
presă susţinută de direc-
torul CS Univers itatea
Craiova, Pavel Badea, an-
trenorul echipei, Erik Lin-
car, şi directorul sportiv

Podariul a intrat sub comanda „Roşului”

Podariul a încheiat ideal sezonul trec ut, cu trei
succ ese importante: câştigarea sezonului regulat, în
urma unui play-off teribil cu Dunărea Calafat, adju-
decarea fazei judeţene a Cupei României şi acc ede-
rea în Liga a III-a, în urma unui baraj facil cu Recol-
ta Dănceu. Odihna jucătorilor a durat trei săptămâni,
dar conducătorii au fost mereu conectaţi la proble-
mele echipei, căreia i-au tocmit un nou antrenor.
Nicolae Ungureanu,  fosta glorie a Craiovei Maxima,
va răspunde de echipă, fiind al doilea antrenor cu
nume sonor adus de podăreni, după Ştefan Stoica.
Decizia schimbării lui Vic tor Naicu a fost luată la
ins istenţele noilor f inanţatori, în condiţiile în c are
Primăria nu se mai poate implica decât la nivel admi-
nistrativ ş i al infrastructurii. Ungureanu ş i-a luat în
primire efec tiv job-ul de luni seara, când a avut loc

Echipa antrenată de Nae Ungureanu
a avut 26 de jucători la reunire, jumătate fiind noi

reunirea lotului, c hiar pe arena din Podari. Aceasta
va intra şi ea într-un proces de cosmetizare, pentru
a se alinia la pretenţiile Ligii a III-a. 26 de jucători a
avut la dispoziţie „Roşu” la prima şedinţă de pregă-
tire, la care au asistat şi conducătorii clubului, care
au ş i ţinut un discurs de întâmpinare cu acc ente
motivaţionale. Jumătate din fotbalişti sunt noutăţi
pentru formaţia din Podari, aceasta propunându-şi
pentru următorul sezon un obiec tiv îndrăzneţ.  „Nu
vrea să avem parcursul celor de la Apă Craiova,
îmi doresc ca noi să facem legea în seria în care
vom fi repartizaţi şi, de ce nu, să aspirăm la pro-
movare” spunea primarul Constantin Gheorghiţă.

Lotul prezent la reunirea Podariului a fost compus
din 26 de jucători, nu mai puţin de jumătate fiind noi:
Zdrâncă, Turianu (de la  Jiul Rovinari)  – portari;
Mateiţă, Stoian, Istudor,  Preduţ, Stoic a, A. David
(de la FC Caracal) , Tâmplaru, Crângoiu, Cruşovea-
nu, Dumitraşcu, Pârvan, Preda, Ţenovici, Gheor-
ghiţă (de la CS Apă Craiova), Răducanu (de la CSO
Filiaşi), Al. Stanc u (de la Prometeu), D.  Stancu (de
la CS Apă Craiova), A. Sava (de la Minerul Mătă-
sari), Duţă, Fecu,  Buşică, Avram, Demetrescu ( toţi
de la Şcoala GP Craoiva), Bârsan (de la Dunărea
Calafat). În perioada de pregătire, care va avea loc
atât la Podari, cât şi în staţiunea Băile Herculane,
lotul noii divizionare C va mai suferi sc himbări, în
ambele sensuri, urmând a fi definitivat abia în preaj-
ma s tartului campionatului,  la jumătatea lunii august.

Ştiinţa se reuneşte astăzi, la Mogoşoaia
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova,
a anunţat că echipa va fi prezentată duminică, în Bănie

Zeno Bundea. La conferinţa de
presă vor participa ş i doi dintre
componenţii echipei de fotbal CS
Universitatea Craiova” este comu-
nicatul semnat de directorul CS
Universitatea Craiova, Pavel Badea.

Silvian Cristescu:
„Ştiinţa e numai una,
dar nu e a lui Mititelu!”

La fel ca gloriile Craiovei Ma-
xima, fostul c ăpitan al Ştiinţei
din anii 90,  Silvian Cristescu,
spune că ec hipa municipalităţii

es te s ingura formaţie reprezen-
tativă a Băniei. „Există o singu-
ră Universitatea Craiova, dar nu
es te a lui Adrian Mititelu, es te
CS Universitatea Craiova, Ştiin-
ţa, echipa oraşului, a suporteri-
lor,  cea pe care o recunoaştem
şi noi, foş tii juc ători ai Univer-
sităţii Craiova. Din ce am văzut,
70-75 la sută din fani sunt ală-
turi de această ec hipă,  mai sunt
unii, mai tineri,  c are nu ştiu ce
înseamnă Clubul Sportiv Univer-
sitatea Craiova,  c are nu ş tiu că
performanţele şi rezultatele au

fos t făc ute  sub egida
ac es tei ec hipe,  dar  se
vor convinge ş i toată lu-
mea va susţine ec hipa de
drept a Craiovei. Mitite-
lu nu ar  fi înscris nicio-
dată echipa sa în cam-
pionat dacă primarul nu
anunţa ac es t proiect. De
fapt, nic i acum nu cred
că o va face. Eu vorbesc
din punc t de vedere al
suporterului, nu vreau să
mă implic  în acest pro-
iect, dar  îl sus ţin din tot
sufletul” a declarat cel
porec lit „Ravanelli” de
galeria Ştiinţei.

Olguţa Vasilescu: „Doar
7 la sută din craioveni
vor echipa lui Mititelu”

Într-un interviu acor-
dat ziuanews. ro, primarul

Lia Olguţa Vas ilescu a detaliat
motivele pentru c are a decis să
relanseze Universitatea Craiova
fără c el care a scos-o din fotba-
lul românesc, Adrian Mititelu. Pri-
marul Băniei spune că echipa CS
Universitatea va fi a oraşului Cra-
iova, a c etăţenilor  şi a suporteri-

lor, fără a mai putea fi revendi-
cată, asumată de o anumită per-
soană şi transformată în afacere
de familie. „A fi putut însc rie
ec hipa încă de anul trecut, când
FRF ne-a dat un loc în B,  drept
compensaţie pentru un oraş care
respiră fotbal şi care a avut deza-
filiată ec hipa.  CS Universitatea
Craiova es te c lubul mamă,  pe
care sunt toate victoriile Craio-
vei Maxima, c are va aparţine c e-
tăţenilor în totalitate. Fiindcă anul
viitor, după ce intrăm în A, lis-
tăm ac ţiunile la bursă, aşa cum e
la toate marile echipe europene,
finanţate puternic. Nu mai e echi-
pa lui Mititelu,  a Olguţei sau a lui

Andric i. E ec hipa c etăţenilor,  a
suporterilor! E un experiment, dar
ştiu c ă nu vom da greş! Acţio-
nari acum sunt cei mai mari ju-
cători din piaţa de capital. Dacă
nici ei nu ştiu c um e cu listarea
la bursă, nu mai ştie nimeni” a
dec larat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul spune că ec hipa va fi
asimilată rapid de c raioveni ş i
doar 7 la sută dintre ac eştia cred
înc ă în apartenenţa Ştiinţei la Mi-
titelu: „Majoritatea vor să scape
de Mititelu. Şi dacă se cheamă
tot Universitatea Craiova şi e c ea
rec unosc ută de fostele glorii,
unde e problema? Nu iau nici o
decizie importantă fără un son-
daj de opinie.  Din 3 în 3 luni,
verif ic ce vor craiovenii. 64 la
sută vor echipa primăriei ş i doar
7 la sută pe cea a lui Mititelu.
Restul nu ştiu, nu răspund. Cra-
iova vrea fotbal, vrea Univers i-
tatea şi nu-l mai vrea pe Mitite-
lu” a dec larat Olguţa Vasilesc u.


