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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E o concordanţă perfectă,
Popescule: scad salariile, cres pre-
ţurile.

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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Antena 3 – parte a INTACT Media Group –
sărbătoreşte împlinirea a 8 ani de existenţă la
Craiova, oraş votat de telespectatori în urma
unui „referendum”. Astfel, astă-seară, începând
cu ora 19.00, în centrul oraşului are loc un spec-
tacol aniversar maraton, susţinut de cei mai în
vogă artişti din România: Loredana, Zdob şi

Zdub, CRBL, Connect-R, Alex Velea, Holograf,
Vunk, Puya, Corina, Hi Q, Akcent şi Delia. În-
treg spectacolul va fi transmis live, iar gazde
vor fi vedetele Antena 3. Mii de oameni sunt
aşteptaţi în Piaţa „Mihai Viteazul” să sărbăto-
rească alături de singurul post de ştiri din Ro-
mânia afiliat CNN International.

Carrefour
vine în sprijinul
producătorilor de
legume şi zarzavaturi
din Poiana Mare,
Desa
şi Ciupercenii Noi

Reprezentanţii Carrefour s-au aflat,
ieri, în judeţul Dolj, pentru a lua legă-
tura c u producătorii legumicoli din
Poiana Mare, în special, dar şi cu cei
din localităţile învecinate, Desa şi Ciu-
percenii Noi. Carrefour este la prima
acţiune în această zonă, având ca scop
promovarea şi valorificarea  produ-
selor româneşti.

Consiliul Judeţean
Dolj şi regiunea
Kurdistan semnează
un protocol
de colaborare
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Vizita premierului francez Jean-
Marc Ayrault la Bucureºti, pe 11 ºi
12 iulie, confirmã relansarea relaþii-
lor dintre Franþa ºi România, a de-
clarat ambasadorul francez în þara
noastrã, Philippe Gustin (foto). El a
arãtat cã parteneriatul strategic din-
tre cele douã state pune accent pe
dezvoltarea relaþiilor economice ºi a
subliniat cã oamenii de afaceri fran-
cezi din România, “ca toþi investito-
rii din lume, aºteaptã stabilitate po-
liticã ºi predictibilitate”. “Aceastã
vizitã a premierului francez urmeazã
celei efectuate de premierul român
la Paris în luna februarie. Cei doi ºefi
de guvern au semnat atunci  noua
„Foaie de parcurs” a parteneriatului
strategic. Acum, Jean-Marc Ayrault
rãspunde invitaþiei omologului sãu
român ºi aceastã vizitã confirmã re-
lansarea relaþiilor dintre þãrile noas-
tre”, a afirmat Philippe Gustin.

Diplomatul a menþionat cã se de-
plaseazã frecvent în judeþele din Ro-
mânia, unde discutã cu autoritãþile
locale, care îi prezintã oportunitãþile
pe care le oferã în termeni de parc
industrial, fiscalitate. “Aceste depla-
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sãri îmi permit, de asemenea, sã în-
tâlnesc companii cu capital francez,
care sunt prezente peste tot în Ro-
mânia. (...) Ca toþi investitorii, din
toate þãrile lumii, ei aºteaptã stabili-
tate politicã ºi predictibilitate”, a de-
clarat Philippe Gustin. În privinþa
aderãrii României la Schengen, el a

amintit cã “Franþa a propus deja o
aderare în etape; este vorba de o de-
cizie colectivã al cãrei termen limitã
va fi Consiliul Justiþie ºi Afaceri In-
terne din decembrie”. Ultimul pre-
mier francez care a efectuat o vizitã
oficialã la Bucureºti a fost Domini-
que de Villepin – la 1 februarie 2007.

Corneliu Vadim Tudor este
ameninþat cu excluderea din
PRM de cãtre membrii
Biroului Permanent al parti-
dului care l-au revocat din
funcþia de preºedinte, dacã
va organiza un alt congres de
alegeri decât cel programat
pe 27 iulie, la Alba Iulia.
Dumitru Badea, coordonato-
rul PRM, a declarat cã, prin
astfel de acþiuni, Vadim
Tudor “se umple de ridicol”.
“În legãturã cu un aºa zis
congres pe care ex-preºedin-
tele Corneliu Vadim Tudor
vrea sã-l organizeze pe 20
iulie, deci cu o sãptãmânã
înaintea Congresului extraor-
dinar de la Alba Iulia, în care
scop, acum sunt în plinã
desfãºurare conferinþele
judeþene extraordinare care
aleg delegaþi în mod statutar,
îi rugãm pe toþi membrii de
partid, inclusiv pe cei care
sunt derutaþi, sã nu se lase
manipulaþi ºi sã nu dea curs
unei asemenea acþiuni prin
care Corneliu Vadim Tudor
continuã sã se acopere de
ridicol. Îl avertizãm pe
europarlamentarul PRM
Corneliu Vadim Tudor cã, în
ipoteza în care pune la cale
ºi forþeazã organizarea

Vadim – ameninþat
cu excluderea din PRM

Un numãr de 104 deputaþi,
printre care patru miniºtri, mai
erau cazaþi la data de 1 iulie în
hotelurile bucureºtene, potrivit
unei statistici a Camerei Depu-
taþilor, solicitatã de MEDIA-
FAX, în condiþiile în care terme-
nul pânã la care Camera plãteºte
contravaloarea serviciilor hote-
liere a expirat ieri, 10 iulie.Do-
cumentul citat atestã faptul cã
printre cei 104 deputaþi se nu-
mãrã ºi patru miniºtri, respectiv
Mircea Duºã, Relu Fenechiu,
Constantin Niþã ºi Lucia Varga.

Pe 10 iulie a expirat terme-
nul pânã la care Camera Depu-
taþilor deconteazã serviciile ho-
teliere de care au beneficiat de-
putaþii, de la aceastã datã aleºii
urmând fie sã pãrãseascã hote-

Parlamentarii ºi-au fãcut
bagajele de la hotel ºi s-au

mutat în apartamente închiriate nelegalã ºi nestatutarã a unui
aºa zis Congres al PRM la
20 iulie, în Bucureºti, vom fi
obligaþi sã luãm în discuþie ºi
sã decidem în Biroul Perma-
nent excluderea sa din
partid”, a declarat Dumitru
Badea. La iniþiativa lui
acestuia, pe 15 iunie a fost
organizatã plenara Consiliului
Naþional al PRM, care a
hotãrât revocarea din funcþia
de preºedinte a partidului a
lui Corneliu Vadim Tudor ºi
dizolvarea Comitetului
Director ºi a Biroului Perma-
nent. În cadrul aceleiaºi
ºedinþe au fost numite noi
foruri de conducere interima-
re, mai puþin preºedintele
interimar, preºedintele execu-
tiv ºi secretarul general.
Totodatã, Dumitru Badea
(PRM Neamþ), Gheorghe
Funar (PRM Cluj) ºi Ioan
Bâldea (PRM Bucureºti) au
fost desemnaþi sã se ocupe de
coordonarea ºi pregãtirea
Congresului Naþional al PRM
din 27 iulie în care vor fi alese
noile structuri de conducere.
Vadim nu a recunoscut
Consiliul Naþional ºi a decla-
rat cã îi va da în judecatã pe
cei care au participat ºi votat
la aceastã ºedinþã.

lurile, pentru a-ºi închiria o lo-
cuinþã, fie sã negocieze, indivi-
dual sau colectiv, alte servicii ho-
teliere.Reglementarea în cauzã
reprezintã unul dintre efectele
adoptãrii de cãtre Parlament a
Statutului deputaþilor ºi senato-
rilor, act normativ promulgat de
preºedinte ºi publicat luni, 8 iu-
lie, în Monitorul Oficial.Dupã
data de 10 iulie, fiecare deputat
va primi lunar suma de 4.000 de
lei pentru cazare în Bucureºti,
cu care poate sã îºi negocieze,
în nume personal sau colectiv,
un alt contract la hotel sau sã
se mute în chirie.

Hotelurile cu care Camera
Deputaþilor a încheiat contracte-
le au fost notificate în privinþa
noilor reglementãri cuprinse în

Statului parlamentari-
lor, documentaþia de
reziliere a contracte-
lor fiind pregãtitã ºi
adoptatã de conduce-
rea Camerei imediat
dupã adoptarea Sta-
tutului parlamentari-
lor.Reglementãrile
din Statutul parlamen-
tarilor sunt valabile ºi
pentru senatori.

Rusia acceptã negocieri
pentru tezaur

Ministrul de Externe, Titus Corlãþean,
a declarat cã a propus pãrþii ruse, în
vizita oficialã la Moscova, reluarea lu-
crãrilor comisiei mixte privind proble-
mele istorice, inclusiv cea a Tezaurului,
primind deschidere pentru fixarea unei
date clare a viitoare reuniuni a comisiei.
“Putem discuta cu deschidere subiecte
care prezintã o simbolisticã specialã,
aparte, pentru cele douã pãrþi, inclusiv –
ºi aceasta a fost propunerea pe care am
fãcut-o ºi am primit deschidere – de a
stabili o datã clarã ºi cu o agendã bine
definitã pentru o nouã reuniune a comi-
siei mixte româno-ruse”, a afirmat Cor-
lãþean, dupã întrevederea cu omologul
rus Serghei Lavrov. El a mai precizat cã
este “satisfãcut” de conþinutul ºi spiritul
deschis al discuþiilor de la Moscova. Cor-
lãean a arãtat cã o întâlnire a copreºe-
dinþilor român ºi rus a acestei comisii a
avut loc în octombrie 2012 la Moscova
ºi urma sã fie reluatã discuþia în martie
la Bucureºti, însã a fost amânatã. Corlã-
þean a specificat cã are speranþa perso-
nalã cã problema Tezaurului va fi “re-
glatã corect” la un moment dat.
Restructurãri în autoritãile
centrale

Aproximativ 2.800 de oameni vor
pleca din aparatul administrativ în pe-
rioada urmãtoare, a precizat, marþi sea-
ra, premierul Victor Ponta. “O sã plece
vreo 2.800 de oameni în perioada ime-
diat urmãtoare, pe baza ordonanþei pe
care am adoptat-o deja, cea cu desfiin-
þarea posturilor vacante ºi cu anumite
restructurãri în autoritãþile centrale”,
a spus primul ministru, întrebat dacã în
perioada urmãtoare vor avea loc dis-
ponibilizãri în aparatul administrativ
central sau local. În privina ANAF, pre-
mierul a precizat cã aceasta se restruc-
tureazã, în baza unei ordonanþe adop-
tate pe baza unei strategii convenite cu
Banca Mondialã, astfel încât se desfiin-
þeazã Garda Financiarã ºi se creeazã
Direcþia Antifraudã. “Nu, nu cred (cã
vor fi disponibilizãri la ANAF, n.r.).
Posturile se pãstreazã. Dar nu înseam-
nã cã absolut toatã lumea va fi trecutã.
Sunt niºte teste pe care trebuie sã le dea
cei de acolo ºi s-ar putea ca nu toþi sã
corespundã”, a spus primul-ministru.
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În mijlocul cartierul Craioviþa
Nouã, la câþiva metri de zidurile noii
Catedrale ºi la alþi câþiva paºi de in-
trarea în parcarea unui supermarket,
o tabãrã de rromi staþiona de mai
multã vreme. Cele câteva zeci de
persoane, printre care ºi mulþi copii,
trãiau acolo în corturi improvizate,
laolaltã cu munþii de PET-uri pe care
îi strângeau de la gunoaie ºi haitele
de câini pe care le creºteau. „Deve-

Paginã realizatã de LAURA MOÎRLICHE

La numai câþiva paºi de intersecþia
consideratã kilometrul zero al cartie-
rului Craioviþa Nouã, laolaltã cu hai-
te de câini, stive de PET-uri ºi cutii
de bere goale, o tabãrã mare de rromi
se instalase ºi teroriza zona. Aºa-zi-

niserã un pericol public pentru cetã-
þenii din zonã fiindcã fãceau mize-
rie, gãlãgie ºi creºteau ºi mulþi câini.
I-am supravegheat în câteva zile ºi,
în aceastã dimineaþã (n.r. – ieri-di-
mineaþã), am mers în tabãrã ºi le-
am pus în vedere cã trebuie sã plece
de acolo”, a declarat Octavian Ma-
teescu, directorul Poliþiei Locale Cra-
iova, care a întreprins acþiunea îm-
preunã cu funcþionari din cadrul Ser-

viciului „Disciplina în Construcþii”,
Serviciului de Ordine Publicã Unirii
ºi Salubritãþii.

Salubritatea a fãcut
curãþenie

Nu mai puþin de 43 de baloþi
imenºi, burduºiþi cu PET-uri, au fost
luaþi din locul cu pricina ºi încãrcaþi
în trei camioane. Tot acolo au mai
fost gãsite ºi foarte multe cutii goale
de bere, ºi acestea fiind încãrcate în
alt camion. „Au fost identificate 13
persoane care adunau toate aceste
lucruri ºi care locuiau în tabãrã. Toþi
aveau domiciliul pe strada Brestei ºi,
atunci când i-am întrebat de ce dorm
pe stradã, ne-au spus cã le este mai
greu sã îºi plaseze marfa de acolo”,
a mai spus directorul Poliþiei Locale
Craiova. Rromii au fost sancþionaþi
cu amenzi în valoare de 3.000 de lei
ºi le-a fost confiscatã toatã marfa.
Angajaþii Salubritãþii au degajat apoi
terenul, ridicând toate mizeriile, iar
conducerea Poliþiei Locale a preci-
zat cã zona va fi monitorizatã per-
manent de acum încolo pentru ca
rromii sã nu se mai întoarcã acolo.

sul cartier general al rromilor care
se ocupau cu strângerea sticlelor ºi
a ambalajelor din tablã a fost des-
fiinþat, ieri-dimineaþã, dupã ce Poli-
þia Localã Craiova a fãcut o razie de
proporþii în zonã.

Primãria Craiova a primit asigu-
rãri cã îi va fi eliberatã o prelungire a
autorizaþiei de funcþionare pentru
Grãdina zoologicã din Parcul „Ni-
colae Romanescu”. Declaraþia a fost
fãcutã de primarul Craiovei, care a
precizat, în plus, cã acest document
îi dã dreptul la existenþã pentru încã
douã luni din domeniul eliberãrii.
Cred cã vom primi prelungirea au-
torizaþiei de funcþionare. Am trans-
mis la Bucureºti, am ºi vorbit acolo
ca sã ni se elibereze mai repede drep-
tul de a funcþiona încã 60 de zile.
Am fost asiguratã cã nu e nici un fel
de problemã”. Potrivit primarului,
formalitãþile mai dureazã întrucât
municipalitatea trebuie sã ataºeze la

cerere ºi un proces-verbal, eliberat
de Direcþia Sanitar-Veterinarã Dolj.
În paralel cu aceste demersuri, se

desfãºoarã procedura de licitaþii pen-
tru refacerea integralã a Grãdinii zo-
ologice din Craiova.

Mai multe asociaþii de proprie-
tari din toate cartierele Craiovei au
rãmas fãrã apã la robinete din ca-
uza datoriilor. „Informãm asocia-

þiile de proprietari cã trebuie
sã coopereze, în sensul re-
cuperãrii debitelor restante,
în caz contrar  Compania de
Apã Oltenia va fi nevoitã sã
recurgã la debranºarea blo-
curilor ºi a scãrilor de bloc
respective prin sãpãturã pe
domeniul public”, a declarat
Constantin Mitriþã, directo-
rul companiei. Pe lista nea-
grã se aflã asociaþia de pro-

prietari nr. 21 Putnei, C2, C3, C4,
C5, Bloc 51 Garsoniere, nr. 9, 11
ºi 14 din cartierul „1 Mai”, nr. 5
din cartierul „George Enescu”, nr.

21 „Gorunului”, nr. 7 ºi 10 din car-
tierul Rovine, nr. 24 din cartierul
Brazdã, nr. 8 din cartierul Lãpuº,
bloc 304 B ºi blocul 2 Electropu-
tere, precum ºi asociaþiile nr.11,
17,  20 ºi 24 din cartierul Craioviþa
Nouã. Potrivit conducerii CAO,
costurile aferente acestor lucrãri de
debranºare – rebranºare vor fi su-
portate, conform reglementãrilor
legale, de utilizatorii în cauzã. În
plus, mãsura sistãrii furnizãrii ser-
viciului de alimentare cu apã pota-
bilã, ca urmare a neachitãrii debi-
telor restante, va continua ºi în
perioada  urmãtoare.
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Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

“De mult ne doream sã avem o în-
tâlnire cu operatorii de turism din Ol-
tenia ºi, cu toate cã astãzi ni s-au alã-
turat doar câþiva, sper cã va avea loc
ºi o reuniune cu preºedinþii de Consi-
lii Judeþene din regiunea noastrã, care
vor veni cu operatorii de turism din
zona lor. Putem spune cã în acest

moment s-a deschis un culoar favo-
rabil turismului, odatã cu inaugurarea
podului Calafat-Vidin, care face posi-
bilã o deplasare mai facilã cãtre Bul-
garia, Grecia ºi Turcia. Pe de altã par-
te, avem Aeroportul din Craiova, care
prinde un contur ºi mai pronunþat.
Dupã destinaþiile Milano ºi Roma, am

semnat contactul, iar din toamnã vom
zbura cu siguranþã cãtre Londra. Existã
dorinþa cetãþenilor de a zbura spre des-
tinaþii turistice direct din Craiova pen-
tru cã în acest fel nu s-ar mai pierde
zile întregi pe drum. Ne dorim ca, de
anul viitor, operatorii de turism din
Oltenia sã vândã bilete de avion cãtre
destinaþii turistice din Europa, cu ple-
care de pe Aeroportul Internaþional
Craiova”, a spus preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

“Nu vrem sã facem o simplã
vânzare de pachete turistice”

La rândul sãu, directorul Aero-
portului Internaþional Craiova, Mir-
cea Dumitru, a confirmat spusele
ºefului administraþiei publice dolje-
ne, fãcând ºi o promisiune în acest
sens: “Ceea ce ne propunem sã fa-
cem este cu mult mai vast decât o
simplã vânzare de pachete turisti-

ce. Mergem pe ideea cã este primul
pilon pentru ceea ce ne propunem.
Încercãm ca aceastã colaborare sã
fie durabilã ºi sã se refere, pe lângã
turism, la mediul de afaceri, la locuri
de distracþie ºi multe altele. Vã pro-
mitem cã anul viitor vom avea zbo-
ruri cãtre destinaþii turistice de pe
aeroportul din Craiova”

“Vom aduce oameni
de afaceri ºi turiºti din Europa
pe Aeroportul din Craiova”
În cadrul întâlnirii de ieri, discuþii-

le au fost purtate ºi în jurul unei ofer-
te dezvoltate de un grup de oameni

de afaceri români ºi strãini, adresatã
operatorilor de turism din Oltenia.
„Am dezvoltat un concept prin care
ne intereseazã sã aducem oameni de
afaceri ºi turiºti din Europa, care sã
beneficieze de ofertele de turism de
pe Aeroportul din Craiova. Avem
operatori aerieni pentru trei capete
de pod, Craiova, Viena ºi Budapes-
ta, avem nevoie de trafic de turiºti”,
a spus ªtefan Runcan, reprezentant
al companiilor aeriene. Operatorii de
turism vor avea, astfel, posibilitatea
de a crea oferte de turism în cele trei
locaþii, companiile aeriene obligân-
du-se sã înfiinþeze rute cu avioane
charter care sã lege cele trei puncte.

Începând de anul viitor, de pe Aeroportul din
Craiova ar putea pleca zboruri tip charter cãtre
destinaþii turistice precum Grecia sau Turcia.
Anunþul a fost fãcut de preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi directorul Ae-

roportului Internaþional Craiova, Mircea Dumi-
tru, în cadrul unei întâlniri la care au participat
ºi o parte din operatorii de turism din Oltenia,
în vederea înfiinþãrii unor rute turistice care sã
aibã punct de plecare în Bãnie.

Zboruri spre destinaþii turistice de anul
viitor, de pe Aeroportul din Craiova

Delegaþia irakianã a fost formatã
din Sadar Fuki Mohammed
Ghaidan, primarul din Sulaimaniy-
ah, Bahroz Mohammed Salih Faqe
Rashid, guvernatorul din Sulaima-
niyah, dar ºi oameni de afaceri
aparþinând Nokan Group ºi Sardar
Group. Partea românã a fost
reprezentatã de preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi cei doi vicepreºedinþi,
Cristinel Iovan ºi Laurenþiu
Ivanovici, precum ºi directori ai
unor societãþi comerciale, printre
care SC Forestale SRL, SC Micron

SRL ºi SC Foraj Sonde Craiova.
“Ne bucurãm cã putem sã ne

întâlnim dupã numeroasele discuþii
purtate. Din câte ºtim, oraºul pe
care îl reprezentaþi intrã pe un fãgaº
normal, dezvoltaþi proiecte în
agriculturã, construcþii, sport ºi
culturã. Ne dorim o asociere pentru
a pãtrunde în astfel de pieþe. Cei cu
care v-aþi întâlnit sunt firme
serioase, care vor duce la finalizare
orice contract preluat de la
dumneavoastrã”, a afirmat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Oamenii de afaceri
doljeni, interesaþi

sã investeascã în Kurdistan
În urma discuþiilor purtate în

cadrul întâlnirii, mai mulþi oameni de
afaceri din Dolj ºi-au exprimat
dorinþa de a investi în regiunea
Kurdistan din Irak. Guvernatorul din
Sulaimaniyah, Bahroz Mohammed
Salih Faqe Rashid, a prezentat
câteva din facilitãþile oferite
investitorilor de administraþia localã
din regiunea Kurdistan. „Noi am
venit în Dolj pentru a consolida
relaþiile bune dintre regiunea pe care
o reprezentãm ºi administraþia
judeþeanã doljeanã. Vrem sã ne
apropiem de oamenii de afaceri care
doresc sã investeascã în regiunea
noastrã. Suntem cea mai mare
staþiune industrialã din Irak ºi oferim
condiþii foarte bune companiilor care
îºi deschid societãþi sau fabrici în
Sulaimaniyah. La noi nu se percep
taxe, energia electricã este foarte
ieftinã, iar relaþiile cu administraþia
sunt excelente, de aceea orice

autorizaþii necesare sunt eliberate în
timp scurt. Aºteptãm cât mai multe
companii sã vinã ºi sã investeascã la
noi”, a spus Bahroz Mohammed
Salih Faqe Rashid.

Fabrica de Maºini Agricole
Craiova, printre investitorii

români în Irak
Guvernatorul Bahroz Mohammed

Salih Faqe Rashid ºi o delegaþie
formatã din oameni de afaceri

irakieni, dar ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale, au mers în vizitã
la fabrica de tractoare din oraºul
nostru. Fabrica de Maºini Agricole
ar putea fi una dintre companiile
doljene care vor investi în Irak.
Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a spus cã
prezena delegaþiei din Irak în judeþul
nostru este strâns legatã de vizita pe
care aceºtia au desfãºurat-o la
Fabrica de Maºini Agricole ºi
Tractoare din Craiova. „Delegaþia
din Irak a fãcut o vizitã la fabrica de
tractoare. Dacã lucrurile merg bine,
aceasta va fi prima investiþie fãcutã
de noi în Irak. Ne-am dori ºi societã-
þile irakiene sã investeascã în Dolj,
dar îi sprijinim ºi pe oamenii de
afaceri care vor sã investeascã în
Kurdistan ºi Sulaimaniyah. Autoritã-
þile au o ofertã atractivã ºi trebuie sã
recunoaºtem cã multe firme se bat sã
ajungã acolo, de ce sã nu fim noi
primii”, a afirmat ºeful administraþiei
publice judeþene, Ion Prioteasa.

La finalul întâlnirii, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj a primit
trei plachete din partea delegaþiei
irakiene, în semn de recunoºtinþã.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a primit, ieri, vizita oficialã a unei
delegaþii formate din oficialitãþi ºi importanþi
oameni de afaceri din Sulaimaniyah, regiunea
Kurdistan, din nordul Irakului, în vederea per-

fectãrii unor parteneriate în domenii precum
agriculturã, culturã sau sport. În urma acestei
întâlniri, în cursul zilei de astãzi între Consiliul
Judeþean Dolj ºi regiunea Kurdistan va fi sem-
nat un protocol de colaborare.

Consiliul Judeþean Dolj ºi regiunea KurdistanConsiliul Judeþean Dolj ºi regiunea KurdistanConsiliul Judeþean Dolj ºi regiunea KurdistanConsiliul Judeþean Dolj ºi regiunea KurdistanConsiliul Judeþean Dolj ºi regiunea Kurdistan
semneazã un protocol de colaboraresemneazã un protocol de colaboraresemneazã un protocol de colaboraresemneazã un protocol de colaboraresemneazã un protocol de colaborare
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Fusesem înştiinţaţi,  şi nu ne
îndoiam, în urma unui Colegiul
Prefec tural, ţinut acum trei-pa-
tru săptămâni,  că urmează o pe-
rioadă de secetă prelungită, în

MIRCEA CANŢĂR

Ploaia care încurcă
lunile iunie,  iulie şi august.  De la
ac ea avertizare hazardată,  care
presupunea umplerea canalelor
magistrale cu apă în vederea por-
nirii irigaţiilor, ac olo unde es te

posibil, tot plouă. Benefic într-o
măsură,  păgubitor  într-o altă
măsură. Benefic f iindcă,  în Dolj,
dacă nu plouă 10-14 zile, se vor-
beşte de secetă, păgubitor pen-
tru că este perturbată cea mai
importantă lucrare agricolă a anu-
lui, c ardinală într-o logică sănă-
toasă, care rămâne strânsul grâu-
lui. Şi anul aces ta se putea vorbi
de o bună producţie în aproape
toate zonele Doljului, c a o împli-
nire îndelung aş teptată. Şi deja
au înc eput grijile legate de tergi-
versarea rec oltatului ş i, implicit,
calitatea grâului. Mai spunem o
dată: cea mai importantă bogăţie
a Doljului. Veş tile care vin din
toate părţile judeţului sunt iden-
tice: se acţionează în ferestrele
dintre ploi şi febrilitatea de cir-
cumstanţă s-a sublimat în îngri-

jorare.  Toate bazac oniile, care se
comentează cu frenezie zilnic , nu
prezintă vreo importanţă econo-
mică sau de altă natură în faţa
grâului. Cel puţin la Dolj,  judeţ
care contează în ceea ce s -ar pu-
tea numi „balanţa cerealieră a ţă-
rii”. La Camera Agricolă Dolj,  o
instituţie care ar trebui să fie alt-
ceva, dec ât c eea ce este în pre-
zent, nu din vina celor de acolo,
se acc eptă că pe toată întinderea
judeţului, în disc uţie sunt vreo
176.000 de hectare cu grâu şi cir-
ca 24.000 de hec tare cu tr itic a-
le, orz ş i orzoaică.  La forţa me-
canică existentă, mare nevoie nu
ar fi de multe zile cu soare. Nu-
mai că întinderea perioadei de
rec oltare nu înseamnă altc eva
decât pierdere cantitativă, şi mai
ales c alitativă de producţie. Fio-

rii spaimei traversează doar pe cei
direct implicaţi, deşi grâul e alt-
ceva, aşa cum am spus-o repe-
tat. El este prezent în orice act
al vieţii, inclusiv în ges tul pome-
nirii morţilor. Vremea, în înţele-
sul nu de curgere a timpului, ci
de potenţare a generozităţii pă-
mântului,  înc urc ă neaşteptat lu-
c rurile.  Iar supărarea grâului,
ameninţat cu „înnegrirea” spic u-
lui, nu convine, c a să nu spunem
că induce disperarea.  Asta la o
socoteală amănunţită.  Un armis-
tiţiu cu cerul încă nu s-a pome-
nit, aşa c ă se speră într-o reapa-
riţie a soarelui şi o strălucire a
ac estuia,  specific lunii lui cup-
tor. Deşi nepăsarea firii are, ne
dăm seama,  destui părtaşi. Inclu-
siv în rândul celor c are ar trebui
să aibă somnul tulburat noaptea.

1,7 milioane de lei,
fonduri europene pentru

consilierea femeilor şomere

Semn că
îmbătrâneşte

vara

Centrul Craiovei
este închis astăzi

Începând din această dimineaţă, de la ora 8.30, şi
până mâine dimineaţă, la ora 7.00, se închide circula-
ţia rutieră pe străzile „Popa Şapcă”; „A.I. Cuza” –
tronsonul cuprins între intersecţia cu strada „Unirii”
şi intersecţia cu „C.S. Nicolăescu-Plopşor”; „Unirii”
– tronsonul cuprins între intersecţia cu strada „Mihai
Viteazul” şi intersecţia cu strada „A.I. Cuza”. Centrul
Craiovei este închis în acest interval orar pentru că
Bănia găzduieşte, în Piaţa Prefecturii, manifestările de-
dicate sărbătoririi celor 8 ani de la înfiinţarea postului
de televiziune Antena 3.

LAURA MOŢÎRLICHE

Puii  de barză sunt mari , au veşmântul  adulţi -
lor şi  puţine zile vor mai zăbovi  în cuib. Parcă
mai deunăzi  le-am văzut  părinţi i venind de pe
unde petrecuseră iarna, spre a ne da semnalul
instalări i primăveri i . Şi  ne-au bucurat lăuntric,

aşa cum se întâmplă când avem
ştirea despre despărţirea de ge-
ruri  şi  zăpadă. Apoi  şi-au văzut
de treburi le lor. Acum ne dau
vestea, ştiută de la solst iţiu, că
vara pl ină de imense promisi-
uni, pl ină de amare deziluzii ,
îmbătrâneşte şi  rămânem cu-
prinşi de o uimire. Şi, ca să spu-

nem drept , de o violentă admiraţie. Peste puţine
zile, doar câteva, puii  de barză din imaginea ală-
turată îşi vor lua zborul , pregătindu-se de dru-
murile lungi  ale vieţii .

TIBI BOLOGH

Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară „Zona Metropolitană Craiova” a de-
pus proiectul „Egalitate de şanse pe piaţa
muncii din Dolj”, în cadrul  Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane , Axa  prioritara 6.3  „Pro-
movarea  egalităţii de şanse pe piaţa mun-
cii”.

Proiectul constă în îmbunătăţirea ca-
pacităţii de integrare pe piaţa muncii a 280
de femei din judeţul Dolj, 30 femei de et-
nie romă, 20 femei care vor să dobân-
dească competenţe antreprenoriale, 20 de
membri ai societăţii civile, precum şi 50
de persoane din cadrul autorităţilor publi-
ce locale în vederea obţinerii de către

acestea a unor calificări complete, recu-
noscute la nivel naţional. Instruirea aces-
tora se va desfăşura pe o perioadă de 18
luni, începând cu semnarea contractului
de finanţare.

Valoarea totală a proiectului este de 1,7
milioane de lei, iar activităţile  se vor de-
rula atât în Craiova, cât şi în comunele
din Zona Metropolitană Craiova. De ase-
menea, pe lângă cursurile de formare vor
exista şi două campanii de informare: una
pentru femeile de etnie romă din comu-
nele zonei metropolitane şi una pentru per-
sonalul unităţilor administrativ-teritoriale
şi reprezentanţi ai societăţii civile.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CRISTIAN RUDÃREANU

- Domnule primar, ce proiec-
te aveþi în derulare pentru În-
vãþãmânt ºi Culturã?

- În primul rând, ne-am ocupat
de unitãþile de învãþãmânt, deoa-
rece elevii sunt în vacanþã ºi tre-
buie sã profitãm de aceastã pe-
rioadã în care putem sã facem di-
ferite lucrãri. Am igienizat cele trei
ºcoli ºi grãdiniþele, asigurându-le
ºi necesarul de combustibil lem-
nos pentru anotimpului friguros. O
lucrare importantã o derulãm la
ªcoala nr. 1, unde se lucreazã pen-
tru montarea lambriurilor pe ho-
luri. La ºcoala din satul Hunia am
ridicat un gard zidit ºi, în scurt timp,
vom finaliza ºi amenajarea grupu-
rilor sanitare pentru cadre didac-
tice ºi elevi. Spre deosebire de
cele vechi, acestea sunt moderne,
dotate cu apã curentã ºi canaliza-

re, fiind situate în incinta ºcolii.
Un proiect mai vechi, la care þin

mult, este cel cu privire la realiza-

rea unui muzeu al satului. Acesta
va fi amenajat la Cãminul Cultural,
având dorinþa ca, pe 8 septembrie,
de Naºterea Maicii Domnului, sã
reuºim sã-l inaugurãm. Vã amin-
tesc aici cã am modernizat ºi sala
de spectacole a Cãminului Cultu-
ral, mai ales cã avem ºi un ansam-
blu folcloric, „Crãiþele”, care a par-
ticipat la o serie de concursuri ºi
spectacole naþionale ºi internaþio-
nale de gen. Cu ceva timp în urmã,
s-a sfinþit Biserica „Sf. Nicolae”.
Primãria a contribuit la realizarea
lucrãrilor pe exterior cu o sumã de
30.000 de lei.

- Aveþi ºi alte proiecte comu-
nitare pentru Maglavit?

- Am reuºit sã achiziþionãm o au-
tospecialã pentru intervenþii în ca-
zul unor incendii cu o sumã destul
de micã, 60.000 de lei. Am realizat
o magazie modernã pentru depozi-
tarea lemnelor pentru clãdirea Pri-
mãriei, care este prevãzutã cu un
compartiment separat pentru dis-
pozitivele care ne sunt necesare în
cazul unor intervenþii (generator,
pompe submersibile etc.).

În ultimul trimestru al anului, am
prevãzut achiziþionarea unui sistem
de monitorizare video a comunei,
fiind vizate instituþiile de învãþã-
mânt, Primãria, cabinetele medi-
cale ºi toatã zona centralã.

- Care sunt lucrãrile priori-
tare?

- Avem ca prioritate amena-

jarea unui trotuar care sã lege
ºcoala generalã de satul nou, evi-
tându-se astfel deplasarea copii-
lor pe carosabil, deoarece în ul-
tima perioadã ne confruntãm cu
un trafic extrem de intens, favo-
rizat în special de noul pod Ca-
lafat-Vidin.

Am prevãzut ºi realizarea unui
punct de lucru pentru medicul de
familie care îºi desfãºoarã activi-
tatea în Maglavit.

Tot anul acesta vom face o par-
care nouã, în spatele Primãriei,
pentru utilajele comunei, urmând
ca zona în care sunt acum par-
cate maºinile sã fie supusã unui
proces de reabilitare cu pavele ºi
borduri noi.

Fiind o comunã mare ºi frumoasã, tot timpul se întreprinde ceva la Maglavit. Pen-
tru a vedea ce li se mai pregãteºte locuitorilor din comunã, am stat de vorbã – preþ de
câteva minute doar, pentru cã timpul nu i-a permis mai mult – cu primarul Ion Dinu.

Administraþia comunei Maglavit, vãzutã de primarul Ion Dinu

Prima întâlnire a avut loc la Poiana
Mare, unde, în prezenþa primarului Ma-
rin Vintilã ºi a viceprimarului municipiu-
lui Calafat, Doru Mituleþu, au fost lansa-
te discuþii ºi creionate proiecte ca aceas-
tã iniþiativã sã devinã viabilã.Carrefoura
fost reprezentat de Florin Cãpãþânã, di-
rector de calitate, ºi Silviu Diaconu, di-
rector produse proaspete. Discuþiile au
avut ca temã principalã modalitãþile prin
care producãtorii  pot intra pe piaþa Car-
refour,dar ºi  avantajele care rezultã din

aceastã colaborare. În primul rând
vor fi evitaþi intermediarii ºi specu-
lanþii, realizându-se o relaþie transpa-
rentã între producãtor ºi consumator,
care va aduce beneficii ambelor pãrþi
implicate.

Cei care doresc ca în viitorul apro-
piat sã lucreze cu Carrefour trebuie
sã deþinã sau sã fie parte într-o for-
mã asociativã economicã ce poate
emite facturã. Relaþia contractualã
este stabilitã direct între cele douã

pãrþi. Carrefour fiind distribuitor de pro-
dus în lanþul propriu, producãtorii trebuie
sã-ºi sorteze calitativ marfã pentru a co-
respunde cerinþelor contractuale, sã o
ambaleze ºi eticheteze, iar preluarea se
face doar de cãtre centrul CarrefourBu-
cureºti, care nu este depozit de legume
ºi zarzavaturi, ci doar platformã de pre-

luare ºi distribuþie.
Silviu Diaconu a declarat cã la Poiana

Mare se urmãreºte în primul rând pro-
ducþia de roºii, renumite în þarã, dar ºi de
alte legume ºi zarzavaturi care corespund
calitativ ºi cantitativ. Carrefourva asigu-
ra transportul sau plata acestuia dupã caz,
acoperind toate cheltuielile suplimentare

ºi venind cu o ofertã peste
preþul pieþei. Aºa cum am
aflat din discuþiile avute la
Poiana Mare, Carrefournu
urmãreºte un anumit soi de
roºii, ci doar ca cele colec-
tate sã fie de bunã calitate.
Pe lângã acestea vor fi achi-
ziþionate ºi vinete, castraveþi,
ardei gras etc.

Primarul Marin Vintilã a
salutat aceastã iniþiativã,
punctând faptul cã singura
problemã va fi  înfiinþarea
acelor asociaþii economice.
Aceste asociaþii vor face
primul pas cãtre comerþul
organizat ºi vor fi, în acelaºi
timp, un stimul pentru cei
încã sceptici.

Reprezentanþii Carrefour s-au aflat, ieri, în judeþul Dolj, pen-
tru a lua legãtura cu producãtorii legumicoli din Poiana Mare, în
special, dar ºi cu cei din localitãþile învecinate, Desa ºi Ciuperce-
nii Noi. Carrefour este la prima acþiune în aceastã zonã, având
ca scop promovarea ºi valorificarea  produselor româneºti.

Carrefour vine în sprijinul producãtorilor de legumeCarrefour vine în sprijinul producãtorilor de legumeCarrefour vine în sprijinul producãtorilor de legumeCarrefour vine în sprijinul producãtorilor de legumeCarrefour vine în sprijinul producãtorilor de legume
ºi zarzavaturi din Poiana Mare, Desa ºi Ciupercenii Noiºi zarzavaturi din Poiana Mare, Desa ºi Ciupercenii Noiºi zarzavaturi din Poiana Mare, Desa ºi Ciupercenii Noiºi zarzavaturi din Poiana Mare, Desa ºi Ciupercenii Noiºi zarzavaturi din Poiana Mare, Desa ºi Ciupercenii Noi
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„Apriluri” – foto-expoziţie la Casa Jianu
şi Muzeul Olteniei

Alexandra Fira, Sebastian Prioteasa şi Bogdan
Panait – trei artişti pasionaţi de fotografie, membri ai
Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu” din Craiova – des-
chid astăzi, ora 19.00, la Casa Jianu (situată pe strada
„Mihai Viteazul”, în imediata apropiere a Grădinii „Mihai
Bravu”), expoziţia de fotografie „Apriluri”.  Aceasta va
fi vernisată şi mâine, 12 iulie, ora 19.00, în Sala „Ştefan
Ciuceanu” a Muzeului Olteniei (clădirea nouă). Expoziţia
cuprinde 30 de lucrări color şi abordează, ca tematică,
peisajul. Potrivit expozanţilor, fotografiile au fost reali-
zate în luna aprilie a acestui an, cu prilejul unei deplasări
realizate împreună, şi surprind imagini din Austria, dar şi
din Ungaria, de la Lacul Balaton.

MAGDA BRATU

Vlad Drăgulescu, desemnat preşedinte al Asociaţiei
„Craiova Capitală Culturală Europeană – 2021”

Au început înscrierile la UMF Craiova

Încă de luni, 8 iulie, Universitatea de Me-
dicină şi Farmacie (UMF) din Craiova a dat
startul pentru anul universitar 2013-2014. La
Medicină sunt scoase la bătaie 210 locuri la
buget şi 80 la taxă, la Medicină Dentară sunt
35 de locuri la buget şi 40 la taxă, la Farma-
cie – 29 de locuri la buget şi 70 la taxă, la
Moaşe 14 locuri la buget şi 10 la taxă, iar la

Balneo-fizio-kinetoterapie – 19 locuri
la taxă şi 10 la buget, iar la Asistenţă
Medicală – 29 de locuri la buget şi 95
la taxă, la Tehnică dentară – 9 locuri
la buget şi zece la taxă.

Există şi cinci locuri speciale pen-
tru tinerii de etnie romă la specializă-
rile Farmacie, Asistent Medical, Moa-
şe, Balneo-fizio-kinetoterapie şi tehnică
dentară. Pe lângă acestea, există şi trei
locuri pentru tinerii moldoveni care au
absolvit liceul în România.

Înscrierile vor continua până pe
22 iulie, inc lusiv sâmbăta ş i dumini-

că iar  taxa de înscriere es te de 200 de lei.
Examenul se va susţine pe 24 iulie pentru
specializările Medicină,  Medicină dentară
şi Farmac ie, iar pe 26 iulie va avea loc exa-
minarea pentru Moaşe, Asis tenţă Medic a-
lă, Balneo-fizio-kinetoterapie ş i Tehnică
dentară.

ALINA DRĂGHICI

Constituită în urmă cu mai bine
de o lună, în urma votului consi-
lierilor locali municipali reuniţi în
şedinţă ordinară, Asociaţia „Cra-
iova – Capitală Culturală Europea-
nă – 2021” şi-a ales conducerea.
Marţi seara, la sediul Primăriei a
avut loc şedinţa adunării generale
de constituire a asociaţiei, la care
au luat pare reprezentanţii tutu-
ror instituţiilor de cultură din Cra-
iova, precum şi Ion Prioteasa –
preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, şi Lia Olguţa Vasilesc u –
primarul municipiului. Preşedin-
te a fost desemnat Vlad Drăgu-
lescu – managerul Filarmonicii
„Oltenia”, iar din structura de con-
ducere mai fac parte, ca vicepreşedinţi, Adri-
ana Teodorescu – managerul pentru Copii
şi Tineret „Colibri”, Antoniu Zamfir – ma-
nagerul Teatrului Lir ic „Elena Teodorini”,
Lucian Dindirică – managerul Bibliotecii
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” şi Io-
nuţ Pîrvulescu – purtător de cuvânt al Pri-

măriei Craiova. Asociaţia are ca principal
scop cultural şi instructiv-educativ pregăti-
rea, organizarea şi promovarea manifestării
„Craiova – Capitală Culturală Europeană” şi
reprezintă primul pas în demersul munici-
palităţii de obţinere a acestui titlu.

MAGDA BRATU

„Biblioteca înseamnă cultură, iar
cultura nu stă închisă într-o sală,
ci este la îndemâna oricui vrea să
o caute, uneori chiar stând pe o

Craiovenii aflaţi în trecere prin centrul oraşului pot poposi acum
nu numai la terase ori pe băncuţele din părculeţe , ci şi la… sala de
lectură a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”! De
câteva zile, instituţia a amenajat în Piaţa „Mihai Viteazul” un spaţiu
cu umbrele,  mese, scaune ş i rafturi cu cărţi, ademenindu-i pe tre-
cători cu o porţie  sănătoasă de  lectură. În plus, copiii pot să dese-
neze  şi să răsfoiască albume frumos colorate. Iniţiativa face parte
din proiectul „Biblioteca Stradală”, lansat de bibliotecă în toamna
anului trecut şi având ca scop promovarea lecturii. În cadrul aces-
tuia, atât în Piaţa Prefe cturii,  cât ş i în English Park – zone în care
craiovenii petrec mult timp în aer liber – au fost amplasate rafturi
cu cărţi cu acces liber pe ntru public.

bancă într-un parc. Visul nostru
este de a vedea aceste mici biblio-
teci în parcuri, în apropierea uni-
tăţilor de învăţământ, în tot ora-

şul”, declarau repre-
zentanţii Bibliotec ii
Judeţene „Alexandru
şi Aristia Aman” la
lansarea proiec tului
– anul trec ut,  în
toamnă,  cu prilejul
Zilelor Municipiului
Craiova.

„Biblioteca Stra-
dală” se adresează
tuturor oamenilor,
din orice categorie
socială, de orice vâr-
s tă, cu mai multă
sau mai puţină edu-

caţie, făcând parte din proiectele
care deservesc comunitatea. Cra-
iovenii au fost rugaţi, încă de la
început, să respecte doar câteva
reguli: să aibă grijă de cartea luată
de pe raft şi, după lecturare, să o
lase în acelaşi loc sau să aducă o
alta în locul ei. Nu întotdeauna s-a
întâmplat aşa, însă reprezentanţii
instituţiei perseverează, cu convin-
gerea că, în cele din urmă, cititorii
vor înţelege scopul proiectului şi,
implicit, faptul că o carte îşi atin-
ge menirea nu atunc i când se
prăfuieşte pe un raft, ci când la ea
au acces cât mai multe persoane.

«În perioada estivală,  toţi cei
care doresc să se delecteze citind

sau să afle informaţii folositoare
pot găs i mini-bibliotec i în Piaţa
„Mihai Viteazul” şi în English
Park.  Proiectul „Biblioteca Stra-
dală” se adresează în această vară
şi celor mici, care doresc să co-
loreze şi să afle lucruri interesan-
te din cărţile pentru copii frumos
ilus trate.  Ca să se poată desfăşu-
ra în voie şi să-ş i demonstreze ta-
lentul, în piaţă au fost amplasate,
pentru ei, mese şi scaune. Ideea
s-a bucurat de mare succes,  cei
mai încântaţi fiind părinţii, care au
putut să-şi lase cu încredere co-
piii în grija doamnelor biblioteca-
re, mulţumiţi că aceş tia fac ceva
creativ, c e le dezvoltă simţul es-

tetic. Copiii au lucrat cu spor, au
colorat diverse personaje din căr-
ţile puse la dispoziţie pentru ei, au
făcut poze, au râs, le-au arătat,
mândri, părinţilor ceea ce au co-
lorat, iar la final fiecare a plecat
acasă cu desenul realizat », a de-
clarat Lucian Dindirică, mana-
gerul Bibliotecii Judeţene „Ale-
xandru şi Aristia Aman”.

Proiectul „Biblioteca Stradală”
se va desfăşura pe întreaga perioa-
dă estivală, fiind o alternativă de
petrecere a timpului liber pentru
craiovenii care nu au parte de va-
canţă ori care au şi vor să profite
de ea plăcut şi… cu folos!

MAGDA BRATU

Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene
s-a mutat în… Piaţa „Mihai Viteazul”!

Număr-record de înscrieri
la Gala Tânărului Actor HOP!

La începutul acestei luni s-a încheiat
sesiunea de înscriere pentru preselecţie
la Gala Tânărului Actor – HOP. Tinerii
absolvenţi s-au înscris în număr impre-
sionant de mare, stabilind un adevărat
record: 204 actori! Program permanent
al UNITER şi singular în peisajul festi-
valier autohton, ajuns la cea de-a XVI-a
ediţie, Gala Tânărului Actor – HOP are
ca scop promovarea şi lansarea tinerilor
absolvenţi din învăţământul superior ar-
tistic de stat şi particular. Tema este
„Sunt actor, sunt spectaculos!”, iar în-
cepând cu această ediţie directorul artis-
tic a fost desemnat regizorul Radu Afrim.
Preselecţia va avea loc în zilele de 15, 16 şi
17 iulie a.c., la Sala Multimedia şi Sala Mică a
Teatrului Naţional Bucureşti, unde tinerii ac-
tori vor trebui să convingă juriul format din
Radu Afrim, George Ivaşcu, Nicoleta Lefter,

Nicu Mihoc, Oana Stoica şi Cristina Rusiecki
că sunt impresionanţi, strălucitori şi merită
să intre în cursa pentru cel mai bun tânăr ac-
tor. Gala Tânărului Actor – HOP se va des-
făşura în perioada 4-8 septembrie a.c.

MAGDA BRATU
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Moscova susþine cã deþine do-
vezi implacabile, conform cãro-
ra rebelii sirieni au folosit gazul
sarin, în cursul luptelor, la 19
martie a.c., lângã Alep. Potrivit
ambasadorului rus la ONU, Vi-
tali Ciurkin, experþii ruºi au co-
lectat probe de la locul atacului,
la Khan AL Assal, ºi acestea au
fost transmise secretarului gene-
ral al ONU, Ban Ki-moon, într-
un document de aproape 80 de
pagini. Moscova susþine cã
aceste probe vor fi comunicate
ºi þãrilor occidentale – Franþa,
SUA, Regatul Unit – care, la
rândul lor, acuzã, în mod repe-
tat, armata sirianã de utilizarea
armelor chimice contra opozan-
þilor. SUA au respins imediat
aceastã tezã, Casa Albã afir-
mând cã nu vede încã „nici o
dovadã care sã susþinã aceastã
afirmaþie”. Potrivit ambasadoru-
lui rus, rebelii sirieni au utilizat
proiectile de tip „Bachar 3”, dupã
analizele de laborator, competent
în materia armelor chimice. „Re-
zultatele indicã, în mod clar, pre-

zenþa gazului sarin”, a spus el.
Loviturile de la Khan AL Assal,
localitate deþinutã de armata si-
rianã, au ucis 26 de persoane,
dintre care 16 soldaþi sirieni. În
momentul acela, rebelii ºi forþe-
le guvernamentale s-au acuzat
reciproc de responsabilitatea ata-
cului. Proiectilele ºi conþinutul
acestora erau produse de datã
recentã, dar „nu de fabricaþie
industrialã”, a precizat Ciurkin,
care a refuzat sã facã speculaþii
asupra modului de obþinere a
acestora de cãtre opoziþie. Cu
toate acestea, a spus el, „briga-
da Bachar Al Naser, afiliatã ar-
matei siriene libere”, a început,
încã din luna februarie, produce-
rea artizanalã a rachetelor „Ba-
char 3”. Guvernul sirian a cerut
o anchetã a ONU privind eveni-
mentele din martie, la Khan AL
Assal. Se insistã ca ancheta sã
se concentreze asupra atacului
atribuit Damascului de cãtre opo-
ziþie, în detrimentul incidentelor
impute de Londra, Paris ºi Wa-
shington armatei siriene, care a

avut loc la Khan AL Assal ºi, de
asemenea, la Oms, la 23 decem-
brie 2012. Ambasadorul francez
la ONU, Gerard Araud, vede în
toate acestea un motiv în plus ca
experþii ONU sã investigheze li-
ber în Siria pentru a se face lu-
minã. Guvernul de la Damas a
invitat, luni, doi înalþi responsa-
bili ai Naþiunilor Unite pentru
discuþii privind utilizarea prezu-

matã a armelor chimice în con-
flict. Invitaþia reprezintã pentru
ONU „un pas în direcþia bunã”,
dar nu garanteazã organizarea
unui „larg acces în zonele care
fac obiectul acuzaþiilor”. „Noi
suntem favorabili unor anchete
privind toate acuzaþiile credibi-
le de utilizarea armelor chimice
în Siria”, a menþionat, de
asemenea, Moscova.

Siria: Rusia acuzã rebeliiSiria: Rusia acuzã rebeliiSiria: Rusia acuzã rebeliiSiria: Rusia acuzã rebeliiSiria: Rusia acuzã rebelii
de utilizarea gazului sarinde utilizarea gazului sarinde utilizarea gazului sarinde utilizarea gazului sarinde utilizarea gazului sarin

NATO va acorda tot sprijinul Republicii
Moldova pentru asigurarea integritãþii teri-
toriale ºi pentru apropierea acesteia de UE
a declarat ieri, la Chiºinãu, asistentul secre-
tarului general al NATO pentru noile pro-
vocãri la adresa securitãþii, Gabor Iklody.
În Republica Moldova, NATO a desfãºurat
o serie de proiecte civile, cum ar fi distru-

gerea pesticidelor învechite, elaborarea unui
nou program de studii pentru Academia
Militarã din Chiºinãu sau deschiderea mai
multor centre de excelenþã NATO. De ase-
menea, militarii moldoveni au fost antrenaþi
în mai multe exerciþii internaþionale, a de-
clarat Gabor Iklody. În ceea ce priveºte so-
luþionarea conflictului transnistrean, oficia-

lul NATO a subliniat cã
Alianþa poate oferi Chiºi-
nãului numai sprijin politic.
‘Rolul NATO este mult
mai limitat ºi aºa este co-
rect, cred. NATO ar adu-
ce un prejudiciu mult mai
mare dacã s-ar implica
mai activ. Dar NATO spri-
jinã integritatea teritorialã
ºi independenþa Republicii
Moldova. Este mai mult un
sprijin politic. Cred cã tre-
buie sã depunem eforturi
pentru ca Republica Mol-
dova sã devinã cu adevã-
rat atractivã pentru locui-
torii din Transnistria’, po-

trivit acestuia. Luni, premierul Iurie Lean-
cã a declarat cã statutul de neutralitate a
Republicii Moldova nu constituie o barierã
pentru relaþii mai strânse cu NATO. ‘’ În
conformitate cu Constituþia, Republica Mol-
dova este o þarã neutrã ºi sunt mai multe
state membre ale UE care sunt neutre sau
care nu fac parte din blocuri militare. Eu
cred cã Republica Moldova poate urma
aceastã cale, pãstrându-ºi neutralitatea. Dar
pentru a deveni un stat cu adevãrat neutru,
trebuie sã ne asigurãm cã nu existã trupe
militare pe teritoriul nostru ºi cã avem toate
condiþiile interne ºi externe pentru a deveni
un stat cu adevãrat neutru. Totuºi, neutrali-
tatea nu este o barierã ºi un impediment
pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu NATO’’,
a declarat Iurie Leancã.

Potrivit Constituþiei, Republica Moldova
este stat neutru, care nu poate face parte
din organizaþii militare ºi care nu permite dis-
locarea de trupe militare ale altor state pe
teritoriul sãu. Acest statut este susþinut ºi de
Federaþia Rusã, care deþine însã un contin-
gent de militari în Transnistria, zona de est a
þãrii controlatã de un regim separatist.

NATO susþine integritatea Republicii Moldova

Teoretic, Angela Merkel nu
poate pierde alegerile. Dupã opt
ani de exercitare a puterii, avan-
sul partidului sãu faþã de adver-
sarul principal sugereazã cã ale-
gerile legislative, din 22 septem-
brie a.c., în Germania, sunt deja
câºtigate. Cu toate acestea,
existã îndoieli. ªi anturajul An-
gelei Merkel estimeazã sã jocu-
rile sunt departe de a fi fãcute.
Primul motiv este sistemul de
vot. Cancelarul nu este ales prin
sufragiul universal direct, el nu
este decât un deputat ales ca ºi
colegii sãi. Cum sistemul elec-
toral, în mare parte proporþio-
nal, nu conferã majoritatea unui

singur partid, dupã 1957, doar o
coaliþie de partide poate desem-
na cancelarul. ªi atunci totul
este posibil. Potrivit ultimul son-
daj, Stern (din 4 iulie), intenþiile
de vot sunt actualmente urmã-
toarele: CDU – CSU (Uniunea
Creºtin-Democratã ºi partidul-
frate bavarez) – 41%; SPD –
22%, Verzii – 12”, Die Linke
(stânga) – 9%, FDP (Partidul
Liberal Democrat) – 5%; Par-
tidul Alternativa pentru Germa-
nia (anti-Euro) ºi Piraþii ar obþi-
ne câte 2% fiecare. Pentru a fi
reprezentat în Bundestag, un
partid trebuie sã realizeze pra-
gul de 5%.

Alegerile din Germania: Jocurile nu sunt încã fãcute

Egipt: Fraþii Musulmani resping
oferta de a intra în Guvern

Fraþii Musulmani, din rândul
cãrora fãcea parte ºi preºedintele
demis, Mohamed Morsi, „nu
pactizeazã cu puciºtii” ºi resping
oferta de a intra în noul guvern,
a declarat, miercuri, un purtãtor
de cuvânt al miºcãrii islamiste.
„Noi nu pactizãm cu puciºtii ºi
respingem tot ce emanã de la
aceºtia”, a declarat, pentru AFP,
Tareg Al Morsi, cu privire la
oferta fãcutã de noul prim-
ministru. În noaptea precedentã,
un purtãtor de cuvânt al preºedin-
þiei, Ahmed al-Muslimani, citat
de agenþia oficialã MENA, a
menþionat cã Hazem Beblawi,
desemnat marþi seara ca premier,
ar fi oferit câteva posturi, în noul
guvern de tranziþie, ºi Partidului
Libertãþii ºi Justiþiei, braþul
politic al Fraþilor Musulmani.
Dupã violenþele de la Cairo, care
au fãcut cel puþin 51 de morþi, în
timpul manifestãrilor pro-Morsi,
Fraþii Musulmani au cerut
„ridicarea (...) împotriva celor
care încearcã sã fure revoluþia cu
tancurile”. Morsi a fost înlãturat
de la putere la 3 iulie, de armatã,
în urma manifestãrilor care i-au
anunþat plecarea.

Egipt: Numãrul unu
al Fraþilor Musulmani,
sub mandat de arest

Parchetul egiptean a ordonat
ieri arestarea lui Mohamed
Badie, ºef al filialei Fraþilor
Musulmani, pentru incitare la
violenþã, în cursul confruntãrilor
de ieri, menþioneazã agenþia de
presã MENA. Confruntarea s-a
soldat cu 55 de morþi, la Cairo,
în faþa sediului Gãrzii Republi-
cane, unde se aflã deþinut
preºedintele Mohamed Morsi,
depus de militari la 3 iulie a.c.
ªi alþi responsabili ai confreriei
fac obiectul mandatelor de arest,
potrivit MENA. Este vorba de
Mahmoud Ezzat, adjunctul lui
Badie, d’Essan el erian ºi
Mohamed el Beltagi, responsa-
bili politici ai miºcãrii islamiste.

A început procesul lui
Dzhokhar Tsarnaev

Supravieþuitorii atentatului
terorist din Boston vor urmãri cum
ultimul suspect rãmas în viaã,
pasibil la pedeapsa capitalã, va fi
audiat pentru prima oarã în faþa
unui juriu al tribunalului ameri-
can. Dzhokhar Tsarnaev va fi
adus, în aceastã dupã-amiazã, sã
dea socotealã în faþa unei Curþi
Federale din Boston. Tânãrul de
19 ani a fost acuzat cã a folosit o
armã de distrugere în masã, în
atentatul cu bombã cãruia i-au
cãzut victime trei persoane , iar
alte 260 au fost mutilate. Teroristul
mai este acuzat cã l-ar fi ucis ’i pe
agentul de pazã  Sean Collier, de
la Institutul Tehnologic din
Massachusetts, la câteva zile dupã
comiterea atentatului. Tsarnaev nu
a apãrut în public de când a fost
arestat, în data de 19 aprilie.
Audierea iniþialã a procurorilor a
avut loc chiar în spitalul în care
era internat, acolo unde era tratat
dupã schimbul de focuri pe care le
avusese cu forþele de intervenþie.
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Filmele din perioada 5.07 - 11.07.2013

JOI - 11 iulie

07:00 Telejurnal
09:00 Legendele palatului:

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

Munþii Fãgãraº
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Prim plan
22:00 Magazin american
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Dincolo de celebritate
00:10 Eroii
01:50 Dincolo de celebritate

(R)
02:00 Ora de business (R)
02:40 Parteneri de week-end

(R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Prim plan (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)

TVR 1

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 România frumoasã (R)
09:00 Nedespãrþitã de jeep (R)
10:00 Confesiuni (R)
11:10 Atenþie, se cântã! (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 Muzica DP 2
17:00 Confesiuni
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Islay - secretul whiskyului
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Furiosul Placid Lake
0:50 Supravieþuitorii dezastrelor
01:40 Caterina ºi fiicele ei (R)
02:30 România frumoasã (R)
03:25 Ferma (R)
04:30 Confesiuni (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

TVR 2

5:15 Închiderea unei fabrici
6:00 Harry Potter ºi Talismanele

Morþii: Partea a II-a
8:10 Cinci
9:35 Salutãri de la Hollywood
11:15 Piraþii! O bandã de

neisprãviþi
12:40 L.O.L.
14:15 Furia titanilor
15:55 Motanul încãlþat
17:25 Anul cel mare
19:05 În derivã
19:35 În derivã
20:00 Apocalipsa dupã ºoferi
20:55 Aurul negru
23:05 Familia Borgia
0:10 Cãlãtorie eroticã

HBO

4:30 Þintã umanã
5:30 Happy Hour (R)
7:00 ªtirile Pro TV
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit
11:00 Preþul pãmântului (R)
13:00 ªtirile Pro TV
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Secta profitorilor
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro TV
20:30 Marele Stan
22:30 ªtirile Pro TV
23:00 Þintã umanã
0:00 Marele Stan (R)
2:00 ªtirile Pro TV (R)
3:30 România, te iubesc!

PRO TV

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

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

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

ale lui Tweety
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Promotor (R)
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 Meseriaºii (R)
18:00 Aceeaºi Christine, alte

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

aventuri
22:00 In capcanele seductiei
00:15 CSI: Miami
01:15 Micuþele mincinoase (R)
02:00 In capcanele seductiei (R)

PRO CINEMA

08:00 'Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

11:10 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Burlacul

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Burlacul (R)

03:30 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Stapâna inimii

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste si pedeapsa

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Gomez si Tavarez, poliþiºti

la antipozi 2

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Stãpâna inimii (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 În formã

09:30 Mary Bryant

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Mary Bryant (R)

04:00 În formã (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Oamenii cu topoare
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Restaurãri
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
02:00 Restaurãri
03:00 Oamenii cu topoare

HISTORY

08:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Wrestlemania XXIX
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

SUNT UN MIC TICÃLOS 2 - 3 D

MONSTER HOUSE - CASA E UN MONSTRU!

Ore de spectacol:
14:00; 19:00
Gen film: Animaþie,
Comedie, Familie
Cu: Steve Carell,
Kristen Wiig,
Benjamin Bratt
Regizor: Pierre Coffin,
Chris Renaud

Byzantium
Ore de spectacol:
16:30, 21:30
Gen film: Dramã,
Fantastic, Thriller
Cu: Saoirse Ronan,
Gemma Arterton
Regizor: Neil Jordan

Ore de spectacol: 14:00
Proiecþie  digitalã
3 D BLUE RAY
Tarif întreg: 8 lei;
Gen film: Animaþie,
Aventuri, Comedie
Cu: Mitchel Musso, Sam
Lerner

Nu
Ore de spectacol: 16:00;
18:00; 20:00
Proiecþie  digitalã
2 D DVD
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus, joi: 6 lei;
Gen film: Dramã, Istoric
Cu: Gael García Bernal

programe TV / cinema
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Anunþul tãu!
SOCIETATEA COMPLEXUL ENER-
GETIC OLTENIA S.A. TÃRGU JIU –
S.E. CRAIOVA II anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii Raportului
privind impactul asupra mediului
pentru proiectul „Mãrirea stabilitãþii de-
pozitului de zgurã ºi cenuºã Valea Mâ-
nãstirii folosind tehnologia de prepa-
rare a fluidului autoîntãritor de zgurã
ºi cenuºã de electrofiltru – lucrãri de
supraînãlþare a depozitului de la cota
actualã pânã la cota +205,00 mdMB”
propus a se realiza în comuna ªimni-
cu de Sus – incinta depozitului de
zgurã ºi cenuºã Valea Mânãstirii, ju-
deþul Dolj. Tipul deciziei posibile lua-
te de A.P.M. Dolj poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu. Ra-
portul poate fi consultat la sediul A.P.M.
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 , jud. Dolj ºi
la sediul SOCIETATEA COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A. – S.E.
CRAIOVA II, municipiul Craiova, str.
Bariera Vâlcii nr. 195, în zilele de luni-
vineri între orele 9.00 – 14.00. Docu-
mentul menþionat este disponibil ºi
la urmãtoarea adresã de internet: http/
/apmdj.anpm.ro.Dezbaterea publicã
a raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj în data de
31.07.2013, începând cu orele
1300.Publicul interesat poate transmi-
te în scris comentarii / opinii / obser-
vaþii privind documentele menþiona-
te la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, fax 0351/407.378, email:
office@apmdj.anpm.ro, pânã la data
de 30.07.2013”.
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.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Ofer consultanþã ju-
ridicã. Telefon: 0766/
707.050.
Dezmembrez Fiat Bra-
vo 1,2/1,6V, an fabri-
caþie 2000. Telefon:
0760/769.245.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.

Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/ 558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227
Vând apartament 2
camere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri.
Particular. Telefon:
0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.

Anunþul tãu!
Comuna Coþofenii din Dos,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul „ALIMENTARE CU
APÃ ÎN SISTEM CENTRALIZAT
A SATELOR MIHÃIÞA ªI POLT-
MELTU ÎN COMUNA COÞOFENII
DIN DOS, JUDEÞUL DOLJ-
ADUCÞIUNE CONDUCTÃ IS-
VARNA. ETAPA II„ propus a fi
amplasat în comuna Coþofenii
din Dos ºi comuna Iºalniþa, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1 ºi la sediul Pri-
mãriei Coþofenii din Dos, str.
Nicu Iovipale, nr. 166, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-
16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM
Dolj, str. “Petru Rareº” nr. 1.
CASPICA STAR SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul „CONSTRUIRE STAÞIE MO-
BILÃ MOTORINÃ ªI GPL”, pro-
pus a fi amplasat sat Carpen (co-
muna Carpen) str. Craiovei nr.
1, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova
str. Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul
CASPICA STAR SRL Craiova,
str. Fulger, nr. 257, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Potecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1,
fax: 0251/ 419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.
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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 apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere 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
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomanda-
te, îmbunãtãþit, Insti-
tut, bl. 4. Telefon:
0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te,superb, preþ nego-
ciabil, zona Ciupercã.
Telefon: 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.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultra-
central. Telefon:
0724/804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
VÂND casã, sat Glod,
com. Þuglui. 0251/
350.114.
Vând casã cu mansar-
dã, 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 Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp,
Podari, între case, în
construcþii, utilitãþi, preþ
8 Euro/mp, neg. Tele-
fon: 0765/680.890.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 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
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
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. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  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 stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.

Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ
3200 euro, negocia-
bil. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute în-
cãlzire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
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 ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Consiliul  Judeþean Dolj organizea-
zã în data de 29.07.2013, ora 1100, li-
citaþie publicã în vederea închirierii
unui spaþiu cu o suprafaþã utilã de
97,60 mp, situat în clãdirea Policli-
nicii Pleniþa, comuna Pleniþa, str. A.
I. Cuza, nr. 44, judeþul Dolj, pentru
desfãºurarea de activitãþi farmaceu-
tice, activitãþi medicale sau activitãþi
conexe actului medical.
Ofertele se depun la sediul Consiliu-

lui Judeþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19,
Craiova. Termenul limitã pentru depu-
nerea ofertelor este 29.07.2013, ora 1000.
Informaþii suplimentare se pot obþine
la  telefon  nr. 0251/408.323 sau la ca-
mera nr. 5 a Consiliului Judeþean Dolj.

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, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 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 un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.

Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând centralã pe lem-
ne. 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 loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, ja-
luzele diferite mãrimi,
lustre 2 ºi 3 braþe - 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 supra-
puse ºi douã pe o par-
te. 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 restaurantul
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: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 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. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 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.
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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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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 cen-
tralã 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 pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin 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 mi-
nimum 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
COMERCIAL, 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 cola-
borare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. 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 aparta-
ment. 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.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. 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, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 came-
re. 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
Elena Cuza, secþia
uman, anunþã ani-
versarea a 34 de ani
de la absolvire. Re-
laþii la telefon: 0766/
656.844 – doamna
Marinica Paºoi.
Ofer gratis gospodã-
rie ºi teren unei per-
soane (familii) nevoia-
ºe dar serioase sã ºtie
sã o întreþinã ºi ad-
mnistreze. Telefon:
0351/ 809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

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.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie
de Student a Facul-
tãþii de Automaticã
pe numele VOICU-
LESCU ANDREEA
LOREDANA. Se de-
clarã nulã.
COMEMORÃRI

La 11 IULIE 1936 s-a
nãscut colonel ingi-

ner de aviaþie NICO-
LAE FLORESCU.
Veºnicã pomenire.
Soþia.
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Marþi            în tur

Streymur (Fer) – Lusitanos (And) 5-1 2-2
Tre Penne (San M) – Shirak (Arm) 1-0 0-3

Program tur II (16/17 – 23/24 iulie):

Dinamo Tbilisi (Geo) – Streymur (Fer) /
Shirak FC (Arm) – Partizan (Srb) / STEAUA
BUCUREªTI – Vardar (Mac) / Plzen (Ceh) –
Zeljesnicar (Bos) / BATE (Blr) – Karagandy
(Kaz) / Sheriff (Mol) – Sutjeska (Mun) /
Ekranas (Lit) – Hafnarfjardar (Isl) / Birkirkara
(Mal) – Maribor (Slv) / Fola Esch (Lux) –
Dinamo Zagreb (Cro) / HJK Helsinki (Fin) –
Kalju (Est) / Neftci (Azb) – Skenderbeu (Alb)
/ Elfsborg (Sue) – Daugava (Let) / Sligo
Rovers (Irl) – Molde (Nor) / Slovan B. (Slc) –
Ludogorets (Bul) / The New Saints (TG) –
Legia V. (Pol) / Gyor (Ung) – Maccabi T.A.
(Isr) / Cliftonville (Irl. N) – Celtic (Sco).

LIGA EUROPA–
TURUL I PRELIMINAR –

MANªA SECUNDÃ

Astãzi                                                           în tur

ASTRA GIURGIU – Domzale (Slv) 1-0
Levadia (Est) – Bala Town (ÞG) 0-1
(Câºtigãtoarea joacã cu Pandurii)
Inter Turku (Fin) – Vikingur (Fer) 1-1
(Învingãtoarea  va evolua împortiva

Petrolului)
Qarabag (Azb) – Metalurg (Mac) 1-0
Khazar (Azb) – S. Wanderers (Mal) 1-1
Gefle (Sue) – Trans Narva (Est) 3-0
Vaduz (Lie) – Chikhura (Geo) 0-0
Botev Plovdiv (Bul) – Astana (Kaz) 1-0
Dudelange (Lux) – Milsami (Mol) 0-1
Aktobe (Kaz) – Gandzasar (Arm) 2-1
Zrinjski (Bos) – UE S. Coloma (And) 3-1
Honved (Ung) – Celik (Mun) 4-1
Pyunik (Arm) – Teteks (Mac) 1-1
Dinamo Minsk (Blr) – Kruoja (Lit) 3-0
Mariehamn (Fin) – Inter Baki (Azb) 1-1
Vojvodina (Srb) – Hibernians (Mal) 4-1
Kukesi (Alb) – Flora (Est) 1-1
Turnovo (Mac) – Suduva (Lit) 2-2
Skonto (Let) – FC Tiraspol (Mol) 1-0
Celje (Sln) – Tromso (Nor) 2-1
Zilina (Slc) – Kutaisi (Geo) 3-0
Ventspils (Let) – Airbus (ÞG) 1-1
Irtysh (Kaz) – Levski (Bul) 0-0
Liepajas (Let) – Prestatyn (Þara G) 2-1
Dacia Chiºinãu (Mol) – Teuta (Alb) 1-3
St. Patrick’s (Irl) – Zalgiris (Lit) 2-2
Libertas (San M) – Sarajevo (Bos) 0-1
Mladost (Mun) – Videoton (Ung) 1-2
Malmo (Sue) – Drogheda (Irl) 0-0
Rosenborg (Nor) – Crusaders (Irl. N) 2-1
Valletta (Mal) – La Fiorita (San M) 3-0
FC S. Coloma (And) – Breidablik (Isl) 0-4
Glentoran (Irl N) – KR Reykjavik (Isl) 0-0
Torshavn (Fer) – Vestmannaeyja (Isl) 1-1

Partidele TPS Turku (Fin) – Jeunesse d’Esch
(Lux) 2-1 (în tur 0-2), Differdange (Lux) – Laci
(Alb) 2-1 (în tur 1-0) ºi Mika (Arm) – Rudar
(Mun) 1-1 (în tur 0-1) s-au disputat marþi, în
timp ce jocul Linfield (Irl. N) – Fuglafjordur
(Fer), în tur 2-0, a avut loc asearã.

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL I PRELIMINAR –

MANªA SECUNDÃ

Digi Sport 1
21:00 – FOTBAL – Liga Europa (manºa secundã a turului I pre-

liminar): Astra Giurgiu – NK Domzale.

Digi Sport 2
18:30 – CICLISM – Turul Sibiului, ediþia a III-a: prolog.

Eurosport
11:00, 12:45 – SÃRITURI ÎN APÃ – Universiada de la Kazan

(Rusia): feminin trambulinã 3m sincron (finala), masculin 10m plat-

formã sincron (finala) / 15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a
12-a (Fougeres-Tours) / 18:45, 21:00 – FOTBAL (F) – Campiona-
tul European, faza grupelor (în Suedia): Norvegia – Islanda, Germa-
nia – Olanda.

Eurosport 2
Universiada de la Kazan: 8:00 – ÎNOT – etapa a 2-a / 12:00,

14:00, 17:00 – VOLEI (M) – faza grupelor: China – Australia, SUA
– Coreea de Sud, Polonia – Brazilia / 19:00 – ÎNOT – etapa a 2-a /
19:30 – ATLETISM: etapa a 5-a.

Steaua a anunþat, prin vocea managerului
Mihai Stoica, faptul cã nici un jucãtor de bazã
al echipei nu va fi vândut pânã în momentul
accesului în grupele Champions League.

Totuºi, în cazul ratãrii obiectivului, jucã-
torii lui Reghecampf ar putea avea o cotã
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mai scãzutã, semn cã momentul bun al vân-
zãrii este aceastã varã, când încã pot fi spe-
culate prestaþiile din Europa League ale lui
Vlad Chiricheº, Iasmin Latovlevici sau Ale-
xandru Bourceanu.

Presa italianã a scris insistent despre un
transfer al lui Chiricheº în Serie A, iar de
curând au apãrut informaþii despre o ofertã
modestã fãcutã de AS Roma pentru servi-
ciile lui Iasmin Latovlevici. Mai nou, se pare
cã “giallorossi” sunt interesaþi ºi de Chiri-
cheº, suma avansatã fiind de 6,5 milioane
de euro!

Anunþul a fost fãcut de Gianluca di Mar-
zo, reputat jurnalist la tuttomercato.web, cel
care a anticipat mai multe mutãri importante
din Italia, precum cea a venirii lui Mario Ba-
lotelli la AC Milan. Într-un articol postat ieri,
Di Marzo a analizat perioada de mercato, iar
printre nume ca Ogbonna, Dragovici, Jove-
tici, Ljajici, Cavani sau Damiao s-a “strecu-
rat” ºi Vlad Chiriche’.

Fundaºul Stelei ar fi dorit insistent de an-

trenorul Rudi Garcia, care ºi-a setat douã
obiective clare în aceastã varã: aducerea ste-
listului ºi a olandezului Kevin Strootman,
mijlocaº la PSV. Trupa din Eindhoven a con-
firmat, de asemenea ieri, negocierile pentru
mijlocaºul de 23 de ani.

Motivul pentru care Chiricheº este dorit
la Roma: italienii se pregãtesc sã-l vândã pe
fundaºul brazilian Marquinhos, la Barcelo-
na, iar capitolinii stau prost la capitolul sto-
peri, unde îi mai au la dispoziþie doar pe
Leandro Castan, Nicolas Burdisso ºi Mehdi
Benatia.

În direct la Digi Sport, impresarul Victor
Becali a dezvãluit cã Vlad Chiricheº va pleca
de la Steaua numai la o echipã care va oferi
grupãrii roº-albastre suma de 8 milioane de
euro, bani plãtiþi într-o singurã tranºã.

“8 milioane de euro plãtiþi odatã, ca sã
plece Chiricheº de la Steaua. Ceea ce e greu.
Poate gãsim un club sã se apropie de suma
asta, dar nu gãsim clubul sã plãteascã toþi
banii odatã”.

Paraguayenii de la Olimpia Asuncion
au acces, ieri noapte, în ultimul act al
Copei Libertadores, varianta sud-ame-
ricanã a Ligii Campionilor, dupã ce au
cedat la limitã, scor 0-1, în deplasare,
returul semifinalei cu formaþia colum-
bianã Deportiva Santa Fe, în contex-
tul în care, la mijlocul sãptãmânii tre-
cute, izbândiserã în faþa propriilor fani
cu 2-0.

Unicul gol al partidei disputate la Bo-
gota a venit în minutul 76 ºi a purtat
semnãtura atacantului Wilder Andres
Medina.

Pentru Olimpia va fi a ºaptea prezen-
þã în finala Copei Libertadores, în pre-
cedentele ºase meciuri jucate cu trofeul
pe masã paraguayenii reuºind sã se im-
punã de trei ori, în 1979, 1990 ºi 2002.

„Nu conteazã cu cine vom juca în fi-
nalã, acum sãrbãtorim. Nici nu-mi pot
imagina cât de fericiþi sunt acum oame-
nii din Asuncion”, a declarat la finele par-
tidei Ever Hugo Almeida, tehnicianul ce-
lor de la Olimpia.

Adversara grupãrii din capitala para-
guayanã s-a decis la primele ore ale
acestei dimineþi, ea alegându-se dintre
Atletico Mineiro (Brazilia) ºi Newell’s
Old Boys (Argentina), 2-0 în prima man-
ºã pentru cei din urmã.

Deþinãtoarea Ligii Europa, Chelsea Lon-
dra, a anunþat, marþi searã, pe site-ul ofi-
cial, transferul portarului Mark Schwar-
zer, în vârstã de 40 de ani!

Australianul a venit liber de contract de la
Fulham ºi a semnat o înþelegere pe un sezon
cu gruparea condusã de Jose Mourinho.

“Este un club fenomenal. Este unul din-
tre cele mai mari cluburi din lume, pentru
mine este o onoare sã semnez cu Chelsea.
Nu le-a trebuit mult sã mã convigã”, a spus
Schwarzer pentru www.chelseafc.com.

Schwarzer joacã în Anglia de 15 ani,
în afarã de Fulham îmbrãcând ºi tricoul
lui Bradford City, respectiv Middles-

Chelsea a bãtut palma
cu un portar de 40 de ani

brough. În total, portarul a adunat peste
500 de apariþii în Premier League.

Directorul sportiv al lui Paris Saint-Ger-
main, brazilianul Leonardo, a demisionat
din funcþie, a anunþat, ieri, canalul beIn
Sport, citat de publicaþia France Football.

Leonardo era suspendat pe un an din toa-
te funcþiile oficiale, mai exact pânã în 30
iunie 2014, dupã ce PSG fãcuse apel la o
suspendare inþialã de nouã luni, urmare a
faptului cã acesta l-a îmbrâncit pe arbitrul
Alexandre Castro pe culoarele arenei Parc
des Princes, la finalul unui meci cu Valen-
ciennes, din 5 mai. De asemenea, PSG a
primit o penalizare de trei puncte cu sus-
pendare pentru sezonul viitor.

Leonardo, fost antrenor la AC Milan ºi Inter
Milano, venise la PSG în urmã cu doi ani.

Leonardo a demisionat de la PSG
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ªTIRI
♦  Arsenal ºi Manchester United se

bat pentru „Messi din Europa de Est”!
Englezii au scris cã Arsene Wenger ºi
David Moyes ºi-l doresc pe Yevhen
Konoplyanka de la Dnepr ºi sunt gata sã
ofere cele 13 milioane de lire cerute de
clubul ucrainean.

Nu numai giganþii din Premier League
ºi-l doresc pe jucãtorul de 23 de ani, Bayer
Leverkusen ºi Wolfsburg fiind ºi ele
interesate de unul dintre cei mai buni
jucãtori din naþionala Ucrainei la Euro
2012.

♦  Raul Rusescu are emoþii pentru
locul sãu în primul 11 la Sevilla. Spaniolii
l-au transferat ieri pe Carlos Bacca de la
FC Brugge în schimbul a 7 milioane de
euro. Dupã aceastã mutare, vânzarea lui
Negredo la Manchester City devine doar o
chestiune de timp, a anunþat presa ibericã.
în noile condiþii, fanii nu mai înþeleg de ce
a fost achiziþionat Rusescu de la Steaua.
Cu cele douã milioane investite în golgete-
rul din Liga I, Sevilla putea face alt
transfer, cred suporterii, care sunt siguri
ca Bacca va fi noua vedetã din atacul
Sevillei.

♦  Sportmediaset a anunþat cã City e
foarte aproape de oficializarea transferului
lui Stefan Jovetici de la Fiorentina în
schimbul a 30 de milioane de euro (clauza
de reziliere a contractului). Agentul
jucãtorului a pus la punct ultimele detalii
ale înþelegerii personale dintre atacantul
muntenegrean ºi City, care i-a pregatit un
contract de 4 milioane de euro pe sezon.

♦  Antonio Di Natale ºi-a prelungit
contractul cu Udinese pânã in iunie 2015,
cu o optiune pentru încã un sezon, a
anunþat, marþi searã, clubul italian pe site-
ul oficial.

Di Natale, în vârstã de 35 de ani, va
începe astfel al zecelea sezon la Udinese,
unde sperã sã-ºi încheie cariera sportivã.

Internaþional italian de 42 de ori (11
goluri), el a evoluat doar in campionatul
Italiei. Di Natale a venit la Udinese în
2004, de la Empoli, clubul formator.

♦  Atacantul argentinian Mauro Icardi
(Sampdoria) a fost transferat la Inter
Milano, urmând sã fie prezentat presei în
stagiul de pregãtire de la Pinzolo.

Lombarzii nu au oferit  nici un detaliu
privind durata contractului ºi valorea
tranzacþiei.

Sezonul trecut, Icardi, 20 de ani, a
marcat zece goluri pentru Sampdoria, în
31 de meciuri, din care 24 ca titular, la
primul sãu sezon în Serie A.

♦  ªahtior l-a transferat pe atacantul
argentinian Facundo Ferreyra de la Velez
Sarsfield, pentru nouã milioane de euro.

Ferreyra, în vârstã de 22 de ani, a
semnat un contract pe cinci sezoane,
urmând sã poarte la Doneþk numãrul 19.

♦  Internaþionalul mexican Giovani
dos Santos (Real Mallorca) a semnat un
contract pe patru sezoane cu Villarreal.

Format la FC Barcelona, Dos Santos,
campion olimpic în 2012 cu Mexic, a fost
transferat în 2008 la Tottenham, care l-a
împrumutat la Ipswich (2009), Galatasa-
ray (2010) ºi Racing Santander (2011),
înainte de a fi cedat la Real Mallorca în
2012.

Din 2007, jucãtorul a evoluat de 67 de
ori pentru Mexic ºi a marcat 14 goluri.

Pe de altã parte, preºedintele clubului
Villarreal, Fernando Roig, a anunþat
transferul mijlocaºului spaniol Tomas Pina,
tot de la Mallorca.

UEFA a decis ca echipa Pandurii Târgu
Jiu sã dispute prima partidã din turul II
preliminar al Europa League în deplasare,
dupã ce la tragerea la sorþise se hotãrâse
sã joace pe teren propriu. Forul european
a comunicat ieri clubului Pandurii Târgu
Jiu cã va juca în deplasare primul meci
din turul II al preliminariilor Europa Lea-
gue, pe data de 16 iulie, dacã formaþia ca-
lificatã în turul II va fi Levadia Tallin. În
cazul în care se va califica echipa din Þara
Galilor, Bala Town, atunci primul joc din
turul II se va disputa pe data de 18 iulie.
În primul meci din turul I preliminar, for-
maþia galezã Bala Town a câºtigat cu 1-0
contra Levadiei Tallin, returul urmând a
se disputa astãzi, în Estonia.

Controale în serie

la sediul clubului

Poliþia Economicã ºi Garda Financiarã
Gorj au descins, ieri dimineaþã, la clubul
Pandurii Târgu Jiu, condus de preºedinte-
le Marin Condescu. Laurenþiu Ciurel, noul
manager al Companiei Energeticã Oltenia,
nu a reuºit sã punã mâna pe documentele
financiare-contabile ale echipei, astfel cã
a apelat la organele de anchetã. Conduce-
rea Complexul Energetic Oltenia a sesizat
faptul cã de doi ani nu poate vedea cheltu-
ielile, nejustificate în opinia acþionarilor,
fãcute în cadrul clubului. În acest sens,
CEO, acþionarul majoritar al clubului Pan-
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durii, a reclamat cã preºedintele Marin
Condescu a refuzat sã punã la dispoziþie
documentele contabile. Descinderile de la
club se fac în absenþa lui Marin Condes-
cu, acesta fiind plecat la Bucureºti cu pro-
bleme sindicale, ieri fiind însã ºi ziua sa
de naºtere. Cu aproximativ o lunã în urmã,
Condescu a prezentat, într-o conferinþã de
presã, documente de la DNA din care re-
ieºea cã finanþarea clubului a fost legalã la
vremea respectivã, fiind fãcute verificãri
cu privire la finanþarea echipei pentru pe-

rioada 2010-2012. Documentele au fost
prezentate dupã ce Curtea de Conturi a sta-
bilit cã actuala conducere a CE Oltenia tre-
buie sã recupereze de la club 18.8 milioa-
ne de lei. Reprezentanþi ai Complexului
Energetic Oltenia au anunþat, la jumãtatea
lunii mai, cã au dat în judecatã Clubul Pan-
durii Târgu Jiu pentru a recupera 18,8
milioane de lei, sumã pe care echipa de
fotbal ar fi primit-o, în perioada 2009 -
2011, în mod nelegal de la unitãþi din mi-
nerit ºi energie, cu titlu de finanþare.

Gorjenii vor juca în Estonia, pe 16 iulie, sau în Þara Galilor, pe 18 iulie

Atletico Madrid ar fi putut sã se în-
tâlneascã din nou cu HCM Constanþa
în grupele principale ale grupelor Ligii
Campionilor la handbal. Numai cã, din
cauza incapacitãþii de a mai pompa fon-
duri ºi în alte secþii în afarã de cea de
fotbal, Atletico Madrid a anunþat des-
fiinþarea echipelor din alte sporturi, pre-
cum este ºi cazul formaþiei de handbal.
Criza economicã ce a lovit Spania ºi
sportul iberic este resimþitã din plin de

Un colos din Liga Asobal dispare

Atletico Madrid, fãrã echipã de handbal

Denis Alibec a fost prezentat ofi-
cial la noua sa echipã, Bologna. Ata-
cantul român se aflã în continuare
sub contract cu Inter ºi va evolua
sezonul viitor doar sub formã de îm-
prumut la gruparea clasatã pe locul
13 în ultimul sezon de Serie A.

La prezentarea oficialã, Alibec,
în stagiunea trecutã la Viitorul lui
Hagi, le-a promis italienilor cã va
da dovadã de mai multã maturitate
decât la precedenta sa experienþã

Alibec, prezentat oficial
la Bologna

în Italia.
„La Inter am fost puþin cu capul

în nori pentru cã Mourinho m-a luat
în lotul echipei mari. Acum vreau
sã muncesc din greu ºi sã cresc la
Bologna. Voi face tot ce îmi cere
domnul Pioli ºi voi da totul pe te-
ren. Mã bucur cã mã aflu într-o
companie selectã, alãturi de verita-
bile diamante cum sunt Gilardino
sau Bianchi. Experienþa lor mã va
ajuta mult”, a declarat Alibec.

formaþiile de club din handbal ºi bas-
chet. Dupã ce în 2011 a preluat-o pe
Ciudad Real, care a dat ºi ea faliment,
Atletico îºi va înceta existenþa la doar
un an dupã ce a jucat finala Ligii Cam-
pionilor, pierdutã în faþa lui HSV Ham-
burg. Preºedintele Domingo Díaz de
Mera a luat cuvântul în faþa fanilor,
printr-un comunicat oficial emoionant,
în care a explicat de ce echipa de hand-
bal nu-ºi mai poate continua existena.

Oficialii ligii ASOBAL ºi cei ai Ligii
Campionilor cautã acum soluþia pentru
înlocuirea lui Atletico Madrid în com-
petiþii cu un alt club. Printre vedetele
care vor pãrãsi lotul se numãrã Mariusz
Jurkiewicz, Kiril Lazarov ºi Julen Agui-
nagalde, precum ºi antrenorul Talant
Duyshebaev, care a pregãtit echipa în
ultimii cinci ani, în care ibericii au ter-
minat de douã ori consecutiv pe pozi-
þia secundã.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Echipa lui Adrian Mititelu va re-
veni, după 3 ani, pe stadionul „Mu-
nicipal” din Drobeta-Turnu Seve-
rin,  acolo unde intenţionează să
dispute meciurile din Liga a II-a.
După ce a primit interdicţie pe are-
na „Ion Oblemenco”, Mititelu ob-
ţinuse aprobarea Consiliului Local
din Petroşani, pentru a utiliza sta-
dionul „Jiul” din localitate, contra
sumei de 1.000 de dolari pe meci,
plus un sfert din încasările pe bile-
te. Suporterii din Petroşani au îm-
pânzit însă oraşul în ultimele zile
cu afişe de protest contra acestei
decizii, mesajul pentru Mititelu fi-
ind: „Mititelu, în Petroşani nu te

vrem pe tine, ne faci oraşul de ru-
şine!”. Astfel,  finanţatorul şi-a
schimbat optica şi a făcut demer-
surile pentru revenirea în oraşul de
la Dunăre, acolo unde echipa sa a
mai jucat în returul sezonului 2009-
2010. Contractul de închiriere este
pentru doi ani, iar cel care a acor-
dat credit pentru relocarea clubu-
lui lui Mititelu este primarul Seve-
rinului, Constantin Gherghe. „Fot-
bal Club Univers itatea Craiova
anunţă suporterii săi că astăzi a
încheiat un contract pe 2 ani cu

SCM Craiova c ontinuă seria
achiziţiilor şi după startul pregăti-
rilor. Ultima jucătoare sosită în Bă-
nie este Cătălina Cioaric, extrema
dreaptă care a evoluat în trecut la
Danubius Galaţi. Cătălina Cioaric
este o jucătoare născută la Galaţi
şi a evoluat în carieră doar la echi-
pa din localitate. În urma retrogra-
dării Danubius-ului, extrema în vâr-
stă de 31 de ani a decis să pără-
sească echipa, din cauza restanţe-
lor financiare. Cioaric s-a prezen-
tat aseară la antrenamentul Craio-
vei, urmând ca în zilele următoare
să semneze acordul cu echipa an-
trenată de Carmen Amariei. Danu-
bius Galaţi a fost singura echipă
depăşită în clasament de SCM Cra-
iova în sezonul precedent.

Amariei şi-a luat şi extremă dreapta

Cătălina Cioaric va juca la SCM Craiova

Craiova are două echipe, dar ambele preferă exilul

CS Universitatea se antrenează la Bucureşti,
echipa lui Mititelu va juca la Severin

Eric Lincar a condus aseară, în capitală,
prima şedinţă de pregătire a echipei care va evolua
pe „Ion Oblemenco” în sezonul următor

Municipiul Severin pentru închirie-
rea stadionului muncipal în vede-
rea desfăşurării meciurilor din cam-
pionat. Astfel, conform contractu-
lui de închiriere încheiat astăzi pen-
tru cel puţin 2 ani capitala Olteniei
se mută la Severin. Pe această cale
Fotbal Club Universitatea Craiova
mulţumeşte public Munic ipului
Severin şi, în special, domnului
primar Constantin Gherghe care a
rămas acelaşi prieten şi susţinător
al Universităţii Craiova.  Prin ur-
mare, în acest moment Universi-
tatea Craiova are la dispoziţie 2 sta-
dioane din România unde poate
evolua, cel de la Petroşani şi cel de

la Severin”, anunţă Mititelu pe site-ul
său. Cu această ocazie, echipa a
lansat noul imn al echipei, care se
încheie astfel: „Hai Universitatea,
hai Craiova, aici, la Severin, noi te
iubim!”

CS Universitatea
s-a reunit la Mogoşoaia

Formaţia Clubului Sportiv Uni-
versitatea Craiova s-a reunit ieri
după-amiază, la Centrul Naţional de
Fotbal de la Mogoşoaia. Băieţii lui

Lincar au ratat însă vizita medica-
lă, deoarece la Centrul de Medici-
nă Sportivă au avut prioritate echi-
pele Concordia Chiajna şi Rapid
Bucureşti, are sâmbătă vor dispu-
ta un baraj pentru rămânerea în
Liga I. În timp ce Mititelu îşi me-
diatizează fiecare mişcare, fie ea şi
artificială, cei de la CS Universita-
tea Craiova încearcă să fie cât mai
discreţi, în special în privinţa lotu-
lui de juc ători, baricadându-se
prac tic  în c antonamentul de la
Mogoşoaia,  presa şi simpatizaţii
neavând acces. Printre gardurile
complexului FRF au răzbătut însă
numele jucătorilor pe care Eric Lin-

car i-a avut la dispoziţie la prima
şedinţă de pregătire. Cele mai cu-
noscute ar fi cele vehiculate deja,
Florian Pârvu, Ramses Gado, Lu-
cian Pârvu, Marian Cârjă. Craio-
venii din lot sunt Lucian Pârvu,
veteranul atacant care a mai evo-
luat în Bănie, la Extensiv şi Uni-
versitatea, ş i Ionuţ Cioinac.  CS
Universitatea are în componenţă
deja şi câţiva fotbalişti străini, sâr-
bii Brac şi Ljubinkovic şi senega-
lezul Ousmane Gueye (ex Pandu-
rii, Dunărea Galaţi), fratele lui Man-

sour Gueye care a evoluat la Poli
Timişoara. În perioada următoare,
de pregătire în Bucureşti, în sta-
giul montan şi cel din Serbia şi până
la startul Ligii a II-a, în luna sep-
tembrie, lotul urmează să mai su-
fere modificări. Totuşi, într-o con-
ferinţă de presă programată dumi-
nică la prânz, la Sala Polivalentă,
conducătorii şi antrenorii CS Uni-
versitatea Craiova, însoţiţi de doi
jucători, ar trebui să prezinte pri-
mele informaţii oficiale despre
componenţa şi programul detaliat
al lotului.

Jucătorii CS Universitatea
Craiova, prezenţi
la reunirea de la Mogoşoaia

Bojan Brac (portar, 24 de ani,
de la Hajduk Kula, Serbia), Florian
Pârvu (mijlocaş dreapta, 22 de ani,
CSM Rm. Vâlcea), Zoran Ljubin-
kovic (fundaş stânga, 31 de ani,
fost la Petrolul şi Oţelul), Ramses
Gado (fundaş dreapta, 31 de ani,
CSMS Iaşi),  Sebastian Remeş
(stoper, 21 de ani, Honved Buda-

pesta), Gabriel Precup (27 de ani,
mijlocaş  central, ex-FC Caracal,
Alro Slatina şi FCM Târgu Mureş),
Amet Engin (21 de ani, mijlocaş,
Farul) , Enache Câju (30 de ani,
mijlocaş ofensiv, Delta Tulc ea),
Cristian Ganea (21 de ani, mijlo-
caş stânga, ex-Mallorca B, Santa-
niy – Tercera Division, FCM Târ-
gu Mureş), Adrian Ionescu (28 de
ani, mijlocaş, ex-Oţelul şi U Cluj),
Lucian Pârvu (31 de ani, atacant,
fost jucător la Universitatea Craio-
va, Extensiv, Ergotelis, Jiul, Glo-
ria Bistriţa, Pandurii, CSM Vâlcea,
CS Otopeni) , Alexandru Buhuşi
(23 de ani, mijlocaş, ex Poli Iaşi,
Petrolul,Chimia Brazi) , Răzvan
Gorovei (19 ani, CSMS Iaşi), Ous-
mane Gueye (18 ani, atacant, fost
la Oţelul), Bogdan Marian Scarlat
(25 de ani, stoper, Delta Tulcea),
Marian Cârjă (26 de ani, fundaş
dreapta, ex Oţelul, Petrolul, Delta
Tulcea), Ovidiu Cherciu (19 ani,
fundaş central, Pandurii, Petrotub
Roman), Cristian Bardu (33 de ani,
mijlocaş, CS Otopeni, Callatis),
Ionuţ Cioinac (22 de ani, mijlocaş,
Fortuna Brazi).

Ousmane
Gueye

Bojan Brac

Mogoşoaia

Drobeta/Turnu Severin


