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- Popescu minte de îngheaţă
apele, altfel nici nu putea să facă
politică.
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Autorităţile  locale ş i judeţene au semnat,
ieri, un protocol de colaborare cu oficialităţi-
le  din regiunea Kurdis tan, Irak. Oamenii de
afaceri irakieni, care fac parte din de legaţie,
s-au arătat interesaţi de tractoarele  care se
produc la MAT SA şi de posibilitatea de  a
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deschide câteva ateliere de pre-
lucrare a pielii. La semnarea
protocolului dintre oraşe le Cra-
iova şi Slemani a fost prezent
şi Ambasadorul Irakului la Bucureşti, Exce-
lenţa Sa Omar Ahmed Karim Bazinji.
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Centrul de Cercetare –
Dezvoltare pentru
Cultura Plantelor
pe Nisipuri Dăbuleni:
Câteva lucruri
serioase!

Pe 15 iulie va
începe admiterea
la Universitatea
din Craiova

Cele zece facultăţi ale Universităţii din
Craiova vor desfăşura în perioada 15-
31 iulie admiterea pentru anul universi-
tar 2013-2014, pentru studii universita-
re de licenţă la cele 53 de domenii şi 105
specializări. Potenţialii candidaţi au la dis-
poziţie 2.880 de locuri la buget, dintre
care 30 sunt rezervate celor de etnie
romă şi 20 tinerilor din Republica Mol-
dova. De asemenea, pentru sesiunea de
admitere din luna iulie sunt scoase la con-
curs aproximativ 3.300 de locuri la În-
văţământ cu frecvenţă cu taxă, 590 la
Învăţământ la distanţă şi 225 la Învăţă-
mânt cu frecvenţă redusă.

Aseară, în centrul Craiovei, Antena 3
a sărbătorit ca niciunde în ţară

Spectacol
frenetic!

Spectacol
frenetic!
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Cu ocazia vizitei premierului francez
Jean-Marc Ayrault, preºedintele Traian
Bãsescu a mulþumit pentru sprijinul acor-
dat de Franþa ºi Germania, la Bruxelles,
pentru ca România sã obþinã un nou
acord de asistenþã cu UE ºi FMI.

“Domnule prim-ministru, permiteþi-mi
sã vã spun bun venit în România. Mã
bucur foarte mult cã sunteþi însoþit de o
importantã delegaþie, care aratã intere-
sul major al Franþei pentru România. De
asemenea, mã bucurã foarte mult faptul

cã parteneriatul nostru strategic, semnat
la nivelul preºedinþilor, a primit o foaie
de parcurs, cu ocazia vizitei domnului
prim-ministru Ponta la Paris”, a decla-
rat Bãsescu, la începutul întrevederii de
la Palatul Cotroceni cu premierul fran-
cez Jean-Marc Ayrault.

În acest context, ºeful statului a mul-
þumit Franþei ºi Germaniei pentru spriji-
nul acordat þãrii noastre, la Bruxelles, în
vederea obþinerii unui nou acord de asis-
tenþã cu UE ºi FMI. “Þin sã încep prin a
vã mulþumi mult pentru sprijinul pe care
Franþa, alãturi de Germania, ni l-au dat
zilele trecute, la Bruxelles, sã obþinem un
nou acord de asistenþã cu UE ºi  cu
Fondul. Vã mulþumim mult”, a punctat
Bãsescu.

La rândul sãu, premierul francez i-a
mulþumit preºedintelui Bãsescu pentru
primire, arãtând totodatã cã vizita pre-
mierului Victor Ponta la Paris a repre-
zentat “un moment intens”. “Dumnea-
voastrã aþi menþionat parteneriatul stra-
tegic, este un parteneriat care începe sã
fie pus în aplicare progresiv ºi cu ocazia
vizitei dlui prim-ministru am relansat foa-
ia de parcurs pe care aþi menþionat-o
dvs.”,  a mai spus premierul francez
Jean-Marc Ayrault.
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Valoarea facturii la electri-
citate se va diminua în medie
cu 4% în august, ca efect al
amânãrii acordãrii de cãtre stat
a unor certificate pentru pro-
ducãtorii de energie regenera-
bilã, potrivit vicepreºedintelui
ANRE Emil Calotã. El crede
cã “bula energiei verzi se va
calma” la începutul anului vii-
tor. “Opinia publicã ar trebui sã
se calmeze vizavi de impactul
negativ sau pozitiv al energiilor
regenerabile în piaþa de ener-
gie. O abordare relativ simplã
ar putea sã fie de genul: Aºa
cum bula imobiliarã a fãcut atât
de multe valuri acum câþiva ani
ºi s-a calmat (…), cred cã ºi
bula energiei verzi a ajuns la
faza de calmare ºi considerãm
cã începând cu 2014 investiþii-
le ºi funcþionarea
acestui sector vor
intra în parametri de
normalitate”, a de-
clarat ieri Calotã. El
a afirmat, într-o con-
ferinþã pe teme
energetice, cã efec-
tul în facturi al apli-
cãrii noii legislaþii în
privinþa energiei re-
generabile va fi de
34%. Având în ve-

Scade preþul  la energia
e lec t r icã !

Prezent, ieri, la Sibiu, unde
a participat la o dezbatere pe
tema regionalizãrii, vicepre-
mierul Liviu Dragnea a
declarat, cã, la 23 de ani de
la Revoluþie, România are
“cam aceleaºi instituþii
publice comuniste”, multe cu
“aceleaºi metehne”, regiona-
lizarea fiind ºansa de a rupe
definitiv România de comu-
nism. “Noi avem ºansa, în
aceastã perioadã, ca prin
regionalizare, prin înfiinþarea
regiunilor administrative, prin
reorganizarea administrativã
a României, prin reorganiza-
rea administraþiei publice, sã
rupem definitiv România de
comunism. Suntem în situaþia
în care, la 23 de ani de la
Revoluþie, avem mai mult sau
mai puþin, cam aceleaºi
instituþii publice comuniste.
Sigur, cu denumiri schimbate,
cu denumiri moderne, dar cu
aceeaºi arhitecturã a siste-
mului public, în multe locuri
cam cu aceleaºi metehne,
suntem într-un sistem destul
de rigid, un sistem care,
având inspiraþie sovieticã,

Dragnea:  Regional izarea
înseamnã ruperea

de comunism
are ca principal obiectiv sã
facã din cetãþean curierul
sistemului, curierul între
diversele instituþii”, a decla-
rat Dragnea.

El a mai spus cã regionali-
zarea în România este “lupta
dintre teritoriu ºi Bucureºti”
ºi cã þara nu se poate dezvol-
ta dacã “fiecare primar
merge cu mâna întinsã la
Bucureºti la vreun ministru,
la vreun secretar de stat, la
vreun director din minister,
care, dacã este în toane
bune, cu mare mãrinimie îi
spune sã meargã acasã, cã o
sã-i trimitã niºte bani, ca ºi
cum ar da bani din veniturile
proprii”. “Regiunile nu
trebuie sã aibã caracter
politic, bazat pe interesele de
moment ale unui grup sau
grupuri. Nu desenãm regiuni-
le pentru acest mandat, ci
construim baza unui sistem
administrativ care sã dureze
zeci de ani”, a mai spus
Dragnea. La întâlnire au fost
prezenþi peste 200 de oficiali-
tãþi ºi aleºi locali din judeþele
Sibiu ºi Alba.

dere cã, din valoarea unei fac-
turi costul cu certificatele verzi
reprezintã 12%, rezultã cã preul
general ar urma sã scadã cu
4%. OUG 57, aprobatã de Gu-
vern în luna iunie, prevede cã
producãtorii de energie regene-
rabilã vor mai primi panâ în
2017 doar o parte a certifica-
telor verzi, restul urmând sã le
fie transmise eºalonat din 2018.
Companiile din domeniu au
anunþat cã noile reglementãri
vor duce la retragerea unor in-
vestiþii de peste 3 miliarde de
euro în unitãþi de producþie în
România. Certificatele verzi re-
prezintã ajutorul acordat de stat
producþiei de energie din surse
regenerabile ºi sunt plãtite prin
facturi de cãtre toþi consuma-
torii de energie din România.

Creºtere economicã
în primul trimestru

România a înregistrat o creºtere
economicã de 2,2% în primul
trimestru al anului, conform
datelor prezentate ieri de premierul
Victor Ponta. Referitor la situaþia
þãrii la ºase luni de la alegeri,
România a fost scoasã din izolare
externã, a fost blocatã risipa din
anii trecuþi la companiile Hidroe-
lectrica, Oltchim, ANRP, ANAF, se
aratã într-un document prezentat
de Guvern. De asemenea, au fost
deblocate programele operaþiona-
le ºi s-a triplat absorbþia fondurilor
europene, ajungându-se la o ratã
de 20%. Guvernul îºi propune sã
atragã investiþii de minimum 10
miliarde de euro ºi sã creeze
50.000 de noi locuri de muncã
pânã la sfârºitul acestui an.
Dan Voiculescu cere
adversarilor sã-i lase
familia în pace

Dan Voiculescu, preºedintele
fondator al Partidului Conserva-
tor, susþine cã demersul procurori-
lor DNA privitor la începerea
urmãririi penale împotriva
Cameliei Voiculescu nu are
legãturã cu justiþia, ci este un atac
la adresa familiei lui. Într-o
postare pe blogul sãu, Dan
Voiculescu  le transmite adeversa-
rilor politici sã opreascã atacurile
la adresa familiei sale. „ªtie o
þarã întreagã cã eu sunt miza
realã pentru Traian Bãsescu. ªi nu
de ieri, de astãzi, ci de 8 ani, de
când nu am vrut sã îi subordonez
trustul de presã pe care l-am
fondat. În consecinþã, solicit celor
care vor sã se rãzbune pentru o
suspendare confirmatã democratic
prin votul a 87% dintre românii
care s-au prezentat la vot, sã aibã
curajul de a se lupta cu mine, nu
cu copiii mei”, a scris Dan
Voiculescu.
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Ieri, în cea de treia zi a
vizitei în Craiova, delegaþia
oficialilor din Irak a poposit
la Primãria Craiova. Aici, pe
lângã întâlnirea cu autoritãþi-

le locale, a avut loc ºi cel
mai important moment al
vizitei, ºi anume semnarea
unui protocol de colaborare
între judeþul Dolj ºi munici-
piul Craiova, pe de o parte, ºi
Guvernoratul Slemani ºi
municipiul Slemani, din
Regiunea Kurdistan (Irak),
pe de altã parte. Plãcut
impresionaþi de primirea care
li s-a fãcut, dar ºi de posibili-
tãþile de colaborare în dome-
niul afacerilor, irakienii au
lansat o invitaþie verbalã
autoritãþilor craiovene pentru
o vizitã oficialã în Kurdistan.
Din câte se pare, deplasarea
ar urma sã aibã loc în aceas-
tã toamnã, pe lângã oficiali-
tãþile judeþului urmând sã
participe ºi oameni de afa-
ceri din Craiova.

Facilitãþi pentru investitorii
care preferã

Craiova
Primarul Lia

Olguþa Vasilescu
le-a prezentat
oaspeþilor oraºul
Craiova ºi posibili-
tãþile pe care
Primãria Craiova
le oferã celor care
doresc sã inves-
teascã aici. „Aici,
la Craiova, oferim
facilitãþi pe care
nu le oferã nimeni
din Uniunea
Europeanã. Anul
acesta vom umple
parcul industrial al
Craiovei cu inves-
titori, dar vom
deschide un altul
cu aceleaºi facili-

tãþi: taxe locale zero, autori-
zaþiile de construcþie fãrã
nici un fel de platã, excepta-
rea de la plata unor utilitãþi
cum ar fi apa ºi gunoiul,

condiþia fiind aceea de a
crea locuri de muncã. ªtiu cã
sunteþi interesaþi, în afarã de
tractoare, sã deschideþi niºte
fabrici de pielãrie aici. Vreau
sã vã spun cã aici existã
forþã de muncã specializatã
pe aºa ceva ºi nu rãmâne
decât sã puneþi la punct
detaliile”, a declarat primarul
Craiovei.

Ion Prioteasa: „Sã pãtrundeþi
pe o piaþã foarte largã

a României”
Preºedintele Consiliului

Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
primarul municipiului Craio-
va, Lia Olguþa Vasilescu,
guvernatorul Guvernoratului
Slemani, Bahroz Mohammed-
Salih Faqe Rashid, ºi prima-
rul municipiului Slemani,
Sardar Fuki Mohammed
Ghaidan, au semnat, apoi o

înþelegere care prevede
cooperarea, prin schimburi
de informaþii ºi experienþã, în
domeniile economie ºi dez-
voltarea întreprinderilor mici

ºi mijlocii,
dezvoltare
localã, educaþie,
culturã, sport,
administraþie
publicã localã,
turism ºi relaþii
comerciale.
„Suntem siguri
cã se vor gãsi
posibilitãþi ca
întreprinderile
mici ºi mijlocii,
întreprinderile
mai mari din
municipiul
Craiova ºi din
judeþul Dolj sã
poatã sã aibã o
relaþie corectã ºi
sã aibã parteneri
cu colegii noºtri
din regiunea

Kurdistan. Mã bucur
foarte mult cã sunteþi aici
ºi vã doresc sã pãtrundeþi
pe o piaþã foarte largã a
României ºi a Uniunii
Europene, iar, pe de altã
parte, firmele din aceastã
zonã sã poatã sã pãtrun-
dã într-un areal foarte
mare, în Irak ºi dincolo
de Irak”, a declarat
preºedintele Ion Priotea-
sa.

Olguþa Vasilescu:
„Au nevoie de tractoare

pentru agriculturã”
Primarul Lia Olguþa

Vasilescu i-a asigurat pe
irakieni cã municipiul
Craiova este cel mai
potrivit pentru deschide-
rea unei afaceri în
domeniul prelucrãrii
pieilor de animale, de care

aceºtia s-au arãtat interesaþi.
„Kurdistanul este o þarã într-
o continuã dezvoltare, proba-
bil în situaþia în care eram
noi dupã 1990, când doream
sã absorbim capital din afarã
ºi eram ºi noi o piaþã, dar, la
rândul nostru cãutam pieþele
de desfacere peste tot în
lume. Asta se întâmplã acum
cu Kurdistanul, au nevoie de
tractoare pentru agriculturã.

ªi ne bucurãm cã noi avem o
fabricã de tractoare la
Craiova care poate sã
producã foarte multe astfel
de utilaje pentru Kurdistan.
De asemenea, doresc sã
dezvolte industria pielãriei ºi
unde ar putea sã o dezvolte
mai bine decât într-o zonã
unde au existat astfel de
fabrici, ca ºi mânã de lucru.
Desigur cã s-au mai gãsit ºi
alte oportunitãþi de afaceri în
discuþiile pe care delegaþia
le-au avut cu investitorii
noºtri, cu oamenii de
afaceri”, a spus Lia Olguþa
Vasilescu.

Ambasadorul Irakului,
în Bãnie

Dupã semnarea protocolu-
lui de colaborare, s-au împãr-
þit cadouri simbolice, oaspeþii

Autoritãþile locale ºi judeþene au
semnat, ieri, un protocol de cola-
borare cu oficialitãþile din regiu-
nea Kurdistan, Irak. Oamenii de
afaceri irakieni, care fac parte din
delegaþie, s-au arãtat interesaþi de
tractoarele care se produc la MAT

SA ºi de posibilitatea de a deschi-
de câteva ateliere de prelucrare a
pielii. La semnarea protocolului
dintre oraºele Craiova ºi Slemani
a fost prezent ºi Ambasadorul Ira-
kului la Bucureºti, Excelenþa Sa
Omar Ahmed Karim Bazinji.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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mulþumindu-le autoritãþilor din
Craiova pentru modul cum au
fost primiþi. „Eu vreau sã
felicit Doljul ºi Craiova,
Kurdistanul ºi Irakul pentru
semnarea acestui protocol.
Dorinþa  noastrã este ca acest
protocol sã fie pentru unirea
ºi apropierea noastrã, sã
poatã beneficia de pe urma lui
ºi Craiova ºi Slemani. Aºtep-
tãm împreunã sã dezvoltãm ºi

sã facem lucruri mult mai
mari ºi mai importante. Sã ne
ajute Dumnezeu sã mergem
înainte!”, a declarat guverna-
torul Slemani, Bahroz Mo-
hammed Salih Rashid.

La eveniment a fost pre-
zent ºi ambasadorul Irakului
la Bucureºti, Excelenþa SA,
Omar Ahmed Karim Bazinji,
care a mulþumit pentru „primi-
rea foarte cãlduroasã pe care
ne-aþi fãcut-o”. „Ca ambasa-
dor, vã felicit pentru semna-
rea protocolului de astãzi.
Vreau sã îi mulþumesc omolo-
gului meu, ambasadorul
României în Bagdad, ºi sã îi
spun cã ceea ce a început
dumnealui în Irak vreau sã
termin ºi eu aici. Doresc sã
mergeþi înainte ºi sã fiþi
fericiþi”, a spus înaltul
diplomat al Irakului.
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Antonie  Solomon a  fos t
arestat preventiv pe 3 martie
2010, fiind acuzat de procuro-
rii DNA cã ar fi primit mitã
50.000 de euro de la Cornel
Penescu, acþionar principal al
firmei PIC din Piteºti, pentru a-
ºi îndeplini în mod necorespun-
zãtor atribuþiile de serviciu le-
gate de exercitarea funcþiei de
primar al municipiului Craiova
ºi de preºedinte al Comisiei de
Sistematizare a Circulaþiei Ru-
tiere ºi Pietonale a municipiului
Craiova. Mai precis, pentru
emiterea unei autorizaþii de con-
strucþie pentru hipermarketul

Reprezentanþii Curþii de Apel
Craiova au anunþat faptul cã, în
perioada vacanþei judecãtoreºti, 22
iulie – 30 august 2013, activitatea
de judecatã, precum ºi activitatea
compartimentelor auxiliare ale Cur-
þii de Apel Craiova se va desfãºura
astfel: activitatea compartimente-
lor arhivã – registraturã este asi-
guratã de cãtre personalul planifi-
cat sãptãmânal ºi se desfãºoarã cu
respectarea programului normal de
lucru cu publicul: 8.30 – 13.30, iar
completele special constituite pen-

Curtea de Apel CraiovaCurtea de Apel CraiovaCurtea de Apel CraiovaCurtea de Apel CraiovaCurtea de Apel Craiova
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Antonie Solomon, 3 ani de închisoare
cu executare pentru fapte de corupþie

La trei ani dupã ce a fost trimis în judecatã
pentru fapte de corupþie, fostul primar al
Craiovei ºi actual parlamentar PP-DD, Anto-
nie Solomon, a fost condamnat, ieri, la 3 ani
de închisoare cu executare. Aceeaºi pedeap-
sã a primit-o ºi afaceristul Cornel Penescu,
acþionar principal al firmei PIC din Piteºti.
Judecaþi în acelaºi dosar, fostul administra-
tor al firmei PIC, Gheorghiþã Pieca, a fost
condamnat la 1 an de închisoare cu suspen-
dare pe o perioadã de 3 ani, iar directorul
magazinului PIC din Craiova, Dragoº George
Stancu, a primit 1 an ºi 6 luni cu suspendare
pe un termen de încercare de 3 ani ºi 6 luni.
Atât inculpaþii, cât ºi procurorii DNA pot face
recurs împotriva acestei sentinþe.

PIC din Craiova, precum ºi pen-
tru a înlesni emiterea unei apro-
bãri privind asigurarea transpor-
tului public pânã în zona unde
era amplasat respectivul hiper-
market, încãlcând astfel legea. 

Pe 19 martie 2010, procuro-
rii DNA – Serviciul Teritorial Pi-
teºti l-au trimis în judecatã pe
Solomon pentru luare de mitã în
formã continuatã ºi fals intelec-
tual sãvârºit în legãturã directã
cu o infracþiune de corupþie.-
 Împreunã cu Antonie Solomon,
care a fost arestat preventiv în
perioada 3 martie – 8 septem-
brie 2010, procurorii i-au trimis

în judecatã ºi pe Cornel Penes-
cu, acuzat de dare de mitã în
formã continuatã, fostul admi-
nistrator al firmei PIC, Gheor-
ghiþã Pieca, acuzat de fals în
înscrisuri sub semnãturã priva-
tã, ºi directorul magazinului PIC
din Craiova, Dragoº George
Stancu, acuzat de dare de mitã.

Judecarea dosarului pe fond
a început la Tribunalul Argeº, de
unde a fost strãmutat la Tribu-
nalul Galaþi, iar pe 16 ianuarie
dosarul a fost înregistrat la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie ca
urmare a faptului cã Antonie So-
lomon a devenit parlamentar.

tru perioada vacanþei vor soluþio-
na cauzele urgente sau a celor care
impun celeritate ºi cele în care s-a
încheiat un acord de mediere, in-
diferent de obiectul judecãþii, con-
form art. 100, art. 159 ºi art. 160
din Regulamentul de Ordine Inte-
rioarã. Informaþii despre activita-
tea compartimentelor Curþii de Apel
Craiova, în perioada menþionatã
se pot gãsi ºi pe site-ul instanþei
www.curteadeapelcraiova.eu
sau pe portalul instanþelor
www.portal.just.ro.

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condam-
nat, miercuri, pe craioveanul Cãtãlin Mihai
Babiuc la 6 ani de închisoare cu executare
pentru lovituri sau vãtãmãri cauzatoare de
moarte. Instanþa l-a obligat pe bãrbat sã achi-
te cheltuielile de spitalizare ale victimei sale,
întrucât Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova s-a constituit parte civilã în cadrul
procesului penal. „Condamnã pe inculpa-
tul Babiuc Mihai Cãtãlin la pedeapsa de 6

Agresorul din staþia de autobuz, 6 ani de închisoareAgresorul din staþia de autobuz, 6 ani de închisoareAgresorul din staþia de autobuz, 6 ani de închisoareAgresorul din staþia de autobuz, 6 ani de închisoareAgresorul din staþia de autobuz, 6 ani de închisoare
pentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moarte

Cãtãlin Mihai Babiuc, craioveanul de 29 de ani care, pe 4 aprilie
a.c., a bãtut un bãtrân de 75 de ani, dupã un conflict petrecut în

autobuzul E1 ºi încheiat în staþia de la Parcul „Nicolae Romanescu”, a
fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Bãrbatul, care a
fost trimis în judecatã, pe 20 mai, în stare de arest preventiv, pentru
lovituri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, a recunoscut comiterea

faptei ºi a cerut sã beneficieze de prevederile vizând reducerea
limitelor de pedeapsã. Din aceastã cauzã procesul s-a finalizat rapid.

Instanþa l-a menþinut în spatele gratiilor ºi l-a obligat sã plãteascã
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova peste 2.200 de lei.

Sentinþa poate fi atacatã cu apel, la Curtea de Apel Craiova.

ani închisoare. Face aplicarea disp. art. 64
lit.a teza II, lit.b CP, pe durata prev. de
art.71 CP. În baza art. 88 C.p. ºi art. 350
C.p.p. Deduce din pedeapsa aplicatã incul-
patului perioada reþinerii ºi arestãrii preven-
tive de la 05.04.2013 la zi ºi menþine starea
de arest. În baza art.7 al.1 din Legea 76/
2008: Dispune prelevarea de probe biologi-
ce de la inculpatul Babiuc Mihai Cãtãlin,
în vederea introducerii în SNDGJ. Admite

acþiunea civilã, formulatã de partea civilã
Spitalul Clinic de Urgenþã Craiova ºi obli-
gã inculpatul, la plata sumei de 2249,98 lei
daune materiale cãtre aceastã parte civilã,
sumã ce va fi reactualizatã conform indice-
lui de inflaþie la data efectivã a plãþii. Res-
pinge acþiunea civilã formulatã de partea
civilã Dicu Marieta. Obligã inculpatul la
plata sumei de 800 lei cheltuieli judiciare
statului”, se aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj. Sentinþa poate fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Victima s-a lovit cu capul de trotuar
Reamintim cã Mihai Cãtãlin Babiuc a ajuns

în spatele gratiilor dupã un scandal cu un
craiovean de 75 de ani, Mihai Dicu, pornit
în timp ce amândoi circulau cu autobuzul
E1. În urma cercetãrilor efectuate de poli-
þiºti ºi procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj s-a stabilit cã, pe 4 aprilie,
în jurul orei 11.00, Babiuc ºi Mihai Dicu, în
timp ce autobuzul se îndrepta cãtre Parcul
„Romanescu”, s-au apucat la ceartã, dupã

ce bãtrânul i-a reproºat inculpatului cã nu-i
permite sã coboare primul din autobuz. „În
acest context ºi-au adresat injurii ºi s-au lovit
cu pumnii, iar în momentul în care autobu-
zul a oprit în staþie ºi s-au deschis uºile, s-
au prins cu mâinile de haine ºi au început
sã se împingã pânã în apropierea unei tone-
te, amplasatã pe trotuarul din dreptul sta-
þiei Nicolae Romanescu”, dupã cum au con-
semnat în rechizitoriu, procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj. Martorii i-au
cerut lui Babiuc sã se potoleascã, dar fãrã
folos: «Inculpatul a nesocotit sfatul marto-
rului, a împins victima cãtre gardul ce îm-
prejmuieºte Parcul „Nicolae Romanescu” ºi
a lovit-o cu pumnul în zona feþei, iar în
cãdere aceasta s-a lovit cu capul de trotuar»,
s-a mai reþinut în rechizitoriu. Cãtãlin Mihai
Babiuc a sunat pe 112 solicitând o ambulan-
þã ºi poliþia, iar pânã la sosirea acestora a
încercat sã-i acorde primul ajutor bãtrânu-
lui. Mihai Dicu a fost internat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost su-

pus unei intervenþii neurochirurgicale,
însã a decedat, o zi mai târziu. Medicii
legiºti au stabilit cã între leziunile care i-
au curmat viaþa lui Mihai Dicu ºi lovitu-
rile primite existã o legãturã de cauzali-
tate directã: „Rezultã cã moartea numi-
tului Dicu Mihai, de 74 ani, a fost vio-
lentã, s-a datorat hemoragiei dilacerã-
rii ºi contuziei meningo-cerebrale ur-
mare a unui TCC cu fracturã de boltã
ºi bazã cranianã, leziunile de violenþã
s-au putut produce prin lovire cu ºi de
corpuri dure, iar între leziunile de vio-
lenþã ºi deces existã legãturã de cauza-
litate directã, necondiþionatã”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cartoful dulce (batatul) are perspective
Un protocol de colaborare bilaterală, încheiat între

Universitatea Naţională Kyunpook (KNU), din Core-
ea de Sud, şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Siseşti” a avut preconizată şi tes-
tarea unor genotipuri coreene de batat (cartof dulce),
folosindu-se diferite metode de plantare. Paradoxal,
cartoful dulce nu face parte din aceeaşi familie legu-
micolă cu cartoful obişnuit, dar are o multitudine de
virtuţi, între care se remarcă, în primul rând, conţi-
nutul ridicat de vitamina C. Valoarea terapeutică este,
de asemenea, ridicată. La C.C.D.C.P.N. Dăbuleni, din
lăstarii obţinuţi în condiţii de seră, din tuberculii ofe-
riţi în baza protocolului de colaborare, s-au obţinut o
producţie de 20 de tone la hectar. Genotipurile „Pum”
şi „Hwang” au înregistrat procentaj maxim de prin-
dere şi se recomandă, de acum, cultivatorilor. Mate-
rialul săditor va fi oferit de C.C.D.C.P.N. Dăbuleni.

Soiurile de pepeni verzi – „De Dăbuleni”, „Dulce
de Dăbuleni”, „Oltenia” – deja consacrate

Referirile la soiurile de pepeni verzi, create la
C.C.D.C.P.N.  Dăbuleni, „De Dăbuleni”, „Dulc e de
Dăbuleni”, „Oltenia”, au fost puţine. Deş i cultivate
prec umpănitor în toată zona, se remarcă prin calită-
ţile organoleptice şi, mai ales , producţiile ridicate la
hectar, apte de venituri importante. Pentru anul în
curs , C.C.D.C.P.N.  Dăbuleni a livrat producătorilor
cantitatea de 500 de kilograme de sămânţă garantată
de organismul abilitat (I.T.C.C.S.). Şi pe viitor se va
proc eda identic, fiindcă şi obţinerea seminţei la so-
iurile menţionate nu este deloc o bagatelă. Vigoarea
unei culturi de pepeni verzi depinde covârşitor de

Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura
Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni: Câteva lucruri serioase!

MIRCEA CANŢĂR
Despre C.C.D.C.P.N. Dăbu-

leni – cu atâtea iniţiale oboseşti
prematur – s-a scris de-a lun-
gul t impului, pre ponde re nt
avantajos. Staţiunea de la Dă-
buleni fiind, din 1965, un avan-
post al agriculturii moderne, în
ceea ce, la un moment dat, s-a
numit „Sahara olteană”, sintag-
mă, în egală măsură agreată,
dar şi parţial reală. Chiar dacă
s-ar putea spune că, nu dintot-
deauna, câmpul de acum – şi
referirea vizează zeci de mii de
hectare – a arătat identic, şiru-
rile de dune încreţind orizontul,
nu puţine  de proporţia unor
dealuri, cum le-au spus localni-
cii, multe dintre ele zburătoa-
re. Dar, prin modelarea sau ni-
velarea acestor dune, operă de
amploare, plantarea de perdele
de protecţie, fixarea solului prin
culturi agricole recomandate de
specialişti, irigaţii, relieful s-a
schimbat. Şi prin aportul ame-
ţitor al cercetătorilor, pedologi-

calitatea seminţei folosite. Dar acest
lucru îl ştiu bine producătorii.

Un soi de struguri precoce:
„Prima Cl. 1022”

Maturitatea de consum este atin-
să la data de 10 iulie. Soiul se nu-
meşte „Prima CL. 1022” şi se re-
marcă printr-o mare capacitate de
rod. Cercetătorii Ion Răţoi şi Miha-
ela Croitoru au prezentat toate deta-
liile posibile, deşi degustarea a fost
proba cea mai convingătoare. Acest
soi de struguri precoce, asociat cu
soiul „Transilvania” se recomandă
cultivatorilor şi, neîndoielnic, acest
lucru se va întâmpla.
În loc de concluzii

C.C.D.C.P.N. Dăbuleni îşi justifică raţiunea exis-
tenţei. Şi în zilele noastre. Absenţa cercetării agri-
cole, de bună calitate, s-ar resimţi pe o arie largă.
Produce sămânţă de muştar, rapiţă, sorg, orzoai-
că, dar şi sămânţă de specii legumicole precum
tomatele, ardeiul gras, vinete. Nu stăruim în de-
talii, fiindcă ele interesează mai mult pe cultiva-
torii agricoli. Ceea ce s-a putut desprinde din eve-
nimentul de ieri este bogata activitate de cerceta-
re, desfăşurată la Dăbuleni, cu consecinţe econo-
mice deloc neglijabile. C.C.D.C.P.N. Dăbuleni nu
primeşte de la bugetul statului nici un fel de fi-
nanţare şi are o conducere teafără. Am spune chiar
de excepţie prin ceea ce a arătat ieri.

lor, agrochimiştilor, silvicultori-
lor,  mecanicilor agricoli etc.
Puţine cicatrici mai amintesc de
o confruntare teribilă în „do-
mesticirea” naturii şi luarea în
primire a unui teritoriu al se-
cete i, reprezentat,  sub aspect
pedologic, de aşchii de cuarţ, de
siliciu, de feldspaţi, micaşisturi,
spre a se opri expansiunea de-
şertului. În inima acestei zone
vitrege, şi-au găsit rostul, de-a
lungul deceniilor,  specialişt ii
C.C.D.C.P.N. Dăbule ni, mulţi
dintre ei de acum pensionaţi,
stinşi din viaţă, alţii aflându-se
în pragul pensionării, cu toţi ani-
maţi, în misiunea lor, de experi-
enţele marelui savant Gheorghe
Ionescu-Siseşti, făcute la Gârla
Mare (1930-1931) şi Poiana Mare
(1933-1935). Experienţele erau
făcute sub egida Institutului de
Cercetări Agricole al României,
creat chiar de  marele  om de
ştiinţă. Staţiunea de la Dăbuleni
a avut mereu, nu se putea alt-

fel, contestatari, dar şi fideli par-
tizani. S-a vrut, dintru început,
un for metodologic şi s-a achitat
onorabil de această misiune. În
egală măsură, a făcut şi produc-
ţie. Nu puţine împliniri, în zona
adiacentă, i se datorează exclu-
siv, graţie cercetării asidue, de-
loc ruptă de realităţile concrete.
Evenimentul de ieri – o prezen-
tare a ultimelor cercetări – nu a
avut emfază sau preţiozitate gra-
tuită. Directorul C.C.D.C.P.N.
Dăbuleni, dr. Aurelia Diaconu,
dar şi cercetătorii din subordi-
ne, împuţinaţi ca efectiv de la an
la an, au etalat celor prezenţi
(grupuri de producători, repre-
zentanţi ai Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Io-
nescu-Siseşti”) câmpuri de ex-
perienţe, cu tematici dife rite,
dar şi concluzii valide, apte de
materializare. A fost un fel de
„raport de activitate”, fiindcă
noţiunea de „simpozion” sună
vetust. Şi au avut ce spune.

Aurelia Diaconu
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Contract civil de prestãri
de servicii

Potrivit Legii 195/2001, republica-
tã, voluntariatul este o activitate
desfãºuratã exclusiv de organizaþii de
drept public sau privat fãrã scop
patrimonial ºi fãrã scop lucrativ.
Managerul Federaþiei „Volum” ne-a
mai subliniat faptul cã, în accepþiunea
domniei sale, voluntariatul se referã
la activitãþi exclusiv de interes public
ºi comunitar cum sunt asistena ºi
serviciile sociale, protecþia drepturilor
omului, educaþie, sãnãtate, sport,

protecþia mediului etc. „Activitatea
de voluntariat nu este remuneratã, se
desfãºoarã din proprie iniþiativã de
orice persoanã fizica, ºi este regle-
mentã printr-un contract-cadru de
voluntariat. Conform legii, este
interzisã încheierea contractului de
voluntariat în scopul de a evita
încheierea unui contract individual de
muncã sau, dupã caz, a unui contract
civil de prestãri de servicii ori a altui
contract civil cu titlu oneros pentru
efectuarea prestaþiilor respective”, a
mai spus Anca Nãstase.

Voluntariatul, stagiul de practicã ºi internshipul sunt acti-
vitãþi diferite, care trebuie reglementate ºi aplicate diferit,
conform tuturor actorilor implicaþi. „Pe aceastã cale dorim
sã atragem atenþia autoritãþilor publice, reprezentanþilor
organizaþiilor neguvernamentale ºi tuturor parlamentarilor
implicaþi în dezbaterile publice ºi a propunerilor de modifi-
cãri legislative aduse în ultima perioadã celor trei practici,
sã analizeze atent ºi sã diferenþieze corect aplicarea celor trei
concepte. Recomandãm de asemenea dialogul constant cu
societatea civilã, tinerii ºi angajatorii, precum ºi analiza
contextului european ºi a exemplelor de buna practicã din
alte state membre UE pentru ca fiecare din cele trei concepte
sa fie definite ºi aplicate corect”, a subliniat Anca Nãstase,
director executiv al Federaþiei „Volum”.

Stagii de practicã ºi internshipStagii de practicã ºi internshipStagii de practicã ºi internshipStagii de practicã ºi internshipStagii de practicã ºi internship

Clarificãri ale societãþii civile cu privire la reglementarea
ºi aplicarea corectã a voluntariatului

Practica se desfãºoarã în baza
unui contract-cadru

Directorul executiv al Fundaþiei
„Volum” ne-a mai precizat cã practi-
ca sau stagiul de practicã este o
condiþie obligatorie pentru studenþi
pentru încheierea studiilor superioare.
Potrivit Legii 258/2007 privind practi-
ca elevilor ºi studenþilor ºi Ordinului
3955/2008 privind cadrul general de
organizare a stagiilor de practicã,
aceasta presupune desfãºurarea de
activitãi practice pentru consolidarea
cunoºtinþelor teoretice ºi formarea

abilitãþilor în concordanþã cu speciali-
zarea sa. „Practica se desfãºoarã în
baza unui contract-cadru între organi-
zator (instituþia de învãþãmânt) ºi
partenerul de practicã (societatea
comercialã, instituþia sau orice altã
persoanã juridicã). Durata practicii
este cuprinsã în planul de învããmânt,
iar practicantul poate fi angajat de
partenerul de practicã pe baza unui
contract de muncã pe perioada
determinatã, conform legislaþiei în
vigoare”, a subliniat directorul Fede-
raþiei „Volum”.

Voluntariatul nu poate
fi instituþionalizat!

Deºi nu este încã reglementat legal
în România, internshipul reprezintã
una din cele mai folosite practici prin
care absolvenþii sunt introduºi pe piaa
muncii. Conceptul de internship s-a
dezvoltat în România odatã cu cel de
companie multinaþionalã, iar aplicarea
sa a suferit modificãri ºi adaptãri
provenite de la nivel european, prin
angajatorii multinaþionali. „La acest
moment existã numeroase programe
locale sau naþionale de internship
organizate în baza unui contract de
muncã pentru tinerii care ºi-au
încheiat studiile ºi nu au experienþã
pe piaþa muncii. Decizia de a remu-

nera sau nu persoanele care iau parte
la un astfel de program rãmâne la
alegerea angajatorului. „Dorim, de
asemenea, sã clarificãm faptul ca
spre deosebire de stagiile de practicã
ºi internship care se desfãºoarã
instituþionalizat, fie cã vorbim de
Codul Muncii sau Legea Educaþiei
Naþionale, voluntariatul se desfãºoarã
în cadrul organizaþiilor neguverna-
mentale, din proprie iniþiativã ºi în
folosul unei cauze sociale sau comu-
nitare. Prin urmare, voluntariatul nu
poate fi instituþionalizat ºi nu susþi-
nem centralizarea instituþionalã a
miºcãrii de voluntariat din România,
practicã ce nu se regãseºte în nici un
stat membru al Uniunii Europene”, a
spus Anca Nãstase.

Anca Nãstase, director Federaþia „VOLUM”: „Ne manifestãm
deschiderea de a participa la dialog constructiv cu autoritãþile publice ºi
toate partidele politice implicate în modificãri legislative. Mai mult decât
atât, prin afilierea Federaþiei VOLUM la Centrul European de Voluntariat,
avem capacitatea de a oferi expertizã europeanã privind practica în
domeniu din majoritatea statelor membre Uniunii Europene”.

VOLUM este Federaþia care Sprijinã Dezvoltarea Voluntariatului în
România. Înfiinþatã în anul 2010, la iniþiativa Pro Vobis – Centrul de
Resurse pentru Voluntariat, VOLUM este o organizaþie umbrelã în dome-
niul voluntariatului, cu reprezentare la nivel naþional, ce are în componenã
50 de organizaþii neguvernamentale. Federaþia VOLUM este afiliatã
Centrului European de Voluntariat, cea mai mare platformã din domeniul
voluntariatului cu reprezentare în toate statele membre UE, ºi care elabo-
reazã politici publice in domeniu la nivel European.
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Claudiu Manda:
“Autostrada
Craiova – Piteşti
este în procedură
de concesionare”

După şase luni de guvernare, Guvernul
României condus de premierul Victor Pon-
ta, poate afirma că a adus stabilitate eco-
nomică şi politică în ţară, a deblocat pro-
gramele operaţionale, a relansat lupta anti-
evaziune şi a început reforma salarizării ad-
ministraţiei. Preşedintele PSD Dolj, Clau-
diu Manda, spune că vestea bună pentru
judeţul Dolj vine de la Ford, dar şi de la
Guvernul României: „Pentru judeţul Dolj,
vestea bună vine de la Ford, care doreşte
să îşi extindă investiţia, dar şi de la Minis-
terul Agriculturii, care are un plan naţional
de refacere a sistemelor de irigaţii. Prin
PNDR vor fi create platforme de colecta-
re a fructelor şi legumelor în toate regiuni-
le şi, de asemenea, vor fi investite peste
50 de milioane de euro în noi ferme fami-
liale. Fermierii vor beneficia de un meca-
nism de acoperire a riscurilor. În ceea ce
priveşte infrastructura, care este una din-
tre primele condiţii pentru atragerea inves-
titorilor în judeţul Dolj, putem spune că
Guvernul României, condus de Victor Pon-
ta, nu uită de noi, iar autostrada Craiova-
Piteşti este în procedură de concesionare,
alături de celelalte două, şi aici mă refer la
Comarnic-Braşov şi Centura Capitalei de
Sud”. Claudiu Manda a mai precizat că în
această toamnă va avea loc o dezbatere
cu toată clasa politică, pentru un plan con-
sensual de dezvoltare a României în pe-
rioada 2014-2018.

ALINA DRĂGHICI

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a
afirmat, miercuri, că, în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut
la Forumul reprezentanţilor autorităţilor locale din China
şi ţări din Europa Centrală şi de Est, organizat la Chon-
gqing, a prezentat oportunităţile de afaceri pe care compa-
niile chineze le-ar putea găsi în judeţul Dolj, precum şi
deschiderea autorităţilor locale pentru sprijinirea investi-
torilor care creează noi locuri de muncă.

Ion Prioteasa despre vizita în China: „De câte ori se
iveşte ocazia, încercăm să ne întâlnim cu investitori”

„Săptămâna trecută am fost onorat să
particip la o vizită oficială în China la care
au fost prezenţi şi prim-ministrul Victor Pon-
ta, şi câţiva membri ai Guvernului Româ-
niei. Am făcut parte din această delegaţie
alături de alţi patru preşedinţi de consilii ju-
deţene, aflându-se la Forumul reprezentan-
ţilor autorităţilor locale din China şi ţări din
Europa Centrală şi de Est. La această întâl-
nire importantă, care s-a desfăşurat la Chon-
gqing, au mai participat reprezentanţi din 16
state central-europene şi de est. De aseme-
nea, am luat parte la convorbirile purtate cu
reprezentanţii guvernului local, care au avut
loc în acest oraş, Chongqing, de care sunt
convins că vom mai auzi în perioada urmă-
toare, aşa cum auzim acum de Shanghai sau
de Beijing. De altfel, oraşul-gazdă este în
plină dezvoltare şi are 33 de milioane de lo-
cuitori. Pentru a ne face o idee completă

despre Chon-
gqing, vreau să
vă spun c ă
acest oraş este
traversat de
două fluvii, din-
tre care unul,
foarte c unos-
cut, este Fluviul
Galben,  pes te
care s-au con-

struit 800 de poduri de mărimea celui de la
Calafat – Vidin”, a spus preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
În 2011, judeţul Dolj a semnat un protocol
de colaborare cu provincia Guangdong

La s fârşitul lunii noiembrie 2011, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, semna împreună cu Wang Shitong,
director general adjunct al Biroului de Afa-
ceri Externe al Administraţiei Provinc iale
Guangdong,  un „acord de înfrăţire” între
Provincia Guangdong, din Republica Po-
pulară Chineză, şi Judeţul Dolj, pentru „dez-
voltarea sc himbului amiabil şi a cooperării.
“Doljul are un protocol cu una dintre cele
mai dezvoltate provincii din China, respec-
tiv Provinc ia Guangdong.  Într-adevăr,  lu-
mea se îndreaptă foarte mult spre China,
dintr-un motiv foarte simplu: are cei mai

mulţi bani.  Noi ne-am dori ca ei să inves-
tească în marile proiecte din România. Ei
pun câteva c ondiţii, însă,  cu siguranţă, fir-
me din China sunt destul de interesate pen-
tru a intra pe piaţa mare a Uniunii Europe-
ne.  Noi înc ercăm ca, ori de câte ori se
iveş te ocazia, să ne întâlnim cu investitori,
să încercăm să-i aducem cât mai aproape
de noi şi acesta este motivul pentru care
am făcut această deplasare în China. Aceas-
tă reuniune la care am participat a fost o
experienţă de viaţă, am reuşit să stabilim
câteva contacte, am înaintat câteva invita-
ţii,  am dus  câteva materiale de promovare
a judeţului Dolj ş i cred c ă prin ceea ce de-
ţinem noi, cu aces te terenuri din jurul Ae-
roportului din Craiova, cu Parcul Indus-
trial, oferim cele mai bune condiţii din Ro-
mânia. Toate aces te demersuri le facem în
direcţia creării de noi locuri de muncă, pen-
tru că lipsa lor este cea mai mare problemă
cu c are se confruntă judeţul Dolj”, a mai
spus  şeful adminis traţiei public e judeţene.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, a făcut parte din delegaţia consti-
tuită la nivel guvernamental care a partici-
pat, în perioada 2-4 iulie, la Forumul repre-
zentanţilor autorităţilor locale din China şi
ţări din Europa Centrală şi de Est, eveniment
organizat la Chongqing (China).

ALINA DRĂGHICI

Craiova: trecutul la viitorul întâi

Au şi oraşele destinul lor? Cu siguranţă: ase-
menea cărţilor cărora anii le adaugă, potenţându-
le, cipuri înnoitoare de memorie, oraşele supra-
vieţuiesc intemperiilor vremurilor graţie isprăvi-
lor culturale. Condiţia lor culturală le conferă im-
ponderabilitatea prin care, în faţa vitregiilor de tot
felul, încă le mai regăsim, prin semnele spuzind
de poveri, aura aceea de poveste în care nişte
spirite singulare le tutelează destinul.

Pentru cine nu ştie, Craiova deţine câteva pri-
mate spirituale de rezonanţă universală: o stră-
veche ctitorie şcolară circumscrisă unei eparhii,
Obedeanu, în care va fi învăţat şi copilul Tudor
Vladimirescu, un colegiu, preluând, mai târziu,
numele regelui Carol I, al doilea din vechiul re-
gat, după Sf. Sava din Bucureşti, un teatru pus în
operă cu doar câteva clipe înaintea celebrei Hore
A Unirii glorificând marea ispravă a lui Cuza şi a
revoluţionarilor paşoptişti, ca să nu mai vorbim

de Constantin Lecca, de Mozaikul său revuistic,
de editura şi tipografia Samitca unde o foarte tâ-
nără concurând, în precocitate şi destin cu Iulia
Hasdeu, dădea la iveală întâia traducere – şi nu
numai de la noi – a Divinei Comedii a lui Dante.

Doar peste câţiva ani, la răscruce de veacuri,
două spirite tutelare aveau să înscrie Craiova în
panteonul tumultoaselor renovări avangardiste ale
artei ş i ale culturii autohtone ş i europene: Al.
Macedonski şi Constantin Brâncuşi.

Şi, din nou, pentru cine nu ştie, prin primele de-
cenii ale trecutului veac, în câteva publicaţii cul-
turale ce apăreau aici, se scria de către Elena
Farago şi comilitonii săi adunaţi săptămânal într-
o odaie păstrată încă în incinta Bibliotecii „Aman”
cu egală promptitudine şi sagacitate despre cărţi,
expoziţii şi spectacole muzicale ori teatrale ce abia
se întâmplaseră prin marile metropole ale bătrâ-
nului continent.

Şi să nu se uite că, în fertilii ani ’30, doi tineri
abia ieşiţi de pe porţile liceului, Tiberiu Iliescu şi
Tiberiu Tretinescu, trimiteau spre cititori una din-
tre cele mai incitante reviste literare ale vremii,
„Meridian” în care avându-l colaborator şi pe E.
Ionescu.

Hulită de mulţi, supusă nedreptei concurenţe a
unui renume, acela al unei hoarde de moşieri, în
competiţia dură cu câmpia grânară pe care o tute-
lează, iubită cu patimă de alţii, poate mai puţini,
Craiova se regăseşte acum în momentul fast al
resurecţiei sale culturale.

Au şi oraşele destinul lor! Destinul Craiovei,
derobată de povara unei industrii ce i-a adus şi
glorie, dar şi insidii, trebuie căutat acum în cutele
vălurite ale istoriei ei culturale. Şi sub imperati-
vul renovării, al inovării şi al avansării în perspec-
tiva ctitoritoare de irepetabile acte culturale.

GEORGE POPESCU
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” a primit, miercuri, vizita directorului
Institutului „Goethe” din Bucureºti, Beate
Köhler, însoþitã de Bettina Radner – director
Informare ºi Bibliotecã din cadrul aceleiaºi
instituþii. Cele douã au rãmas impresionate de
numãrul mare de documente existente în biblio-
teca doljeanã, de vechimea ºi aspectul impecabil

al mobilei de patrimoniu care decoreazã douã
dintre sãli, dar ºi de dotarea tehnologicã de care
instituia dispune. Managerul Bibliotecii
„Aman”, Lucian Dindiricã, a declarat cã este
încântat de vizita primitã ºi cã sperã într-o
viitoare colaborare cu Institutul „Goethe”.

MAGDA BRATU

Conducerea Inst i tutu lu i  „Goethe”,
în viz itã la Bibl ioteca Judeþeanã Dolj

Costurile privind serviciile de ca-
zare ºi masã, precum ºi materialele
folosite în desfãºurarea taberelor
naþionale sunt puse la dispoziþie de
Ministerul Tineretului ºi Sportului,
participanþii suportând doar valoa-
rea cheltuielilor de transport. Cos-
tul taberelor tematice este suportat
de fiecare participant. De asemenea,
tot în sezonul estival 2013, Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj pune la dispoziþia tinerilor pânã
în 35 de ani taberele de odihnã în
centrele de agrement ale direcþiilor
din þarã, precum ºi la agenþi econo-
mici privaþi, atât la mare, cât ºi la
munte. Pentru litoral, doljenii pot

alege sã îºi petreacã vacanþa în sta-
þiuni ca 2 Mai, Eforie Sud, Eforie
Nord, Costineºti ºi Neptun, preþuri-
le fiind cuprinse între 70 lei ºi 100 lei
de persoanã pe zi (cazare + pensiu-
ne completã).

“Tot în aceastã vacanþã de varã,
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj va trimite un numãr de
200 copii ºi tineri instituþionalizaþi
aflaþi în centre de plasament / rezi-
denþiale la mare, dar ºi la munte, ºi
42 de preºcolari, elevi ºi studenþi cu
grad de handicap la mare. Menþio-
nãm cã numãrul de persoane, atât
pentru taberele sociale, cât ºi pen-
tru cele cu handicap, a fost aprobat

de Ministerul Tineretului ºi Sportu-
lui conform Normelor metodologice
privind organizarea taberelor cu ca-
racter social cât ºi pentru persoane
cu handicap pe perioada vacanþe-
lor ºcolare prin Ordinele nr. 409/
28.03.2013 ºi 708/10.06.2013 emise de
Ministerul Tineretului ºi Sportului”,
a precizat Alina Ionescu, director
executiv DJST Dolj.

Destinaþii de vacanþã
Alba – Tabãrã tematicã de artã

fotograficã; Tabãrã naþionalã de
speologie ºi fotografie subteranã -

Centrul de Agrement Arieºeni;
Argeº – Tabãrã naþionalã de meº-

teºuguri populare; Tabãrã naþionalã
de ºah – Baza Turisticã Piteºti;

Buzãu – Tabãrã tematicã având
denumirea “Sunt inteligent, ªtiu sã
fiu în siguranþã”; Tabãrã naþionalã
“Busola de Aur” – Centrul de Agre-
ment Poiana Pinului ºi Arbãnaºi;

Bacãu – Tabãrã naþionalã de Artã
“George Apostu”; Tabãrã naþiona-
lã de Culturã ºi Civilizaþie Româ-
neascã – Centrul de Agrement Va-
lea Budului;

Constanþa – Tabãrã naþionalã
“Retor Tin 2013”: Tabãrã tematicã
”Petrece, Vara la mare”; Tabãrã na-
þionalã de comunicare – Centrul de
Agrement 2 Mai;

Caraº Severin – Tabãrã naþiona-

lã de Icoane Pictate ºi Mãºti; Tabã-
rã naþionalã de Comunicare ºi Im-
provizare – Centrul de Agrement
Râul Alb;

Prahova – Tabãrã naþionalã
antidrog – Centrul de Agrement
Buºteni;

Galaþi – Tabãrã naþionalã de
istorie – Centrul de Agrement
Gârboavele;

Mureº – Tabãrã naþionalã de artã
fotograficã – Baza Turisticã Mureºul;

Sibiu – Tabãrã naþionalã de tea-
tru; Tabãrã naþionalã de handbal;
Tabãrã tematicã de dans – Centrul
de Agrement Râul Sadului;

Tulcea – Tabãrã naþionalã „Prie-
tenii Deltei” – Centrul de Agrement
Sulina.

ALINA DRÃGHICI

În vacanþa de varã 2013, Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret (DJST)
Dolj pune la dispoziþia copiilor ºi tinerilor din judeþ tabere tematice ºi naþio-
nale organizate de Direcþiile Judeþene pentru Sport ºi Tineret din þarã.

Tabere tematice pentru copiii din judeþ,
organizate de DJST Dolj

Cei interesaþi de aceste tabere pot obþine mai multe detalii de la
sediul Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret Dolj (Craiova, strada
„Gheorghe Doja” nr. 2)  sau la numãrul de telefon 0251.431.806.

Pentru anul universitar 2013-2014,
potenþialii candidaþi au la dispoziþie
2.880 de locuri la buget, dintre care 30
sunt pentru rezervate celor de etnie
romã ºi 20 tinerilor din Republica Mol-
dova. De asemenea, pentru sesiunea
de admitere din luna iulie sunt scoase
la concurs aproximativ 3.300 de locuri
la Învãþãmânt cu frecvenþã cu taxã, 590
la Învãþãmânt la distanþã ºi 225 la În-

vãþãmânt cu frecvenþã redusã.

Acte necesare
Pentru înscriere, viitorii studenþi

vor avea nevoie de urmãtoarele acte:

fiºã-tip de înscriere; diploma de ba-
calaureat sau diploma echivalentã cu
aceasta, în original sau copie legali-
zatã sau adeverinþã (în cazul liceelor
la care nu s-au eliberat diplomele pen-

tru promoþia 2013); certificatul de
naºtere, în copie legalizatã; diploma
de olimpic, în copie, numai pentru
candidaþii care se înscriu ca olimpici;
adeverinþa medicalã-tip, din care sã
rezulte cã este apt pentru facultatea
la care candideazã; trei fotografii tip
buletin de identitate; B.I sau C.I în
copie; chitanþa de platã a taxei de în-
scriere la concursul de admitere.

De asemenea, persoanele care
solicitã scutirea de taxã la înscriere la
concursul de admitere vor prezenta

unul din urmãtoarele documente:
copii legalizate dupã certificate de
deces ale pãrinþilor (în cazul celor
orfani de ambii pãrinþi); adeverinþe
de la casa de copii (în cazul celor aflaþi
în aceastã situaþie); adeverinþe din
care sã rezulte calitatea de personal
didactic, în activitate, a susþinãtori-
lor legali; adeverinþe din care sã re-
zulte calitatea de personal încadrat
în Universitatea din Craiova pentru
susþinãtorii legali ai candidatului.

ALINA DRÃGHICI

Cele zece facultãþi ale Universitãþii din Cra-
iova desfãºoarã în perioada 15-31 iulie admi-
terea pentru anul universitar 2013-2014, pen-
tru studii universitare de licenþã la cele 53 de
domenii ºi 105 specializãri. Oferta educaþiona-
lã va putea fi vizualizatã pe panourile din holul

Pe 15 iulie va începePe 15 iulie va începePe 15 iulie va începePe 15 iulie va începePe 15 iulie va începe admitereaadmitereaadmitereaadmitereaadmiterea
la  Universitatea  din Craiovala  Universitatea  din Craiovala  Universitatea  din Craiovala  Universitatea  din Craiovala  Universitatea  din Craiova

central al Universitãþii (strada „Al. I. Cuza” nr.
13), unde vor fi prezentate informaþii despre
programele de studiu, pânã la data de 15 iulie.
Dupã aceastã datã, informaþiile vor fi oferite
la sediul fiecãrei facultãþi, unde candidaþii îºi
vor depune dosarele de înscriere.

Tinerii care se înscriu ºi
urmeazã douã facultãþi vor
prezenta originalul diplomei de
bacalaureat la facultatea la
care au fost admiºi pe locuri-
le finanþate prin granturi de
studii, iar copia legalizatã la
cealaltã facultate.
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Născut  la 14 ianuarie 1935, în Storoji-
neţ , Bucovina de Nord , aces ta a u rmat cur-
surile  Liceului de Arte „Nicolae           Tonit-
za”, apoi pe cele ale Academiei de Arte Plas-
tice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, unde
i-a avut ca profesori, printre alţii, pe Aurel Vlad,
Popescu Negreni, Adam Bălţatu, Alexandru Bră-
toşanu şi Mihai Tofan. În anul absolvirii, 1963, a
fost repartizat la Teatrul Naţional din Craiova, ca
pictor-scenograf. A realizat aici, dar şi la alte te-
atre, scenografia la peste o sută de spectacole,

«Pentru Vasile Buz, peisajul este un spaţiu imens şi spec-
taculos, cu care nu poţi intra într-un dialog decât după ce
te-ai aşezat singur în mijlocul său, ai reuşit să comunici cu
fiecare detaliu, descoperindu-i partea nevăzută pentru ca,
mai apoi, să-i intuieşti relaţiile intime şi drumul prin care
să-i pătrunzi în „suflet” fără a-i perturba starea de armo-
nie. Dar pentru aceasta artistul trebuie să fie „acolo”,
adică mereu călător în căutarea motivului şi mereu singur
pentru a putea medita în linişte asupra noului spaţiu exis-
tenţial pe care şi-l alege temporar».

(Florin Rogneanu, managerul Muzeului de Artă din
Craiova)

cu piese din dramaturgia
naţională şi universală,
contemporană şi clasică.
Urmare a activităţii des-
făşurate la  Naţionalul
craiovean, a fost numit
„Societar” al acestei in-

stituţii.
În 1963 avea prima participare, cu trei lu-

crări de pictură, la o expoziţie organizată de
Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Craiova,
la Muzeul de Artă. De atunci a „bifat” toate
manifestările expoziţionale judeţene şi inter-
judeţene, atât locale, cât şi în alte judeţe, or-
ganizate anual de UAP. În anul 1967 a fost
primit membru al UAP, secţia pictură. Până
în prezent, Vasile Buz a deschis zeci de „per-

sonale” de pictură în Craiova şi în alte loca-
lităţi şi a participat cu lucrări la numeroase
expoziţii, în ţară şi peste hotare, de pictură,
sculptură, scenografie, arte decorative.

A făcut parte, mai mulţi ani, din biroul con-
ducerii UAP Craiova, iar din 1992 până în 1996
a fost preşedinte al acestei filiale. Are lucrări
achiziţionate de muzee din România şi în co-
lecţii particu lare din ţară şi în străinătate:
America, Australia, Canada, Grecia, Elveţia,
Franţa, Coreea, Italia, India, Japonia, Libia,
Norvegia, Olanda ş.a. A primit, între altele,
Medalia „Meritul  Cultural” clasa a  III-a, acor-
dată de Preşedintele României în 2004. În 2008
i-a fost înmânată Diploma de Comanderia Ca-
valerilor Ospitalieri ai Ordinului Suveran al Sf.
loan de Ierusalim, Cavaleri de Malta.

La Galeria „Artis” din Slatina are loc astăzi, ora
11.30, în organizarea Muzeului Judeţean Olt şi Muzeu-
lui de Artă din Craiova, vernisajul expoziţiei personale

de pictură a artistului Vasile Buz.
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70 de fotografii cu vase
ceramice şi idoli antropomorfi

Încurajaţi de numărul mare de vi-
zitatori care au trecut pragul labirin-
tului expoziţional, între 27 iunie şi 7
iulie, pentru a vedea Salonul Naţio-
nal de Fotografie-Document – apro-
ximativ 6.000, şi continuând progra-
mul „Descoperă  Secretele Olte-
niei”, reprezentanţii Muzeului Olte-
niei lansează craiovenilor o nouă pro-
vocare: „Cultura Vădastra şi extra-
ordinara ceramică a Neoliticului”.

În fapt, un parcurs istoric însoţit
de imagini ale descoperirilor arheo-
logice făcute de-a lungul anilor, din
perioadele timpurie şi târzie ale cul-
turii Vădastra: diverse vase, cupe,
castroane, idoli antropomorfi, figuri-
ne feminine, alte fragmente cerami-
ce. Spectaculoasă rămâne locuinţa de
tip Vădastra reconstituită în acest
spaţiu – o aşezare de suprafaţă, rea-
lizată pe un schelet de lemn, din lut
şi nuiele împletite, adăpostind o mul-
titudine de vase din atât de cunos-

O locuinţă de tip Vădastra, reconstituită
din lut şi nuiele împletite în labirintul

expoziţional din centrul Craiovei
Veche de 7000 de ani, reprezentativă pentru estul şi

sud-estul Olteniei în epoca neoliticului mijlociu, însă
cuprinzând şi zona de sud-est a Munteniei, precum şi

nord-estul Bulga-
riei, cultura Vădas-
tra rămâne fasci -
nantă şi astăzi pen-
tru arheologi şi is-
torici. Ar putea fi şi
pentru public, spun
reprezentanţii Mu-
zeului Olteniei ,
care incită curiozi-
tatea craiovenilor cu

o nouă expoziţie amenajată în aer liber, în labirintul de
pe esplanada Teatrului Naţional. Aici, aceştia pot desco-
peri o locuinţă de tip Vădastra reconstituită din lut şi
nuiele, vase din ceramică neagră, cu motivele decorative
specifice, încrustate cu alb, precum şi zeci de fotografii
cu obiecte descoperite – în cantităţi impresionante – de-a
lungul timpului. Expoziţia este realizată de Secţia de Isto-
rie-Arheologie a muzeului craiovean, în colaborare cu
Muzeului Romanaţiului din Caracal şi Muzeului Jude-
ţean Olt, care deţin în patrimoniu numeroase şi impor-
tante piese. Intitulată „Cultura Vădastra şi extraordina-
ra ceramică a Neoliticului”, expoziţia va rămâne deschi-
să până duminică, 21 iulie, perioadă în care publicul este
invitat şi la proiecţii de filme şi ateliere de olărit.

 Primele descoperiri ce pri-
vesc direct cultura Vădastra au fost
realizate în aşezarea eponimă a cul-
turii în punctul „Măgura Cetate”,
în anul 1871. Acestea au fost efec-
tuate de arheologul Cezar Bolliac
în timpul celebrelor sale „excursi-
uni arheologice”.

 Termenul de cultura Vădas-
tra a fost introdus de arheologul Ion
Nestor şi defineşte o întreagă civili-
zaţie cuprinsă pe teritoriul dintre Olt
şi Jiu, cu extindere la est de Olt. Li-
mita nordică a acestui areal de răs-
pândire a culturii Vădastra se află
în preajma oraşului Caracal de azi
– acum 6000 de ani.

Fascinaţia culturii Vădastra este
subliniată de cantitatea impresionan-
tă de obiecte din ceramică – desco-
perite atât în întreg, cât şi ca frag-
ment –, fapt ce evidenţiază gradul de
dezvoltare şi organizare pe care lo-
cuitorii acestei perioade l-au atins.

 Între primii  vizitatori ai expo-
ziţiei s-au numărat, ieri , preşedin-
tele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa , însoţi t de o delegaţ ie
oficială  din Regiunea Kurdistan
(Irak), condusă de guvernatorul
Guvernoratului Slemani, Bahroz
Mohammed-Sal ih Faqe Rashid.
Oaspeţii irak ieni au vizitat, mier-
curi, şi Secţ ia de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei (Casa  Băniei), dar
şi Muzeul de Artă.

cuta ceramică neagră, cu motivele
decorative frecvent folosite – spira-
la şi meandrul.

Colecţia Muzeului Olteniei,
datorată

arheologului Marin Nica
 „E vorba poate de cea mai repre-

zentativă cultură neolitică a Olteniei.
Cele mai numeroase obiecte care îi
sunt atribuite le au în patrimoniu mu-
zeele din Caracal şi din Slatina. Şi noi
avem un lot destul de reprezentativ,
datorită cunoscutului arheolog Ma-
rin Nica, provenite din săpăturile pe
care le-a realizat. Această expoziţie de
arheologie nu cuprinde însă piese de
patrimoniu, deoarece legea nu ne per-
mite, dar încercăm să venim cât mai
aproape de public cu fotografii ce re-
produc piese importante şi cu recon-

stituirea unei locuinţe din neolitic”, a
menţionat, ieri, la vernisajul expoziţiei,
arheolog dr. Florin Ridiche, manage-
rul Muzeului Olteniei.

Radu Dumitrescu, şeful Secţiei de
Istorie-Arheologie a instituţiei, a rea-
mintit că „Vădastra este o cultură din
epoca neolitică, cu o vech ime de
7.000 de ani – între 5000 şi 4500 î.H.”
şi şi-a exprimat speranţa că expoziţia
„va fi atractivă pentru craioveni”.

„Această expoziţie
se constituie într-un îndemn

de a vizita muzeele”
La eveniment au fost prezenţi şi

Florian Teodorescu – directorul Cen-
trului Cultural Municipal Caracal, şi
Sabin Popovici – muzeograf la Mu-
zeul Romanaţiului din Caracal, care
au oferit detalii despre această cul-

tură, descoperi-
tă încă d in  a
doua jumătate a
s eco lulu i al
XIX-lea, odată
cu începuturile
arheologiei ro-
mâneşti.

„Sunt obiec-
te din trei muzee
reunite în aceas-
tă expoziţie, toa-
te des coperite
pe Valea Oltului
inferior. Ele sunt
rodul muncii în
primul rând a ar-
heologului Ma-
rin  Nica, anga-

jat aici, în Craiova, dar de loc de la
Fărcaşele, Olt. Alături de domnia sa
– care a avut o contribuţie esenţială
şi a adus cele mai multe obiecte în
aceste muzee – mai trebuie să amin-
tim şi alţi arheologi, precum Mihail
Butoi, care a fost foarte multă vreme
directorul muzeu-
lui din Slatina, şi
Dumit ru  Berciu ,
care, de fapt, i-a
fo rmat pe amân-
doi”, a  p recizat
Sab in  Popovici.
Acesta a apreciat
modalitatea inedi-
tă de punere în va-
loare a culturii Vă-
dastra şi a subli-
niat  că „aceas tă
expoziţie se con-
stituie în tr-un în-
demn de a vizita
muzeele”.
Tainele miste-
riosului meşte-
şug neolitic, dezvăluite
de ceramistul Ionel Cococi

Expoziţia „Cultura Vădastra şi
extraordinara ceramică a Neoliti-
cului” va rămâne deschisă până pe
data de 21 iulie. Publicul este aşteptat
să-i treacă pragul zilnic, între orele
10.00 – 22.00, accesul fiind liber. Sâm-
bătă şi duminică (13 şi 14 iulie), între
orele 10.00 – 12.30 şi 14.30 – 18.00,
craiovenii sunt invitaţi la ateliere de
olărit. „Se va afla aici Ionel Cococi,
meşter olar chiar din localitatea Vă-
dastra, care va face demonstraţii de
modelare, pentru că această ceramică
se modelează manual, nu la roata ola-

rului. În urmă cu câţiva ani, în baza
unui program cu finanţare externă,
domnia sa a reuşit să identifice secre-
tul modelării ceramicii Vădastra, lucru
pe care nici arheologii nu l-au aflat…”,
a mai precizat managerul Muzeului
Olteniei, Florin Ridiche.
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Premierul creºtin-democrat al
Marelui Ducat al Luxemburgului,
Jean Claude Juncker (foto), minis-
tru de 30 de ani ºi ºef al guvernu-
lui de 18 ani, a anunþat demisia ca-
binetului sãu de coaliþie, al cãrui
mandat expira anul viitor, în luna
martie. Patridul lui Jean Claude
Juncker a fost abandonat, sãptã-
mâna trecutã, de partenerul socia-
list, în cursul votului la o moþiune
de neîncredere depusã de opozi-
þia liberalã ºi ecologistã, care a de-
nunþat „comportamentul ambiguu
al guvernului ºi, în egalã mãsurã,
al parlamentului ºi al justiþiei”.
Miercuri, alte patru partide s-au
alãturat patridului ministrului Afa-
cerilor de Externe, Jean Asselborn,
în dezavuarea lui Jean Claude Jun-
cker ºi a formaþiunii sale CSV. La
originea acestui episod inedit –
ultima moþiune de neîncredere de-
pusã în parlament data din 1848 -
s-au aflat activitãþile serviciului de
informaþii pe care procurorul ge-
neral, Robert Biever, le-a calificat
drept „poliþie secretã”. Un proces-
fluviu s-a deschis în luna februa-

rie, doi jandarmi, membri unei uni-
tãþi de elitã, fiind judecaþi pentru
participarea la atentatele din anii
1980. Nu mai puþin de 20 de bombe
au explodat, provocând o traumã
la nivel naþional ºi creând ideea cã
micul Mare Ducat este, precum Ita-
lia sau Belgia, victima unei „stra-
tegii de tensiune” pentru a favori-
za emergenþa unei puteri autorita-
re, dupã ce fusese pusã în eviden-
þã slãbiciunea acestui stat. Pentru
avocaþii ambilor inculpaþi, este
vorba de o reþea finanþatã de cãtre
serviciile secrete americane care s-
au aflat la originea atentatelor. Di-
verºi demnitari au fost citaþi ca
martori în acest dosar care a de-
monstrat funcþionarea siguranþei
naþionale. Fostul ºef al Serviciilor
de Informaþii din Luxemburg (SREL)
l-a înregistrat pe primul ministru,
într-o discuþie purtatã în 2008. Jun-
cker a avut contacte permanente cu
marele duce Henry, ºef al statului,
cu serviciile secrete britanice. Afa-
cerea a fãcut victime colaterale: Luc
Frieden, ministru al Finanþelor ºi al
Bugetului, teoretic succesorul lui

Jean Claude Juncker, la conduce-
rea CSV. Luc Frieden ºi-a apãrat re-
putaþia, susþinând cã nu admite sã-
i fie atacatã imaginea. La începutul

lui 2008, revocase doi înalþi respon-
sabili ai Poliþiei. Scandalul a dobân-
dit amplitudine ºi este greu de esti-
mat care va fi deznodãmântul.
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în funcþie, demisioneazãîn funcþie, demisioneazãîn funcþie, demisioneazãîn funcþie, demisioneazãîn funcþie, demisioneazã

Producþia mondialã de cereale ar
urma sã creascã cu 7,2% în 2013/
2014, comparativ cu anul anterior,
pânã la nivelul record de 2,479 de
miliarde tone, ceea ce va ajuta la
refacerea stocurilor mondiale ºi la
stabilizarea preþurilor, a estimat ieri
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO). În
ultimul sãu raport trimestrial, FAO
estimeazã cã în 2013 producþia
mondialã de grâu se va ridica la 704
milioane tone, în creºtere cu 6,8%
comparativ cu anul trecut ºi
totodatã cel mai ridicat nivel din
istorie. Organizaþia subliniazã cã
perspectivele pentru grâu sunt

FAO prognozeazã producþie
record la cereale

În timp ce era deþinut într-o închisoa-
re secretã din ara noastrã, CIA i-a permis
lui Khalid Sheikh Mohammed (KSM),
organizatorul atentatelor din 11 septem-
brie, sã realizeze schiþa unui aspirator
pentru a-l menþine sãnãtos din punct de
vedere psihic, afirmã Associated
Press.”Nu voiam ca ei sã înnebuneas-
cã”, a declarat un fost oficial CIA, unii
dintre puþinii care au vorbit, din cauza
interdicþiei de a discuta despre centrele
de detenþie secrete ale CIA, în prezent
închise. Metodele programului CIA erau
“concepute pentru «dislocarea» psiho-
logicã” a deþinuþilor. Dar o datã încetate
interogatoriile, agenþia a fost nevoitã sã
repare prejudiciul psihologic cauzat de-
þinuþilor. Ca urmare, i-a permis lui Mo-
hammed, licenþiat în inginerie mecanicã,
sã deseneze schiþa unui aspirator, reu-
ºind astfel sã îl menþinã sãnãtos. Alþii nu
s-au descurcat la fel de bine. Ramzi Bi-
nalshibh ºi Abd al-Nashiri, care ar fi fost
închiºi în Polonia ºi România cu Moham-
med, au avut probleme psihice. Al-Nas-
hiri suferã de depresie ºi tulburare de stres
posttraumatic, iar Binalshibh este tratat
de schizofrenie cu o gamã largã de medi-
camente antipsihotice. Dupã ce închisoa-
rea din Polonia a fost închisã, în septem-
brie 2003, Mohammed a fost mutat la Bu-

Khalid Sheikh Mohammed
desena aspiratoare în
închisoarea secretã

cureºti, în centrul de detenþie cu numele
de cod “Britelite”, susþine AP. La scurt
timp, CIA a încercat sã gãseascã modali-
tãþi de a-l destinde pe Mohammed, întru-
cât valoarea sa ca furnizor de informaþii
se diminuase.  Astfel, deþinuþilor li se ofe-
reau cãrþi pe care sã le citeascã. Potrivit
foºtilor oficiali, lui KSM îi plãcea seria
Harry Potter. Ca mãsurã de securitate,
dupã ce un deþinut termina de citit o car-
te, ofiþerii CIA verificau minuþios fiecare
paginã pentru a se asigura cã deþinuþii
nu comunicã între ei în acest fel. La un
moment dat, ei l-au prins pe KSM încer-
când sã ascundã un mesaj într-o carte în
care îi avertiza pe colegii sãi de detenþie
sã nu vorbeascã despre curierul lui Osa-
ma ben Laden.

KSM a terminat studiile la North Ca-
rolina State University, obþinându-ºi li-
cenþa în inginerie mecanicã în 1986. Cap-
turat pe 2 martie 2003, în Pakistan, este
închis în prezent la Guantanamo Bay.
Avocatul militar al acestuia, Jason
Wright, a declarat cã i s-a interzis sã dis-
cute despre interesul clientului sãu pen-
tru aspiratoare. El a adãugat însã cã a
vorbit deseori despre “inovaþii tehnolo-
gice moderne” ºi “miracolele ºtiinþifice”
ale Coranului cu Mohammed, pe care l-a
numit “excepþional de inteligent”.

favorabile în Europa, unde se
aºteaptã la o revenire a producþiei
în cazul þãrilor din regiunea Mãrii
Negre, care anul trecut au fost
afectate de secetã. În cazul
cerealelor secundare, FAO se
aºteaptã la o producþie de 1,275
miliarde tone în 2013/2014, în
creºtere cu 9,7% comparativ cu
2012/13, graþie creºterii producþiei
în þãri precum Argentina, Brazilia ºi
SUA. Producþia mondialã de orez în
2013 ar urma sã creascã cu 1,9%,
pânã la 500 milioane de tone, însã
FAO precizeazã cã aceste estimãri
au un caracter provizoriu. FAO se
aºteaptã ca la finele sezonului 2014

stocurile mondiale
de cereale sã
ajungã la 567,5
milioane tone, în
creºtere cu 11,5%
comparativ cu
nivelul înregistrat
la începutul
sezonului. Dacã
aceste cifre se vor
confirma, va fi
vorba de cel mai
ridicat nivel al
stocurilor
mondiale de
cereale înregistrat
dupã 2001/2002.

Preºedintele Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, a cerut þãrilor europene sã-ºi stã-
pâneascã indignarea faþã de acþiunile de spionaj ale Statelor Unite împotriva lor,
dezvãluite de fostul consultant CIA Edward Snowden, pentru cã ºi unele state din
UE desfãºoarã astfel de operaþiuni. Într-un interviu publicat ieri de cotidianul
eston Postimees, preºedintele Ilves considerã cã este greu de înþeles “furia ºi
indignarea” europenilor în condiþiile în care “ºtim cã ºi unele þãri europene impor-
tante procedeazã în acelaºi mod”. El reaminteºte cã mai multe state aliate practicã
spionajul economic pe teritoriul prietenilor, întrucât “considerã cã acestea nu sunt
o activitatea ostilã, ci doar o simplã competiþie”. “Problema nu este la fratele cel
mare, ci la sora mai micã”, mai afirmã Ilves fãcând aluzie la Facebook, Google,
Amazon ºi la alte companii cu ajutorul cãrora serviciile secrete americane culeg
informaþii. “Atunci când ai o sorã mai micã, ea ºtie totul despre tine ºi o spune cu
bucurie la toatã lumea”, adaugã preºedintele eston. Snowden se aflã în continuare
în zona de tranzit a aeroportului ªeremetievo din Moscova, deºi trei þãri latino-
americane, Venezuela, Bolivia ºi Nicaragua, s-au arãtat dispuse sã-i acorde azil
politic pentru a nu ajunge pe mâna justiþiei americane.

Preºedintele Estoniei: europenii se spioneazã între ei

Djohar Tsarnaev a pledat

“nevinovat” la proces
Non’alant ºi uºor plictisit! Aºa

a fost descris Djohar Þarnaev
dupã ce s-a prezentat pentru prima
oarã în faþa instanþei, în procesul
în care este acuzat de orchestrarea
atentatelor teroriste de la marato-
nul din Boston. Cu mâna stângã în
gips, cecenul de numai 19 ani a
pledat nevinovat la cele 30 de
capete de acuzare, fapt care i-a
revoltat pe supravieþuitori ºi pe
rudele victimelor decedate.
Potrivit procurorilor, circa o sutã
de oameni vor depune mãrturie
împotriva lui Djohar, care ar putea
primi pedeapsa cu moartea.
Urmãtoarea înfãþiºare va avea loc
pe 23 septembrie.

Pe 15 aprilie 2013, trei oameni
ºi-au pierdut viaþa ºi alþi peste 260
au fost rãniþi în urma celor douã
explozii ce au avut loc în zona de
finish a maratonului din Boston.
La câteva zile dupã aceea, Tsarna-
ev l-ar fi împuºcat mortal pe Sean
Collier, paznic în cadrul campusului
universitar al Institutului Tehnolo-
gic din Massachusetts.
Un serviciu secret din Rusia

revine la maºinile de scris
Dupã dezvãluirile lui Edward

Snowden, un serviciu secret rusesc
a decis sã cumpere maºini de scris
pentru a-ºi proteja mai bine
secretele. FSO, Serviciul Federal
de Protecie, desprins din fostul
KGB, a lansat o cerere de ofertã
pentru cumpãrarea a 20 de ma’ini
de scris. Aceastã decizie a fost
luatã “dupã scandalul WikiLeaks,
dezvãluirile lui Snowden precum ºi
informaiile potrivit cãrora
premierul Dmitri Medvedev a fost
ascultat în timpul summitului G20
de la Londra”, explicã ziarul
rusesc Izvestia, care citeazã o sursã
din cadrul acestui serviciu.
Serviciul de presã al FSO a refuzat
orice comentariu. Potrivit altor
surse, serviciile speciale, la fel ca
ºi ministerul Apãrãrii, folosesc în
continuare maºini de scris. “Din
punct de vedere al securitãii, orice
fel de comunicare electronicã este
vulnerabilã. Se poate capta orice
fel de informaie dintr-un calcula-
tor”, a afirmat Nikolai Kovalev,
fost director al FSB (ex-KGB).
“Mijlocul cel mai primitiv trebuie
privilegiat: mâna omeneascã sau
ma’ina de scris”, a spus el.
A început Ramadanul

Un miliard de musulmani din
întreaga lume au sãrbãtorit cu fast
prima zi a Ramadanului, luna
sfântã a lumii islamice. Cea mai
importantã sãrbãtoare musulmanã
a început ieri ºi va dura pânã pe 8
august, timp în care credincioºii
trebuie sã treacã printr-un ritual de
purificare. Mecca a devenit
neîncãpãtoare pentru sutele de mii
pelerini care au cãlãtorit mii de
kilometri pentru a se putea ruga
aici de Ramadan. În timpul
sãrbãtorii, musulmanii se trezesc
înainte de rãsãritul soarelui ºi se
abþin de la mâncare ºi de la a bea
apã pânã la apus. Potrivit
tradiþiei, credincioºii nu trebuie sã
mintã, sã jigneascã sau sã bleste-
me în aceastã perioadã. Timp de
30 de zile, enoriaºii se roagã de
ºase ori, cu o datã mai mult decât
într-o zi normalã.



TVR 1

VINERI - 12 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã - Munþii

Fãgãraº
13:00 Europa mea (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Exclusiv în România (R)
16:45 Lumea modei
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 ªerif în Arizona
22:00 Vara pe val
23:0 CSI - Crime ºi Investigaþii

08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
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00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)

08:00 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lois ºi Clark
15:30 Galidor
16:00 Echipa de rezerve
18:00 La bloc (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 Febra disco
22:00 Promoþia 1999
00:00 Raiul pe pamant
01:45 CSI: Miami
02:30 Promoþia 1999 (R)
04:00 CSI: Miami (R)
04:45 Lumea 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 Cursa spre Witch

Mountain

22:30 Splash! Vedete la apã

(R)

01:00 Fãrã alibi

02:45 Observator (R)

03:30 Acces direct (R)

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste ºi pedeapsã

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Vacanþa Mare (R)

21:30 Pe banii pãrinþilor (R)

23:00 Umbrele morþii

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 Stranger with My Face

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Miss fata de la þarã (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Copiii Dunei

22:30 Totul despre sex

00:00 Oglinzi malefice

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Stranger with My Face

(R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 Wrestling RAW
23:00 Mafioþi
00:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 ªtiri Sport.ro

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 Restaurãri
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Aºii amanetului din

Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului din

Louisiana

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 13 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Club Disney - Duck Tales
09:30 Dimineaþa Zurli
10:30 Olimpiada veseliei
11:10 Biscuiti pentru animale
12:50 Oameni care au schimbat

Lumea
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã (R)
15:00 Fãrã bariere
16:00 Moºtenirea clandestinã (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:40 Enciclopedia plantelor
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Angelique, marchiza îngerilor
23:15 Stander
01:15 Filmoteca veselã (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas (R)
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 RUGBY
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:10 Xanadu
18:50 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare Mamaia
Copiilor 2013

21:30 Searã la Revistã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 În acvariu
01:15 Remix (R)

07:30 Lorzii din Dogtown
09:20 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
10:45 Bãiatul cu apã rece
12:15 Ultima paradã
13:15 Avem un zoo!
15:15 Fata
16:45 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
18:30 Face toþi banii
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Oameni ca noi
22:55 Dupã dealuri
2012, Romania, Dramã
01:25 Cãlãtorie eroticã
01:55 Vioara roºie
04:05 The Burma Conspiracy

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Lecþie în naturã (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Bratz
15:00 Cum sã fii bãrbat
17:00 Minele regelui Solomon
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 Mort sau viu
00:00 Box “SimiON FIRE”,

Viorel Simion – Lee Selby
01:30 Las fierbinþi (R)
03:00 Mort sau viu (R)
04:30 Sheena (R)

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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)

07:00 Familia Flinstone (R)
08:00 Preþul pasiunii
09:45 Familia Flinstone
10:45 Descoperã România
11:45 Un bãrbat bun la toate
12:45 Lois ºi Clark
13:45 Gossip Girl: Intrigi la New

York
14:45 Vocea României
19:00 Meseriaºii
20:00 Gemenele cuceresc

oraºul
22:00 Domnul si Doamna Bridge
00:45 Regele ringului
02:30 CSI: Miami
03:15 Meseriaºii (R)

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)
11:00 Cursa spre Witch

Mountain (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Kull, cuceritorul
22:30 Ce-ºi doresc femeile
01:30 Nikita
02:30 Observator (R)
02:45 FamiliaDA (R)
03:45 Kull, cuceritorul (R)
06:00 Observator

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medicament

fãrã efecte secundare (R)
10:30 Cãsãtoreºte-te cu mine (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz (R)
16:15 D-Paparazzi (R)
17:00 Chiriþa la Iaºi
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize (R)
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 WOWbiz (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu mine (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Admiterea
13:30 Poveºti sã mori de râs
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Eurobox
16:00 ªi eu m-am nãscut în

România
17:00 Viceversa
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
23:00 Salvaþi iubirea
00:30 Totul despre sex
02:00 Focus (R)
03:00 Cu lumea-n cap (R)
03:30 Admiterea (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 ªtiri Sport.ro
16:10 Ora exactã în sport
17:00 Turul Ciclist al României

2013
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat Terminatorii:

Daniel Ghiþã - Hesdy Gerges,
Badr Hari - Gokhan Saki

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Vitali Klitschko

- Derek Chisora
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: Dave

"The Fugitive" Jansen - Marcin
Held

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
16:00 Restaurãri
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
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07:10 Universul credinþei
08:55 Club Disney: Duck Tales
09:25 Pro patria
09:50 Puterea plantelor
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Dãnutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Distractis show - Depen-

denþi de comedie
22:10 Vara pe val
00:10 Danton
02:25 Vara pe val (R)
03:30Telejurnal (R)
04:10 Dincolo de celebritate

TVR 1

DUMINICÃ - 14 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Ferma
10:00 Ora poveºtilor
11:00 Cireºarii
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Puterea ºi adevãrul
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:10 Muºatinii
19:10 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare Mamaia
Copiilor 2013

20:15 Din culisele Festivalului
Naþional de Creaþie ºi Interpretare
Mamaia Copiilor 2013

20:30 Festivalul Naþional de
Creaþie ºi Interpretare Mamaia
Copiilor 2013

22:10 Vara pe val
00:00 Motomagia (R)

TVR 2

07:25 Filme ºi vedete
07:55 Oameni ca noi
09:50 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
11:05
Producãtorii
13:15 O familie modernã
13:35 O familie modernã
13:55 O familie modernã
14:20 Contesa de gheaþã
16:35 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
17:50 Harry Potter ºi Talismane-

le Morþii: Partea 2
20:00 Hotelul Marigold
22:00 Familia Borgia
23:00 Þapi ispãºitori
00:50 Cãlãul cu ochi albaºtri
02:20 Foamea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Cum sã fii bãrbat (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Minele regelui Solomon

(R)
15:00 Aniversare cu bucluc
17:00 Tãntãlãul ºi Gogomanul
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ostatici
22:30 Centrul Pãmântului
01:15 Ostatici (R)
03:00 Centrul Pãmântului (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragostea învinge (R)
08:00 Eva Luna (R)
09:00 Doamne de poveste
09:05 Eva Luna (R)
10:00 Teleshoping
10:30 Que bonito amor (R)
11:30 Teleshoping
11:45 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo Romania
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo Romania (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

07:45 Un bãrbat bun la toate
08:45 Familia Flinstone
10:15 Vocea României (R)
14:30 Lumea Pro Cinema
15:00 Zoom în 10
15:15 Lois ºi Clark
16:15 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:15 Adevãrul cu orice preþ
19:00 Meseriaºii
20:00 ªarlatanii
22:30 Sub control
00:30 CSI: Miami
01:30 ªarlatanii (R)
03:30 Sub control (R)

PRO CINEMA

08:00 Cenusareasa III:

Intoarcerea in timp

10:00 Pãcalã se întoarce

13:00 Observator

13:30 Ce-ºi doresc femeile (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Splash! Vedete la apã

23:00 Burlacul IV (R)

01:00 Amurg

03:00 FamiliaDA (R)

03:00 Pãcalã se întoarce (R)

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Farsele lui Jugaru

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Efectul WOW

13:30 Kiss Cinema

14:00 Academia lui Horia (R)

15:30 Ocolul Pãmântului în 80

de zile (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Ultimul templier

00:00 Californication

01:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

02:30 Ultimul templier (R)

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

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

Louisiana
19:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

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

Kustoms
21:30 Colecþia de la Count's

Kustoms

HISTORY

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:30 Patron la Steaua
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 ªtiri Sport.ro
16:10 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 K-1 World MAX Final 16

in Madrid
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Vitali Klitschko

- Manuel Charr
22:00 Bellator: Gladiatorii:
23:00 Battles BC
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

10:45 Chiriþa la Iaºi (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWbiz (R)

15:00 Nuntã cu surprize (R)

17:15  Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã

22:00 Basic - Instrucþia

00:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 Ochii din umbrã (R)

02:15 Basic - Instrucþia (R)

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã - Munþii

Fãgãraº
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Poveºti în halate albe
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:00 Danutz S.R.L. (R)
02:00 Dosarele secolului XX (R)
02:30 Pe scurt despre orice
02:35 Vara pe val (R)

TVR 1

LUNI - 15 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 O poveste nespusã (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:10 Puterea ºi adevãrul (R)
12:30 Motomagia (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 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2.
21:00 Nepal – Soldaþii de pe

Acoperiºul Lumii
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:10 Acasã printre strãini, strãin

printre ai sãi

TVR 2

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

Malkovich
02:25 Destinaþie finalã 5
03:55 Cãlãtor prin timp

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânar ºi Nelinistit (R)
11:00 Tãntãlãul ºi Gogomanul

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Hanul rosu
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 District 13: Ultimatum
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 District 13: Ultimatum (R)
02:00 România, te iubesc! (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragostea învinge (R)
08:00 Eva Luna (R)
09:00 Doamne de poveste
09:05 Eva Luna (R)
10:00 Teleshoping
10:30 Que bonito amor (R)
11:30 Teleshoping
11:45 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)

07:30 Aventurile lui Sylvester ºi
ale lui Tweety (R)

08:00 Familia Flinstone (R)
08:30 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
09:30 Promotor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 Galidor
17:00 Proiectul Meduza
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 Aventurile Christinei
22:00 Singura scãpare
00:00 În mintea criminalului
01:00 Arma dreptãþii
02:45 CSI: Miami
03:30 Singura scãpare (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei

11:10 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 Misiune pe Insula

Diavolului

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator special (R)

02:00 Misiune pe Insula

Diavolului (R)

03:30 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Danni Lowinski (R)

07:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

08:30 Tomorrow Today

09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Miss fata de la þarã

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 Tomorrow Today (R)

05:00 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 Aºii amanetului
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Aºii amanetului
22:00 Rãzboiul transportatorilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului
02:00 Rãzboiul transportatorilor
03:00 Oamenii cu topoare
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Stelele Local Kombat,

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

KO
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK

SPORT.RO
07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste ºi pedeapsã

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Iffet (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit
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07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50  Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã - Munþii

Fãgãraº
13:00 Împreunã în Europa
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã (R)
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea
00:10 Biutiful

TVR 1

MARÞI - 16 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Nepal – Soldaþii de pe

Acoperiºul Lumii (R)
12:00 O poveste nespusã (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 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:00 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Încaltaminte made în

Wenzhou
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate
00:55 Când se zideau catedralele

TVR 2

07:40 Producãtorii
09:50 Face toþi banii
11:20 Redacþia
12:15 Redacþia
13:10 Redacþia
14:10 La nebunie!
15:40 Goana dupã cadou
17:10 Povestea delfinului
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Sora mea
21:30 Rãzbunãtorii
23:50 Spartacus: Nisip însângerat
01:45 Bad Ass
03:15 Cãlãul cu ochi albaºtri

HBO

07:00 ªtirile Pro
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Hanul roºu (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Bãrbaþii nu povestesc
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sub teroare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Sub teroare (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragostea învinge (R)
08:00 Eva Luna (R)
09:00 Doamne de poveste
09:05 Eva Luna (R)
10:00 Teleshoping
10:30 Que bonito amor (R)
11:30 Teleshoping
11:45 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

08:00 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Descoperã România (R)
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 Aventurile Christinei (R)
18:00 La bloc (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 Aventurile Christinei
22:00 Vise placute
00:15 În mintea criminalului
01:15 In capcanele seducþiei
03:00 CSI: Miami
03:45 Vise plãcute (R)
05:30 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

10:00 În gura presei

11:10 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 Lunetistul

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Lunetistul (R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste ºi pedeapsã

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Iffet (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Vreau sã mã mãrit

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 La volan

09:30 Poveºti sã mori de râs (R)

10:30 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Fete Bune

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 La volan (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

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 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Oamenii cu topoare
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
03:00 Oamenii cu topoare
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

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

SPORT.RO

TVR 1

MIERCURI - 17 iulie

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Încaltaminte made în

Wenzhou (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (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 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 ªoina – sub nisipuri
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val

TVR 2

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Bãrbaþii nu povestesc (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Incurcaturi de familie buna
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Paulie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Prima zãpadã
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Apropo Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

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

08:00 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 Aventurile Christinei (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 Aventurile Christinei
22:00 Cocoºatul din campus
00:15 În mintea criminalului
01:15 Asasinarea unui preot
03:15 CSI: Miami
04:00 Cocoºatul din campus (R)
05:45 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 'Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

11:10 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Inchiderea programului,

revizie tehnicã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã - La

mare

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragoste ºi pedeapsã

16:45 Drept la þintã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Atentie: Caine rau!

22:15 WOWbiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

03:15 Drept la þintã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond

(R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 În formã

09:30 Meteoritul

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 O viata aproape

perfecta

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Meteoritul (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 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Din Alabama pe Amazon
22:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Din Alabama pe Amazon
02:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
7:00 ªtiri Sport.ro
9:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport (live)
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
Showtime
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport (live)
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport (live)
18:00 ªtiri Sport.ro (live)
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Ku Ninja în Atak!
21:00 ªtiri Sport.ro (live)
22:00 Box: "SimiON FIRE"

Viorel Simion - Lee Selby
Exploziv, titlul WBC Internaþional
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
0:00 ªtiri Sport.ro
0:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
1:30 Ora exactã în sport
2:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

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

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

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

le Morþii: Partea 2

HBO

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justitiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:10 Lebanon
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Anunþul tãu!
S.C. OMV PETROM S.A. cu se-
diul în Bucureºti, str. Coralilor,
nr. 22, sector 1, reprezentat prin
S.C. Aquaproiect SA, titular al
proiectului „Umplere ºi recon-
strucþie ecologicã amplasament
batal Gherceºti, jud. Dolj”, anun-
þã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei de încadrare de cãtre
APM Dolj, în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare
adecvatã, pentru proiectul „Um-
plere ºi reconstrucþie ecologicã
amplasament batal Gherceºti,
jud. Dolj”, amplasat în comuna
Gherceºti, jud. Dolj. 1. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, jud. Dolj, în zilele de 12 –
18.07.2013, între orele 9-14, pre-
cum ºi la adresa de internet:
http//arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de
18.07.2013.
AMG MINERALS SRL cu sediul
în Moþãþei, nr. 530, judeþul Dolj,
intenþioneazã sã realizeze lucrã-
rile privind investiþia „Extrage-
re agregate minerale în scopul
reprofilãrii albiei ºi regularizãrii
fluviului Dunãre localizat pe raza
comunei Basarabi, judeþul
Dolj”. Pentru informaþii puteþi
contacta numãrul de telefon:
0730/098671.

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

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprie-
tari interesatã de o
femeie de serviciu cu
normã de 2 ore/zi, 5
zile pe sãptãmânã.
Relaþii la telefon:
0748/ 239.924.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/
780.751.

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722 /943 .220 ;
0755/139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Ofer consultanþã ju-
ridicã. Telefon: 0766/
707.050.
Dezmembrez Fiat
Bravo 1,2/1,6V, an
fabricaþie 2000. Te-
lefon: 0760/769.245.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto.
Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734 /952 .717 ;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Te-
lefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoane,
ultracentral. Tele-
fon: 0724/804.875.

Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742 /872 .319 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere
decomandate ºi
casã + teren. Tele-
fon: 0766/577.828.

CASE
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Mofleni.
Telefon: 0769/
669.364.
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Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp,
Podari, între case,
în construcþii, utili-
tãþi, preþ 8 Euro/mp,
neg. Telefon: 0765/
680.890.
Vând teren intra-
vilan Iºalniþa +
motosapã Tele-
fon: 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 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str.
Poºtei/Pelinului), uti-
litãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/
591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu
dublã ieºire, de-
chidere 34 m, pa-
ralel cu drumul
european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren intra-
vilan Pieleºti
(Peugeot), certifi-
cat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746 /467 .922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.

Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ
3200 euro, negocia-
bil. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.

Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de
60mm lungi de 3 m,
3 foi de tablã zincatã
25/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon. 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251 /415 .863 .
0765/ 027.337.
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Te-
lefon: 0728/896.048.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut -
70 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând combinã Interna-
þional 541. Tg- Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã
pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum
ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/
975.279.

Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.

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

Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351 /425 .977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731 /989 .215 ;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând sobã porþe-
lan – Meissen –
(de Saxa) model ºi
culoare deosebi-
te. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, maximum
etajul 2. Telefon:
0748/195.954.
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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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CASE
Cumpãr urgent
casã 4 - 5 camere +
curte minimum 1000
mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc  fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere se-
midecomandat
Calea Bucureºti,
etj. 2, tot confor-
tul. Telefon: 0744/
270.085.

Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decoman-
dat, zona Lãpuº, eta-
jul 2, semimobilat. Te-
lefon: 0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat,
Randez-vous Braz-
dã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dez-
robirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.

Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251 /429 .943;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Bres-
tei. Preþ convena-
bil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut
jumãtatea. Sunã-
mã: 0754/630.012.

DIVERSE
Promoþia anului
1979 a Colegiului
Naþional Elena
Cuza, secþia uman,
anunþã aniversa-
rea a 34 de ani de
la absolvire. Relaþii
la telefon: 0766/
656.844 – doamna
Marinica Paºoi.
Singura argintã-
rie din Craiova, si-
tuatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera / ob-
iect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

Ofer gratis gos-
podãrie ºi teren
unei  persoane
(familii) nevoiaºe
dar serioase sã
ºtie sã o întreþinã
ºi admnistreze.
Telefon:  0351/
809.908.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.

PIERDERI
ASIROM VIG,
Suc. Dolj declarã
pierdute: Chitan-
þ ier ASR2009
122776-800, Poli-
þe AP815926-935,
Poliþe IC115796-
800. Se declarã
nule.
Pierdut Legitimaþii
de Transport Ur-
ban ºi Interurban
pe numele RÃDU-
CANU CEZAR -
ALEXANDRU. Se
declarã nule.

DECESE
Familia anunþã
decesul dupã o
grea suferinþã al
celui care a fost
GABRIEL FIRICÃ,
minunat soþ, tatã
ºi bunic. Inhuma-
rea are loc astãzi
12.07.2013, ora
12,00 la cimitirul
Popova (Roma-
neºti) din Craio-
va. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
COMEMORÃRI

Au trecut 6 sãptã-
mâni de când
scumpa noastrã
mamã, soacrã, bu-
nicã ºi strabunicã
prof. ing. BRÃGA-
RU HALINA  a tre-
cut în nefiinþã. Su-
fletul ei blând sã-i
fie pãzit de Dumne-
zeu în împãrãþia
Sa. Nu te vom uita
niciodatã. Sluja de
comemorare va
avea loc sâmbãtã
13 iulie, ora 8.00, la
Biserica Catolicã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Colonia românescã din Serie A se mãreº-
te vãzând cu ochii. Ultimul sosit: Cristian Sã-
punaru. Deºi avea o ofertã ºi de la Genoa,
fundaºul în vârstã de 29 de ani a ales-o pe
nou promovata Hellas Verona.

Miercuri searã, potrivit Sky Sport Italia,
Sãpunaru a bãtut palma cu oficialii clubului

Sãpunaru, la Hellas VSãpunaru, la Hellas VSãpunaru, la Hellas VSãpunaru, la Hellas VSãpunaru, la Hellas Verona!erona!erona!erona!erona!
pentru un contract pe douã sezoane ºi un
salariu cifrat la 600.000 de euro anual. Cu-
rios, el a acceptat un salariu mai mic cu
100.000 de euro decât cel pe care-l avea la
Zaragoza, deºi a venit liber de contract!

În discuþii ºi la Betis Sevilla sau Kuban
Krasnodar, ex-giuleºteanul a fost dorit la

Verona de Andrea Mandorlini. Fost an-
trenor al CFR-ului în perioada noiem-
brie 2009 – septembrie 2010, tehnicia-
nul italian l-a “prins” pe Sãpunaru chiar
în Divizia 1, împrumutat Rapidului de
Porto, ºi l-a þinut minte. Iar când a au-
zit cã e liber, n-a mai stat pe gânduri.

În afarã de Sãpunaru, alþi 9 români
vor evolua în sezonul viitor în Serie A.
Un veritabil record! Ei sunt ªtefan Radu
(Lazio), Cristi Chivu (Inter), Gabriel
Torje (Udinese), Bogdan Lobonþ
(Roma), Marius Alexe (Sassuolo), Paul
Papp (Chievo), Adrian Stoian (tot Chie-
vo), Constantin Nica (Atalanta) ºi

Denis Alibec (Bologna).

Mircea Lucescu adunã trofee pe
bandã rulantã cu ªahtior! “Minerii”
ºi-au adjudecat tot ce se putea în
sezonul 2012-2013, punând mâna,
miercuri searã, ºi pe Supercupa
Ucrainei, scor 3-1 cu Cernomoreþ
Odesa. Tot de trei ori reuºise sã per-
foreze ªahtiorul butul adversarei ºi
în finala Cupei, din luna mai, câºti-
gând însã la zero atunci.

Golurile învingãtorilor partidei dis-
putate chiar la Odesa au fost marcate
de Fred 17, 33 ºi Taison 67 din penal-
ty, în timp ce pentru gazde a înscris
Antonov, în prelungirile primei reprize (45+1).

A fost a cincea Supercupã cuceritã de
ªahtior, toate cu Lucescu la timonã. La Do-

Încã un trofeu în contul lui „Il Luce”

ªahtior a cucerit
Supercupa Ucrainei

neþk din 2004, reputatul tehnician român mai
are în palmares alte 13 trofee: 7 titluri, 5 Cupe
ale Ucrainei ºi o Cupã UEFA.

Formaþia brazilianã Atletico
Mineiro s-a calificat pentru
prima oarã în istoria clubului
în finala Copei Libertadores,
echivalentul sud-american al
Ligii Campionilor, dupã ce a
trecut, în dimineaþa zilei de
ieri, pe teren propriu, de
argentinienii de la Newell’s
Old Boys, la capãtul unui meci
decis în urma loviturilor de
departajare.

Învinºi în manºa tur cu 2-0,
amfitrionii au deschis rapid
scorul (3), prin Bernard
(servit de Ronaldinho), dar au

S-a stabilit ºi cealaltã finalistã!

Atletico Mineriro a acces în premierã

în ultimul act al Copei Libertadores
aºteptat pânã spre final golul
care sã anuleze avantajul lui
Newell’s.

Acesta a venit în minutul
84, cel care a marcat ºi a
trimis meciul în prelungiri
fiind Guilherme.

La loviturile de departajare,
Atletico a câºtigat cu 3-2,
portarul brazilienilor, Victor,
apãrând execuþia lui Maxi
Rodriguez, dupã ce Ronaldin-
ho adusese echipa gazdã în
avantaj.

„Am devenit tot mai
puternici pe mãsurã ce am

avansat în competiþie. Am
jucat excelent în Copa Liber-
tadores ºi suntem concentraþi
pe finalã”, a spus Victor,
eroul brazilienilor, la finalul
întâlnirii.

În finala care se va desfã-
ºura în dublã manºã pe 18 ºi
25 iulie, Atletico Mineiro va
juca împotriva paraguayenilor
de la Olimpia Asuncion, prima
partidã urmând a avea loc în
Brazilia. Triplã câºtigãtoare a
trofeului ºi de alte trei ori
finalistã, Olimpia obþinuse
calificarea în noaptea de marþi

spre miercuri, când a cedat
doar cu 0-1 pe terenul colum-
bienilor de la Deportiva Santa
Fe, dupã 2-0 în tur.

Dacã Atletico va reuºi sã
câºtige Copa Libertadores, va

fi pentru al patrulea an conse-
cutiv în care trofeul rãmâne în
Brazilia, ulterior succeselor
repurtate de Internacional
Porto Alegre (2010), Santos
(2011) ºi Corinthians (2012).

Digi Sport 1

10:00, 14:15 – MOTO GP – Sesiuni de
antrenamente Marele Premiu al Germaniei /
21:00 – CICLISM – Turul Sibiului: etapa I.

Sport.ro

19:30 – FOTBAL – Meci amical: PSG –
Rapid Viena.

Eurosport

12:00 – VOLEI – Universiada de la Ka-
zan (Rusia): feminin, sferturi de finalã / 15:00

– CICLISM – Turul Franþei: etapa a 13-a
(Tours-Saint Armand Montrond) / 18:45,
21:00 – FOTBAL (F) – Campionatul Euro-
pean, faza grupelor (în Suedia):Franþa –
Rusia, Anglia – Spania.

Eurosport 2

Universiada de la Kazan: 8:00 – ÎNOT –
etapa a 3-a / 11:00, 12:45 – SÃRITURI ÎN
APÃ: feminin platformã 10m / 14:00, 17:00

– VOLEI: feminin, sferturi de finalã / 20:00

– ATLETISM – etapa a 6-a.

Cãpitanul echipei AS Roma, Fran-
cesco Totti, a lãsat sã se înþeleagã,
ieri, la prezentarea noului echipament
al formaþiei italiene, cã se va retrage
în vara viitoare, conform Corriere
dello Sport.

“Am îmbrãcat o mulþime de tricouri
ale Romei, dar acesta este ultimul...
Sunt mereu emoþionat când îmbrac
tricoul echipei pe care o iubesc ºi alã-

turi de care am fost tot timpul”, a spus
Totti, care a evoluat doar la Roma în
cariera sa (din 1992 încoace – 678 de
meciuri ºi 282 de goluri în toate com-
petiþiile).

Francesco Totti, în vârstã de 36 de
ani, mai are contract cu AS Roma pânã
în vara anului 2014, iar conform pre-
sei italiene clubul nu i-a fãcut încã nici
o oferta de prelungire a înþelegerii.

Manchester City are parte de un con-
curent-surprizã în bãtãlia pentru mun-
tenegreanul Stevan Jovetici, care este
la mare cãutare în Premier League. Ri-
vala din oraº, Manchester United, îl vrea
ºi ea pe atacantul Fiorentinei.

Campioana Angliei e gata sã ofere ace-
eaºi sumã pentru Jovetici, 31 de milioa-
ne de euro, echivalentul clauzei de rezi-
liere a contractului atacantului de 23 de
ani cu gruparea viola. “Diavolii” sunt
gata sã-i ofere lui Jovetici ºi acelaºi sa-

United, „marcaj strict”
la rivala City pentru Jovetici

lariu propus de City, ºapte milioane de
euro.

Fiorentina s-a pregãtit deja de despãr-
þirea de golgheterul sãu ºi l-a transferat
în aceastã sãptãmânã pe vârful lui Bay-
ern Munchen, Mario Gomez, pentru
17,5 milioane de euro.

116 meciuri are Stevan Jovetici în Se-
rie A, toate pentru Fiorentina, reuºind
sã marcheze 35 de goluri. A mai jucat 7
meciuri în Cupa Italiei, 9 în Champions
League (5 goluri) ºi 2 în Cupa UEFA.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”

Totti ºi-a anunþat momentul retragerii: „Am îmbrãcat o mulþime
de tricouri ale Romei, dar acesta este ultimul...”



vineri, 12 iulie 2013 cuvântul libertãþii / 19sp   rt

Prefaþatã ca un meci echili-
brat, Supercupa României a
fost adjudecatã facil de Stea-
ua, dupã o primã reprizã în care
jucãtorii lui Reghecampf au
marcat de 3 ori ºi au ratat un

Steaua a luat ºi Supercupa RomânieiSteaua a luat ºi Supercupa RomânieiSteaua a luat ºi Supercupa RomânieiSteaua a luat ºi Supercupa RomânieiSteaua a luat ºi Supercupa României
Echipa lui Reghecampf s-a impus clar în faþa Petrolului pe „Arena Naþionalã”

Cartonaºe galbene:
Tãnase ’10, Pintilii ’45, Bourceanu ’89 / Yamissi ‘8, ’28, Grozav

’32, Guilherme ’73.
Cartonaº roºu: Yamissi ’28.

Arbitri: Ovidiu Haþegan - Octavian ªovre, Aurel Oniþa (arbitri
asistenþi), Cristian Balaj, Alexandru Tudor (arbitri adiþionali) ºi Istvan

Kovacs (rezervã).
Observatori: Octavian Goga ºi Corneliu Sorescu

Steaua: Tãtãruºanu - Georgievski
(Prepeliþã ’66), Szukala, Chiricheº,
Latovlevici - Pintilii, Bourceanu - Ad.
Popa, G. Iancu (Stanciu ’57), Cr.
Tãnase - Nikolici (Piovaccari ’61).

Antrenor: Laurenþiu Reghe-
campf.

Petrolul Ploieºti: Pecanha -
Achim, Neag (Romario ’56), Ya-
missi, Guilherme - Mustivar (Cris-
tescu ’80), Hoban - Boudjemaa, Ad.
Cristea (Teixeira ’57), Grozav -
Hamza.

Antrenor: Cosmin Contra.

Steaua – Petrolul 3-0

Au marcat: Nikolici ’21, Szukala ’32, Pintilii ’41

penalty, scos de Nikolic. Ab-
senþele din lotul „lupilor” ºi-au
pus amprenta pe evoluþiei aces-
tora, în special vârful Bokila
lipsindu-i lui Contra, aflat ºi el
în tribune, suspendat. Cel mai

frumos gol al meciului a fost
marcat de Pintilii, declarat la
final ºi „omul meciului”. Pe
Arena Naþionalã s-a þinut un
moment de reculegere în me-
moria fostului oficial FRF
Mircea Mihail ºi a suporteru-
lui care a decedat ieri, dupã
ce a cãzut din trenul care
aducea galeria Petrolului la
Bucureºti. Jucãtorii echipei
prahovene au evoluat cu ban-
derole negre la braþul drept.
Tehnicianul echipei Petrolul,
Cosmin Contra, suspendat, a
urmãrit meciul din tribunã. În
acest joc, la Steaua au debu-
tat oficial Nicuºor Stanciu ºi
Federico Piovaccari, iar la
Petrolul a debutat Filipe Tei-
xeira. Fanii Petrolului nu ºi-
au încurajat echipa în prime-
le cinci minute, dupã care au
încercat sã realizeze o core-

grafie 3D. Pe bannerul pe care
fanii au vrut sã îl ridice era de-
senat un arcaº îmbrãcat cu tri-
colul Petrolului, care trãgea la
þintã, iar în mijloc se afla Su-
percupa României. Pe acelaºi

desen se afla o altã þintã, mai
micã, cu o sãgeatã care lovise
mijlocul ºi care susþinea Cupa
României, mesajul coregrafiei
fiind: „O nouã þintã... Un nou
asalt... Un vis mai vechi”. Pe
un alt mesaj scria: „Rãzboini-
cul v-a $ãsat. Coregrafii = cu-
ri•rat”  cu referire la coregra-
fia de la ultimul meci al Stelei
din sezonul trecut, la care o fir-
mã de curierat rapid a plãtit

toatã coregrafia pe întreg sta-
dionul, dar ºi la faptul cã fanii
steliºti erau „sponsorizaþi” de
patronul echipei, când acesta
era liber. La meci au asistat
29.459 spectatori, între care ºi
aproximativ 5.000 de fani plo-
ieºteni. În tribune s-au aflat ºi
premierul Victor Ponta, tehni-
cianul Cosmin Olãroiu ºi fostul
internaþional Gino Iorgulescu.

COSMIN STAICU

Atleta Andreea Ogrãzeanu a
cucerit, miercuri, a doua
medalie de bronz la Jocurile
Mondiale Universitare din
Rusia, în proba de 200 de
metri, prima fiind câºtigatã la
100 de metri. ndreea Ogrã-
zeanu a obþinut, miercuri, în
finala de la 200 de metri,
medalia de bronz, cu timpul
de 23,20 secunde, aceasta
fiind cea mai bunã perfor-
manþã personalã a atletei. Pri-
mele patru clasate în finalã au
încheiat fiecare cu cea mai
bunã performanþã personalã.
Medalia de aur a revenit
sportivei canadiene Kimberly
Hyacinthe (22,78 secunde),

A terminat pe locul 3 ºi la 200 de metri

iar cea de argint finlandezei
Hanna Maari Latvala (22,98).
Tot miercuri, Bianca Perie s-a
clasat pe locul cinci în finalã
la aruncarea ciocanului
(68.94 metri).   Luni, în
proba de 100 de metri,
Andreea Ogrãzeanu a obþinut-
 primamedalie pentru Româ-
nia, bronz la 100 de metri, cu
timpul de 11,41 secunde. Tot
luni, în proba de sãriturã în
lungime, la competiþia de la
Kazan, Cornelia Deiac s-a
clasat pe locul patru, cu 6,36
metri, în condiþii meteo dificile,
cu ploaie continuã, reprize de
furtunã ºi vânt în rafale.

COSMIN STAICU

La sfârºitul lunii trecu-
te s-a desfãºurat Campio-
natul Naþional de Judo,
gãzduit de municipiul
Arad. Sportivii calafeteni,
antrenaþi de profesorul
Alexandru Pop, au obþi-
nut rezultate foarte bune,
având o prestaþie care i-a
ajutat sã urce pe podium.
Tinerii judoka ai „C.S. In-
dependenþa Calafat” adu-
nã premii dupã premii,
cupele luate rãsplãtindu-
le orele multe ºi istovitoa-
re de antrenamente. Recent, ei s-
au întors de la Campionatul Na-
þional de Judo, care a avut loc la
Arad, cu distincþii importante.
ªulcã Adrian a obþinut locul al II-
lea, la categoria 50 kg, fiind me-
daliat cu argint. Sportiva Stami-
na Alexia a obþinut medalie de

Calafeteanul Adrian ªulcã,
vicecampion naþional la judo

bronz, la categoria +52kg. „Acest
sport este practicat cu mare plã-
cere de tinerii din Calafat, având
o tradiþie de peste 30 de ani. Este
întotdeauna o plãcere sã vezi cum
un elev, pe care l-ai luat de la zero,
ajunge sã urce pe podium, atunci
îþi dai seama cã toate eforturile ºi

sacrificiile fãcute nu au fost
în zadar”, a declarat Ale-
xandru Pop, coordonatorul
ºi antrenorul echipei. Cu o
sãptãmânã în urmã sporti-
vii judoka, antrenaþi de ace-
laºi profesor, au participat
ºi la Turneul Internaþional
de Judo, gãzduit de oraºul
Bor, din Serbia, unde s-au
clasat, de asemenea, pe lo-
curi fruntaºe, întorcându-se
acasã cu 5 medalii: ªulcã
Adrian – locul I, la catego-
ria 50 kilograme – U-13 ’i

locul I la categoria 50 de kilogra-
me – U-15; Tudor Mihai – locul
II, la categoria 46 kilograme – U-
13; ªelaru Cosmin – locul III, ca-
tegoria 38 de kilograme ºi Elena
Staminã – locul III, la categoria
+52 kilograme.

CRISTIAN RUDÃREANU

Tenismanul Victor Hãnescu,
locul 51 ATP, a acces, ieri, în
sferturile de finalã ale turneu-
lui de la Stuttgart (Germania),
dotat cu premii în valoare to-
talã de 410.200 de euro.

Învinsul sãu s-a numit Tho-
maz Belucci (Brazilia), poziþia
56 în ierarhia mondialã, de
care românul a dispus în mi-
nimum de seturi, scor 6-1, 6-
4, dupã o orã ºi nouã minute
de joc.

Hãnescu va lupta pentru un loc în semifinalele
turneului de la Stuttgart

În faza urmãtoare, Hãnes-
cu îl va întâlni, astãzi, pe fran-
cezul Benoit Paire, cap de se-
rie numãrul 4 ºi poziþia 27 în
clasamentul mondial, trimfã-
tor, tot ieri, în faþa rusului Ni-
kolai Davidenko, locul 43 ATP,
scor 6-3, 6-1.

Calificarea în sferturile de
finalã îi garanteazã lui Hãnes-
cu un cec în valoare de 12.040
de euro ºi 45 de puncte ATP.

COSMIN STAICU

Andreea Ogrãzeanu,
al doilea „bronz” la Universiadã
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Ieri după-amiază, avocatul clu-
bului lui Mititelu s-a prezentat la
Federaţie pentru a depune o serie
de acte,  printre care cererea de
însc riere în c ampionat ş i con-
tractul antrenorului Nicolo Napoli.
Iniţial, Mircea Moise a fost refu-
zat de către federali. „Am venit să
depun o serie de acte, inclusiv ce-
rerea de înscriere în campionat ori
contrac tele antrenorului Nicolo
Napoli, însă mi s-a închis uşa în
nas! Cei de la tehnic mă trimit la
Stângaciu, spun că nu-mi pot face
nimic fără aprobare de acolo. Mi

AS Podari – CS Apă Craiova, în Cupa României
S-au stabilit meciurile primei etape naţionale

Federaţia Română de Fotbal a anunţat programul
meciurilor din turul 1 al Cupei României Timişoreana,
ediţia 2013-2014, care vor avea loc miercuri 17 iulie
2013, de la ora 17.30. Actuala şi fosta reprezentantă a
Doljului în Liga a III-a, AS Podari şi CS Apă Craiova,
se vor întâlni pe arena din Podari. Celelalte meciuri
din această fază a competiţiei sunt: Gloria Arad – CS
Vladimirescu, Sporting Piteşti – SCM Argeş Piteşti
2012, SC  Bacău 2 – CS Aerostar Bacău, Hidişelul de
Sus – Naţional Sebiş, Luceafărul Mihai Eminescu –
Ştiinţa Miroslava, FC Braşov 2 – Civitas Făgăraş,
Conpet Cireşu – Viitorul Domneşti, Voinţa Lanurile –
CS Afumaţi, Voinţa Lupac – Autocatania Caransebeş,
Dunărea Ciocăneşti – CS Voluntari, Vulturii Vultureni
– Sănătatea Servicii Publice Cluj, Danubius Rasova –
Rapid Feteşti, FC Păpăuţi – Conpet Ploieşti, Voinţa
Pietroşiţa – FCM Târgovişte, Sporting Lieşti – CSM

Focşani,  FC Bolintin Vale Malu Spart – Concordia
Chiajna II, Ştiinţa Turceni – Pandurii Târgu Jiu 2,
Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Zagon, Armata Aurul
Brad – Vulturii Lugoj, Voinţa Cocora – Victoria Chir-
nogi, Rapid Dumeşti – Ceahlăul 2 Piatra Neamţ, Avân-
tul Bârsana – Plimob Sighetul Marmaţiei, CS Baia de
Aramă – Muncitorul Reşiţa, Miercurea Nirajului –
Avântul Reghin, Cetatea Târgu Neamţ – Petrotub
Roman, Inter Markus Slatina – CS Vişina Nouă, Pe-
trolistul Boldeşti – CS Tunari, Tâlna Oraşul Nou –
Europa Alba Iulia, Barcău Nuşfalău  - Seso Câmpia
Turzii, Progresul Frătăuţii Vechi – Bucovina Rădăuţi,
Sporting Roşiorii de Vede – FCM Alexandria, Ripen-
sia Timişoara – Flacăra Făget, Izbânda Gârceni – Oţelul
2 Galaţi, Hidro Rm. Vâlcea – Urban Titu, Naţional
Goleşti – Young Stars Panciu, FC Ilie Oană – Sportul
Studenţesc 2.

O parte din foştii juc ători ai
echipei de fotbal Electro Bere Cra-
iova au depus ieri o coroană de
flori şi au aprins  lumânări la mor-
mintele foştilor conducători ai clu-
bului, Vasile Costeşin ş i Paul Dra-
gu. Prilejul a fos t împlinirea a 15
ani de când formaţia din
Bănie promova în Liga
a II-a, avându-i la ti-
monă pe cei doi li-
deri şi pe teren pe
Ionel Luţă, Mari-
an Calafeteanu,
Jean Bărăga, So-
rin Chivu, Alin
Luţă,  Gabi Ca-
palb,  Mar ian
Bâc u, Constantin
Bufu  ş i Măd ălin
Poenaru, c ei care au
ţinut să le aduc ă un
omagiu, un semn de res-
pect şi amintire după cei 10, res-
pectiv 3 ani, de la dispariţie.  As-
tăzi, Vasile Costeştin, preşedinte
al echipei din Valea Roşie, ar fi îm-
plinit 61 de ani dacă un infarct ne-
cruţător nu-l răpea familiei şi fot-
balului din Bănie într-o zi de Paş-
te, în urmă cu un deceniu. „A fost
o persoană deosebită, un om de
carac ter şi un conduc ător de club
cum puţini au existat în Craiova.

La 15 ani de la promovarea în Divizia B,
cu Electro Bere Craiova

Vasile Costeştin şi Paul Dragu,
omagiaţi de foştii jucători

A fost aproape de noi din toate
punctele de vedere, ne-a creat toa-
te c ondiţiile pentru a promova din
ligile judeţene până în Divizia B,
ajutându-ne atât financiar, cât şi
moral. Este o mare pierdere pen-
tru fotbalul craiovean, suntem si-

guri că dacă ar fi trăit Cra-
iova nu ajungea în situa-

ţia de a nu avea o
ec hipă de fotbal

într-un eşalon su-
perior” au decla-
rat cei prezenţi
ier i la loc ul de
veci de la cimiti-
rul „Ungureni”.
Delegaţia foştilor

fotbalişti recrutaţi
de Vasile Costeştin

s-a deplasat apoi la
Işalniţa, unde este în-

mormântat Paul Dragu, vi-
cepreşedintele clubului din Valea
Roşie. Vasile Costeşin avea să ajun-
ge apoi în conducerea Universită-
ţii Craiova, îndeplinind funcţia de
director de competiţii.  Fiul său,
Ovidiu Cos teşin,  i-a călc at pe
urme, fiind, pentru o lungă perioa-
dă, în conducerea Ştiinţei, în di-
verse funcţii, iar acum ocupă postul
de director sportiv al echipei naţi-
onale a României.

Vasile
Costeşin

Reunirea este programată pe 22 iulie,
iar primul amical,
pe 4 august, la Severin

s-a spus şi că nu suntem club afi-
liat, deşi nu e cazul” a declarat avo-
catul. Mititelu s-a revoltat şi el: „E
inadmisibil! Mircea Moise are do-
sarul complet, dar nu este băgat
în seamă de nimeni de la Federa-
ţie. Stă pe holuri şi nu poate depu-
ne actele! Am sunat deja la Par-
chet şi urmează să facem o plân-
gere oficială”. În cele din urmă,
demersul a avut succes, angajaţii -
FRF au intervenit şi au primit ac-
tele: cererea de înscriere a Univer-
sităţii Craiova în liga a doua şi în
campionatele de copii şi juniori,

contractele fotbaliştilor şi ale staff-
ului tehnic. În total, 23 de jucători
şi 7 antrenori. „Contractul lui Na-
poli a ajuns la cei de la tehnic. Iar
cererea de înscriere la domnul A-
drian Stângaciu, juristul Federaţiei.
Imediat după ce le-am dat, au în-
cuiat uşa şi au plecat. Sunt prin
clădire, dar nu se mai întorc la bi-
rou!”, a adăugat Moise. Pe site-ul
clubului a apărut comunicatul prin
care Mititelu şi-a anunţat înscrie-
rea: „Astazi, juristul clubului, Mir-
cea Moise, a depus, în numele
Universităţii Craiova, la Federaţia

Română de Fotbal toate documen-
tele necesare în vederea înscrierii
ec hipei in Liga a II-a, sezonul
2013/2014. Meciurile de pe teren
propriu ale Universităţii Craiova se
vor disputa pe stadionul Munici-
pal Drobeta Turnu Severin. Reu-
nirea echipei are loc pe 22 iulie,
când va avea loc vizita medicală,
urmând ca începand cu 26 iulie să
demareze prima parte a pregătirii
centralizate. Primul joc al Univer-
sităţii Craiova, după 2 ani de ne-
participare, va avea loc pe 4 au-
gust, la Severin.  De asemenea,
antrenorul Nicolo Napoli încearcă,
în ac este zile, perfectarea unui
meci amical cu o formaţie impor-
tantă din Serie A, ce ar urma să se
dispute la sfârşitul lunii august”.

Va folosi juniorii
clubului Interstar Sibiu

Mititelu spune că FRF nu poate
refuza cererea de înscriere, deoa-
rece are toată documentaţia în re-
gulă,  inclusiv grupe de juniori,
după asocierea cu clubul Interstar
Sibiu. „Craiova se va întoarce în
activitatea fotbalistică, îndeplinim
toate c ondiţiile regulamentare!
Avem jucători, stadion, antrenor şi
decizia din instanţă, nu ne pot opri.

Nu trebuie nicio decizie, se ia act
de acest lucru şi gata. Păi, dacă o
va bate pe Chiajna, Rapid va juca
în Liga 1 fără licenţă şi cu datorii
de 25 de milioane de euro. Trebu-
ie ca lumea să ştie mai repede că
totul este în regulă, deoarece mai
avem negocieri cu alţi fotbalişti,
care aşteaptă să vadă că lucrurile
sunt în regulă şi că vom juca în
Liga a 2-a pentru a semna cu noi.
Am ajuns la un acord cu Interstar
Sibiu, care este un club de juniori
şi ale cărui grupe vor evolua de
acum sub numele de Universitatea
Craiova, asta pentru un an, până
când vom reuşi să ne reorganizăm
propriul centru de juniori” a decla-
rat Mititelu. Finanţatorul vrea ca
stadionul din Severin să se nu-
mească „Ion Oblemenco” la me-
ciurile pe care echipa sa le va dis-
puta pe teren propriu: „În ziua
mec iului, stadionul din Severin,
unde Universitatea Craiova va juca,
se va numi Ion Oblemenco. Chiar
dacă ne mutăm fizic, inima noas-
tră rămâne pe Oblemenco”. Pe lân-
gă jucătorii prezentaţi acum o săp-
tămână, se pare că Mititelu nego-
ciază aducerea lui Velcovici şi Io-
nuţ Stancu, dar şi a foştilor jucă-
tori ai Severinului, Mitic şi Hugo
Moutinho.
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