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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu s-a făcut foc şi pară
când a aflat că amanta îl înşeală
cu amantul nevestei sale.

Primul

cotidian al

Olteniei
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

48,24% rata
de promovare
la examen, în DoljContestaţiile nu au schimbat mai nimic…

Elevii doljeni au aşteptat, ieri, cu sufletul la gură
afişarea rezultatelor finale ale examenului de baca-
laureat sesiunea iunie-iulie, după rezolvarea conte-
staţiilor. Aşa cum era de aşteptat, reevaluarea lucră-
rilor nu a schimbat prea mult notele, rata de promo-
vare crescând cu doar 1,14%, rezultatul final ajun-
gând acum la 48,24%. Nici nu e de mirare, dacă ne
gândim cu câtă lipsă de seriozitate este tratat în ulti-
mii ani examenul de maturitate, pe care nu au reuşit
să-l treacă cu brio nici măcar jumătate din cei 6.000

de candidaţi – 2.800 l-au promovat, iar 3.200 au picat.
Mai rămâne de văzut ce se va întâmpla în sesiunea
august-septembrie, acolo unde, cel puţin din punct
de vedere teoretic, “respinşii” ar trebui să ia măcar
notă de trecere, lucru puţin probabil. Şi în acest an,
colegiile consacrate ale Craiovei – Colegiul Naţional
“Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional “Elena Cuza”,
Colegiul Naţional “Carol I” şi Colegiul Naţional “Şte-
fan Velovan” – sunt cele care fac cinste judeţului Dolj,
demonstrând astfel că la alţii se poate.
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Românii
şi Franţa

14 iulie este Ziua Naţională a Fran-
ţei. Sărbătorită an de an, cu fast şi
bună dispoziţie, din partea francezi-
lor. După un ritual implac abil c are
cuprinde şi un interviu al preşedinte-
lui Republicii în exerciţiu, îndelung
aşteptat. Ca prieteni ai Franţei, de când
ne ştim, nu putem fi decât alături de
francezi la ziua lor naţională. Un fran-
cez, Jean-Yves Conrad, a publicat, în
2005, o carte cu un titlu flatant „Rou-
manie, capitale... Paris”. Cartea a
apărut şi în româneşte, la Editura „Ju-
nimea” din Iaşi, în 2006, cu titlul „Pa-
ris, capitala României” merită lec-
turată. Mai ales că lasă impresia pu-
ternică a punctelor de confluenţă în-
tre cele două culturi.

ISU Dolj primeşte
cinci autospeciale
complexe de
intervenţie
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Ministrul Transporturilor, Relu Fene-
chiu, a fost condamnat, ieri, de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie în dosarul
‘’Transformatorul’’ la cinci
ani de închisoare cu execu-
tare pentru abuz în serviciu
în formã calificatã. În plus,
Fenechiu a mai primit o pe-
depasã de trei ani în care îi
vor fi interzise anumite drep-
tur i .  Frate le  minis t rului
Transporturilor, Lucian Fe-
nechiu, ºi Mihai Bogdan Da-
mian au primit aceuaºi pe-
depasã ca ºi Relu Fenechiu.
Procurorii DNA au cerut joi
instanþei supreme condam-
narea lui Fenechiu la închi-
soare cu executare. De ase-
menea, procurorul de ºedin-
þã a cerut ca inculpaþii sã
plãteascã despãgubiri în va-
loare de 13 milioane de lei.
Ioan Turbatu, director gene-
ral al SISEE Moldova în pe-
rioada 2002 - 2004, ºi Ion
Mãrghidan, director general
al SISEE Moldova în perioa-
da 2004 - 2005, au fost con-
damnaþi la câte ºase ani de închisoare cu
executare, pentru abuz în serviciu în for-
mã calificatã ºi continuatã. Petru Andro-
nache, director comercial al SISEE Mol-
dova în perioada 2002 - 2005, a primit o
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Premierul  francez Jean-
Marc Ayrault a declarat cã þara
sa va duce “muncã de convin-
gere” pe lângã partenerii sãi în
ce priveºte chestiunea aderã-
rii României la Spaþiul Schen-
gen, el vorbind totodatã despre
libertatea de circulaþie la fron-
tierele aeriene, într-o primã eta-
pã. “Am discutat deja aceastã
problemã cu domnul Victor
Ponta în timpul vizitei sale în
aprilie, dorinþa României. Am
propus ca România sã proce-
deze în mai multe etape. Pre-
conizãm sã existe libertate de
circulaþie la frontierele aerie-
ne.Vom duce o muncã de con-
vingere pe lângã partenerii
noºtri, dar trebuie unanimitate,
sper cã vom reuºi sã îi convin-
gem. Când preºedintele Bãses-
cu a vorbit despre lupta împo-
triva criminalitãþii - cred cã oa-
menii din România sunt foarte
conºtienþi - este vorba de secu-
ritatea la frontierele Uniunii.
Existã obligaþii pe care fiecare
stat trebuie sã le respecte ºi ºtiu
ca guvernul român lucreazã
pentru ca aceste frontiere sã fie
protejate ºi îºi oferã mijloace în
acest scop, inclusiv parteneria-
te, care existã ºi cu noi. Noi,
europenii, trebuie sã ne prote-
jam de criminalitate, de trafic.
Schengen este fãcut pentru a-i

proteja pe cetãþenii europeni”,
a precizat premierul francez la
TVR1. Preºedintele Traian Bã-
sescu i-a spus lui Jean-Marc
Ayrault cã România are multe
probleme, dar câteva au deve-
nit “o urgenþã”, printre acestea
aflându-se ºi aderarea þãrii
noastre la spaþiul Schengen, ofi-
cialul francez rãspunzând cã
acest lucru ar putea sã se facã
în douã etape. “Domnule pre-
ºedinte, v-am auzit vorbind de
integrarea României în zona
Schengen ºi înþeleg foarte bine
punctul de vedere al României,
am avut ocazia sã vorbesc de-
spre acest subiect cu domnul
prim-ministru român. Franþa s-
a dovedit întotdeauna deschisã
în privinþa acestei chestiuni ºi
ºi-a exprimat sprijinul de mai
multe ori. În opinia noastrã, ade-
rarea României la zona Schen-
gen ar putea sã se facã în eta-
pe, în douã etape, prima etapã
ar putea fi ridicarea controale-
lor la frontierele aeriene, desi-
gur, aceastã decizie se va lua în
cele mai bune condiþii. Evident
cã trebuie întãritã securitatea ºi
integritatea frontierelor UE, tre-
buie protejatã frontiera externã
a UE, pentru cã avem de luptat
împreunã împotriva corupþiei,
împotriva criminalitãþii”, a subli-
niat premierul francez.

Premierul francez ne
va face lobby pentru

Schengen
Fostul ministru al Apãrãrii

a primit, ieri, acceptul procu-
rorilor pentru a ieºi zilnic din
închisoare. Astfel, Victor
Babiuc (foto) va executa
pedeapsa de doi ani de
închisoare în regim deschis,
putând astfel sã iasã la
muncã din penitenciar, între
anumite ore. Victor Babiuc
va trece de la un regim de
detenþie semideschis la unul
deschis. Astfel, acesta va
putea ieºi din închisoare 8
ore pe zi, va putea munci ºi
se va putea plimba fãrã
însoþitor. “Am arãtat ºi în
faþa instanþei cã cererea care
priveºte stabilirea regimului
de deþinere se judecã în mod
direct cu privire la persoana
condamnatului. Prin
urmare, soluþiile pot
fi diferite, nu existã
o regulã. Conteazã
foarte mult atitudi-
nea subiectivã a
condamnatului ºi
raportarea lui la
acest regim de
detenþie. Este o
soluþie potrivitã.
Am arãtat cã
Babiuc nu meritã sã
execute pedeapsa
în regim semides-
chis, ci în regim

Victor Babiuc va avea
regim semideschis

la închisoare
deschis, pentru cã este o
persoanã unde funcþiile
pedepsei, funcþiile de reedu-
care, au foarte puþin de
lucrat, dat fiind funcþiile pe
care le-a deþinut, e o persoa-
nã uºor reintegrabilã social.
(...) Omul acesta nu trebuie
sã fie izolat. Este util socie-
tãþii. E o persoanã responsa-
bilã, care nu are probleme în
a executa pedeapdsa în
regim deschis”, a declarat
Mihai Furtunã, avocatul
fostului ministru. Fostul
ministru al Apãrãrii, în vârstã
de 75 de ani, a fost condam-
nat la doi ani de închisoare în
dosarul transferului de
terenuri în care a fost con-
damnat ºi George Becali.

Primãria Giurgiu declarã
rãzboi seminþelor

Primaria din Giurgiu le declarã
rãzboi celor care mãnâncã seminþe.
Primarul oraºului vrea în parcuri ºi
în zonele cele mai circulate din oraº
sã fie cel un poliþist care sã-i urmã-
reascã pe locuitorii care fac mizerie.
De asemenea vor fi montate plãcuþe
de avertizare cu anunþul “interzis
consumul de seminþe”. Cei care nu
respecta regula ar putea plãti amen-
dã între 50 ºi 200 de lei. “Am plecat
de la un lucru real. Dimineaþa, chiar
dacã se fãcea curãþenie, era mizerie”,
a povestit primarul oraºului Giurgiu.
Primarul spune cã numai prin acest
fel oraºul va fi mai curat iar oamenii
vor fi mai civilizaþi.
Radu Stroe a aprobat
trecerea în rezervã a
generalului Neculai Bontic

“Decizia de trecere în rezervã, la
cerere, este întemeiatã pe prevederile
Statutului cadrelor militare, urmând
a fi înaintatã Preºedinþiei pentru emi-
terea decretului, potrivit competenþei’’,
precizeazã MAI. Procurorii din cadrul
DNA au început urmãrirea penalã faþã
de general Neculai Bontic, adjunct
pentru logisticã al Inspectoratului Ge-
neral al Jandarmeriei Române, pen-
tru abuz în serviciu contra intereselor
publice, 17 infracþiuni de luare de mitã,
participaþie improprie la infracþiunea
de delapidare, în formã continuatã.
Potrivit DNA, Bontic a impus subor-
donaþilor sã alimenteze cu carburanþi
aflaþi în patrimoniul unitãþilor de jan-
darmerie autoturismele personale ale
învinuitului. Acesta a cerut subordo-
naþilor ca, în timpul programului de
lucru, sã foloseascã bunurile ºi resur-
sele aparþinând unitãþilor în care îºi
desfãºurau activitatea ºi sã presteze
diverse tipuri de servicii în folosul per-
sonal al învinuitului. ‘’În aceastã mo-
dalitate, Inspectoratul General al Jan-
darmeriei Române a fost prejudiciat
cu suma de aproximativ 80.000 lei”.

pedeapsã de ºapte ani de închisoare cu
executare, pentru abuz în serviciu în for-
mã calificatã ºi continuatã. Instanþa a mai

dispus ca cei ºase inculpaþi sã plãteascã,
în solidar, 6.327.390 lei, reprezentând dau-
ne materiale. Deciziile instanþei supreme
nu sunt definitive, putând fi atacate cu re-
curs la Completul de cinci judecãtori al

instanþei supreme. Procurorii DNA au ce-
rut între 5 ºi 15 ani de închisoare cu exe-
cutare pentru Fenechiu în dosarul “Trans-

formatorul”, în care este acuzat
de 39 de infracþiuni. Deputatul
PNL Relu Fenechiu a fost trimis
în judecatã de procurorii DNA în
iunie 2012, în dosarul cunoscut ca
“Transformatorul”, fiind acuzat
cã prin firmele sale a vândut
transformatoare ºi întreruptoare
uzate ºi vechi la preþuri de pro-
duse noi cãtre Sucursala de În-
treþinere si Servicii Energetice
Electrice (SISEE) Moldova, cu
complicitatea fostei conduceri a
instituþiei. Premierul Victor Pon-
ta a anunþat cã va prelua interi-
matul la Ministerul Transporturi-
lor pentru urmãtoarele 45 de zile.

„În cele ºase luni, domnul Fe-
nechiu a fost un ministru eficient,
bun, care ºi-a îndeplinit atribuþii-
le. Am discutat cu domnia sa în
urmã ci câteva minte. Þinând cont
de decizia instanþei, nu mai do-
reºte sã continue în funcþia de mi-
nistru. Conform procedurilor, pro-
babil cã voi asigura eu interima-

tul pânã când PNL se va întruni ºi-mi va
face o nouã propunere pentru funcþia de
ministru al Transporturilor”, a declarat
premierul într-o intervenþie telefonicã la
Antena 3.
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Valoarea totalã a proiectului
„Extinderea dotãrii cu echipa-
mente a bazelor operaþionale
pentru intervenþii în situaþii de
urgenþã în Regiunea Sud-Vest
Oltenia” este de 22.116.330,00
lei (4.997.927 de euro). „Sun-
tem în etapa finalã a proiectu-
lui european, pe care l-am în-
ceput în urmã cu patru ani ºi
prin intermediul cãruia am reu-
ºit sã achiziþionãm echipamente
specifice intervenþiilor în ca-
zuri de urgenþã. Acest proiect
a fost împãrþit în douã etape.
O primã fazã s-a încheiat în
2012, atunci când ADI Sud-
Vest Oltenia, din care fac par-
te consiliile judeþene din regiu-
ne, a adus în curtea inspecto-
ratelor pentru situaþii de urgen-
þã din Oltenia un numãr de 44
de echipamente specifice, în

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, în calitate de pre-
ºedinte al Asociaþiei de Dezvoltare In-
tercomunitarã Sud-Vest Oltenia, a
semnat, ieri, contractul de achiziþio-
nare a cinci autospeciale complexe de
intervenþie, descarcerare ºi acordarea
asistenþei medicale de urgenþã ºi a al-
tor cinci autospeciale de intervenþie ºi
salvare la înãlþime. Achiziþia celor zece

echipamente specifice, destinate in-
spectoratelor pentru situaþii de urgen-
þã din judeþele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea
ºi Mehedinþi, a fost realizatã printr-
un proiect european – „Extinderea
dotãrii cu echipamente a bazelor ope-
raþionale pentru intervenþii în situaþii
de urgenþã în regiunea Sud-Vest Olte-
nia”, în valoare totalã de aproximativ
5 milioane de euro.

valoare de peste 11 milioane de
euro. Pentru cã în anvelopa
acestui proiect ne mai rãmãse-
serã la dispoziþie aproximativ 5
milioane de euro, am decis îm-
preunã cu inspectoratele pen-
tru situaþii de urgenþã, benefi-
ciare ale acestor echipamente,
sã mai cumpãrãm alte zece au-
tospeciale – cinci pentru inter-
venþii ºi salvare de la înãlþime
ºi alte cinci pentru intervenþie,
descarcerare ºi acordarea asis-
tenþei medicale de urgenþã,
aºa-numitele FRAP. Astãzi (n.r.
– vineri), am semnat contractul
de achiziþionare a celor zece
autospeciale specifice, pe care
urmeazã sã le primim în sãptã-
mânile urmãtoare. Fiecare in-
spectorat pentru situaþii de ur-
genþã din Oltenia va beneficia
de o autospecialã FRAP ºi o

autospecialã pentru intervenþie
la înãlþime”, a precizat preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

“Încheiem, practic,
un capitol pe care
l-am deschis
în 2008”

Proiectul „Extinderea dotãrii
cu echipamente a bazelor ope-
raþionale pentru intervenþii în si-
tuaþii de urgenþã în Regiunea
Sud-Vest Oltenia” urmãreºte
extinderea dotãrii cu echipa-
mente a bazelor operaþionale
pentru intervenþii în situaþii de
urgenþã, prin achiziþionarea a
cinci autospeciale de interven-
þie ºi salvare de la înãlþime (câte
una pentru fiecare judeþ), auto-
speciale deosebit de necesare
pentru toate cele cinci judeþe ale
regiunii, ºi a încã cinci autospe-
ciale complexe de intervenþie,
descarcerare ºi acordarea asis-
tenþei  medicale  de urgenþã
FRAP (câte una pentru fiecare
judeþ), ca urmare a unei analize
a dotãrilor ºi tipurilor specifice
de intervenþii în situaþii de ur-
genþã, în funcþie de nevoile de

intervenþie rãmase neacoperite
sau pentru care echipamentele
sunt încã insuficiente.

Astfel, acest proiect vine în
completarea primului – „Îmbu-
nãtãþirea dotãrii cu echipamen-
te a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã
în Regiunea Sud - Vest Olte-
nia”,  în  valoare  totalã  de
51.125.806,71 lei (11.890.000
euro), prin care s-au achiziþio-
nat 44 de echipamente specifi-
ce, ºi demonstreazã coerenþa ºi
concordanþa iniþiativei comple-
xe a judeþelor Dolj, Gorj, Me-
hedinþi, Olt ºi Vâlcea de îmbu-
nãtãþire a dotãrii cu echipamente
a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã
în Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia.

“Încheiem, practic, un capi-
tol  pe care l-am deschis în
2008, atunci când toþi cei cinci
preºedinþi de consilii judeþene
din Oltenia, reuniþi la Craiova în
prezenþa generalului Vladimir
Secarã (fostul comandant al In-
spectoratului General pentru

Situaþii de Urgenþã) ºi a lui Raed
Arafat (subsecretar de stat la
Ministerul Sãnãtãþii), au decis
înfiinþarea ADI Sud-Vest Olte-
nia pentru a putea atrage fon-
duri europene cu care sã dotãm
inspectoratele pentru situaþii de
urgenþã. Cred cã acest proiect
european pe care l-am imple-
mentat ºi-a atins scopul, pen-
tru cã, pe de-o parte, aceste
autospeciale specifice pe care
le-am achiziþionat scurteazã tim-
pii de intervenþie în cazul pro-
ducerii unor evenimente care ar
putea pune în pericol viaþa oa-
menilor, iar, pe de altã parte,
echipamentele moderne îi pro-
tejeazã pe pompierii care parti-
cipã direct la misiunile dificile.
Prin dotãrile pe care le punem
la dispoziþia inspectoratelor, eu
cred cã reuºim sã ne aliniem ºi
cerinþelor europene în ceea ce
înseamnã intervenþia în timp
operativ la situaþii de urgenþã ºi
dezastre”, a mai spus ºeful ad-
ministraþiei publice judeþene,
Ion Prioteasa.

Prin cele douã proiecte complementare, capacitatea de intervenþie
în Regiunea Sud-Vest Oltenia se va îmbunãtãþi, folosindu-se la capaci-
tate maximã caracteristicile tehnico-tactice ale echipamentelor achiziþi-
onate ºi se va concretiza prin: reducerea timpului de rãspuns ºi a tim-
pului de intervenþie datoritã vitezei de deplasare sporite; sporirea sigu-
ranþei în exploatarea echipamentelor; sporirea protecþiei personalului
de intervenþie; sporirea eficienþei intervenþiilor prin suportul tehnicii
moderne; crearea ºi dotarea bazei operaþionale regionale cu sediul la
Craiova, dotatã cu un centru de comandã ºi control; analiza mai rapidã
ºi mult mai obiectivã a situaþiei, având ca rezultat adoptarea unei decizii
operative ºi viabile; posibilitatea realizãrii intervenþiei în orice condiþii;
diversificarea tipurilor de intervenþii de descarcerare ºi asistare a per-
soanelor la care pot participa Inspectoratele pentru Situaþii de Urgenþã;
creºterea numãrului de autospeciale ºi utilaje cu care se poate inter-
veni; acordarea de asistenþã medicalã prespitaliceascã direct la locul
intervenþiei, pentru situaþii de urgenþã de pe tot teritoriul regiunii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Procesul în care craioveanul Florin Iu-
lian Siclitaru este judecat pentru ucidere
din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor judiciare dupã
ce, în ultima zi a lunii martie, a accidentat
mortal doi tineri, pe „Calea Bucureºti” din
Craiova ºi a fugit, a ajuns la final. Timp de
mai multe ore, ieri, judecãtorii au audiat
martori, au ascultat pledoariile avocaþilor,

dar ºi solicitarea procurorilor de aplicare
a pedepselor maxime pentru ambele infrac-
þiuni comise de inculpat, iar la final au anun-
þat cã vor pronunþa sentinþa miercuri, 17
iulie a.c. De cealaltã parte, Siclitaru a ce-
rut încã de la primul termen sã fie judecat
cu aplicarea prevederilor art. 320 Cod de
procedurã penalã vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã.

Dosarul în care Florin Iulian
Siclitaru, de 24 de ani, din Craio-
va, a fost trimis în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, pentru co-
miterea infracþiunilor de ucidere
din culpã ºi pãrãsirea locului acci-
dentului fãrã încuviinþarea orga-
nelor judiciare a fost înregistrat la
Judecãtoria Craiova pe 24 mai a.c.,
primul termen de judecatã fiind
stabilit pentru 14 iunie. Atunci s-a
menþinut arestarea preventivã a lui
Siclitaru, aflat în spatele gratiilor
de pe 1 aprilie a.c., ºi s-a stabilit
un nou termen pentru ieri.

În sala de judecatã au fost atât
pãrinþii tinerilor pe care i-a ucis,
Andrei Dragomir ºi Cosmin Bãbã-
lãu, alte rude, dar ºi cunoscuþi ai
acestora, curioºi sã afle decizia in-
stanþei. Florin Iulian Siclitaru a re-
cunoscut, deja, în faþa instanþei,

comiterea faptelor ºi a cerut sã fie
judecat cu aplicarea prevederilor
art. 320 ind. 1 Cod de procedurã
penalã, vizând reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã. Dupã
ce au audiat martorii propuºi de
pãrþile civile ºi pe avocatul lui Si-
clitaru, judecãtorul a dat cuvântul
procurorului de ºedinþã, care a ce-
rut pedepse maxime la ambele in-
fracþiuni reþinute în sarcina incul-
patului. La final, a anunþat cã ho-
tãrârea rãmâne în pronunþare, ur-
mând sã fie anunþatã sãptãmâna
viitoare, miercuri, 17 iulie.

Reamintim cã, în rechizitoriul în-
tocmit de procurori pe baza pro-
belor administrate, a expertizelor
tehnice ºi a audierilor, s-a reþinut
urmãtoarea stare de fapt: «În
noaptea de 30 spre 31 martie
2013, în jurul orei 4.50, în timp

ce inculpatul se deplasa, la vola-
nul autoturismului Mercedes
Benz pe „Calea Bucureºti” din
municipiu, direcþia dinspre cen-
tru cãtre Aeroport, în zona clu-
bului Krypton, a accidentat mor-
tal doi tineri, de 19, respectiv 20
de ani, apoi a pãrãsit locul fap-
tei. În urma expertizei tehnice s-a
stabilit cã inculpatul circula cu
vitezã excesivã, mai exact, avea o
vitezã de deplasare de 125 km/h
ºi nu a acordat prioritate de tre-
cere victimelor angajate regula-
mentar în traversarea strãzii»,
dupã cum ne-a explicat procuror-
 Nicolae Uncheºelu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova.

În plus, dacã nu s-a depistat al-
cool în sângele lui Siclitaru, testul
preliminar efectuat de specialiºtii
Institutului Naþional de Medicinã
Legalã „Mina Minovici” din Bu-
cureºti, unde au fost trimise pro-

bele, pentru depistarea substan-
þelor cu efecte psihoactive a ieºit
pozitiv la THC. Tetrahidrocanabi-
nolul (THC) este derivat benzo-pi-

Procesul lui Florin Iulian Siclitaru
a ajuns la final

Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au soluþionat, miercuri, 10 iulie
a.c., apelul declarat de Florin Vale-
riu Cioacã împotriva sentinþei din 10
aprilie a Tribunalului Dolj prin care
a fost condamnat la 4 ani de închi-
soare cu executare pentru tentativã
de omor calificat asupra Danielei
Oþãl, de 20 de ani, din Breasta. In-
stanþa i-a respins tânãrului apelul,
ca nefondat, ºi i-a menþinut aresta-
rea preventivã. „Respinge ca ne-
fondat apelul inculpatului. Menþi-
ne mãsura arestului preventiv pen-
tru inculpat ºi deduce prevenþia
acestuia de la 10.04.2013 în con-
tinuare la zi. Obligã apelantul in-
culpat la 280 lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova.
Hotãrârea poate fi atacatã cu recurs.

Reamintim cã, pe 17 ianuarie a.c.,
a fost înregistrat pe rolul Tribuna-
lului Dolj dosarul în care Florin Va-
leriu Cioacã, de 19 ani, din Craiova,
a fost trimis în judecatã pentru ten-
tativã de omor calificat asupra Da-
nielei Oþãl, de 20 de ani, dupã ce a
lovit-o intenþionat cu maºina la o
staþie Peco Mol din Craiova. Potri-
vit rechizitoriului întocmit de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Florin Valeriu Cioacã
a plecat, pe 8 ianuarie, împreunã cu
doi prieteni cu maºina marca Mer-
cedes, cu numãrul DJ-18-FLS, pri-
mitã cadou, din cartierul Brestei,

unde locuieºte, spre centrul Craio-
vei, la plimbare. Pe drum s-a oprit în
staþia Peco Mol, situatã la intersec-
þia strãzilor „Brestei” cu „Maria Tã-
nase”, unde a alimentat autoturis-
mul cu combustibil. La plecare, în
timp ce ieºea din staþie intenþionând
sã se deplaseze spre magazinul
„Billa” pe strada „Maria Tãnase”,
prin faþa autoturismului a trecut par-
tea vãtãmatã Daniela Cristina Oþãl,
de 20 de ani, care vorbea la telefon.

«În aceste împrejurãri, Cioacã
Florin Valeriu a deschis geamul de
la portierã ºi i-a zis acesteia „ce faci
dragã”, partea vãtãmatã nefãcând
nici un gest, deºi inculpatul în de-
poziþia sa a susþinut cã i-a adresat
injurii. Deºi trebuia sã-ºi continue
traseul pe strada Maria Tãnase, în
direcþia magazinului Billa, inculpa-
tul, fãrã un motiv întemeiat, a în-
tors în loc autoturismul, la 180 de
grade  ºi cu acesta s-a îndreptat
spre partea vãtãmatã care se depla-
sase ºi ea circa 10 metri pe trotuar,
spre staþia de autobuz din apropie-
rea magazinului Billa. Cu partea
stânga faþã a autoturismului incul-
patul a lovit-o pe Oþãl Cristina Da-
niela, a luat-o pe capotã de unde a
cãzut la pãmânt, în apropierea ro-
þii stânga faþã. Dupã sãvârºirea fap-
tei inculpatul a întors autoturismul
din locul în care se afla ºi, pentru a
se sustrage s-a deplasat cu acesta
în direcþia opusã, mai precis în car-

tierul Brestei unde a abandonat
autoturismul pe strada Nectarului»,
dupã cum au consemnat anchetato-
rii în rechizitoriu.

Martorii au sãrit în ajutorul pãrþii
vãtãmate, au sunat pe 112, în urma
cercetãrilor fãcute de poliþiºti fiind
identificat autoturismul. S-a luat le-
gãtura cu pãrinþii lui Cioacã, mama
sa sunându-l ºi cerându-i sã se pre-
zinte la Poliþia Rutierã, unde acesta
a recunoscut faptele comise. În tim-
pul audierii, Cioacã a susþinut vrut
doar sã „o sperie” pe fatã, deºi a
lovit-o cu intenþie apoi a fugit. „Deºi

victima nu a suferit leziuni care sã-
i punã în primejdie viaþa acesteia
considerãm cã fapta constituie ele-

mentele constitutive ale infracþiu-
nii de tentativã de omor întrucât
din cercetãrile efectuate în cauzã
rezultã clar cã inculpatul a acþio-
nat cu intenþia directã de a ucide
victima, îndreptându-se cu autotu-
rismul spre ea. Deºi avea posibili-
tatea sã înceteze acþiunea sa in-
fracþionalã totuºi acesta a conti-
nuat-o ºi a lovit victima în plin cu
autoturismul”, au mai reþinut pro-
curorii în rechizitoriu.

Pe 10 aprilie a.c., judecãtorii Tribu-
nalului Dolj l-au condamnat pe Florin
Valeriu Cioacã la 4 ani de închisoare
cu executare, instanþa aplicându-i ºi
pedeapsa accesorie privind interzice-
rea dreptului de a desfãºura activita-
tea de conducere a unui autovehicul
pe o perioadã de 2 ani dupã executa-
rea pedepsei principale. Cioacã are de
achitat 140,85 lei cãtre partea civilã
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ºi 600 de lei cu titlu de cheltu-
ieli judiciare cãtre stat.

Craioveanul Florin Valeriu Cioacã, tâ-
nãrul de 19 ani care a lovit intenþionat o
fatã cu autoturismul Mercedes pe care-l
conducea, în dreptul staþiei Peco Mol din
Craiova, a rãmas cu pedeapsa de patru ani
de închisoare cu executare pentru tenta-
tivã de omor calificat ºi la apel. Judecãto-

rii Curþii de apel Craiova i-au respins,
miercuri, ca nefondat, apelul declarat îm-
potriva sentinþei pronunþate pe fond de
Tribunalul Dolj ºi i-a menþinut arestarea
preventivã. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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ranic, substanþa activã principalã
din canabis, întâlnit ºi în haºiº ºi
marihuana, catalogate drept dro-
guri de risc, interzise la deþinere.
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Din cele 1.371 contestaţii, pen-
tru 344 de lucrări au fost acordate
note mai mari, iar pentru alte 172
s-a considerat că elevii meritau o
notă mai mică. Astfel, la nivelul ju-
deţului Dolj s-au înregistrat urmă-
toarele rezultate: între nota 6 şi 6,99

– 840 de copii, între 7 şi 7,99 – 732
elevi, între 8 şi 8,99 – 726 elevi, în-
tre 9 şi 9,99 – 694 elevi. La cele trei
unităţi de învăţământ – Liceul Teh-
nologic „Ing. Ionete Aurelian” din
Malu Mare, Liceul „Aurelian Iancu-
lescu” din Cârcea şi Liceul „Beetho-
ven” din Craiova –, unde procentul
de promovare a fost zero, după con-
testaţii, rezultatul a rămas acelaşi.

“În urma finalizării operaţiunii de
reevaluare în Centrul Regional de
Contestaţii, dintre cele 1.371 de note
contestate, s-au modificat 516 – 344
în plus şi 172 în minus. Pentru ca-
zurile speciale, cu note între 9.50 şi
10, au fost depuse 12 contestaţii, 4
fiind modificate în minus şi 6 în plus.
Tot ca şi caz special se consideră

Zamfirică Pe tre scu,  dire ctorul
Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti”:

 «În fiecare an, media de admitere la
colegiul nostru este peste 9 şi de aici plea-
că, în primul rând, rezultatele foarte bune
obţinute la examenul de bacalaureat. Pe
de altă parte, efortul depus deopotrivă de
profesori, elevi, dar şi părinţi, pe parcur-
sul celor patru ani de liceu, îşi face cu-
noscute rezultatele. De asemenea, foarte
mulţi dintre elevii noştri participă la con-
cursuri şi olimpiade şcolare, ceea ce în-
seamnă pregătire suplimentară. Cred că

în locul liceelor tehnologice ar trebui să apară şcoli profesionale, să nu
mai dea examenul de bacalaureat toţi elevii care au intrat cu medii mici la
liceu, în acest fel s-ar face o departajare».

Liviu Cotfasă,  dire ctorul
adjunct al Cole giului Naţional
“Elena Cuza”:

 «Rezultatele obţinute în acest an
la examenul de bacalaureat din sesiu-
nea iunie-iulie arată că s-a menţinut
seriozitatea în ceea ce priveşte pre-
gătirea, atât din partea elevilor, cât şi
din partea cadrelor didactice. A fost
un efort susţinut. Procentul de pro-
movare ne face cinste şi ne ajută să
rămânem în vârful clasamentului. În
ceea ce priveşte rezultatele mai slabe
obţinute de alte unităţi de învăţământ,
pot spune că nu mă miră, având în vedere că aici media de intrare este
foarte mică».

Alexandrina Thorwchter, directorul
Colegiul Naţional “Carol I”:

«În acest an, examenul de bacalaureat
s-a desfăşurat cu seriozitate la colegiul
nostru. Elevii au participat la două simu-
lări, dar şi la ore de pregătire suplimenta-
ră care s-au desfăşurat la şcoală. La rân-
dul lor, părinţii s-au implicat şi ei foarte
mult, a fost un efort colectiv Din păcate,
în acest an numărul candidaţilor respinşi
este puţin mai mare decât cel de anul tre-
cut, însă aceşti elevi care au picat provin
dintr-o clasă care acum patru ani nu s-a
completat, media de intrare fiind mai
mică. Colegiul Naţional „Carol I” are 156
de medii între 9 şi 10 la examenul de ba-

calaureat din acest an. În acest an, subiectele la disciplina Matematică au
fost diferenţiate, iar acest lucru a fost reflectat în rezultatele elevilor, din
acest motiv cred că aceeaşi abordare trebuie să fie şi în ceea ce priveşte
Limba şi literatura română, pentru că nu putem compara un elev de la
filiera teoretică cu unul de la filiera tehnologică».

Ionuţ Pătularu, directo-
rul Colegiului Naţional
“Ştefan Velovan”:

 «Acest colegiu de presti-
giu şi vocaţie pedagogică reu-
şeşte să se menţină în topul
primelor colegii în ceea ce
priveşte rezultatele obţinute
la bacalaureat prin perseve-
renţă, promovarea valorilor
şi a autenticului. Procentul de
promovare obţinut după
contestaţii este de 90,23. Rezultatul obţinut este onorabil pentru noi, avem
o evoluţie cu aproximativ 8 procente faţă de anul trecut. Eforturile sunt,
în primul rând, ale colegilor noştri, dascăli devotaţi care rezonează cu
valorile acestei unităţi de învăţământ. Simulările au avut şi ele restul lor, la
fel cu au avut şi orele suplimentare de pregătire, la care elevii au fost
foarte implicaţi».

172 de elevi au primit note mai mici după
reevaluarea lucrărilor de la bacalaureat

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

48,24% rata
de promovare
la examen, în Dolj

Contestaţiile nu au schimbat mai nimic…

Elevii doljeni au aşteptat, ieri, cu sufletul la gură afişarea rezul-
tatelor finale ale examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie,
după rezolvarea contestaţiilor. Aşa cum era de aşteptat, reevalua-
rea lucrărilor nu a schimbat prea mult notele, rata de promovare
crescând cu doar 1,14%, rezultatul final ajungând acum la 48,24%.
Nici nu e de mirare, dacă ne gândim cu câtă lipsă de seriozitate

este tratat în ultimii ani examenul de maturitate, pe care nu au reuşit să-l treacă cu brio
nici măcar jumătate din cei 6.000 de candidaţi – 2.800 l-au promovat, iar 3.200 au picat. Mai
rămâne de văzut ce se va întâmpla în sesiunea august-septembrie, acolo unde, cel puţin
din punct de vedere teoretic, “respinşii” ar trebui să ia măcar notă de trecere, lucru puţin
probabil. Şi în acest an, colegiile consacrate ale Craiovei – Colegiul Naţional “Fraţii Bu-
zeşti”, Colegiul Naţional “Elena Cuza”, Colegiul Naţional “Carol I” şi Colegiul Naţional
“Ştefan Velovan” – sunt cele care fac cinste judeţului Dolj, demonstrând astfel că la alţii se
poate.

lucrările contestate cu note între 4.50
şi 4.99. Au fost depuse 31 astfel de
solicitări, au fost admise 30 dintre
acestea, dintre care 14 au modificat
nota în minus şi 16 au modificat nota
în plus, ducând la promovarea pro-
bei respective de către candidaţi.
Între notele 5 şi 6 au fost depuse
362 de contestaţii, dintre care au fost
admise 130, 65 dintre acestea au fost
modificate în minus – în 42 din ca-
zuri modificarea a dus la nepromo-
varea probei respective de către can-
didat –, iar 65 au fost modificate în
plus. În final, procentul de promo-
vare la Bacalaureat, sesiunea iunie-
iulie 2013, a crescut c u 1,14%,
având acum un grad de promovare
de 48,24 la sută. Acest procent în
plus înseamnă, de fapt, că 71 de can-
didaţi, în urma reevaluări lucrărilor
au reuşit să promoveze, dintre care
31 au fost elevi care iniţial au pro-
movat toate probele, dar aveau me-
dia între 5 şi5,99, restul de 40 fiind
elevi care au avut sub 5 la una dintre

probe şi au reuşit să ia nota minimă
după reevaluare”, a precizat Alexan-
drina Năstase, vicepreşedintelui
Comisiei Judeţene de bacalaureat.
A doua şansă, în sesiunea
august – septembrie

Candidaţii respinşi în prima se-
siune a examenului de Bacalaureat,
iunie-iulie, mai au o şansă în sesi-
unea a doua, care începe în pe-
rioada 15-19 iulie, cu însc rierea
candidaţilor. În zilele de 19 şi 20
august vor fi evaluate competen-
ţele lingvistice de comunicare orală
la limba română, iar între 19 şi 21
august va avea loc evaluarea com-
petenţelor lingvistice de comuni-
care orală în limba maternă. În zi-
lele de 20 şi 21 august se vor desfă-
şura evaluările competenţelor lin-
gvistice într-o limbă de circulaţie in-
ternaţională, iar pe 22 şi 23 august,
cele ale competenţelor digitale. Pri-
ma probă scrisă – cea la Limba şi
literatura română – va avea loc pe
26 august, fiind urmată de proba
scrisă la Limba şi literatura română
pentru elevii aparţinând minorităţi-
lor naţionale, în 27 august. Proba
obligatorie a profilului se va susţine
pe 28 august, iar cea la alegere a
profilului şi specializării, pe 30 au-
gust. Rezultatele vor fi afişate pe 2
septembrie, până la ora 12.00, iar
contestaţiile se vor depune în ace-
eaşi zi, până la ora 16.00. Conte-
staţiile vor fi rezolvate în zilele de 3
şi 4 septembrie, urmând ca rezul-
tatele finale să fie afişate pe 5 sep-
tembrie. Candidaţii au dreptul să
susţină examenul de bacalaureat,
fără taxă, de cel mult două ori.

Alexandrina Năstase
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Vicepremierul Liviu Dragnea se vrea
„pãrintele regionalizãrii”, reorganizarea
administrativã urmând a fi consideratã
emanaþia desãvârºitã a eforturilor sale cre-
ative. Întregul demers, fapt lãudabil, este
prezentat ºi supus dezbaterii, în toate zo-
nele þãrii, ºi sufragii unanime, deocamda-
tã, nu întruneºte. Dimpotrivã. ªi încã, aºa
cum spunea joi, la Sibiu, nu existã un pro-
iect oficial care sã ateste cum „va arãta
România regionalizatã”. Cu stagii no-
tabile în administraþia publicã localã, fost
prefect, preºedinte de Consiliu Judeþean,
preºedinte al UNCJ, cunoscãtor al reco-
mandãrilor Comitetului Regiunilor de la
Bruxelles, vicepremierul Liviu Dragnea era
bãnuit a fi capabil de conturarea unui pro-
iect al regionalizãrii, deºi nu lipseau nici
îndoielile, alimentate, în primul rând, chiar
de propriul discurs. Neclar ºi inconsec-
vent. Pânã recent, în repetate rânduri, dacã
nu sistematic, Liviu Dragnea justifica ra-
þiunea regionalizãrii prin o mai bunã ab-

sorbþie a fondurilor europene ºi, implicit,
o cerinþã a UE. Celelalte argumente invo-
cate pãreau simple paleative. Unitatea ad-
ministrativ-teritorialã în România a fost,
de când ne ºtim, judeþul. La Sibiu, joi, a
adus completãri, care s-au vrut, pe sem-
ne, exhaustive, afirmând cã „avem ºansa,
în aceastã perioadã, ca, prin regiona-
lizare, prin înfiinþarea regiunilor ad-
ministrative, prin reorganizarea admi-
nistrativã a României, prin moderni-
zarea administraþiei publice, sã rupem
definitiv România de comunism”. Aser-
þiunea cu „ruperea de comunism” este de
incubaþie recentã. Numai cã este o
prostioarã rotundã ºi rece, care putea sã
lipseascã, livratã fiind nu doar de un vi-
cepremier, ci ºi de un lider social-demo-
crat, al cãrui ºef ierarhic, Victor Ponta,
abia s-a întors de la... Beijing, unde, din
câte ºtim, la conducerea þãrii se aflã un
regim comunist. Sensibilitãþi fireºti existã
ºi acolo. Cã România „s-a rupt de comu-

nism” de mulþi ani nu mai discutãm. În
schimb, acroºãm altceva: superficialita-
tea doveditã, chiar în administraþie, mai
exact în istoria administraþiei, de Liviu
Dragnea. Care putea sã nu oculteze fap-
tul cã „regionalizarea” a fost legiferatã
în toamna anului 1950, la 6 septembrie,
fiind votatã în Marea Adunare Naþionalã,
Legea nr. 5/1950, privind raionarea admi-
nistrativ-economicã a teritoriului RPR,
publicatã în 8 septembrie în Buletinul Ofi-
cial nr. 77. Noua lege schimba ordinea
administrativã existentã, împãrþind terito-
riul în regiuni, raioane, oraºe ºi comune
„pentru asigurarea dezvoltãrii indus-
triei ºi agriculturii, în scopul construi-
rii socialismului ºi ridicãrii nivelului
de trai al oamenilor muncii pentru a
înlesni cât mai mult apropierea apa-
ratului de stat de poporul muncitor”
(...). Articolul 1 al Legii nr. 5/1950. Mai
mult, istoricul american Larry Watts, în
cartea sa „Fereºte-mã, Doamne, de

prieteni” (Editura RAO, 2011), la pagina
179, are un subtitlu sugestiv: „Poliþa de
asigurare a lui Stalin: regiunea auto-
nomã maghiarã”. Preocuparea sovieti-
cã pentru transplantarea structurilor de
„regiuni autonome” a fost total unicã în
blocul sovietic, „foarte puþini de la Bu-
cureºti fiind încântaþi de aceastã limi-
tare a suveranitãþii. Dej mai puþin ca
oricine”. România a fost „singura þarã
în care a fost introdus un sistem de
organizare administrativã similar cu
structurile sovietice de la nivelul uni-
unii”. Se poate râde cu lacrimi la figura
de „obsedat de comunism” a vicepremie-
rului Liviu Dragnea. Mort pe aceste pla-
iuri mioritice de 23 de ani, demult îngro-
pat fãrã parastasele cuvenite, de comu-
nism este vorba, e de mirare cã grupul
necrofililor veseli încã seduce. Cã insti-
tuþiile publice sunt prinse încã într-un sis-
tem destul de rigid, cum am spus, asta
este o altã discuþie. Chiar viabilã.

- Domnule primar, care sunt
proiectele aflate în derulare sau
care urmeazã a fi realizate în
comuna Ciupercenii Noi?

- Aº începe cu apa ºi canaliza-
rea, deoarece sunt cele mai im-
portante pentru cetãþenii din co-
muna Ciupercenii Noi ºi satul
Smârdan. Lucrarea s-a realizat în
proporþie de 80%, fiind introduse
conductele în ambele sate ºi fo-
rate puþurile care vor alimenta cele
douã localitãþi. Urmeazã amplasa-
rea staþiilor de apã ºi racordarea
la reþea, având ca termen de fina-
lizarea  ultima lunã a acestui an.
Ar trebui dupã proiect ca în câte-
va luni sã avem apã la robinet,ur-
mând  cea de-a doua parte, ex-
trem de importantã, sistemul de
canalizare. Pentru acest al doilea
proiect a fost fãcutã licitaþia ºi
câºtigatã, acum fiind  în faza de
aºteptare, deoarece banii vin prin

Interviu cu primarul Gheorghe Mungiu

programele guvernamentale.

- Ce alte proiecte aþi derulat
sau ce aveþi în lucru în momen-
tul acesta?

- Au fost finalizate lucrãrile de
modernizare a parcului de la ,,Fân-
tâna mireselor”. Cu o suprafaþã de

2.500 mp, parcul a fost redefinit
complet, cu alei noi, bãnci, o fân-
tânã artezianã ºi spaþii verzi. Fiind
un loc cu tradiþie, aflat chiar în
central comunei, am considerat cã
este prioritar.

- Un proiect important, la care
þin foarte, foarte mult, este cel aflat
în lucru, adicã parcul central. Aici
vorbim de o suprafaþã de circa
10.000 mp, care încadreazã ºi se-
diul Primãriei. Întreaga suprafaþã va
fi amenajatã cu bãnci, alei pietona-
le, cinci fântâni arteziene, douã foi-
ºoare ºi, surpriza, un teatru de varã
ce poate fi folosit ºi ca scenã pen-
tru manifestãrile cultural-artistice.

Am modernizat în totalitate ºi
Cãminul Cultural. Acum avem o
salã nouã, grupuri sanitare moder-
ne, o bucãtãrie complet utilatã,
toate condiþiile pentru a gãzdui
anumite evenimente care þin de

comunã, dar ºi de nevoile cetãþe-
nilor pe care îi reprezint. În acest
sens, sala cu 600 de locuri poate
fi închiriatã pentru diferite eveni-
mente: botezuri, nunþi, înmormân-
tãri etc., fiind, în acelaºi timp, ºi
salã de spectacole atunci când
este cazul. Am combinat cu suc-
ces utilul cu plãcutul.

- Ce proiecte aveþi pentru
viitor?

- Construirea unei pieþe agroali-
mentare, pentru care am ºi depus
un proiect,  modernizarea ºi extin-
derea dispensarului uman ºi, nu în
ultimul rând, asfaltarea strãzilor în
Ciupercenii Noi ºi Smârdan. Þin

sã precizez aici cã am depus pe
GAL Calafat ºi un proiect care pre-
vede modernizarea drumului de
exploatare care face legãtura între
Ciupercenii Noi ºi fluviul Dunãrea,
cu o lungime de 9 km.

- Ce le transmiteþi consãte-
nilor dumneavoastrã?

- Sã fie, ca ºi pânã acum, oa-
meni serioºi ºi muncitori, pentru
cã, aºa cum aþi vãzut, la noi se lu-
creazã cu multã responsabilitate.
Le doresc multã sãnãtate ºi nicio-
datã sã nu uite locul în care s-au
nãscut ºi au trãit cei mai frumoºi
ani ai copilãriei ºi ai adolescenþei

CRISTIAN RUDÃREANU
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14 iulie este Ziua Naţională a Franţei.
Sărbătorită an de an, cu fast şi bună
dispoziţie, din partea francezilor. După un
ritual implacabil care cuprinde şi un
interviu al preşedintelui Republicii în
exerciţiu, îndelung aşteptat. Ca prieteni ai
Franţei, de când ne ştim, nu putem fi
decât alături de francezi la ziua lor
naţională. Un francez, Jean-Yves Conrad,
a publicat, în 2005, o carte cu un titlu
flatant „Roumanie, capitale... Paris”.
Cartea a apărut şi în româneşte, la Editura
„Junimea” din Iaşi, în 2006, cu titlul
„Paris, capitala României” merită
lecturată. Mai ales că lasă impresia
puternică a punctelor de confluenţă între
cele două culturi. Niciodată nu a existat
un complex al românilor la Paris. Ne
referim la alte vremuri. Când Eliade se
mişca în cercurile universitare, academice
şi scriitoriceşti, cu prestigiul notorietăţii
internaţionale pe care şi-o dobândise prin
idei şi cărţi originale. Cioran refuza premii
de prestigiu. Eugen Ionescu devenise
membru al Academiei Franceze. Elvira
Popescu a fost nu numai o celebră actriţă,
ci şi directoare la Theatre de Paris şi co-
directoare la Theatre Marigny. Mulţi
români s-au realizat firesc în interiorul
culturii şi societăţii franceze. Niciodată
Parisul nu a rămas indiferent la soarta
noastră în istorie. Este uimitor cum am
putut pierde acest avantaj creat de alţii. Ar
mai merita amintit numele lui Valentin
Lipatti, mare diplomat, fratele celebrului
pianist Dinu Lipatti, care şi-a petrecut
tinereţea la Paris. Ar fi putut să-şi trăiască
bătrâneţile tot acolo, dar a preferat să se
întoarcă la Bucureşti pentru a sfârşi în
condiţii penibile. Ca mai toţi intelectualii
francezi, a fost şi a rămas de stânga. A
fost ambasadorul României la UNESCO,
până în 1972, apoi negociator celebru la
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare
în Europa. Se spune că era născut pentru
diplomaţie. Fascina audienţa prin forţa
raţionamentului şi eleganţa oratorică. Să
revenim la zilele noastre. L-am uitat pe
Constantin Brâncuşi, şi nu se poate, care
prin geniul său este universal. Pe Martha
Bibescu, cu prietenii ei, Claudel , Proust,
Cocteau sau Mauriac. Pe frontispiciul
bibliotecii Sainte Genevieve, numele lui
Dimitrie Cantemir, săpat alături de ale
marilor savanţi din vremea lui, încă se
poate citi. Ne asigură Jean-Yves Conrad.
Îmbucurător este că deunăzi s-a aflat la
Bucureşti premierul francez, Jean Marc
Ayrault, semn al revigorării relaţiilor
prieteneşti de tradiţie, cu componenta lor
economică, tot mai decisivă în orice relaţie
bilaterală. Devansând latura sentimentală a
lucrurilor. Anul acesta, ca să revenim la
ziua de 14 Iulie, francezii sunt împărţiţi în
privinţa necesităţii unui interviu al lui
Francois Hollande, 48% fiind „pentru” şi
52% opinând că nu este necesar, potrivit
unui sondaj BVA pentru I-Tele şi „Le Pari-
sien”/”Aujourd’hui en France”, apărut ieri.
Deloc surprinzător, simpatizanţii de stânga
sunt în procent de 58% în favoarea oportuni-
tăţii interviului preşedintelui. Temele aşteptate
sunt cele de natură economică şi socială, în
fruntea aşteptărilor aflându-se şomajul,
creşterea economică şi puterea de cumpăra-
re. Poate mai altfel decât restul europenilor,
francezii nu se împacă deloc cu gândul că
economia lor întârzie a da semnale de
decolare. Motiv pentru care privesc cu
invidie, în primul rând spre germani, nefiind
deloc de acord cu faptul că ora exactă a UE
se dă... la Berlin. Deşi colaborarea Parisului
cu Berlinul rămâne teafără.

- Doamnă profesor Maria Tronea, v-am
ruga să ne spuneţi ce înseamnă, pentru un
francofil împătimit ca dumneavoastră, ziua
de 14 Iulie?

- Personal, trăiesc Ziua Naţională a Franţei
ca o sărbătoare de familie. Am avut, de altfel, şi
şansa de a petrece, alături de soţul meu şi fiica
mea, această zi în Franţa, o dată la Paris, a doua
oară la Monaco. În cel dintâi caz, am urmărit cu
emoţie defilarea mitică de pe Champs Elysées,
iar la Monaco ne-am alăturat celor care petre-
ceau în plină stradă această zi istorică, iar seara
am admirat un fabulos concurs de artificii, la
care participau mai multe ţări.

- Care ar fi, pentru dumneavoastră, spaţii-
le de elecţie în Franţa?

- Paris, mon amour, în primul rând. Acesta
este şi titlul albumului muzical lansat zilele aces-
tea de Librăria “Humanitas”. Iubesc cerul de un
albastru singular al Parisului. Ca şi Cioran, sunt
fascinată de spectacolul norişorilor albi care plu-
tesc pe el şi mă văd, parcă, plutind şi eu, fericită,
ca personajele din tablourile lui Chagall.

- Când aţi văzut Parisul prima dată?
- În 1994. Călătoream, cu trenul, spre Santia-

go de Compostella, unde obţinusem o bursă de
studii de vară. Am făcut şi o haltă la Paris şi am
trăit acele zile ca pe o sărbătoare. Am umblat
foarte mult pe jos, atmosfera Parisului este de
vis, spectacolul străzilor, de neuitat. Am avut, în
sfârşit, bucuria de a mă aşeza şi eu pe un scaun
pentru a bea o cafea la
“Les Deux Magots”,
bântu ită de amin tirea
celebrului trio: Simone
de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre, Camus.

- Cum a ţi trăit în-
tâ lnirea  cu Turnul
Eiffel?

- Cu  ampren ta lu i
Apollinaire din  Zone:
“Bergere ô tour Ei f-
feli...”, imagine insolită
a tu rnului-cioban , ce
păzeşte turma podurilor

pariziene. Dar şi cu imaginea de basm a Parisu-
lui dominat de celebrul turn, aşa cum apare ea
în tabloul lui Chagall, “Parisul văzut de la fe-
reastră”.

- Se pare că Chagall vă fascinează...
- Aşa este, “pictorul albastrului” se numără

printre preferaţii mei. Vara trecută, în periplul
spre Congresul plurilingvismului, de la Roma,
în septembrie, m-am oprit şi în Franţa, unul din
punctele ţintite fiind Nisa, care îmi place foarte
mult. Am vizitat, în sfârşit, Muzeul Marc Cha-
gall, situat într-o zonă verde, o oază de linişte şi
frumuseţe. Se pot admira acolo tablourile cu
mesaj biblic ale pictorului, printre care “Visul
lui Iacob”, “Adam şi Eva, izgoniţi din paradis”,

Despre Franţa, cu dragoste...
Doamna profesor dr. Maria Trone a, membră în Biroul director al

Asociaţie i Române  a Profesorilor de Franceză şi preşedintă de onoare
al ARPF, filiala Craiova, cunoscută craiovenilor prin strălucita carie ră
de  dascăl de Limba franceză, dar ş i prin calităţile de inte lectual rafi-
nat, profund implicat în viaţa culturală a Craiovei, este  o împătimită
promotoare al limbii lui Moliere  şi a culturii franceze, a valorilor fran-
cofoniei.  Pentru merite le sale  deosebite,  a primit,  în 2012, dist incţia
de  Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académ iques, care  i-a fost înmâ-
nată, la sediul Ambasade i Franceze la Bucureşti, de Excelenţa Sa, Phi-
lippe Gustin,  ambasadorul Franţe i în România.

“ Da v id ” ,
“ P a r a d i -
sul”, acesta
din urmă fi-
ind un  in -
tertext pic-
tu ral, oma-
giu adus lui
Apollinaire.

- Vă atrage, aşadar, sudul cel însorit.
- Da, ador Provena, cu câmpurile ei de la-

vandă, cu măslini şi chiparoşi, cu peisaje mirifi-
ce, aşa cum apar ele în tablourile lui Van Gogh,
alt pictor de suflet al meu. Le-am admirat la Am-
sterdam, în muzeul care poartă numele pictoru-
lui, dar aş vrea să ajung pe urmele lui la Arles,
de pildă. Am ajuns în apropiere doar, la Aix-en
Provence, oraşul lui Cézanne. Am asistat la o
ceremonie de nuntă şi am deambulat pe străzile
liniştite, care acum, exact în această perioadă,
sunt locul unde se desfăşoară spectacole de
teatru în aer liber, aşa cum a avut amabilitatea
să mă informeze domnul Paul Emond, drama-
turg de notorietate, ale cărui piese sunt înscri-
se în program.

- Nu ne-aţi vorbit despre muzica franceză...
- Ascult cu plăcere Zaz, dar nu mă despart

de Edith Piaf, de “La vie en rose”, “Non, je ne
regrette rien”...

- Care este scriitorul dumneavoastră preferat?
- Am o listă întreagă de s criitori preferaţi,

dar marea d ragoste ră-
mâne Marcel Proust .
L-am cit it in tegral în
franceză, dar m-am de-
lectat şi cu  inegalabila
traducere în limba româ-
nă a neuitatei doamne
profesor Irina Mavro-
din. Am împărtăşit şi in-
teres u l domniei sale
pentru scriitorul Albert
Cohen, una dintre căr-
ţile mele preferate fiind
“Belle du Seigneur”.

- Ar fi multe de în-
trebat, dar pentru în-

cheiere aş vrea să ne spuneţi în ce constă “far-
mecul Franţei”?

- Dragostea, ca ş i trandafirul, este “sans
pourquoi”, şi totuşi ... Pen tru a-i inv ita pe
citito rii dumneavoastră la  o lectu ră p ropice
cunoaşterii spiritulu i francez, aş numi o carte
recent apărută, Le Mystčre français, scrisă
de Hervé Le Bras ş i Emmanuel Todd . Con-
form autorilor, Franţa este “un bun termome-
tru  al omului universal”, ca şi “singurul loc
din Europa unde Nordul şi Sudul se întâl-
nesc”. Franţa este prezentată şi ca un  model
de bună convieţuire, Hexagonul fiind  “unul
dintre rarele state în care imigraţ ia este de
origine un iversală”.

- Ce aţi putea să ne spuneţi despre relaţiile
noastre culturale cu Franţa?

- Eu cred că sunt excelente, aşa cum a de-
monstrat-o şi participarea României ca invitat
de onoare la Salonul de carte de la Paris, din
primăvara anului acesta. Pleiada de scriitori şi
artişti francezi de origine română a contribuit la
sudarea relaţiilor dintre cele două ţări a căror
prietenie este de tradiţie. Constantin Brâncuşi,
părintele sculpturii moderne, trebuie să fie efi-
gia inimilor noastre înfrăţite. Chiar vara trecută
am vizitat din nou Atelierul Constantin Brân-
cuşi, din cadrul Muzeulu i de artă modernă

“Georges Pompidou”, şi am avut ocazia să văd
o mare afluenţă de vizitatori străini, dar şi ro-
mâni veniţi, ca şi mine, să admire capodoperele
brâncuşiene.

- Vă mulţumim pentru interviul acordat şi
vă urăm acelaşi entuziasm în promovarea va-
lorilor spirituale, valori care ar trebui să fie
liantul între popoare, în general.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La intrarea în piaþã eºti asal-
tat de comercianþi ce te întrea-
bã ce doreºti, dar al cãror ochi
iscoditor te cerceteazã pentru
a încerca sã îþi ghiceascã in-

Cea mai mare piaþã a Craiovei, Piaþa Centralã „geme” de
fructe ºi legume de sezon în toatã diversitatea posibilã. În-
treaga imagine a pieþei nu face altceva decât sã legitimeze o
vocaþie de necontestat a legumicultorilor doljeni.

Piaþa Centralã a Craiovei: abundenþã de legume
mai ieftine ca niciodatã

Dincolo de simpatii
sau antipatii, faþã de
postul de televiziune
Antena 3, care ºi-a
aniversat opt ani de
existenþã la Craiova,
spectacolul oferit joi
seara a fost unul im-
presionant.  Cifra
avansatã a fost de
50.000 de oameni,
poate n-au fost atâþia,
dar Piaþa “Mihai Vi-
teazul” a fost arhipli-
nã. Pe cea mai mare
scenã montatã în România s-au produs numai artiºti de
top. Pe platformã au urcat, rând pe rând, vedetele Ante-
nei 3, care au împãrtãºit asistenþei gândurile lor. Pe alo-
curi, atmosfera a fost incendiarã, ºi aproape cã-i dificil
de evidenþiat unul sau altul dintre artiºtii îndrãgiþi care
au cântat. Sã nu-l omitem pe Constantin Ciry Maier, care
a interpretat pentru publicul craiovean  “Cântec pentru
Craiova”, pe versuri de Adrian Pãunescu. Trupa Holograf,
cu Dan Bittman,  a fascinat publicul cu melodiile ei con-
sacrate “Dragostea mea”, “Ochii tãi” ºi “Þi-am dat un
inel”. Însã, “adevãrata rupere de nori” a produs-o Lore-
dana cu hitul sãu “Viva Mamaia”, dar ºi cu dedicaþia spe-
cialã “M-a fãcut mama oltean”, recitalul fiind încheiat cu
melodia “Bunã seara, iubito”. Au mai cântat ºi
craioveanul Alex Velea, Corina, trupa Vunk,
CRBL, trupa HiQ, spectacolul fiind încheiat de
moldovenii de la “Zdob ºi Zdub”. Spectatorii
au dansat, au cântat, au jucat într-o atmosferã
impecabil creata de Mihai Gâdea ºi Mircea Ba-
dea, prezentatorii evenimentului. Craiova a avut
joi seara “un cântec în priviri”. Inspiratã orga-
nizarea întregului spectacol, cu contribuþia ma-
jorã a primarului Lia Olguþa Vasilescu. Cãreia
“i-a ieºit” iniþiativa menitã a promova imagi-
nea de viitoare capitalã culturalã a Europei.

NICOLAE BABAN

tenþiile în postura de cumpãrã-
tor. Gãseºti aici o multitudine
de legume de sezon, dar pe pri-
mele locuri se aflã roºiile, cas-
traveþii, ceapa, cartofii ºi dovle-

ceii. Comercianþii încearcã sã
îºi pãstreze preþurile pe ace-
eaºi linie, însã existã ºi diferen-
þe între preþurile aceluiaºi pro-
dus. Astfel, un kilogram de ro-

ºii variazã între 0,80 lei
ºi 2 lei, unul de castra-
veþi – între 0,5 lei ºi 1,5
lei, preþul predominant
la dovlecei este de 1
leu/kg, al cepei ºi car-
tofilor este între 1 leu
ºi 2 lei. Pentru a face
o mâncare din produse
proaspãt culese din
grãdinã, un cumpãrãtor
ar trebui sã scoatã din
buzunar aproximativ
50 lei, asta dacã ne re-
ferim doar la strictul
necesar.

Gãseºti în piaþã, de-
sigur, ºi fructe de se-
zon de la cireºe, caise,
piersici, prune, lubeni-
þa ºi pepene galben,
pânã la afine. Dacã

piersicile ºi caisele le poþi cum-
pãra cu 3-4 lei/kg, lubeniþa cu
1,5 lei/kg ºi pepenele galben cu
2 lei/kg, afinele le poþi lua cu
15 lei kilogramul. Astfel, dacã
doreºti ºi un desert alcãtuit din
fructe trebuie sã mai cheltu-
ieºti încã 5-10 lei, în funcþie de
preferinþe.

Vânzãtorii, deºi destul de
amabili la prima vedere, îºi
schimbã imediat atitudinea
atunci când doreºti sã îþi alegi
produsele, spunându-þi cã în
piaþã nu vii sã cumperi pe ale-
se sau chiar refuzã sã îþi vân-
dã produsul atunci când insiºti.
În cazul în care accepþi sã îþi
punã acesta produsele, printre
ele îþi va strecura ºi unul-douã
stricate sau care nu corespund
calitãþii care se presupune cã
se cer la preþul respectiv. To-
tuºi, cei mai mulþi comercianþi

încearcã sã diferenþieze produ-
sele de o calitate bunã de una
mai puþin bunã prin preþ, astfel
cã un kilogram de castraveþi
culeºi de douã zile îl poþi cum-
pãra la 0,5 lei, pe când un kilo-
gram de castraveþi proaspeþi
este în jur de 1 leu. La fel, exis-
tã diferenþieri ºi în cazul fruc-
telor, unde un kilogram de pier-
sici mai mici este 3 lei, iar ace-
leaºi fructe, dar mai mari ºi mai
gustoase, aºa cum spune vân-
zãtorul, este 4 lei.

De asemenea, cumpãrãtorul
trebuie sã aibã grijã, în acelaºi
timp, la geantã ºi buzunare pen-
tru a nu rãmâne fãrã portofel,
deoarece hoþii de buzunare nu
ezitã sã îºi facã treaba nici în
locuri aglomerate, unde sunt în
vãzul tuturor.
ALINA DUMITRAªCU, PAULA

NIÞÃ ºi ANDRA ªTIRBU

Antena 3 la Craiova:Antena 3 la Craiova:Antena 3 la Craiova:Antena 3 la Craiova:Antena 3 la Craiova:
Piaþa “Mihai VPiaþa “Mihai VPiaþa “Mihai VPiaþa “Mihai VPiaþa “Mihai Viteazul”, arhiplinãiteazul”, arhiplinãiteazul”, arhiplinãiteazul”, arhiplinãiteazul”, arhiplinã
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Germania cere Egiptului
sã îl elibereze pe Mohamed
Morsi

Ministrul german de Exter-
ne Guido Westerwelle a cerut
ieri Egiptului sã îl elibereze
pe fostul preºedinte islamist
Mohamed Morsi, arestat pe 3
iulie, dupã ce acesta a fost
destituit de cãtre armatã.
“Cerem sã se punã capãt
tuturor mãsurilor care limitea-
zã libertatea de miºcare a
domnului Morsi”, a declarat
ministrul citat într-un comu-
nicat. Un purtãtorul de
cuvânt al Ministerului egip-
tean de Externe, Badr Abde-
latty, a declarat miercuri cã
Mohamed Morsi se aflã “într-
un loc sigur, pentru securita-
tea sa”, cã este “tratat cu
demnitate” ºi cã nu este vizat,
“pentru moment, de vreo
anchetã” penalã.

Israelul a arestat un copil
de 5 ani

Activiºtii israelieni pentru
drepturile omului acuzã militarii
de reþinere ilegalã în Cisiorda-
nia a unui copil palestinian de
cinci ani, care a aruncat cu o
piatrã. Din imaginile realizate
de un angajat al organizaþiei
“B’Tselem” se vede cum ºapte
soldaþi înconjoarã un copil care
plânge ºi pe care îl urcã apoi
într-un vehicul militar. Mai
târziu a fost arestat ºi tatãl
bãiatului, care a fost legat la
mâini ºi la ochi pe timpul
detenþiei. Împreunã au fost duºi
la un post de control al armatei,
unde au fost reþinuþi cel puþin 2
ore. Copilul a recunoscut într-un
interviu televizat cã a aruncat
cu o piatrã, doar cã, a spus el,
intenþiona sã nimereascã într-un
câine, ºi nu soldaþii.

Mutarea Concordiei va
costa 500 milioane Euro

Îndepãrtarea epavei Costa
Concordia de pe þãrmurile
insulei italiene Giglio va costa
500 de milioane de euro, de
douã ori mai mult decât se
estimase iniþial. La 18 luni de
la dezastru, vasul este încã
aplecat pe partea dreaptã, la
micã distanþã de mal. Se
preconizeazã cã va fi repus pe
linia de plutire în septembrie,
iar apoi va fi tractat într-unul
din porturile învecinate. În
iulie 2012, proprietarii compa-
niei Costa Crociere, spuneau cã
lucrãrile de mutare a navei se
vor ridica la cel mult 236 de
milioane de euro. În ianuarie,
deja suma crescuse la 400 de
milioane de euro. Costa Con-
cordia a naufragiat pe malul
insulei Giglio la data de 13
ianuarie 2012, având la bord
4229 de persoane, pasageri ºi
membri ai echipajului. Dintre
acestea, 32 de persoane ºi-au
pierdut viaþa. Procesul cãpita-
nului Francesco Schettino va
avea prima înfãþiºare la data
de 17 iulie.

Bugetul destinat proiectelor pen-
tru climã va creºte la nivel euro-
pean de la 50 miliarde de euro, cât
a fost în perioada 2007 - 2013, la
aproximativ 200 miliarde de euro
pentru intervalul 2014-2020, ur-
mând sã se axeze pe trecerea la o
economie cu emisii scãzute de car-
bon ºi pe promovarea adaptãrii la
schimbãrile climatice, se aratã într-
un comunicat remis ieri de cãtre
Fundaþia TERRA Mileniul III. “Miza
pentru România o reprezintã suma
de aproximativ 8 miliarde de euro,
pe care nu o vom putea accesa în

Bugetul UE pentru climã -
la 200 miliarde de euro

viitorul exerciþiu financiar dacã vom
identifica cele mai bune mãsuri de
intervenþie cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon” a decla-
rat Lavinia Andrei, preºedinte TER-
RA Mileniul III. Fundaþia a organi-
zat, joi, seminarul “Parteneriat pen-
tru implementarea Strategiei Euro-
pa 2020”, temele principale abor-
date referindu-se la viitoarea pe-
rioadã de programare a fondurilor
europene 2014 - 2020 ºi la obliga-
þiile României privind schimbãrile
climatice. În cadrul întâlnirii s-a pus
accentul pe necesitatea cooperãrii

dintre autoritãþile publice ºi so-
cietatea civilã, pentru stabilirea
direcþiilor de acþiune ºi a priori-
tãþilor de investiþii ale României.
În acest sens, Ministerul Mediu-
lui ºi Schimbãrilor Climatice ºi
Fundaþia TERRA Mileniul III au
semnat un acord de cooperare
pentru a sprijini ºi promova pro-
iectele ce vizeazã combaterea
schimbãrilor climatice.

Uitaþi de Dubai: cea mai mare clãdire din lume se aflã de acum de China. Este
vorba de o uriaºã construcþie de formã pãtratã, din sticlã ºi oþel, care va gãzdui
magazine, birouri ºi o falsã plajã cãtre ocean, dotatã cu un ecran gigantic pe care
vor putea fi proiectate apusuri de soare. Clãdirea-mamut New Century Global Cen-
ter, inauguratã luna trecutã în oraºul Chengdu, din Sichuan (sud-vestul þãrii), are o
suprafaþã desfãºuratã de 1,7 milioane de mp, depãºind astfel recordul stabilit ante-
rior de aeroportul internaþional din Dubai, de 1,5 milioane mp. Înaltã de 100 de
metri, cu o lungime de 500 de metri, noua clãdire semnalizeazã rãspândirea creºterii
din regiunile mai prospere din estul ºi sudul Chinei faþã de cele din vest. Centrul din
Chengdu, care este susþinut de autoritãþile locale, va dispune în final de birouri,
hoteluri, magazine ºi un parc, toate sub acelaºi acoperiº.

Chinezii au construit cea mai mare clãdire din lume

SUA s-au arãtat, joi, „foarte dez-
amãgite” de faptul cã Beijingul nu
l-a livrat pe Edward Snowden,
fost consultant al NSA, care a dez-
vãluit vastul program american de
supraveghere. Adjunctul secreta-
rului de stat american, William
Burns, a afirmat, în cursul unei
conferinþe de presã, cu oficiali
chinezi, cã gestionarea dosarului
de cãtre Beijing nu are „coerenþã”
cu apelurile recente la o mai bunã
cooperare între cele douã þãri. Wil-
liam Burns a spus cã Beijingul ºi
Washingtonul s-au pus de acord,
în cursul întâlnirii preºedinþilor lor,
în California, luna trecutã, pentru
a conlucra de o manierã ireproºa-
bilã. „De aceea am fost foarte dez-
amãgiþi de maniera autoritãþilor de
la Beijing ºi Hong Kong, unde s-a
gestionat afacerea Snowden, de
a submina eforturile noastre pen-
tru stabilirea încrederii necesare
rezolvãrii chestiunilor dificile”, a
declarat William Burns, dupã o reu-
niune anualã între reprezentanþii
celor douã þãri. Gestiunea acestui
dosar nu a fost în concordanþã cu
spiritul de la Sunnylands, locul în
care s-au întâlnit preºedintele chi-
nez ºi american, la începutul lunii
iunie, a mai spus el. Reprezentan-
tul chinez, Yang Jiechi, aflat alã-

turi de William Burns, a spus cã
decizia Beijingului în privinþa lui
Snowden, care a fãcut dezvãluiri
asupra spionajului Washingtonu-
lui, asupra reþelelor de internet chi-
neze, a suscitat emoþii în China.
Hong Kong-ul a gestionat dosarul
Snowden, în conformitate cu le-
gea, ºi tratamentul sãu nu suferã
nici un fel de reproº, a mai spus
Yang Jiechi, figurã importantã a
diplomaþiei chineze. Dupã dezvã-
luirile fãcute, Edward Snowden,
fost consultant al Agenþiei Ameri-
cane de Informaþii, NSA, a fugit
din SUA pentru a se refuzia la
Hong Kong, teritoriu pe care l-a
pãrisit la 23 iunie, fãrã a se fi exe-
cutat mandatul de arest, emis de
Washington împotriva sa. Cãutat
de Washington pentru spionaj, el
s-a aflat în zona de tranzit a aero-
portului ªeremetievo, din Mosco-
va, paºaportul sãu american fiind
anulat de cãtre Washington. Ve-
nezuela s-a oferit sã îl gãzduias-
cã, ca ºi Nicaragua ºi Bolivia, dar
nici un semnal de plecare a ame-
ricanului spre una din aceste þãri
nu a fost confirmat. Guvernul de
la Caracas nu a primit încã rãs-
puns de la Edward Snowden la
oferta de azil, a menþionat joi mi-
nistrul venezuelean pentru Afaceri

Externe, Elias Jaua, care partici-
pa la Montevideo, la summit-ul
Mercosur. Preºedintele venezue-
lean, Nicolas Maduro, a oferit „azil
umanitar” lui Snowden, sãptãmâ-
na trecutã, ºi a declarat luni cã
acesta va decide când va ajunge
la Caracas. Ministrul Elias Jaua a
anunþat cã þãrile Mercosur, reu-
nite joi ºi vineri în summit-ul de
la Montevideo, vor emite o rezo-
luþie privind spionajul, azilul poli-
tic ºi ofensa adusã preºedintelui
bolivian, Evo Morales. Acesta a
avut interdicþie sãptãmâna trecu-
tã de a survola Franþa, Italia, Spa-
nia ºi Portugalia, sub bãnuiala cã
îl transportã în avion pe Edward

Snowden, cel care a dezvãluit cã
NSA supraveghea comunicaþiile
telefonice a milioane de americani
ºi, de asemenea, comunicaþiile te-
lefonice strãine. NSA avea, de ase-
menea, între obiectivele instituþi-
onale urmãrite, inclusiv Uniunea
Europeanã ºi reprezentanþele di-
plomatice aliate SUA. În ultimul
moment, aflãm cã Snowden a
cerut azilº politic temporar în
Rusia ºi purtãtorul de cuvânt al
Preºedinþiei Ruse a declarat pen-
tru agenþia Interfax cã “Snowden
poate rãmâne teoretic în Rusia,
dacã renunþã totalmente la activi-
tãþile sale, care l-au fãcut un paria
în faþa autoritãþilor americane.

WWWWWashingtonul se aratã „dezamãgit” de atitudineaashingtonul se aratã „dezamãgit” de atitudineaashingtonul se aratã „dezamãgit” de atitudineaashingtonul se aratã „dezamãgit” de atitudineaashingtonul se aratã „dezamãgit” de atitudinea
Beijingului în afacerea SnowdenBeijingului în afacerea SnowdenBeijingului în afacerea SnowdenBeijingului în afacerea SnowdenBeijingului în afacerea Snowden

Piloþii avionului companiei Asiana
214, care s-a prãbuºit sãptãmâna tre-
cutã la aterizarea pe aeroportul din
San Francisco, au discutat despre
viteza prea redusã a aparatului abia
în ultimele secunde de dinaintea im-
pactului, iar avionul nu a avut nici o
problemã de naturã mecanicã, au
anunþat autoritãþile americane, dupã
analiza datelor de pe cutiile negre,
experþii considerând cã informaþiile
disponibile pânã în prezent par sã
indice o eroare de pilotaj. “Nu existã
nici o menþiune despre vitezã pânã
în ultimele secunde de dinainte de
impact, atunci când avionul era la
numai 30 de metri de sol”, a preci-
zat Deborah Hersman, preºedinta
Agenþiei americane pentru siguranþa
transporturilor (NTSB). Potrivit pri-
melor concluzii ale anchetei, avionul
avea o vitezã prea micã ºi zbura prea
jos, iar piloþii au luat prea târziu de-
cizia sã rateze aterizarea ºi sã ia alti-
tudine. Înregistrarea audio aratã cã
doi dintre piloþi au cerut succesiv sã

Accidentul de la San
Francisco: eroare de pilotaj

se rateze aterizarea cu numai trei se-
cunde înainte de impact. NTSB mai
precizeazã cã, dupã analiza datelor
de pe cutiile negre, s-a constatat cã
avionul nu avea nicio problemã teh-
nicã, inclusiv sistemul autothrottle,
care menþine viteza constantã, func-
þionând normal. Piloþii susþin cã au
activat autothrottle ºi astfel au cre-
zut cã viteza normalã pentru ateriza-
re, de 252 de km/orã, era controlatã
de acest sistem. Investigatorii încear-
cã acum sã determine dacã sistemul
chiar a fost activat, ei suspectând cã
piloþii nu au executat comenzile co-
rect. Pilotul care executa aterizarea
era încã în curs de instruire pe Bo-
eing 777, în timp ce copilotul sãu
instructor se afla la primul sãu zbor
de formare pe acest tip de avion.
Accidentul s-a soldat cu moartea a
douã adolescente chineze ºi cu rãni-
rea a 182 de persoane. Avionul, care
zbura pe ruta Shanghai- Seul - San
Francisco, avea la bord 291 de pa-
sageri ºi 16 membri ai echipajului.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de pro-
prietari interesatã
de o femeie de ser-
viciu cu normã de
2 ore/zi, 5 zile pe
sãptãmânã. Relaþii
la telefon: 0748/
239.924.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

MEDITAÞII
Meditez limba
românã, orice
nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matemati-
cã orice nivel. Tele-
fon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acope-
riºuri, subzidiri,
garduri, pavaje,
hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii,
finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Ofer consultanþã
juridicã. Telefon:
0766/ 707.050.
D e z m e m b r e z
Fiat Bravo 1,2/
1,6V, an fabrica-
þie 2000. Telefon:
0760/769.245.

Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
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. Te-
lefon: 0724/ 558.703.

Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere 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 deco-
mandate, cart.
Rovine zona J-uri,
47 mii Euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând aparta-
ment 3 camere,
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.

3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 56.000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
La Filiaºi vând
apartament 3 ca-
mere decomanda-
te ºi casã + teren.
Telefon: 0766/
577.828.

CASE
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Tele-
fon: 0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã.
Telefon: 0727/
159.492.
Vând casã Mofleni.
Telefon: 0769/
669.364.

Casã Craiova 5
camere, 2 bãi,
bucãtãrie, încãl-
zire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb
2 apartamente, 2
camere sau vari-
ante. Telefon:
0746/498.818.
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
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
PARCELE 400
mp, Podari, între
case, în construc-
þii, utilitãþi, preþ 8
Euro/mp, neg.
Telefon: 0765/
680.890.
Vând teren in-
travilan Iºalni-
þa + motosapã
Telefon: 0766/
820.993.

Vând teren 412
m.p. intravilan,
zona ANL (Parc)
preþ negociabil.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preaj-
ba 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 ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de la-
cul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641;
0723/591.673.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
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ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
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anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
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Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
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9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând loc de
casã, ªimnicu
de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500
mp, cu posibili-
tate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã
ieºire, dechidere
34 m, paralel cu
drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie super-
bã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren cen-
tura Nord 600
mp, 35 euro/
mp, negociabil.
Telefon: 0722/
531.426.

Vând teren intra-
vilan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ conve-
nabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon:
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. Tele-
fon: 0763/465.657.
Vând Peugeot
307, Diesel, 2004,
preþ 3200 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, 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 KIA SPOR-
TAGE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.

Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã,
capacitate 6,5
tone, preþ negocia-
bil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/
995.594.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon.
0751/ 403.323.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Ca-
dou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/
415.863. 0765/
027.337.
Vând pui Ciobã-
neºti Mioritici 400
Lei. Telefon: 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 In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã) preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã  pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.

Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu tera-
sã ºi dependinþe,
zona Tribunalul
Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã au-
toturism, material
gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
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. Tele-
fon: 0741/473.338.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.

Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 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
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse ºi
douã pe o parte.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2  lei/
buc. Telefon: 0251/
415.863; 0765/
027.337.

Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 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.
Filiaºi - se vinde re-
staurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.
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 aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
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. Tele-
fon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 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 ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei;
vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.

Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând avantajos
centralã 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 ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
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 sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi culoa-
re deosebite. Telefon:
0741/772.627.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, maximum
etajul 2. Telefon:
0748/195.954.
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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

OFER spre închirie-
re spaþiu pretabil
foarte bine pentru
Cabinet Medical sau
sediu firmã. Telefon:
0729/884.757.
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
semidecoman-
dat Calea Bucu-
reºti, etj. 2, tot
confortul. Tele-
fon: 0744/270.085.
Închiriere sau co-
laborare pentru
termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.

Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, 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 preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri.
Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bã-
uturi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MULÞUMIRI

Barbu Bohoreanu
mulþumeºte din su-
flet tuturor celor ce
i-au fost alãturi cu
inima ºi cu gândul
în dureroasele mo-
mente pricinuite de
plecarea într-o altã
lume a bunei lui
soþii, Coca.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut
jumãtatea. Sunã-
mã: 0754/630.012.

DIVERSE
Ofer gratis gospodã-
rie ºi teren unei per-
soane (familii) nevo-
iaºe dar serioase sã
ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Tele-
fon: 0351/ 809.908.

Primãria comunei
Bucovãþ ºi Consi-
liul Local Bucovãþ
anunþã scoaterea
la licitaþie pentru
închiriere a clãdirii
în suprafaþã de 80
mp ºi 289 mp teren
aflate în domeniul
public al comunei
Bucovãþ, satul Sãr-
bãtoarea. Licitaþia
va avea loc în data
de 30.07.2013,
ora 14.00, la se-
diul Primãriei Bu-
covãþ. Caietul de
sarcini poate fi
achiziþionat de la
sediul Primãriei
Bucovãþ unde vor
fi depuse ºi ofer-
tele pânã pe data
de 29.07.2013,
ora 14.00. Relaþii
suplimenrtare se
pot afla la numã-
rul de telefon:
0251/ 360.285.

Primãria comunei
Bucovãþ ºi Consi-
liul Local Bucovãþ
anunþã scoaterea
la licitaþie pentru
concesionare  a
suprafeþei  de 656
mp  teren aflat în
domeniul public al
comunei Buco-
vãþ, satul Buco-
vãþ. Licitaþia va
avea loc în data
de 30.07.2013,
ora 13.00, la se-
diul Primãriei Bu-
covãþ. Caietul de
sarcini poate fi
achiziþionat de la
sediul Primãriei
Bucovãþ unde vor
fi depuse ºi ofer-
tele pânã pe data
de 29.07.2013,
ora 13.00. Relaþii
suplimenrtare se
pot afla la numã-
rul de telefon:
0251/ 360.285.

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.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Tele-
fon: 0762/603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova, si-
tuatã în Valea Vlãi-
cii (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.



14 / cuvântul libertãþii sp   rt sâmbãtã, 13 iulie 2013

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Tenismenul Victor Hãnescu, locul
51 ATP, l-a învins, ieri, cu scorul de
7-5, 6-2, pe francezul Benoit Paire, lo-
cul 27 ATP ºi cap de serie numãrul 4,
calificându-se în semifinalele turneu-
lui Mercedes Cup de la Stuttgart, cu
premii în valoare de 467.000 de euro,
disputat pe zgurã. Hãnescu a avut

Se simte bine pe zgura nemþeascã

VVVVVictor Hãnescu,ictor Hãnescu,ictor Hãnescu,ictor Hãnescu,ictor Hãnescu,
în semifinale la Stuttgartîn semifinale la Stuttgartîn semifinale la Stuttgartîn semifinale la Stuttgartîn semifinale la Stuttgart

A impresionat la Euro Under 21
în iunie, acolo unde a fost titular în
naþionala Spaniei ºi a câºtigat
trofeul cu ”Rojita”. Real Madrid
a oficializat ieri transferul lui Il-
larramendi, jucãtor pentru care
a plãtit nu mai puþin de 30 de
milioane de euro, plus alte taxe,
anunþã presa din Spania. Jucã-
torul a semnat un contract va-
labil pentru 5 sezoane ºi va in-
tra în lotul echipei încã din
aceastã sãptãmînã, nu înainte
de a efectua vizita medicalã.
Mijlocaºul de 23 de ani a mai
jucat în cariera sa la Real Socie-
dad, atît pentru prima, cît ºi pen-

Real Madrid l-a cumpãrat
pe „noul Xabi Alonso”

tru a doua echipã. Fotbalistul a tre-
cut pe la toate grupele de juniori ale

naþionalei Spaniei. Asier Illarramendi
nu a reuºit sã înscrie nici un gol pen-
tru prima echipã a lui Real Socie-
dad. Asier Illarramendi s-a despãrþit
cu lacrimi de Real Sociedad. Jucã-
torul a plâns la conferinþa de presã,
catalogând oferta madrilenilor drept
o „oportunitate unicã ºi de nerefu-
zat”. Mijlocaºul a povestit ºi cum s-
a realizat mutarea: ”Eram în vacanþã
cînd am auzit de interesul Madridu-
lui. Decizia n-a fost simplã, eu am
ajuns ce sunt datoritã celor de la So-
ciedad. Nu mi-a fost uºor sã plec,
dar cred ca am ales corect, e o ºansã
unicã, ce nu se putea refuza”, a spus
Illarramendi.

Campionatul Mondial de tineret
U20 din Turcia a ajuns la final. Dupã
ce a trecut cu 2-1 de Ghana, campioa-
na ediþiei din 2009, în semifinale,-
 Franþa a ajuns în ultimul act al com-
petiþiei, acolo unde va da piept cu U-
ruguay, echipã care a învins revela-
þia Irak în penultima rundã, cu 7-6,
dupã loviturile de departajare, dupã
1-1 în timpul regulamentar. Ghana ºi
Irak vor juca finala micã a Mondialu-
lui U20, pe Turk Telecom Arena, din
Istanbul, de la ora 18, pentru un loc
pe podiumul competiþiei. Sâmbãtã, 13

În seara aceasta, la Istanbul

Uruguay ºi Franþa îºi disputã
titlul mondial la under 20

iulie, Franþa ºi Uruguay îºi disputã
titlul mondial ora 21. Francezii, cu -
Digne, recent cumpãrat de Monaco,
cu Umtiti (Olympique Lyon), cu Kon-
dogbia (Sevilla) ºi Pogba (Juventus),
plus atacantul Sanogo, proaspãt
achiziþionat de Arsenal, sunt favoriþi
la titlu, deºi nici Uruguayul nu este
un adversar slab, dupã ce a eliminat
marea favoritã Spania în sferturile de
finalã. Oricare dintre cele douã echi-
pe naþionale va câºtiga turneul, va fi
o premierã, nici Franþa, nici Uruguay
ne mai cucerind titlul mondial la U20.

Federaþia Europeanã de Handbal a comu-
nicat vicecampioanei României, HCM Baia
Mare, cã va organiza turneul de calificare
pentru Liga Campionilor, grupa 3, în Sala
Sporturilor „Lascãr Panã”, din Baia Mare.
Alãturi de formaia bãimãreanã, la turneu vor

Sâmbãtã
Digi Sport 1
10:00, 13:30 – MOTO GP – Antrenament ºi califi-

cãri Marele Premiu al Germaniei / 17:00 – AUTOMO-
BILISM – Formula 3: cursa 1 (Silverstone/Anglia) /
18:00 – AUTOMOBILISM – GT Open: cursa 1 (Sil-
verstone) / 19:30 – CURSE DE MAªINI – Porsche
Carrera Cup: cursa 1 (Nurnberg/Germania) / 21:00 –
CICLISM – Turul Sibiului: etapa a 2-a / 0:30 – FOT-
BAL – Camp. Braziliei: Fluminense – Internacional.

Digi Sport 2
15:30 – AUTOMOBILISM – DTM: calificãri

(Nurnberg).
Dolce Sport 2
20:00 – ATLETISM – EAA Heusten-Zolder (Bel-

gia).
Sport.ro
21:00 – FOTBAL – Meci amical: Dortmund –

nevoie de o orã ºi 12 minute pentru a
înregistra ce mai bunã performanþã a
sa în acest an, calificarea în penulti-
mul act al unui turneu ATP. Este a
patra victorie din tot atâtea meciuri
contra lui Paire, toate pe zgurã, dupã
cele de la Oeiras, anul acesta, ºi la
Roland Garros ºi Nice, ambele în

2011. Viitorul adversar al jucãtorului
român va fi stabilit în urma meciului
dintre francezul Gael Monfils, locul
60 ATP, ºi germanul Philipp Koh-
lschreiber, locul 25 ATP ºi cap de serie
numãrul 2. Calificarea în semifinale
este recompensatã cu 21.130 de euro
ºi 90 de puncte ATP.

Confederaþia de fotbal a Americii de Nord, Centrale ºi
Caraibelor (Concacaf) a deschis o anchetã în legãturã cu o
tentativã de corupþie ce i-a vizat pe doi jucãtori ai naþionalei
din Belize, înainte de meciul cu SUA, de marþi, de la Gold
Cup. „Concacaf a fost notificatã în legãturã cu o tentativã de
corupþie ce i-a vizat pe jucãtorii din Belize, Woodrow West
ºi Ian Gaynair, la 7 iulie, cu douã zile înainte de meciul din
grupa A a Gold Cup, cu Statele United, programat la Portland”

Tentativã de corupþie la Gold Cup
se aratã într-un comunicat al forului. Concacaf a precizat cã
jucãtorii au informat oficialii Concacaf imediat dupã tentati-
va de corupþie. Confederaþia a deschis o anchetã alãturi de
FIFA ºi persoana responsabilã pentru tentativa din 7 iulie a
fost identificatã. „Nu putem sã dãm mai multe detalii” a men-
þionat Concacaf, mulþumindu-le totodatã lui West ºi Gaynair
pentru „dãruirea lor în menþinerea integritãþii sportului”. SUA
a câºtigat meciul de cu Belize cu scorul de 6-1.

Handbal, Liga Campionilor

HC Baia Mare va juca acasã turneul de calificare în grupe
mai participa formaþiile daneze Viborg ºi Hol-
stebro ºi câºtigãtoarea barajului dintre Mu-
ratpasa (Turcia) ºi Sercodak Dalfsen (Olan-
da). Întrecerile vor avea loc în sistem semi-
finale-finale ºi se vor desfãºura pe 14 ºi 15
septembrie. HCM n-a avut prea multã ºansã

la tragerea la sorþi, urmând sã joace în semi-
finale cu cel mai puternic adversar, Viborg.
Formaþia clasatã pe locul 1 se calificã în Gru-
pa A din Liga Campionilor, unde sunt deja
repartizate Gyor, campioana Europei, Thu-
ringer(Germania) ºi Hypo Viena (Austria).

Echipele de pe pe locurile 2 ºi 3 se calificã în
turul 3 din Cupa Cupelor, iar ultima clasatã
va juca în turul 2 din Cupa Cupelor. HCM
Baia Mare e singura reprezentantã a Româ-
niei în Liga Campionilor în ediþia viitoare, dupã
ce campioana, Oltchim, practic s-a desfiinat.

Bursaspor.
GSP TV
12:00 – JUDO – Grand Prix / 17:00 – FOTBAL –

Meci amical: Preston – Liverpool.
TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã: Steaua –

Baia Mare.
PRO TV
0:00 – BOX: Viorel Simion – Lee Selby.
Eurosport
12:00 – VOLEI – Universiada de la Kazan (Ru-

sia): masculin, sferturi de finalã / 14:45 – CICLISM –
Turul Franþei: etapa a 14-a (Saint Pourcain sur Sioule
– Lyon) / 18:45 – FOTBAL (F) – Campionatul Euro-
pean, faza grupelor (în Suedia): Italia – Danemarca /
21:00 – FOTBAL – Finala CM Under 20 (Turcia):
Uruguay – Franþa.

Eurosport 2
8:00 – ÎNOT – Universiada de la Kazan:  etapa a

4-a / 14:00, 17:00 – VOLEI – Universiada de la Kazan:
feminin, semifinale / 21:30 – FOTBAL (F) – Campio-
natul European, faza grupelor: Finlanda – Suedia.

Duminicã
Digi Sport 1
12:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Germa-

niei: toate clasale / 19:30 – CICLISM – Turul Sibiu-
lui: etapa a 3-a / 22:00, 0:30 – FOTBAL – Camp.
Braziliei: Gremio – Botafogo, Vasco da Gama – Fla-
mengo.

Digi Sport 2
11:00 – CURSE DE MAªINI – Porsche Carrera

Cup: cursa 2 (Nurnberg) / 12:00 – AUTOMOBI-
LISM – Formula 3: cursa 3 (Nurnberg) / 14:15 –
AUTOMOBILISM – DTM: cursa propriu-zisã
(Nurnberg).

Sport.ro
16:30 – FOTBAL – Meci amical: Hansa – Bayern.

GSP TV
6:00 – FOTBAL – Camp. SUA: Portland – LA

Galaxy / 12:30 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Dinamo
Moscova – Volga / 18:00 – DRIFT – Camp. Naþio-
nal (Constanþa): etapa a 4-a / 20:00 – FOTBAL –
Camp. Rusiei: Kuban Krasnodar – Rubin Kazan.

Eurosport
12:15, 12:45 – CURSE DE MAªINI (Mugello/

Italia): prima ºi a doua cursã /  15:00 – CICLISM –
Turul Franþei: etapa a 15-a (Givors – Mont Ven-
toux) / 18:45, 21:00 – FOTBAL (F) – Campionatul
European, faza grupelor (în Suedia): Norvegia –
Olanda, Islanda – Germania.

Eurosport 2
6:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: Sydney Swans

– GWS Giants / 9:15, 14:00, 15:30 – KAIAC-CA-
NOE – Universiada de la Kazan / 17:00, 19:00 –
VOLEI – Universiada de la Kazan: masculin, semi-
finale.

40 de milioane de euro costã Illaramendi

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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La mai puþin de 24 de ore de
la finala Supercupei României,
Arena Naþionalã a gãzduit ºi
manºa secundã a partidei dintre
Astra ºi Domzale.

În faþa unei asistenþe extrem
de reduse, una estimatã cam la
1.000 de spectatori, formaþia
giurgiuveanã a acces fãrã a
întâmpina probleme deosebite în
turul doi preliminar al Europa
League (unde o aºteptau Pandu-
rii ºi Petrolul – calificate auto-
mat), repurtând încã o victorie în
faþa slovenilor, 2-0 dupã acel 1-0
de la mijlocul sãptãmânii trecute.

Kahinde Fatai a fost ghinios-
tul serii, nigerianul irosind nu
mai puþin de patru ocazii mari
doar în prima reprizã (10, 19, 23,
28). Oaspeþii au avut ºi ei douã
ºanse (6, 15), în fapt singurele
lor momente în care au fost pericu-
loºi, ambele rezolvate excelent de
Lung jr.

La pauzã s-a intrat cu un rezultat
alb, nu înainte ca Mãþel (37) sã
trimitã o “torpilã” de la 25 de metri,
deturnatã în corner de goalkeeper-ul
advers.

Imediat dupã odihnã giurgiuvenii
ºi-au vãzut misiunea mult simplifica-
tã, cei de la Domzale marcând în
propria poartã (50). Dobrovoljici ºi
portarul Vidmar au bîlbîit o minge
centratã de Enache, iar ultimul n-a
mai putut evita autogolul. Bukari a
risipit orice urmã de emoþie în
privinþa calificãrii în minutul 62, când
l-a învins pe acelaºi Vidmar din a
doua încercare. Goalkeeper-ul
parase lovitura de cap a mijlocaºului,
dar n-a mai putut face nimic la ºutul
acestuia din apropiere.

Tehnicianul Astrei, Daniel
Isãilã, a utilizat urmãtorii jucã-
tori: Lung Jr. – Mãþel, Ben Youssef,
A. Mureºan, Morais – Yahaya
(Bãrboianu 72), Bukari (Ivanovski
78), Takayuki – G. Enache (William
66), Fatai, Budescu.

Viitoarea oponentã a Astrei va fi
Omonia Nicosia (Cipru, locul 4 stagiu-
nea trecutã de campionat), formaþie
calificatã din oficiu în turul doi.

Ce surprizã! Contra &
co., “dublã” cu feroiezii
de la Vikingur

Pânã recent rivala localã a
Astrei, Petrolul lui Cosmin Contra

LIGA EUROPA – TURUL I PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

Mai degrabã Dom(jale), decât Domzale

Calificare facilã pentru AstraCalificare facilã pentru AstraCalificare facilã pentru AstraCalificare facilã pentru AstraCalificare facilã pentru Astra
Urmeazã, Omonia Nicosia

TPS Turku (Fin) – Jeunesse (Lux) 2-1 0-2
Differdange (Lux) – Laci (Alb) 2-1 1-0
Mika (Arm) – Rudar (Mun) 1-1 0-1
Linfield (Irl. N) – Fuglafjordur (Fer) 3-0 2-0
ASTRA GIURGIU – Domzale (Slv) 2-0 1-0
Levadia T. (Est) – Bala Town (ÞG) 3-1 0-1
Inter Turku (Fin) – Vikingur (Fer) 0-1 1-1
Qarabag (Azb) – Metalurg (Mac) 1-0 1-0
Khazar (Azb) – S. Wanderers (Mal) 1-0 1-1
Gefle (Sue) – Trans Narva (Est) 5-1 3-0
Vaduz (Lie) – Chikhura (Geo) 1-1 0-0
Botev Plovdiv (Bul) – Astana (Kaz) 5-0 1-0
Dudelange (Lux) – Milsami (Mol) 0-0 0-1
Aktobe (Kaz) – Gandzasar (Arm) 2-1 2-1
Zrinjski (Bos) – UE S. Coloma (And) 1-0 3-1
Honved (Ung) – Celik (Mun) 9-0 4-1
Pyunik (Arm) – Teteks (Mac) 1-0 1-1
Dinamo Minsk (Blr) – Kruoja (Lit) 5-0 3-0
Mariehamn (Fin) – Inter Baki (Azb) 0-2 1-1
Vojvodina (Srb) – Hibernians (Mal) 3-2 4-1
Kukesi (Alb) – Flora (Est) 0-0 1-1
Turnovo (Mac) – Suduva (Lit) 2-2 2 - 2

(3-2 pen.)
Skonto (Let) – FC Tiraspol (Mol) 0-1 1 - 0

(4-2 pen.)
Celje (Sln) – Tromso (Nor) 0-2 2-1
Zilina (Slc) – Kutaisi (Geo) 3-3 3-0
Ventspils (Let) – Airbus (ÞG) 0-0 1-1
Irtysh (Kaz) – Levski (Bul) 2-0 0-0
Liepajas (Let) – Prestatyn (ÞG) 1-2 2-1

(3-4 pen.)
Dacia Chiºinãu (Mol) – Teuta (Alb) 2-0 1-3
St. Patrick’s (Irl) – Zalgiris (Lit) 1-2 2-2
Libertas (San M) – Sarajevo (Bos) 1-2 0-1
Mladost (Mun) – Videoton (Ung) 1-0 1-2
Malmo (Sue) – Drogheda (Irl) 2-0 0-0
Rosenborg (Nor) – Crusaders (Irl. N) 7-2 2-1
Valletta (Mal) – La Fiorita (San M) 1-0 3-0
FC S. Coloma (And) – Breidablik (Isl) 0-0 0-4
Glentoran (Irl N) – KR Reykjavik (Isl) 0-3 0-0
Torshavn (Fer) – Vestmannaeyja (Isl) 0-1 1-1

Rezultate complete
în tur

ASTRA – Omonia Nicosia (Cip)
Levadia Tallinn (Est) – PANDURII
PETROLUL – Vikingur (Fer)
Skonto (Let) – Slovan Liberec (Ceh)
Inter Baki (Azb) – Tromso (Nor)
Cernomoreþ Odesa (Ucr) – Dacia Chiºinãu (Mol)
Qarabag (Azb) – Piast Gliwice (Pol)
Anorthosis (Cipru) – Gefle (Sue)
Senica (Slc) – Mladost (Mun)
Hajduk Split (Cro) – Turnovo (Mac)
Rijeka (Cro) – Prestatyn (ÞG)
ªahtior Soligorsk (Blr) – Milsami (Mol)
Rosenborg (Nor) – St. Johnstone (Sco)
Sturm Graz (Aus) – Breidablik (Isl)
Sarajevo (Bos) – Kukesi (Alb)
Maccabi Haifa (Isr) – Khazar (Azb)
Steaua roºie (Srb) – Vestmannaeyja (Isl)
Thun (Elv) – Chikhura (Geo)
Slask Wroclaw (Pol) – Rudar (Mun)
Valletta (Mal) – FC Minsk (Blr)
Ventspils (Let) – Jeunesse (Lux)
Malmo (Sue) – Hibernian (Sco)
Zalgiris (Lit) – Pyunik (Arm)
Dinamo Minsk (Blr) – Lokomotiva Zagreb (Cro)
Vojvodina (Srb)  – Honved (Ung)
Irtysh (Kaz) – Siroki Brijek (Bos)
Hodd (Nor) – Aktobe (Kaz)
Olimpija Ljubljana (Sln) – Zilina (Slc)
KR Reykjavik (Isl) – Standard Liege (Bel)
Differdange (Lux) – Utrecht (Ola)
Xanthi (Gre) – Linfield (Irl. N)
Zrinjski (Bos) – Botev Plovdiv (Bul)
Dila Gori (Geo) – Aalborg (Dan)
Honka (Fin) – Lech Poznan (Pol)
Beroe (Bul) – Hapoel Tel Aviv (Isr)
IFK Goteborg (Sue) – Trencin (Slc)
Stomsgodset (Nor) – Debrecen (Ung)
Jagodina (Srb) – Rubin Kazan (Rus)
Sparta Praga (Ceh) – Hacken (Sue)
Trabzonspor (Tur) – Derry City (Irl. N)

Echipele notate boldat au acces direct în
turul doi.

Partidele se vor disputa într-o dublã manºã, în
18 ºi 25 iulie.

PROGRAM TURUL II

nu îi va înfrunta în turul doi pe
finlandezii de la Inter Turku, aºa
cum spuneau toate calculele hârtiei,
ci pe mult mai modesta Vikingur,
deþinãtoarea Cupei Insulelor Feroe.
“Pescarii” au dat lovitura chiar în
deplasare, câºtigând cu 1-0, dupã
1-1 în prima manºã. Mijlocaºul
Hanus Jacobsen a fost eroul fero-
iezilor, acesta aducând calificarea
dintr-un penalty, în minutul 78.

Hunt, “viza” de Tg. Jiu
a Levadiei

Calificatã în turul doi, ca ºi
Petrolul, din oficiu, Pandurii se vor

duela cu estonienii de la Levadia
Tallinn, care au eliminat pe Bala
Town (Þara Galilor). Învinºi în tur,
în Regat, scor 0-1, ex-sovieticii au
triumfat cu 3-1 joi searã, graþie
unei evoluþii de excepþie a vârfului
Rimo Hunt (foto centru), hattrick
în minutele 6, 21 ºi 50. Galezii nu
au putut spera prea mult la o
calificare miraculoasã, deoarece
golul lor a cãzut târziu, abia în
minutul 89.

“Este o calificare normalã. Nu s-a pus
nici o clipã la îndoialã valoarea noastrã în
comparaþie cu cea a adversarului, dar am
senzaþia cã a lipsit ceva astãzi, nu am avut
agresivitatea necesarã la fiecare meci. Pu-
team primi gol al începutul meciului ºi altele
ar fi fost datele problemei. E adevãrat însã
cã am avut ºi foarte multe ocazii pe care le-
am ratat. E o calificare importantã, merita-
tã. Mai sunt multe lucruri de pus la punct.
Cu Omonia ºansele sunt egale, 50-50”.

Daniel Isãilã – tehnician Astra.

Fane Stoica,
ºi el în runda a doua

Pe lângã cele trei
echipe din Liga I,
România este repre-
zentatã în competiþie
ºi de ªtefan Stoica,
fostul antrenor al
Universitãþii Craiova
ºi al Podariului.
Doljeanul originar din
Negoieºti a pus
umãrul la calificarea
moldovenilor de la
Milsami Orhei, 0-0
dupã 1-0 teren
propriu cu luxembur-
ghezii de la Dudelan-
ge. Viitoarea adver-
sarã a celor de la
Milsami este formaþia
bielorusã ªahtior
Soligorsk.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pandurii Târgu Jiu a mai reali-
zat ieri două transferuri importan-
te. Doriţi în trecut şi de Dinamo,-
 Eric de Oliveira şi Nicandro Bre-
eveld vor ajunge să evolueze în
sezonul viitor de Europa League la
formaţia gorjeană. Cei doi au fost
ceruţi de Cristi Pustai, care îi cu-
noaşte din perioada în care i-a an-
trenat la Gaz Metan. Eric (27 de
ani) este cotat de transfermarkt la
900.000 de euro şi umple golul lă-
sat prin plecarea lui Răduţ. Eric a
evoluat în 140 de meciuri pentru
formaţia din Mediaş şi a marcat 40
de goluri, acum două sezoane ju-
când în Ucraina, la Karpaty Lvov.
Breeveld (26 de ani) este de 2 ani
la Mediaş, unde a strâns 53 de
meciuri reuşind două goluri, am-
bele în sezonul trecut. Ambii jucă-
tori evoluează ca mijlocaşi, brazi-

Concordia a făcut o acţiune la TAS
pentru revocarea barajului cu Rapid

Tehnicianul Ionuţ Chirilă a declarat, ieri, că gruparea
Concordia Chiajna a apelat la TAS pentru revocarea ho-
tărârii cu privire la disputarea barajului cu Rapid, consi-
derând că din punct de vedere legal echipa giuleşteană
nu poate juca în primul eşalon. „Vom juca din fair-play
acest meci. Concordia Chiajna a făcut o acţiune la TAS
ieri, privind suspendarea şi revocarea acestui baraj pe
considerente de nelegalitate. Comisia Naţională de Licen-
ţiere a anulat dreptul de joc al Rapidului printr-o hotărâre
definitivă pe care Rapidul a pierdut-o, inclusiv la Comi-
sia de Apel. Din punct de vedere legal Rapid nu poate
juca în Liga I în anul competiţional 2013-2014. Rapid a
făcut apel, a pierdut şi, nemergând la TAS, acea decizie
a devenit definitivă şi irevocabilă” a spus Chirilă. El a
menţionat că echipa Concordia Chiajna, spre deosebire
de Rapid, are dreptul de a evolua în Liga I: „Concordia
poate juca pentru că există o hotărâre a Comitetului Exe-

cutiv, din 6 iulie, în care se spune că pentru completarea
locurilor vacante, atunci când o echipă nu are licenţă,
prima formaţie după linie va completa locul al 18-lea.
Acest baraj nu îşi are sensul”. Chirilă a precizat că gru-
parea Concordia a făcut şi un demers la FRF pentru
revocarea hotărârii privind disputarea barajului. Tehni-
cianul a adăugat că este convins că echipa sa va avea
câştig de cauză la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. El a
subliniat că, în cazul în care Concordia va pierde bara-
jul, toate adversarele Rapidului vor apela la TAS. „Sută
la sută vom câştiga la TAS. Dacă noi pierdem acest ba-
raj, sunt convins că fiecare echipă care va juca împotri-
va Rapidului începând cu prima etapă va contesta la TAS
rezultatul” a spus Ionuţ Chirilă. Formaţia Concordia
Chiajna întâlneşte, astăzi, de la ora 21.00, pe Stadionul
Dinamo, echipa Rapid, într-un meci de baraj pentru
menţinerea în Liga I.

Mult aşteptata Adunare Gene-
rală a Asociaţiei Judeţene de Fot-
bal Dolj este programată astăzi,
de la ora 11, în amfiteatrul Fa-
cultăţii de Mecanică din Craiova.
Preşedintele AJF Dolj, Silviu Bog-
dan (foto), spune că forul pe care
îl conduce îşi propune transpa-
renţă totală şi adoptarea unor idei
care să ducă la progresul fotba-
lului din judeţ, intrat într-o criză
în ultimii ani, dar care se vrea
resuscitat. Pentru ac est luc ru
sunt invtaţi să c ontribuie toţi
membri afiliaţi, conform motto-
ului adoptat de noua conducere:
„Împreună pentru fotbalul dol-
jean”. Pe ordinea de zi a Adunării
Generale se află punctele: 1. Ra-
portul Biroului Executiv privind
activitatea pe perioada de la ulti-

Adunarea Generală a AJF
Dolj are loc astăzi

ma Adunare Generală; 2. Prezen-
tarea bilanţului contabil pe anul
precedent şi aprobarea prin vot a
acestuia; 3. Prezentarea şi apro-
barea prin vot a raportului Comi-
siei de Cenzori; 4.  Prezentarea
şi aprobarea planului anual de
activitate ş i bugetului anual de
venituri şi cheltuieli; 5. Examina-
rea propunerilor de modificare a
statutului AJF Dolj; 6. Admiterea,
suspendarea şi/sau excluderea
membrilor AJF Dolj, după caz;
7. Prezentarea şi aprobarea sis-
temului competiţional 2013 -
2014; 8. Punerea în discuţie şi
aprobarea cererilor primite de
AJF Dolj din partea unor membri
pentru înscrierea în Liga a IV-a
şi a V-a; 9. Prezentarea şi apro-
barea noii sigle a AJF Dolj.

Revine în Ligue I după un an

Daniel Niculae
va juca la Montpellier
Daniel Niculae se întoarce în

Franţa. După experienţa eşua-
tă la Kuban Krasnodar, fostul
atacant al Rapidului revine în
Ligue 1, acolo unde a mai evo-
luat la Auxerre, AS Monaco -
ş i Nanc y în perioada 2006-
2012. Internaţionalul român de
30 de ani şi-a încheiat socote-
lile cu Kuban, reziliindu-şi con-
tractul cu formaţia pentru care a evoluat în doar 11 partide, din care şase
ca titular, şi a marcat două goluri. Liber de contract, atacantul român se
va întoarce duminică în Franţa, acolo unde va semna contractul cu Mon-
tpellier, la o zi după ce va urmări din tribună barajul fostei sale echipe,
Rapid, împotriva Concordiei Chiajna. Montpellier a câştigat campionatul
în sezonul 2011-2012, iar anul trecut a încheiat doar pe locul 9 în clasa-
ment. Daniel Niculae va deveni al 6-lea român din Ligue 1, după Mutu,
Keşeru, Mihai Roman, Chiţu şi Bănel Nicoliţă. 25 de goluri are Niculae
în Ligue 1, pentru Auxerre, Monaco şi Nancy

Pustai se întăreşte cu jucători de la fosta echipă
Pandurii i-a tranferat pe

Eric şi Breveld de la Mediaş
Cei doi pot juca săptămâna viitoare

împotriva Levadiei Tallin, în Europa League
lianul f iind c u profil
ofensiv, în timp ce suri-
namezul este închizător.
Cei doi au făcut parte din
echipa Mediaşului care a
avut un parcurs excelent
acum doi ani în prelimi-
nariile Europa League,
trec ând inc lus iv de
nemţii de la Mainz.

Pustai, mulţumit
de amicale, necăjit
de accidentări

Pandurii Târgu Jiu a
pierdut un singur meci
din cele şase amicale disputate în
Austria şi Ungaria, cel cu Kuban
Krasnodar, scor 0-4, şi au înche-
iat la egalitate un joc, cel cu Am-
kar Perm, scor 2-2 reuşind alte pa-
tru victorii în meciurile cu First

Vienna FC, Săgeata Năvodari, Kpa-
osvari şi Raba Eto Gyor. „Excep-
tând meciul cu Kuban unde dife-
renţa de valoare a fost destul de
evidentă şi poate a fost vorba şi de
nivelul de pregătire de la acel mo-

ment, pentru că ei deja
încep săptămâna aceasta
campionatul şi erau mai
avansaţi ca noi cu ceva
timp de pregătire, poate cu
o săptămână chiar, şi de
aceea diferenţa a fost aşa
de mare, şi primul meci
care s-a încheiat la egali-
tate, celelalte meciuri le-
am câştigat.  În primul

meci am încheiat la egalitate 2-2,
dar în momentul în care erau po-
sibilii primii 11 pe teren am con-
dus la pauză cu 1-0 iar restul me-
ciurilor le-am câştigat. Dar mă rog,
au fost meciuri de verificare,  poa-

te nu sunt atât de concludente, am
zis că important va fi ultimul test
dar din păc ate, la acest ultim test
cu Eto Gyor am avut şi victime”,
a declarat la încheierea pregătiri-
lor antrenorul Cristi Pustai. Rezul-
tate meciuri amicale Pandurii:-
 Pandurii - FK Amkar Perm (Liga
I Rusia) 2-2, Pandurii - First Vien-
na FC (Liga a II-a, Austria) 1-0,
Pandurii - Săgeata Năvodari 1-0,
Pandurii - Kaposvar Rakoczi FC
(Liga I Ungaria)  2-0, Pandurii -
Kuban Krasnodar (Liga I Rusia) 0-
4, Pandurii - Raba ETO Gyor (Liga
I Ungaria) 1-0.

 Eric de
Oliveira Nicandro

 Breeveld


