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- ... Şi i-am spus doctorului să
facă orice ca să mă vindece pen-
tru că, Popescule,  nu am bani
pentru un loc de veci.

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 5

cultură / 7

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

la ceasul recoltării. Cât vezi cu ochii, la in-
trarea în Dăbuleni, venind de la Amărăştii
de Jos, doar convoaie de remorci mari şi
mici, treilere, autocamioane, camionete, fur-
gonete şi căruţe pline la refuz cu miraculo-
sul rod al pământului, dulce şi aromat, mai
ceva ca un fagure de miere. Aici este aşa-
zisa piaţă de desfacere en-gross, unde vin
tirurile din toate colţurile ţării, dar şi din
Ungaria, Cehia şi Polonia, pentru a prelua
marfa producătorilor. Una de excepţie.

Gorjul susţine
Craiova pentru
„Capitală
Culturală
Europeană 2021”

Craiova va aduna puncte preţioa-
se de pe urma parteneriatului pe care
l-a semnat cu Gorjul, duminică, chiar
pe calcarul „Mesei Tăcerii”. Celebre
în lume, trei dintre operele de suflet
ale marelui Constantin Brâncuşi se
găsesc pe malul liniştit al Jiului, la
Târgu Jiu. Tot în Gorj se află şi pei-
saje incredibile, care îi pot atrage pe
cei care caută zone frumoase pentru
drumeţii, cu atât mai mult cu cât lo-
curile sunt presărate cu mii de peş-
teri, mai mult sau mai puţin vizitate.

Săptămâna aceasta,
în cadrul stagiunii estivale
a Filarmonicii „Oltenia”,
Corul „Carmina
Nova” susţine
două concerte în
centrul Craiovei

Romii care s-au încăierat pe „General Dragalina”,
trimişi în judecatăeveniment / 4
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Premierul Victor Ponta a preluat ieri mandatul
interimar de ministru al Transporturilor, ca urma-
re a demisiei fostului deþinãtor al portofoliului,
liberalul Relu Fenechiu, care a fost condamnat,
vineri, de instanþa supremã, la cinci ani de închi-
soare cu executare în dosarul „Transformatorul”,
decizia nefiind însã definitivã. Fenechiu a ºi ata-
cat-o cu recurs. Imediat dupã preluarea interima-
tului, premierul l-a desemnat pe secretarul de stat
Cristian Ghibu pentru gestionarea treburilor cu-
rente ale ministerului. Surse politice declarau, vi-
neri, pentru Mediafax, cã, neoficial, pentru postul
de ministru al Transporturilor a fost propus Ovi-
diu Silaghi, variantã pe care însã premierul Ponta
o analizeazã, având în vedere cã acesta a fãcut
obiectul unei sesizãri a Agenþiei Naþionale de In-
tegritate (ANI). „Premierul vrea sã se lãmureascã
dacã nu vor apãrea probleme în cazul lui Silaghi,
dacã acesta va fi propus ºi oficial de cãtre PNL ca
ministru”, au arãtat sursele. În schimb, Victor
Ponta a declarat, ieri, cã, din informaþiile sale,
Ovidiu Silaghi a fost achitat în primã instanþã în
procesul cu ANI, el arãtând cã nu ºtie dacã recur-
sul formulat de ANI este un impediment în numi-
rea acestuia ca ministru al Transporturilor ºi cã
se va discuta acest lucru. Solicitat sã comenteze
faptul cã ANI a fãcut recurs în procesul pe care l-
a deschis împotriva lui Silaghi, termenul fiind fi-
xat pentru aprilie 2014, ºi întrebat dacã acest fapt
poate constitui un impediment pentru numirea
acestuia la Ministerul Transporturilor, premierul
a rãspuns: „Nu ºtiu, o sã discutãm. Eu ºtiu cã a
fost achitat în primã instanþã”. La întrebarea dacã
ar mai accepta în Cabinet un ministru care are
probleme în justiþie sau care are un dosar, Ponta

a replicat: „Dacã dumneavoastrã consideraþi cã
achitarea e o problemã... Eu ziceam cã nu are o
problemã dacã te-a achitat, nu? Dimpotrivã, are
o problemã cine te-a acuzat din moment ce ai
fost achitat de judecãtori. (...) Mã întrebaþi în
general, nu vreau sã vorbesc în particular, dar
mi se pare foarte interesant cum ºi achitarea ajun-
ge o problemã”. ANI anunþa, pe 9 noiembrie 2012,
cã Ovidiu Silaghi, ministru al Transporturilor ºi
Infrastructurii în acea perioadã, nu poate justifi-
ca 206.798 de lei (aproximativ 45.955 de euro),
reprezentând diferenþa între cheltuielile efectua-
te ºi veniturile realizate în perioada 7 mai 2012-
15 octombrie 2012.

Tot ieri, premierul Pon-
ta a declarat cã se gândeº-
te sã fie pusã în lege regu-
la aplicatã în cazul lui Fe-
nechiu, respectiv ca un mi-
nistru sã plece în momen-
tul în care un judecãtor se
pronunþã în dosarul sãu,
chiar dacã decizia nu e de-
finitivã. „Regula este ur-
mãtoarea: oricine dintre
noi poate fi acuzat de
ceva, unii suntem acuzaþi
zi de zi de ceva. Inclusiv
acuzarea de cãtre procuror
are aceeaºi valoare ca ºi
apãrarea avocatului. N-o
sã mã iau acuma dupã
avocaþi. În momentul în
care apare o decizie a unui
judecãtor, cum a apãrut vi-

neri în cazul domnului Fenechiu, chiar dacã nu e
defintivã, evident cã am þinut cont; nu-i definiti-
vã, dar am þinut cont de condamnarea domnului
Fenechiu ºi exact în acelaºi moment a plecat. Asta
e o regulã pe care mã gândesc sã o punem ºi în
lege, foarte clar”, a spus Ponta.

Liberalii se reunesc astãzi, la ora 12, în ºedinþã,
pentru a stabili oficial cine va prelua portofoliul
Transporturilor. Vineri, liderul PNL, Crin Antones-
cu, preciza cã „nu se pune problema unei renunþãri
la acest portofoliu. Eu nu pot vehicula nume. (...)
PNL are soluþii, fãrã îndoialã, BPN, care se va reuni
la începutul sãptãmânii viitoare, luni sau marþi, va
face o propunere premierului Ponta”.
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Contractul cu Bechtel a fost
desecretizat ºi va fi publicat
pe site-ul DPIIS

Ordinul de desecretizare a
contractului încheiat de autoritã-
þile române cu compania america-
nã Bechtel a fost publicat în
Monitorul Oficial, iar cele câteva
mii de pagini ale documentului ar
putea fi publicate pe site-ul
Departamentului pentru Proiecte
de Infrastructurã ºi Investiþii
Strãine (DPIIS) pânã la sfârºitul
lunii iulie, a declarat, ieri,
ministrul delegat pentru Proiecte
de Infrastructurã ºi Investiþii
Strãine, Dan ªova. „Contractul cu
Bechtel s-a desecretizat. Acum
zece zile s-a publicat în Monitorul
Oficial ordinul de desecretizare.
Acum se fac scan-uri dupã
documente. Sunt câteva mii de
pagini ºi vor fi puse pe site-ul
DPIIS. Nu ºtiu când va avea loc,
dar mai repede de 30 iulie”, a
spus ªova.

Grapini: Impozitul forfetar
sã se aplice de la 1 octombrie

Ministrul delegat pentru IMM-
uri, Mediu de Afaceri ºi Turism,
Maria Grapini, doreºte ca
impozitul forfetar sã se aplice de
la 1 octombrie 2013, pentru ca
agenþii economici sã aibã timp sã
se obiºnuiascã cu noile proceduri
de lucru. „Eu solicit ca impozitul
forfetar sã se aplice de la 1
octombrie a.c., pentru a le da
agenþilor economici posibilitatea
de a se obiºnui, în ultimul trimes-
tru al anului, cu noile proceduri
fiscale. De asemenea, pânã în
octombrie ar trebui sã putem sã
oferim mediului de afaceri cadrul
legal în care vor opera agenþii
economici în 2014”, a afirmat ieri
Maria Grapini, cu ocazia prezen-
tãrii raportului de activitatea la
ºase luni de mandat (ianuarie -
iulie 2013).

Ministerul Afacerilor Interne su-
pune dezbaterii publice, timp de
zece zile, proiectul privind condi-
þiile de eliberare a permisului auto
sau a duplicatului la expirarea vala-
bilitãþii administrative ori în cazul
pierderii, furtului sau al deteriorãrii
acestuia, dar ºi în cazul schimbãrii
numelui titularului. Potrivit Ordinu-
lui ministrului Afacerilor Interne, în
cazul cetãþenilor români care au
domiciliul sau reºedinþa în Româ-
nia ºi se aflã temporar în strãinãta-
te, „cererea pentru eliberarea per-
misului de conducere cu o nouã
valabilitate administrativã sau a
duplicatului poate fi depusã de o
persoanã împuternicitã prin procu-
rã specialã, la misiunile diplomati-
ce sau oficiile consulare ale Româ-
niei”. Totodatã, pentru permisele
de conducere emise dupã data de 1
ianuarie 2009, cererea pentru elibe-
rarea unui duplicat poate fi adresa-
tã ºi prin corespondenþã, pe adre-
sa serviciului public comunitar care

Proiect privind eliberarea permisului
auto în cazul pierderii sau furtului,

supus dezbaterii publice
Curentul majoritar în Biroul Per-

manent Naþional (BPN) al PSD este
ca regiunile ºi modificarea Constitu-
þiei sã fie în acest an, a afirmat ieri
preºedintele executiv al partidului,
vicepremierul Liviu Dragnea (foto).
„Am discutat dimineaþã ºi ceea ce am
vorbit la BPN-ul trecut a rãmas sta-
bilit foarte clar: undeva la sfârºitul
lunii august vom avea un BPN, un
Comitet Executiv Naþional ºi o întâl-
nire cu grupurile parlamentare. Aco-
lo o sã prezint o analizã” pe tema re-
gionalizãrii, a declarat vicepremierul
ieri, la sediul central al PSD. Potrivit
acestuia, ceea ce au spus majorita-
tea colegilor de partid ieri a fost fap-
tul cã modificarea Constituþiei ºi în-
fiinþarea regiunilor în acest an sunt
foarte importante pentru România  „ºi
cã nu e bine sã cedãm aºa de uºor. ªi

Dragnea: Curentul majoritar în PSD este
ca înfiinþarea regiunilor ºi modificarea

Constituþiei sã fie în acest an

Directorul general al Fondului Monetar Internaþional (FMI), Christine
Lagarde, a ajuns ieri la Palatul Victoria, unde a avut o întâlnire cu premierul
Victor Ponta. La aceasta au participat ºi guvernatorul Bãncii Naþionale a
României, Mugur Isãrescu, ºi prim-viceguvernatorul Florin Georgescu.
Miercuri, o misiune a Fondului va veni la Bucureºti pentru discuþii privind
un nou acord de împrumut cu România. Autoritãþile au precizat anterior cã
doresc ca noul acord sã fie încheiat pentru o perioadã de doi ani. Cel mai
recent acord al României cu FMI ºi UE, în valoare de 5 miliarde de euro, a
fost tratat de autoritãþile române ca preventiv, fãrã sã fie trase fonduri.
Directorul general al FMI se aflã, luni ºi marþi, în România, în prima sa
vizitã la Bucureºti dupã numirea în funcþie, în luna iulie 2011.

Di rectoru l  FMI ,  p r imi t  de  premier

a emis permisul de conducere an-
terior. În cazul deþinerii unui permis
de conducere emis de un alt stat
decât statele membre ale Uniunii
Europene sau Spaþiului Economic
European, care a înlocuit un per-
mis de conducere obþinut în Româ-
nia, „se poate solicita eliberarea
unui duplicat sau, dupã caz, a unui
permis de conducere cu o nouã va-
labilitate administrativã, în condi-
þiile prezentului ordin, numai pen-
tru categoriile obþinute prin examen
în România, dacã: permisul de con-
ducere deþinut reprezintã un per-
mis de conducere internaþional, un
permis de conducere a cãrui validi-
tate a expirat ori un permis de con-
ducere provizoriu, temporar sau de
elev conducãtor; permisul de con-
ducere nu a fost anulat; exercitarea
dreptului de a conduce nu este sus-
pendatã”. Textul documentului
este afiºat ºi poate fi consultat la
adresa www.mai.gov.ro, la secþiu-
nea „Transparenþã decizionalã”.

sã vedem dacã împreunã cu colegii
liberali ºi împreunã cu un pachet de
mãsuri sau acþiuni care sã fie adop-
tat de guvern am avea posibilitatea
sã convingem populaþia ca peste 50
la sutã plus unu sã vinã la vot. Din
punctul meu de vedere, proiectul de
regionalizare va fi gata în septembrie.
Dacã Constituþia va fi modificatã, îmi
duc proiectul la capãt, dacã nu, o sã-
l amân. Curentul majoritar în BPN
este cã trebuie sã facem o analizã
serioasã, ºi anume sã nu cedãm ime-
diat, pentru cã ar fi important ca re-
giunile sã fie înfiinþate în acest an ºi
Constituþia sã fie modificatã”. Pre-
ºedintele executiv al PSD a subliniat
cã ar fi mai multe ºanse dacã s-ar
adopta desfãºurarea referendumului
în mai multe zile, o posibilitate fiind
în trei zile. „Eu vreau sã studiem toa-

te posibilitãþile legale prin care
am putea organiza referendumul
în toamnã cu ºanse de reuºitã”,
a spus Dragnea, care a argumen-
tat cã reuºita celor douã proce-
se ar reprezenta un pas uriaº
pentru partenerii externi ai þãrii
noastre. Acesta nu exclude însã
nici adoptarea unei strategii spe-
ciale pentru românii din diaspo-
ra, astfel încât aceºtia sã poatã
fi prezenþi la vot, dar nu crede în
procedura votului prin cores-
pondenþã, „pentru cã este foar-
te uºor de fraudat”. „Dar cred
cã o suplimentare a secþiilor de
vot poate este o mãsurã care
trebuie sã se întâmple la toate
alegerile”, a adãugat liderul
social-democrat.
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MIRCEA CANŢĂR şi TIBI BOLOGH

Este anul lubeniţelor la Dăbu-
leni şi al pepenilor galbeni, ze-
moşi şi înecăcioşi, cu arome ine-
fabile. Ajunşi la ceasul recoltă-
rii.  Cât vezi cu ochii, la intrarea
în Dăbuleni, venind de la Amă-
răştii de Jos, doar convoaie de
remorci mari şi mici, treilere,
autocamioane, camionete, furgo-
nete şi căruţe pline la refuz cu
miraculosul rod al pământului,
dulce şi aromat, mai ceva ca un
fagure de miere. Aici este aşa-
zisa piaţă de desfacere en-gross,
unde vin tirurile din toate colţu-
rile ţării, dar şi din Ungaria, Ce-
hia şi Polonia, pentru a prelua
marfa producătorilor. Una de
excepţie. Şi cum sunt peste o
mie de cultivatori la nivelul lo-

calităţii, agentul agricol Emilia
Diaconescu, de la Primăria Dă-
buleni, estimează că suprafaţa
destinată „bostănăriilor” depă-
şeşte o mie de hectare. Se con-
tează pe o producţie medie la
unitatea de suprafaţă de 40 de
tone, ceea ce  înseamnă produc-
ţie totală de peste 4.000 de tone.
Nu puţini producători, de acum
consacraţi, la nivelul Dăbuleniu-
lui, deţin suprafeţe de aproape
sau peste 10 ha, în exclusivitate
cu vestitele, de acum, „lubeniţe
de Dăbuleni”, fără asemănare.
Dar toată această succintă de-
scriere nu sugerează decât par-
tea plină a paharului.  Adică cea
frumoasă. Partea goală o repre-
zintă „preţurile joase de desfa-
cere, dezavantajoase pentru pro-
ducători”. De-a dreptul descum-
păniţi. A căror trudă necurmată,
începută prin luna februarie, când
la ghivece s-au pus primele se-

Dăbuleni: Lubeniţe cât
vezi cu ochii!

minţe de altoi şi portaltoi, în ca-
zul celor care ştiu şi să „altoias-
că”, sau ceva mai târziu, când
în tunele de polietilenă, amena-
jate în câmp, s-au repicat plăn-
tuţele altoite aduse din Turcia şi
Grecia şi s-au semănat soiurile
mai tardive, a fost urmată de o
veghe zi şi noapte, până la ma-
turizarea fructelor.

0,1 – 0,2 lei
„kilul”

de lubeniţă
Doar câteva zile, săptămâna

trecută, piaţa de en-gross a fost
„scurtcircuitată” de neapariţia ti-
rurilor din Ungaria şi Polonia şi
preţurile s-au dus „în jos”, până
la neverosimil, ajungându-se la

0,1 –0,2 lei/kg de pepeni verzi.
Marfă perisabilă fiind, sub cerul
liber, în aşteptarea cumpărători-
lor, lubeniţele, dar şi pepenii gal-
beni, îşi pierd din însuşirile orga-
noleptice. Din calitate. Aşa că
aşteptarea se transformă în coş-
mar. Fiindcă şi cumpărătorii
achiziţionează marfa „pe încer-
cate”. Şi la cel mai mic semn de
lubeniţă „stătută” preţul o ia în
jos, nicidecum în sus.

Nicolae Drăgoi:
„Nu este

o piaţă corectă”
Primarul Dăbuleniului, Nico-

lae Drăgoi, ştie ce înseamnă o
bostănărie. Ştie şi cum s-a ajuns
la actualul renume al localităţii,
de furnizor validat de pepeni
verzi şi galbeni, de cea mai bună
calitate. În ţară, „lubeniţa de Dă-
buleni” are căutare. S-a tot vor-
bit de asta. Şi Nicolae Drăgoi

spune mândru: „N-are egal”. Îşi
compătimeşte concitadinii, dar,
deocamdată, „n-are nici o pute-
re”. Ştie cât s-au chinuit oame-
nii cu irigarea culturilor pornite
în vegetaţie în primele săptămâni
ale lunii mai, când n-a căzut strop
de ploaie şi mai apoi, când s-a
vegheat să nu survină vreun atac
foliar, iminent după ploile căzu-
te. Despre construcţia unui de-
pozit de preluare a producţiei se
discută aprins de ani de zile. De
fapt, „platforma de desfacere a
produselor agricole” se numeş-
te, şi în zilele următoare va fi or-
ganizată licitaţia de adjudecare
a amenajării, care va costa
500.000 de euro, fonduri euro-
pene. Anul viitor, opinează Nico-
lae Drăgoi, alta va fi situaţia. El
gândeşte, fireşte, pozitiv şi nu-şi
ascunde solidaritatea cu vestiţii
producători care au adus fală lo-
calităţii şi contribuie la bugetul
local. Altminteri, lumea e înstă-
rită de pe urma lubeniţelor sau
mult mai înstărită decât în alte
locuri.

O asociaţie a
producătorilor ar
fi următorul pas
O încercare timidă de asocie-

re a producătorilor, „Casa pepe-
nilor verzi”, a existat în urmă cu
câţiva ani. N-a dăinuit.  Din lipsă
de încredere reciprocă, din alte
varii motive, e acelaşi lucru. Fie-
care producător a vrut să se des-
curce „prin forţele proprii” şi să-
şi vândă trufandalele pe piaţa sa-
turată de „importurile turceşti”.
Să-şi încarce propriul mijloc de
transport şi să plece în ţară. În
marile municipii, începând cu
Craiova, dar şi în localităţile de
pe valea Jiului. Cheltuiala cu
transportul fiind una „directă”, s-
a repercutat şi se repercutează
nemijlocit asupra veniturilor. A
eficienţei economice. La o pro-
ducţie de dimensiunea celei exis-
tente, lucrurile s-au complicat şi
o nouă abordare a desfacerii, ţi-
nându-se cont de marketingul ve-
ritabil, premise la contractele cu
marile magazine din Capitală şi
din ţară, va fi probabil avută în
vedere. Altminteri, se pierde...
partida. Adică bani frumoşi şi su-
doarea rămâne neacoperită. Şi
nu există o altă consolare. Capi-
tala lubeniţei, în toiul verii, pare
străbătută de un fior contagios
al îngrijorării.
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Potrivit reprezentanþilor IJJ Dolj, ieri, în jurul orei
11.30, un echipaj de jandarmi din cadrul unitãþii aflat
în misiune în Piaþa Centralã, din Craiova, a obser-
vat un tânãr ce avea asupra sa mai multe pachete
de þigãri. Jandarmii l-au oprit, l-au legitimat, stabi-
lind cã este vorba despre Cristian Giuverdea, de
34 ani, din Craiova, ºi, luat la întrebãri cu privire la
þigãrile pe care le avea, marca Jin Ling, nu a putut
sã justifice provenienþa acestora ºi a recunoscut
cã nu posedã documente legale.

„În urma numãrãrii pachetelor de þigãri a re-

zultat faptul cã avea asupra sa 57 pachete de þi-
gãri, fãrã timbru fiscal legal. Craioveanul a fost
condus la sediul unitãþii de jandarmi, unde au fost
solicitaþi inspectorii din cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Accize ºi Operaþiuni Vamale Dolj, urmând
ca acesta sã fie sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 20.000 de lei, conform Le-
gii 571/2003 privind Codul fiscal. Întreaga canti-
tate de þigãri în valoare de aproximativ 400 de lei
a fost confiscatã”, a declarat cpt. Ion apu, ofiþer
de presã al IJJ Dolj.

Un craiovean de 34 de ani a fost amendat cu 20.000 lei, ieri, dupã ce a fost prins
în Piaþa Centralã din Craiova, de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj, cu 57 pachete de þigãri fãrã timbru fiscal.

Amendat cu 20.000 lei dupã ce a fost
prins cu þigãri netimbrate

Procurorii au reþinut în
sarcina lui Robert Ciucure, zis
“Amar”, de 34 de ani, din
Craiova, comiterea infracþiunii
de tentativã de omor calificat,
Ionel Cãlin zis „Nixon”, de 41
de ani, din Craiova, este
acuzat de lipsire de libertate ºi
ultraj contra bunelor moravuri
ºi tulburarea liniºtii publice, cei
doi bãieþi ai sãi, George ºi
Sorin Constantin, de 21,
respectiv 20 de ani,sunt
acuzaþi de vãtãmare corporalã
gravã, lipsire de libertate ºi
ultraj contra bunelor moravuri
ºi tulburarea liniºtii publice,
toþi patru fiind arestaþi preven-
tiv în acest moment, iar Vasile
Cãlin, fratele lui „Nixon”, de
39 de ani, a fost trimis în

judecatã în lipsã pentru
vãtãmare corporalã gravã,
lipsire de libertate ºi ultraj
contra bunelor moravuri ºi
tulburarea liniºtii publice. Atât
Ionel Cãlin, cât ºi Robert
Ciucure au dublã calitate în
dosar, fiecare fiind atât
inculpat, cât ºi parte vãtãmatã.

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, certurile
între cele douã familii de romi
au început din cauza faptului cã
fata lui Robert Ciucure, Kasan-
dra, avea o relaþie de concubi-
naj cu Mihai Cãlin, fiul lui Vasile
Cãlin, relaþie cu care familiile
celor doi nu erau de acord. În a
doua jumãtate a lunii mai, dupã
ce a încasat o bãtaie de la

concubin, Kasandra, însãrcina-
tã, s-a întors la locuinþa pãrinþi-
lor sãi, motiv de intensificare a
conflictului dintre cele douã
familii. Pe acest fond, când s-au
întâlnit, în noaptea de 25 spre 26
mai, membrii celor douã familii
s-au încãierat. Cosmin Cãlines-
cu ºi fratele sãu, Robert Ciucu-
re, circulau cu un Renault
Megane pe strada „General
Dragalina” din Craiova ºi au
fost blocaþi în trafic de un Audi
A6, în care se aflau Ionel Cãlin
zis Nixon („cunoscut” al
oamenilor legii întrucât este
judecat, în prezent într-un dosar
vizând comiterea de fraude
informatice, aflat pe rolul
Tribunalului Bucureºti), fratele
sãu, Vasile Cãlin, George
Constantin ºi Sorin Constantin,
ambii bãieþii lui Nixon. 

Nixon înjunghiat,
Ciucure bãtut pânã a leºinat

«Pe fondul stãrii conflic-
tuale preexistente, între
ocupanþii celor douã autotu-
risme au avut loc ºicanãri în
trafic, inculpatul – parte
vãtãmatã Cãlin Ionel mane-
vrând autoturismul sãu de
asemenea manierã încât sã
blocheze deplasarea celui-
lalt autoturism, condus de
inculpatul-parte vãtãmatã
Ciucure Robert. Astfel, în
timp ce se deplasau pe
strada „General Dragali-
na”, inculpatul – parte
vãtãmatã Cãlin Ionel a
acroºat cu partea dreaptã a
autoturismului sãu, partea
stângã a autoturismului
condus de inculpatul – parte
vãtãmatã Ciucure Robert,

determinându-l pe acesta sã
vireze dreapta pânã lângã
trotuar ºi sã opreascã.
Pãrþile au coborât din
maºini ºi au început o
discuþie în contradictoriu,
care a degenerat rapid în
acte de violenþã. Astfel,
inculpatul – parte vãtãmatã
Ciucure Robert, care avea
asupra sa un cuþit tip baio-
netã, cu lama de 40 cm, i-a
aplicat cu acesta inculpatu-
lui parte vãtãmatã Cãlin
Ionel, o loviturã în zona
abdominalã, dupã care a
fugit, împreunã cu martorul
Cãlinescu Cosmin, fiind
urmãriþi de ceilalþi patru
autori», au consemnat, în
rechizitoriu, procurorii doljeni.

Vasile Cãlin, George ºi Sorin
Constantin l-au prins pe Ciucu-
re, au smuls mai multe scânduri
din gardul unui imobil ºi i-au
aplicat multiple lovituri peste

membrele superioare ºi inferioa-
re, pânã când acesta a scãpat
din mânã sabia. Sorin Constan-
tin s-a dus ºi a adus maºina
Audi, iar ceilalþi l-au bãgat pe
Ciucure în portbagaj, încercând
sã pãrãseascã zona. Au apãrut
poliþiºtii la faþa locului, alertaþi
de locatari, moment în care
Sorin Constantin a demarat în
trombã, fiind oprit în trafic dupã
aproximativ 400 de metri.
Oamenii legii l-au gãsit în
portbagaj pe Ciucure, care era
plin de sânge ºi leºinase. Atât el,
cât ºi Ionel Cãlin au fost duºi la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde au
rãmas internaþi.

Dosarul a fost înaintat spre
judecare, ieri, Tribunalului
Dolj, instanþã care trebuie sã
decidã cu privire la menþinerea
arestãrii preventive faþã de cei
patru inculpaþi aflaþi acum în
arestul IPJ Dolj.

Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au finalizat cercetãrile în
cazul scandalului izbucnit între douã fa-
milii de romi, în noaptea de 25 spre 26
mai a.c., de pe strada „General Dragali-
na”, din Craiova ºi au dispus, ieri, trimi-
terea în judecatã a cinci inculpaþi în acest

caz, patru în stare de arest preventiv ºi
unul în lipsã. Este vorba despre Robert
Ciucure zis “Amar”, pe de o parte ºi de
Ionel Cãlin, zis “Nixon”, împreunã cu cei
doi bãieþi ai sãi, toþi patru în stare de arest
preventiv ºi de fratele lui Nixon, Vasile
Cãlin, trimis în judecatã în lipsã.

Romii care s-au încãierat pe „GeneralRomii care s-au încãierat pe „GeneralRomii care s-au încãierat pe „GeneralRomii care s-au încãierat pe „GeneralRomii care s-au încãierat pe „General
Dragalina”, trimiºi în judecatãDragalina”, trimiºi în judecatãDragalina”, trimiºi în judecatãDragalina”, trimiºi în judecatãDragalina”, trimiºi în judecatã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cu privire la „Nixon”, medicii legiºti au stabilit cã „a
suferit o plagã înjunghiatã de aproximativ 7 cm, penetrantã,
cu interesare hepaticã ºi de colon, leziune ce s-a putut
produce în data de 25/26 mai 2013, prin lovire cu un corp
dur ºi obiect tãietor-înþepãtor, a necesitat pentru vindecare
35-40 zile de îngrijiri medicale ºi i-a pus în primejdie viaþa”.
Robert Ciucure „a suferit un politraumatism, fracturã cu
deplasare, deschisã, tip I, 1/3 inferioarã, ambele oase gamba
stângã; fracturã cu deplasare col radial stâng, cu luxaþie de
cot, plagã tãiatã deget IV mâna dreaptã, escoriaþii genunchi
stâng, TCF, leziuni care s-au putut produce în data de 25/
26.05.2013 prin lovire cu un corp dur, necesitã 75-80 zile de
îngrijiri medicale ºi nu i-au pus în primejdie viaþa”, dupã cum
s-a mai reþinut în rechizitoriu.
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Un cumpărător ca atâţia alţii a mers
sâmbătă, 13 iulie a.c., la supermarke-
tul Profi din Calafat, pentru aprovizio-
nări de rutină. Unul dintre produsele
cumpărate – o pungă de covrigei
crocanţi – era însă „alterată”, ceea ce
şefa de tură a magazinului a acceptat,
restituind contravaloarea produsului
cu scuzele de rigoare. Un cumpărător,
originar din Calafat, care şi-a permis
să o deranjeze la locuinţa privată pe
reprezentanta OPC Dolj, a intrat
singur într-o adevărată tevatură,
realmente neobişnuită. După discuţia
telefonică, să-i spunem ascuţită,
dintre cumpărător şi Tudora Cornelia,
angajatul OPC Calafat, desfăşurată

Calafat: Reprezentantul OPC Dolj
se crede „buricul pământului”

sub forma unui „interogatoriu” din
partea funcţionarului public, a ur-
mat... reacţia inadecvată a soţului
acesteia. Care de pe telefonul 0720/
056.293 i-a expediat următorul SMS
de ameninţare (vezi foto): „Băi vere
veziţi de treaba ta că dai de dracu”. Nu
s-a pus însă punct. Mai mult, a avut
loc discuţia, deloc cumpătată, dintre
cumpărător şi soţul Corneliei Tudora.
În cele din urmă, lucrurile s-au
lămurit: Cornelia Tudora fiind numită
de liberali, „aripa locală”, este în
graţiile unei anume Alida Mitruţoiu,
lideră locală, care a şi intervenit la
OPC Dolj pentru a preîntâmpina
eventuale reacţii. Discuţia merită

reţinută. Cum Cornelia Tudora este
un funcţionar public, care în atribuţii-
le de serviciu are tocmai „protecţia
consumatorilor”, lipsa de tact şi
infatuarea gratuită, ca să nu mai
vorbim de ingerinţa soţului, n-aveau
ce căuta în toată povestea. Cât despre
apartenenţa momentană la liberalii
din Calafat, cei care o susţin în astfel
de atitudini deplasate, neconforme cu
legea, pot fi convinşi că la prima
viitură va fi la alt partid. Ca să nu mai
spunem că un angajat al OPC Dolj nu
este chiar „buricul pământului”, fie şi
la Calafat. Altminteri oraş frumos, cu
pod peste Dunăre. Dar cu practici
vechi. (M.C.)

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, împreună cu şefii in-
stituţiilor de cultură din Bănie, s-a
deplasat, duminică, la Târgu Jiu
pentru a discuta cu autorităţile gor-
jene dacă se pot baza pe sprijinul
lor în competiţia privind titlul de
„Capitală Culturală Europeană
2021”. Delegaţia din Bănie a fost
întâmpinată de preşedintele Con-
siliului Judeţean Gorj, Ion Călino-
iu, şi de primarul municipiului, Flo-
rin Cârciumaru. La întâlnire au
participat, de asemenea, şi direc-
torii instituţiilor de cultură din Târ-
gu Jiu. În urma discuţiilor, auto-
rităţile gorjene au decis să sprijine
Craiova în aces t demers . După
anunţul oficial, autorităţile din cele
două judeţe au mers la Complexul
„Constantin Brâncuşi”, semnând
parteneriatul de colaborare chiar pe
„Masa Tăcerii”.

Constantin Brâncuşi,
revendicat de Craiova

Parteneriatul cu Gorjul va adu-
ce puncte bune pentru Craiova,

Gorjul susine Craiova pentru
„Capitală Culturală Europeană 2021”
Craiova va aduna puncte preţioase de

pe urma parteneriatului pe care l-a sem-
nat cu Gorjul, duminică, chiar pe calca-
rul „Mesei  Tăcerii”. Celebre în lume,
trei dintre operele de suflet ale marelui
Constantin Brâncuşi se găsesc pe malul

liniştit al Jiului, la Târgu Jiu. Tot în Gorj
se află şi peisaje incredibile, care îi pot
atrage pe cei care caută zone frumoase
pentru drumeţii, cu atât mai mult cu cât
locurile sunt presărate cu mii de peşteri,
mai mult sau mai puţin vizitate.

ştiut fiind faptul că numele ma-
relui sculptor  român,  faimos în
lume,  Constantin Brâncuşi es te
legat de aces t judeţ. Municipiul
Târgu J iu atrage vizitatori din
toa tă lumea  prin c o mple xul
sc ulptural pe care l-a c reat pe
malul Jiului,  aic i putând fi admi-
rate trei dintre cele mai impor-

tante lucrări ale lui Brâncuşi, şi
care are toate şansele să devină
ob iec t iv d in p atr imoniul
UNESCO începând cu 2014. Re-
alizată în calcar, „Masa Tăc erii”,
cu ale sale scaune-cleps idre,  a
fost c reată de Constantin Brân-
cuşi pentru a simboliza tăcerea
în care se desfăşoară ultima în-
tâlnire dinaintea unei mari bătă-
lii. Simbolic a „Poartă a sărutu-
lui” face trecerea spre o altă via-
ţă. Turiştii c are poposesc  sub
ac eastă poartă înaltă, având c u-
loarea gălbuie a calcarului înve-
chit, admiră ochii încrustaţi pe
stâlpii porţii, despre c are cunos-
cătorii ar telor spun că sunt ochii
„întorşi în interior”.

„Coloana Infinitului”, o piesă
de greutate pentru Bănie

 „Coloana Infinitului”, c ea de-
a treia piesă brâncuşiană pe care
o adăposteşte Târgu Jiu, este una
de greutate pentru dosarul de
candidatură al Craiovei. Specia-
liştii o consideră ca f iind „vârful
de lanc e al artei moderne”, iar

alţii o văd c a un adevărat testa-
ment prin artă pe care Constan-
tin Brâncuşi l-a lăsat omenirii. Se
spune că marele pic tor ar fi lu-
crat mult timp la ea, în atelierele
sale găsindu-se tot felul de schi-
ţe şi chiar detalii sculptate, reali-
zate cu ani în urmă.  Alămirea
coloanei,  s-a făc ut la faţa loc u-
lui, prin pulverizare. S-au folos it
aproape 3 tone de sârmă de ala-
mă.  Materialul nu se găsea atunci
în România şi a fos t adus spe-
cial din Elveţia.  Având o înălţi-
me de 29,35 de metri, c oloana
impres ionează prin s imbolis tica
ei. Es te compusă din 17 moduli,

numiţi de c ătre Brânc uş i „măr-
gele”,  dintre care cei de la ex-
tremităţi sunt redaţi numai pe ju-
mătate, reuşind as tfel să trans-
mită, cu o simplitate uluitoare,
mesajul c ontinuităţii.

Bisericile din lemn
şi cele 2.000 de peşteri

Gorjul vine ş i c u alte avantaje
culturale preţioase pe care le po-
sedă. Potrivit autorităţilor  loc a-
le, judeţul se s ituează pe prima
poziţie în ţară în ceea c e priveş-
te numărul biseric ilor din lemn.
Nu trebuie uitat nici faptul c ă,
după Buc ovina,  Maramureş  ş i
Oaş,  Gorjul este c unoscut ş i ca
o exc epţională „vatră de c ân-
tec”, aic i desfăşurându-şi acti-
vitatea câteva prestigioase an-
sambluri folc loric e care repre-
zintă obiceiurile ş i tradiţiile po-
pulare româneş ti,  la nivel naţio-
nal,  dar şi internaţional.  „Doina
Gorjului” este numai unul dintre
ele.  În c artea de vizită a Gorju-
lui mai pot fi trecute peisajele
pitoreşti c u care-i înc ântă pe iu-
bitorii de drumeţii. Sunt nu mai
puţin dec ât 2.000 de peşteri, mai
mult sau mai puţin c unosc ute,
care s târnesc curiozitatea speo-
logilor, precum şi numeroase tra-
see turis tice montane.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Absolvenþii semestrului martie
– iulie 2013 ai cursurilor de lim-
ba românã pentru
strãini organizate ºi
desfãºurate la ICR
Istanbul s-au impli-
cat activ în derula-
rea evenimentului,
demonst rându-º i
abilitãþile dobândite.
Astfel, evenimentul
a fost structurat pe
componenta scrisã,
unde absolvenþii ºi-
au etalat cunoºtinþe-
le de vocabular prin
participarea la jocuri
interactive de limbã,
apoi pe componen-
ta oralã, unde ºi-au
demonstrat,  prin
prezentarea de compuneri, ele-
mentele gramaticale însuºite la

curs. Sesiunea de karaoke în lim-
ba românã a constituit atracþia

serii, cursanþii turci cântând ºi
dansând pe diferite melodii româ-
neºti, de la cunoscute ºlagãre in-
terbelice pânã la noi hituri româ-
neºti. La finalul jocurilor interac-
tive de limbã, directorul institu-
tului, Silvana Rachieru, împreu-
nã cu profesorul Andreea Vlad le-
au înmânat cursanþilor premii de
absolvire ºi diplome de compe-

Vineri, 12 iulie a.c., a avut loc festivitatea
de înmânare a diplomelor de competenþã lin-
gvisticã a celei de-a treia serii de absolvenþi

ai cursului de limbã, culturã ºi civilizaþie ro-
mâneascã organizatã de Institutul Cultural
Român (ICR) Istanbul.

Diplome de competenþã lingvisticã pentru absolvenþii
cursurilor de limbã românã din Istanbul

Absolvenþii de gim-
naziu care au trecut în
aceastã varã probele
Evaluãrii Naþionale aflã
astãzi la ce liceu au fost
admiºi. Potrivit condu-
cerii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj,
16 elevi au reuºit sã in-
tre la liceu cu media 10.
“În judeþul Dolj au fost
157 de centre de examen pentru
evaluarea naþionalã. Rezultatele
la nivelul clasei a VIII-a – elevii
care au obþinut medii peste 5 –
este de 74%, cu opt procente
mai mult faþã de anul trecut. Zece
unitãþi ºcolare din judeþ au reu-
ºit sã aibã numai medii peste 5.
Media de la Evaluarea Naþionalã

Astãzi se încheie
repartizarea pe licee

Conducerea Compania de Apã Oltenia a anunþat cã joi, între orele
9.00 ºi15.00, va fi întreruptã furnizarea apei potabile, în perimetrul
delimitat de bulevardul „Gheorghe Chiþu”, strada „Anul 1848”, strada
„Caracal”, strada „Corneliu Coposu” ºi „Calea Unirii”. În tot acest
timp se efectueazã lucrãri de cuplare a unor conducte noi la reþeaua
publicã de alimentare cu apã potabilã ºi de branºare a imobilului
situat pe bulevardul „Gheorghe Chiþu”, la nr. 39 (unde se aflã o
policlinicã umanã). „Din cauza manevrelor de golire ºi umplere a
sistemului public de alimentare cu apã potabilã, ocazional, se pot
produce modificãri ale calitãþii apei potabile din punct de vedere al
turbiditãþii ºi culorii”, au atenþionat reprezentanþii CAO.

LAURA MOÞÎRLICHE

Mai mult strãzi din Craiova, fãrã apã rece

conteazã la media admiterii la li-
ceu. De remarcat este cã anul
acesta 64 de elevi au obþinut
media 10 la ambele probe, 16
elevi din Dolj intrând la liceu cu
media 10”, a spus Georgicã Ber-
cea Florea, inspector ºcolar ge-
neral în cadrul ISJ.

ALINA DRÃGHICI

Grupul ªcolar CFR din
Craiova a fost sâmbãtã, 13
iulie, gazda etapei zonale a
competiþiei echipelor de prim-
ajutor din cadrul detaºamente-
lor Societãþii Naþionale de
Cruce Roºie din România de
intervenþie în situaþii de
dezastre. Evenimentul a fost
organizat de Crucea Roºie
Românã, filiala Dolj, iar

echipele participante au venit
din judeþele Dolj, Gorj, Mehe-
dinþi ºi Olt.

ªi de aceastã datã, echipa de
prim-ajutor a Filialei de Cruce
Roºie Dolj s-a clasat pe primul
loc, urmând sã participe, alãturi
de alte ºapte echipe la etapa
naþionalã a competiþiei care se
va desfãºura în toamnã.
“Echipa noastrã este formatã

din Câmpeanu Radu, Burduºel
Daiana, Mitroi Bianca, Nedelea
Andreea, Triculescu Raul ºi
Duna Ramona. Ei au fost
pregãtiþi de dr. Oana Dragomir,
cu sprijinul altor formatori de
prim-ajutor ai filialei. Avem o
bunã tradiþie în acest domeniu,
ocupând an de an poziþii
fruntaºe în clasamentul la nivel
de þarã. De douã ori am repre-

zentat România la Convenþia
Europeanã de prim ajutor: în
2006 la Assissi – Italia ºi în
2012 la Dundalk – Irlanda”, a
spus Maria Vintilã, directorul
Filialei de Cruce Roºie Dolj.

Organizarea competiþiei
naþionale a echipelor de prim-
ajutor premedical din cadrul
detaºamentelor de intervenþie
în situaþii de dezastre urmãreº-
te în principal creºterea
nivelului de pregãtire ºi a
capacitãþii de intervenþie a
SNCRR pentru înlãturarea
efectelor calamitãþilor ºi
catastrofelor naturale sau
provocate de om ºi pentru
acordarea primului ajutor
premedical prin însuºirea
cunoºtinþelor de bazã despre:

Miºcarea Internaþionalã de
Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie,
istoricul Societãþii Naþionale de
Cruce Roºie din România,
principiile fundamentale ale
Crucii Roºii; deprinderilor
practice pentru acordarea
corectã a primului ajutor
premedical ºi a celor de
prevenire a accidentelor;
legislaþiei în vigoare care
reglementeazã intervenþia în
cazuri de dezastre; dezvoltarea
sentimentului solidaritãþii
umane faþã de cei aflaþi în
suferinþã prin respectarea
Codul de Conduitã în interven-
þii în caz de dezastre, elaborat
pentru Crucea Roºie, Semiluna
Roºie ºi alte ONG-uri.

ALINA DRÃGHICI

tenþã lingvisticã obþinute în urma
promovãrii testului de evaluare

finalã de la sfârºitul
fiecãrui modul.

Cursurile de limbã
românã de la Institutul
Cultural Român din Is-
tanbul au fost structu-
rate pe trei nivele – în-
cepãtor A1.1, pre-in-
termediar A2.1. ºi in-
termediar B1 – ºi au
fost formate din trei
grupe de adulþi ºi o gru-
pã de începãtori pen-
tru copiii proveniþi din
familiile mixte româ-
no-turce. Anul acesta,
pe lângã grupul-þintã
propus (studenþi, pro-
fesori, membri ai dia-

sporei, oameni de afaceri care au
investiþii sau doresc sã investeas-
cã în România, foºtii locuitori ai
insulei Adakale), cursurile de
limbã românã au atras persoane
care activeazã ºi în alte domenii
(ghizi turistici, interpreþi, traducã-
tori), obiectivul participãrii la cur-
suri devenind astfel ºi formarea
profesionalã.

Crucea Roºie Dolj participã la CompetiþiaCrucea Roºie Dolj participã la CompetiþiaCrucea Roºie Dolj participã la CompetiþiaCrucea Roºie Dolj participã la CompetiþiaCrucea Roºie Dolj participã la Competiþia
Naþionalã de prim ajutorNaþionalã de prim ajutorNaþionalã de prim ajutorNaþionalã de prim ajutorNaþionalã de prim ajutor

Promovarea cursurilor de lim-
ba românã pentru strãini se în-
scrie în strategia ICR Istanbul
de impunere pe piaþa concuren-
þialã a instituþiilor organizatoare
de cursuri de limbi strãine –
transmite ICR Istanbul.

Maria Vintilã, directorul Filialei de
Cruce Roºie Dolj: “Mai avem un test de
trecut în aceastã varã – este vorba de etapa
naþionalã a concursului de educaþie ºi prim-
ajutor Sanitarii Pricepuþi care se va desfãºura
în luna august în judeþul Buzãu, în cadrul
taberei ºcolare Poiana Pinului, la care vom fi
reprezentaþi de echipajul ªcolii Gimnaziale
Þuglui, pregãtit de prof. Ionuþ Prohasca”.
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Artistul Dan DimulescuArtistul Dan DimulescuArtistul Dan DimulescuArtistul Dan DimulescuArtistul Dan Dimulescu
expune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARTTTTTA”A”A”A”A”

Uniunea Artiºtilor
Plastici din România –
Filiala Craiova organi-
zeazã astãzi, ora
19.00, la Galeria
„ARTA”, vernisajul
expoziþiei de picturã a
artistului Dan Dimu-
lescu. Absolvent al Li-
ceului de Muzicã ºi
Arte Plastice din Cra-
iova, acesta a urmat,
apoi, cursurile Institu-
tului de Arte Plastice
ºi Decorative „Ion
Andreescu” din Cluj-
Napoca ºi pe cele ale
Universitãþii „Con-
stantin Brâncuºi” din

Târgu Jiu. A început sã expunã încã din 1977, având numeroase
participãri la expoziþii de grup sau colective: în Slatina (Muzeul
Judeþean Olt – Galeria „Artis”, Biblioteca „Ion Minulescu”, Gale-
ria „Art Delia”), la Muzeul de Artã Calafat, Muzeul de Istorie Co-
rabia (Olt), Galeriile UAP Cluj-Napoca, Sibiu ºi Rm. Vâlcea, Cer-
cul Militar ºi Teatrul Naþional Caracal etc. De asemenea, a deschis
mai multe expoziþii personale de picturã în Caracal.

Expoziþie de graficã ºi picturãExpoziþie de graficã ºi picturãExpoziþie de graficã ºi picturãExpoziþie de graficã ºi picturãExpoziþie de graficã ºi picturã
a studenþilor de la Ta studenþilor de la Ta studenþilor de la Ta studenþilor de la Ta studenþilor de la Teologieeologieeologieeologieeologie

Foaierul Sãlii Al-
bastre a Universitã-
þii din Craiova gãz-
duieºte ºi astãzi ex-
poziþia de graficã ºi
picturã „Lucrãri de
atelier”, organiza-
tã de studenþii anu-
lui I de la speciali-
zarea Artã Sacrã
din cadrul Facultã-
þii de Teologie Or-
todoxã a Universi-
tãþii din Craiova.

Sunt prezentate lucrãri de graficã ºi picturã realizate pe parcursul
anului universitar 2012-2013. Alãturi de studenþii ºi cadrele didac-
tice de la Facultatea de Teologie Ortodoxã, printre participanþi se
mai aflã profesori de la Liceul de Artã „Marin Sorescu”, precum
ºi personalitãþi craiovene din domeniul artelor plastice.

„ªcoala de varã” de la Biserica„ªcoala de varã” de la Biserica„ªcoala de varã” de la Biserica„ªcoala de varã” de la Biserica„ªcoala de varã” de la Biserica
Harºu, la finalHarºu, la finalHarºu, la finalHarºu, la finalHarºu, la final

Iniþiat la începu-
tul lunii iulie la Bi-
serica „1Sfinþii Pã-
rinþi Ioachim ºi
Ana” – Harºu din
Craiova, proiectul
„ªcoala de varã” a
ajuns la final. Cu
acest prilej, organi-
zatorii evenimentu-
lui – Asociaþia Edu-
Life, alãturi de Fun-
daþia „Societatea
Ortodoxã a Femei-
lor” a Mitropoliei
Olteniei ºi Parohia

Harºu – le-au oferit copiilor ºi voluntarilor care au participat la
proiect diplome ºi daruri. „Rezultatul este neaºteptat de bun. Avem
o mare bucurie cã oamenii au rãspuns pozitiv la aceastã acþiune,
ceea ce ne încurajeazã sã o continuãm. A fost un real câºtig pen-
tru copii ºi ne dorim ca experienþa acumulatã sã le fie de un real
folos, în special pentru zidirea lor duhovniceascã ºi educaþionalã”,
a precizat pãrintele Viorel Dicã, paroh al bisericii. În cadrul „ªcolii
de varã”, 22 de copii ºi 20 de voluntari au participat la activitãþi
catehetice, educaþionale ºi recreative, precum sesiuni de discuþii
pe teme teologice de moralã creºtinã, activitãþi sportive în mediul
natural, exerciþii de limbã, de limbaj ºi de comportament în diferite
situaþii, vizite la muzeele din oraº ºi la alte lãcaºuri de culturã,
vizionarea de filme educative etc.

Dupã concerte în salã ºi în pa-
tru cartiere ale oraºului, Filarmo-
nica „Oltenia” le propune craiove-
nilor, în cadrul stagiunii estivale,
douã concerte corale, având în
vedere cã, sãptãmâna aceasta,
Orchestra Simfonicã a instituþiei va
pleca într-un turneu în regiunea
Abruzzo din Italia.

Astfel, mâine-searã, de la ora
20.00, pe Calea Unirii – esplanada
Minerva vor rãsuna coruri celebre
din opere ale compozitorului de
Giuseppe Verdi. Programul inclu-
de „Corul þiganilor” ºi „Castellor”
(cor bãrbãtesc) din opera „Truba-
durul”; „Si ridesti il Leon di Cas-
tiglia”, cor bãrbãtesc din opera
„Ernani”; „Corul cruciaþilor” din
opera „Lombarzii”; Corul „Gli
arredi festivi” ºi „Corul robilor
evrei” din opera „Nabucco”; Co-

Sãptãmâna aceasta, în cadrul stagiunii
estivale a Filarmonicii „Oltenia”,

Corul „Carmina Nova” susþineCorul „Carmina Nova” susþineCorul „Carmina Nova” susþineCorul „Carmina Nova” susþineCorul „Carmina Nova” susþine
douã concerte în centrul Craioveidouã concerte în centrul Craioveidouã concerte în centrul Craioveidouã concerte în centrul Craioveidouã concerte în centrul Craiovei

În calitate de fondator al Co-
rului „Carmina Nova”, Florian-
George Zamfir a obþinut în
fruntea acestui ansamblu douã
premii internaþionale, fiind in-
vitat la patru ediþii ale Concur-
sului Naþional de Creaþie Co-
ralã de la Bucureºti.

Corul „Carmina Nova” al Filar-
monicii „Oltenia” va fi condus de
dirijorul Florian-George Zamfir, în
prezent cadru didactic la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova.
Dupã absolvirea Conservatorului
„Ciprian Porumbescu” – Facultatea
de Pedagogie, Muzicologie, Compo-
ziþie (astãzi, Universitatea Naþionalã
de Muzicã) din Bucureºti s-a afir-
mat tot mai pregnant la pupitrul di-
rijoral. În 2001 a devenit dirijor al
Teatrului Liric „Elena Teodorini”,
din acelaºi an, pânã în 2012, ocupând ºi funcþia de
manager al acestei instituþii. Din 2002 a fost lector
ºi ºef (pânã în anul 2009) al Departamentului de
Muzicã al Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii
din Craiova, dupã ce anterior, timp de zece ani, fu-
sese profesor asociat la catedra de compoziþie a
Universitãþii de Muzicã din Bucureºti. De altfel, din
anul 2011 deþine titlul de Doctor în Muzicã al uni-

versitãþii bucureºtene, în urma sus-
þinerii tezei cu titlul „Locul ºi rolul
corului în opera romanticã: repere
muzicale ºi dramaturgice”.

Pe parcursul carierei artistice,
Florian-George Zamfir a dirijat pes-
te 250 de spectacole de diferite ge-
nuri (operã, operetã, concerte sim-
fonice, vocal-simfonice, a cappel-
la, opere în concert, concerte de edu-
caþie muzicalã) în þarã ºi peste 70 de
spectacole în strãinãtate (Italia, Ger-
mania, Austria, Elveþia, Franþa, Bel-

gia). A fost invitat ca membru în juriile unor presti-
gioase concursuri naþionale ºi internaþionale ºi este
autorul a douã volume de specialitate, ambele publi-
cate în  Colecþia „Studia” a Editurii „Aius” din Craio-
va: „Evoluþia raporturilor între soliºti, cor ºi orches-
trã în operã de la începuturi pânã în clasicism” (2008)
ºi „Locul ºi rolul corului în operele din Barocul târ-
ziu ºi Clasicismul muzical” (2009).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rul „Patria opressa” din opera
„Macbeth”; Marºul triumfal din
opera „Aida”; „Zitti, zitti”, cor
bãrbãtesc din opera „Rigoletto”;
„Brindisi”, „Corul þigãncuºelor” ºi
„Corul matadorilor” (cor bãrbã-
tesc) din opera „Traviata”.

Al doilea concert coral va fi sus-
þinut sâmbãtã, 20 iulie, tot cu înce-
pere de la ora 20.00, la Muzeul de
Artã din Craiova, ºi va propune spre

audiþie pagini corale de mare popu-
laritate. În program: Arrigo Boito
– „Prolog în cer” din opera „Me-
fistofele”; Simeon Nicolescu –
„Iac-aºa”; Gioacchino Rossini –
Corul „Dal tuo stellato soglio” din
opera „Moise în Egipt”; Vincenzo
Bellini – Corul „Suoni la tromba e
intrepido” din opera „Puritanii”; Ale-
xandru Paºcanu – „Chindia”; Pie-
tro Mascagni – Corul „Gli aranci
olezzano” ºi Corul „Regina coelli”
din opera „Cavalleria rusticana”;
Gaetano Donizetti – Corul „Per
te d’immenso giubilo” din opera
„Lucia di Lammermoor”; Adrian
Pop – „Vine hulpe di la munte”; Gia-
como Puccini – Corul mut din ope-
ra „Madama Butterfly”; Vincenzo
Bellini – Corul „Guerra, guerra!”
din opera „Norma”; Constantin
Rîpã – „Galop”.

Craiovenii sunt invitaþi, sãptãmâna aceasta, la
douã concerte prezentate – seara, începând cu ora
20.00, în aer liber – de Corul „Carmina Nova” al
Filarmonicii „Oltenia” (dirijor: Florian-George
Zamfir), în cadrul stagiunii estivale a instituþiei.
Mâine, 17 iulie, pe Calea Unirii – esplanada Mi-
nerva, ºi sâmbãtã, 20 iulie, la Muzeul de Artã,

vor rãsuna coruri celebre din opere de Giuseppe
Verdi (la împlinirea a 200 de ani de la naºterea
compozitorului), respectiv pagini corale de mare
popularitate. Soliºti vor fi soprana Mihaela Leon-
te, tenorul Marian Dãbuleanu, baritonul Constan-
tin Dimieru, iar acompaniamentul la pian va fi
asigurat de Felix Ionescu.
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Luis Barcenas (foto), fostul tre-
zorier al Partidului Popular (PP),
aflat în arest, era aºteptat ieri la Ma-
drid, pentru a fi audiat de cãtre un
judecãtor. El a fost convocat dupã
publicarea marþi, 9 iulie a.c., a unor
documente în manuscris, care de-
monstreazã, potrivit cotidianului
„El Mundo”, cã Mariano Rajoy ºi
alþi lideri ai PP au încasat sume ile-
gale în anii ’90. Odatã cu publica-
rea mai multor mesaje prin SMS
atribuite lui Mariano Rajoy ºi Luis
Barcenas, acelaºi ziar a creat „o
nouã întorsãturã” a lucrurilor. Fi-
indcã mesajele atestã, potrivit „El
Mundo”, cã ºeful Guvernului „a
cerut negarea existenþei unor con-
turi secrete ºi a unor suplimente
salariale”. „Mariano Rajoy a men-
þinut un contact direct ºi perma-
nent” cu Luis Barcenas cel puþin
pânã în martie a.c., când scanda-
lul privind o posibilã finanþare ile-
galã a partidului a izbucnit, mai
menþioneazã ziarul. Strigând „Ho-
þii” ºi „Aici este peºtera lui Ali
Baba”, mai multe zeci de manifes-
tanþi s-au adunat duminicã în faþa

Spania: Partidul Popular în crizã,Spania: Partidul Popular în crizã,Spania: Partidul Popular în crizã,Spania: Partidul Popular în crizã,Spania: Partidul Popular în crizã,
din cauza a noi dezvãluiridin cauza a noi dezvãluiridin cauza a noi dezvãluiridin cauza a noi dezvãluiridin cauza a noi dezvãluiri

În tradiþionalul sãu „interviu de varã” acor-
dat televiziunii naþionale ARD, cancelarul ger-

man, Angela Merkel (foto), a trecut în revis-
tã actualitatea politicã internã, europeanã ºi

internaþionalã cu mai pu-
þin de douã luni înainte de
alegerile legislative fede-
rale, din 22 septembrie.
Sondajele de opinie aratã
cã Merkel va câºtiga con-
fortabil alegerile. Aceastã
tendinþã pare ilustratã ºi de
campania slabã a rivalu-
lui sãu electoral, candida-
tul SPD, Peer Steinbrück,
care a fost ministru de
Finanþe al lui Merkel în
timpul Marii Coaliþii între
stânga ºi dreapta. Între-

barea care rãmâne deschisã este cu cine va
guverna cancelarul în urmãtorul sãu mandat.
Deºi sondajele îi lasã deocamdatã în afarã pe
actualii sãi parteneri, liberalii din FDP, Mer-
kel mizeazã pe reeditarea coaliþiei liberal-con-
servatoare, fãrã a închide însã uºa în faþa unui
posibil acord cu Verzii, dacã rezultatul elec-
toral va impune aceastã posibilitate. De ase-
menea, Merkel a respins, în cadrul aceluiaºi
interviu televizat, ipoteza cã ar încerca sã amâ-
ne, pânã dupã alegerile generale din aceastã
toamnã, dezvãluirea costului real suportat de
Germania în contextul crizei din zona euro.
„Nu þinem pe nimeni în beznã legat de ceea ce
trebuie fãcut ºi vom continua în aceastã ma-
nierã”, a declarat Merkel în interviul difuzat
duminicã.

Merkel mizeazã pe reînnoirea alianþei
cu liberalii dupã viitoarele alegeri

Premierul israelian, Benjamin Ne-
tanyahu (foto), a avertizat dumini-
cã, 14 iulie a.c., la televiziunea ame-
ricanã, cã Israelul ar putea interveni
militar contra programului nuclear
iranian înaintea SUA, calificându-l pe
noul preºedinte, Hassan Rohani, „un
lup deghizat în oaie”. „Noi suntem
mai aproape de Iran decât Statele
Unite. Suntem foarte vulnerabili. ªi
trebuie sã abordãm aceastã chestiu-
ne, de a opri Iranul, poate înaintea
SUA. Acum este un nou preºedinte
în Iran. El îl criticã pe predecesorul
sãu, care a fost un lup deghizat în
lup. Strategia sa este de a fi un lup
deghizat în oaie: zâmbeºte în timp
ce fabricã bombe”. „Ei sunt foarte
aproape de linia roºie, pe care încã
n-au trecut-o”, a afirmat Netanyahu
la CBS, referindu-se la faptul cã Ira-
nul va fi capabil sã producã prima
sa armã nuclearã. „ªi trebuie sã le
spunem, fãrã nici o ambiguitate, cã
nu le va fi permis”. Potrivit premie-

rului israelian, Iranul dispune de apro-
ximativ 190 de kg uraniu îmbogãþit
la 20%, din cele 250 de kg necesare
fabricãrii unei bombe. Hassan Ro-
hani, un religios moderat, a fost ales
la 14 iunie în fruntea Iranului ºi îi va
succeda lui Mahmoud Ahmadinejad
în cursul unei ceremonii de învesti-
turã la 3 august. Un oficial iraelian a
avertizat, în acelaºi timp, cã Iranul
ar putea face o ofertã marilor pu-
teri, în cursul unei reuniuni privind
controversatul sãu program nuclear.
Teheranul ar putea propune „o opri-
re temporarã” de îmbogãþire a ura-
niului sau chiar „o conversie posibi-
lã” a unei pãrþi de uraniu îmbogãþit
20%, pentru obþinerea în contrapar-
tidã a „ridicãrii parþiale a sancþiuni-
lor internaþionale”. Israelul se opune
totalmente unei asemenea idei ºi va
respinge toate propunerile care nu
vor include oprirea completã a ori-
cãrei îmbogãþiri de uraniu, retrage-
rea din Iran a tuturor materialelor

care permit îmbogãþirea, închiderea
sitului subteran ilicit de la Qom ºi
oprirea totalã a activitãþii reactorului
de plutoniu. Netanyahu a refuzat sã
confirme sau sã nege informaþiile din
media americanã potrivit cãrora Is-
raelul este responsabil de mai multe
explozii la depozitele de muniþii din
Siria, din apropierea portului Latachia,
la 5 iulie. Potrivit CNN, vineri, ºi
„New York Times” duminicã, Israe-
lul a efectuat atacuri împotriva aces-
tor depozite pentru a preveni folosi-

rea de rachete împotriva flotei sale.
„Deîndatã ce se întâmplã ceva în
Orientul mijlociu este acuzat Israe-
lul”, a acuzat Netanyahu. „Pot sã
spun cã politica noastrã este de a
preveni transferul armelor periculoa-
se cãtre Hezbollah ºi alte grupãri te-
roriste”. Potrivit cotidianului ameri-
can, care citeazã responsabili ame-
ricani autorizaþi, raidul aerian a vizat
rachetele de croazierã anti-nave
Yakhont, vândute regimului de la
Damasc de cãtre Rusia.

Snowden, propus pentru
premiul Nobel pentru Pace

Premiul Nobel pentru Pace este
remis la Oslo, în Norvegia, contrar
premiilor din alte categorii, care
se remit la Stockholm. Stefan
Svallfors, universitar suedez,
membru al Academiei Regale de
ªtiinþe, face parte dintre eminenþe-
le autorizate sã propunã nume.
Într-o scrisoare adresatã comitetu-
lui norvegian, publicatã de ziarul
„Vasterbottens Kurieren”, el scrie
cã Edward Snowden ar trebui
recompensat pentru „ajutorul dat
lumii pentru a deveni un pic mai
bunã”. Conºtient de nominaliza-
rea unui persoanj polemic,
universitarul suedez de la Univer-
sitatea Umea, din nordul þãrii,
recomandã ca atribuirea recom-
pensei lui Snowden sã fie luatã în
seamã, deºi, potrivit „Daily Mail”,
nominalizarea pentru anul în curs
trebuia fãcutã înainte de februarie
2013. Cu alte cuvinte, Snowden n-
ar putea concura decât pentru
ceremonia din decembrie 2013.
Snowden a cerut azil în numeroa-
se þãri, care l-au refuzat, ºi este
blocat de la 23 iunie în zona
internaþionalã a aeroportului
ªeremetievo din Moscova.
Venezuela, Bolivia ºi Nicaragua
sunt dispuse sã-l primeascã, dar
Washingtonul i-a anulat paºapor-
tul, încât n-are posibilitatea sã
ajungã în America Latinã.
Taifun în China: Cel puþin
3 morþi ºi o jumãtate
de milion evacuaþi

Cel puþin 3 persoane au murit,
iar aproximativ o jumãtate de
milion au fost evacuate, dupã
trecerea taifunului Soulik, care a
atins duminicã estul Chinei.
Potrivit agenþiei China Nouã, cele
3 persoane au murit în provincia
Guangdong unde, potrivit staþiilor
meteorologice locale, în numai 20
de ore nivelui apei a atins 25 de
centimetri. Soulik a atins provincia
de coastã Fujian, cu rafale de vânt
de aproape 120 de kilometri pe
orã. Peste 500.000 de persoane au
fost adãpostite în Fujian ºi în
provincia vecinã Zhejiang, iar
5.500 de militari au fost mobilizaþi.
Coreea de Nord ºi Coreea
de Sud au reluat
negocierile pentru Kaesong

Cele douã Corei au reluat ieri
negocierile cu privire la redeschi-
derea complexului industrial
Kaesong, care a devenit o adevãra-
tã piatrã de încercare în relaxarea
tensiunilor din peninsulã. „Voi face
tot ceea ce este posibil pentru a
redeschide Kaesong ºi a-l transfor-
ma într-un parc industrial interna-
þional”, a declarat pentru jurnaliºti
Kim Ki-woong, ºeful diplomaþiei
sud-coreene. Phenianul ºi Seulul
vor sã reporneascã aceastã zonã
de activitãþi industriale considera-
tã crucialã atât pentru economia
nord-coreeanã, cât ºi pentru
întreprinderi sud-coreene, care au
pierdut milioane de dolari dupã
plecarea celor aproximativ 53.000
de muncitori nord-coreeni. Cele
douã þãri refuzã sã îºi asume
responsabilitatea acestei crize, iar
regimul nord-coreean nu vrea sã se
angajaeze cã nu va mai închide în
mod arbitrar complexul în cazul
unor noi tensiuni. Cu scopul de a
reduce acest risc, Coreea de Sud
doreºte sã aducã întreprinderi
strãine în complex, situat la
aproximativ zece kilometri de
frontierã, pe teritoriul nord-
coreean.

Israelul ameninþã din nou Iranul

sediului PP din Madrid. „În faþa
unei situaþii dificile cu care se con-
fruntã Spania, Partidul Socialist a
cerut demisia imediatã a ºefului
Guvernului, Mariano Rajoy”, a
menþionat liderul socialist, Alfredo
Perez Rubalcaba, în cursul unei
conferinþe de presã la Madrid, adã-
ugând cã partidul sãu a rupt, în
consecinþã, „orice relaþie cu PP”.
Partidul Popular (conservator),
care dispune de o majoritate abso-
lutã în Congresul Deputaþilor du-
pãalegerile din noiembrie 2011, a
considerat ca „jalnicã” aceastã ce-
rere. „Este lamentabil cã Rubalca-
ba, în disperarea sa, solicitã demi-
sia din cauza minciunilor unui pre-
zumat delicvent”, a spus Carlos
Floriano, vice-secretar al PP. „SMS-
urile publicate sunt o încercare de
ºantaj privat prin care Barcenas n-
a obþinut nimic”, a adãugat el. Luis
Barcenas este implicat în douã an-
chete separate: într-una el a fost
plasat deja în detenþie provizorie, la
27 iunie, pentru implicare prezuma-
tã într-o vastã afacere de corupþie
denumitã Gurtel. În alta, el este în

centrul unui scandal legat de posi-
bila contabilitate ocultã a PP, la care
ancheteazã justiþia spaniolã de la
sfârºitul lunii ianuarie. Potrivit dez-
vãluirilor fãcute de principalele co-
tidiene ale þãrii, „El Pais” ºi „El
Mundo”, încã din luna ianuarie, mai
mulþi lideri ai partidului, între care
Mariano Rajoy, au încasat sume
complementare, sub formã de sa-
larii ilegale, din partea unor antre-
prize private. Rajoy a dezminþit
acest lucru, socialiºtii i-au cerut

însã demisia. „El Mundo” vorbeºte
însã de faptul cã liderii PP au înca-
sat timp de 20 de ani salarii nede-
clarate. La 14 martie a.c., Luis Bar-
cenas, furios, a afirmat cã Rajoy
minte, potrivit „El mundo”, care
sugereazã cã fostul trezorier s-a
decis sã vorbeascã cu presa „pen-
tru a dezvãlui adevãrata contabili-
tate a partidului”. Justiþia va încre-
dinþa cele douã dosare unui judecã-
tor al Instanþei Naþionale din
Madrid, Pablo Ruz.
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Filmele din perioada 12.07 - 18.07.2013

JOI - 18 iulie
07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

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

Fãgãraº
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:10 Witch Hunt
01:50 Dosarele secolului XX (R)
02:20 Zestrea românilor (R)
02:45 Parteneri de week-end

(R)
03:10 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)

TVR 1

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

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 ªoina – sub nisipuri (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 Muzica DP 2
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Eritreea, mãgãruºul

cãrãuº
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate

TVR 2

08:10 Cinci
09:35 Salutãri din Hollywood
11:15 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
12:40 LOL
14:15 Furia titanilor
15:55 Motanul încãlþat
17:25 Anul cel mare
19:05 În derivã
20:00 Apocalipsa dupã ºoferi
20:55 Aurul negru
23:05 Familia Borgia
00:10 Cãlãtorie eroticã
00:40 Activitate paranormalã 3
02:05 Casa din Cornouaille
03:40 Aurul negru
06:00 Rãzbunãtorii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Incurcaturi de familie buna

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Paulie (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Justiþiarul: Zona de rãzboi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Justiþiarul: Zona de rãzboi

(R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 Þinta umanã (R)

PRO TV

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

08:00 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Promotor (R)
15:00 Galidor
16:00 Iubire imposibilã
18:00 La bloc (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 Aventurile Christinei
22:00 Kung Fu
23:30 În mintea criminalului
00:30 În cãutarea lui Eric
02:30 CSI: Miami
03:15 Kung Fu (R)
04:30 Lumea Pro Cinema (R)
05:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00  'Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:00 În gura presei
11:10 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlacul
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Burlacul (R)
03:30  Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã - La

mare
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Dragoste ºi pedeapsã
16:45 Drept la þintã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Cuscrii
22:15 WOWbiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 La un pas de fericire (R)
03:15 Drept la þintã (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 Poveºti din jurul lumii
09:30 Meteoritul
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Academia lui Horia
21:45 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Meteoritul (R)
04:00 Poveºti din jurul lumii (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

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

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

Kustoms
02:00 Restaurãri
03:00 Camionagiii gheþurilor

HISTORY
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

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

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

CERCUL DE FOC - 3 D

ªTRUMPFII

Ore de spectacol:
16:00; 18:45; 21:45
Gen film: Acþiune, SF
Cu: Rinko Kikuchi,
Idris Elba, Charlie
Hunnam
Regizor:
Guillermo del Toro

Sunt un mic
ticãlos 2

Ore de spectacol: 14:00
Gen film:Animaþie,
Comedie, Familie
Cu:Steve Carell,
Kristen Wiig, Benja-
min Bratt
Regizor: Pierre Coffin,
Chris Renaud

Ore de spectacol: 14:00
Proiecþie  digitalã
2 D BLUE RAY
Tarif întreg: 8 lei;
Gen film:Animaþie, Come-
die, Familie, Fantastic
Cu: Neil Patrick Harris,
Hank Azaria

Starbuck
Ore de spectacol: 16:00;
18:00; 20:00
Proiecþie  digitalã
2 D DVD
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus, joi: 6 lei;
Gen film:Comedie
Cu:Patrick Huard, Julie
LeBreton
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Anunþul tãu!
Primãria Pieleºti titular proiect,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, de încadrare
–  FÃRÃ ACORD DE MEDIU - pen-
tru proiectul “ Modernizare strãzi
de interes local “ propus a fi am-
plasat în comuna Pieleºti, sat  Pie-
leºti – Câmpeni, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº , nr.1,în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro.
S.C. OMV PETROM S.A. cu se-
diul în Bucureºti, str. Coralilor,
nr. 22, sector 1, reprezentat prin
S.C. Aquaproiect SA, titular al
proiectului „Umplere ºi recon-
strucþie ecologicã amplasament
batal Gherceºti, jud. Dolj”, anun-
þã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei de încadrare de cãtre
APM Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecva-
tã, pentru proiectul „Umplere ºi
reconstrucþie ecologicã ampla-
sament batal Gherceºti, jud.
Dolj”, amplasat în comuna Gher-
ceºti, jud. Dolj. 1. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de 12 – 18.07.2013,
între orele 9-14, precum ºi la
adresa de internet: http//ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 18.07.2013.

Anunþul tãu!
Anunt public privind solicitarea
acordului de mediu S.C. ADA &
ROBY CONSULTING S.R.L. anun-
tã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“CENTRU PENTRU INOVAREA SI
DEZVOLTAREA TURISMULUI PE
CLISURA DUNARII” propus a fi
amplasat in intravilanul localitãþii
Dubova, judeþul Mehedinþi.Infor-
maþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Me-
hedinþi din Drobeta Turnu Seve-
rin, strada Bãile Romane, nr. 3, si
la sediul titularului de proiect din
Craiova, strada Fagului, nr. 24,
Judetul Dolj, in zilele de luni-vi-
neri, intre orele 8.00-14.00.Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Mehedinþi.
COMUNA STOINA, titular al pro-
iectului, anunþã publicul interesat
cã a fost depusã documentaþia în
vederea obþinerii Avizului de gos-
podãrire a apelor pentru investi-
þia “ Alimentare cu apã în sistem
centralizat, comuna Stoina, jude-
þul Gorj” , care va fi amplasatã în
intravilanul comunei Stoina, sa-
tele Stoina, Ciorari, Paisani ºi Urda
de Sus. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la
sediul Primãriei comunei Stoina,
jud. Gorj.

Cu aceiaºi durere comemorãm 9 luni
de la despãrþirea de minunatul nostru
tatã ºi soþ, ªTEFAN NICU (APROZARU).
Ne-a lãsat atunci când aveam cea mai
mare nevoie de el, când sã se bucure
de noi ºi de tot ceea ce am fãurit în
viaþa aceasta trecãtoare. De acolo de
unde este ºtim cã ne vegheazã ºi ne
ocroteºte, aºa, cum fãcea de fiecare
datã. îi ducem
dorul, ne rugãm
pentru odihna
sufletului sãu
bun ºi blând, iar
la cãpãtâi cande-
la îi va fi mereu
aprinsã.

Odihnã veºnicã!
Familia.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pava-
je, hidroizolaþii, termoi-
zolaþii, zidãrii, finisaje.
Telefon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
complet renovat. Te-
lefon: 0724/ 558.703.

Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Te-
lefon: 0744/344.227
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
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Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 56.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/ 159.594.
VÂND casã, sat Glod,
com. Þuglui. 0251/
350.114.
Vând casã cu mansardã,
la roºu, zona Preajba.
Telefon: 0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.

Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp, Po-
dari, între case, în con-
strucþii, utilitãþi, preþ 8
Euro/mp, neg. Telefon:
0765/680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã
Telefon: 0766/ 820.993.

Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL
(Parc) preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, poziþie
excelentã 15 euro mp.
Telefon: 0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu 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 Leamna,
800 mp, preþ avantajos.
Telefon: 0762/109.556.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, para-
lel cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.

Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.

Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon. 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
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Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Te-
lefon: 0745/589.825.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închiriere
spaþiu pretabil foarte
bine pentru Cabinet
Medical sau sediu fir-
mã. Telefon: 0729/
884.757.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere semi-
decomandat Calea
Bucureºti, etj. 2, tot
confortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.

Închir iez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat,  zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment .  Te lefon:
0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat,
Randez-vous Braz-
dã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile
K, strada Pãltiniº,
parter, acces bila-
teral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut
jumãtatea. Sunã-mã:
0754/630.012.

DIVERSE
Promoþia anului 1979
a Colegiului Naþional
Elena Cuza, secþia
uman, anunþã aniver-
sarea a 34 de ani de
la absolvire. Relaþii la
telefon: 0766/656.844
– doamna Marinica
Paºoi.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.

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

PIERDERI
S.C. GERBERA
COM SRL înregis-
tratã la ORC Dolj
sub. Nr. J16/1233/
1996 declarã pier-
dute Certificatul de
Inregistrare a Socie-
tãþii ºi Certificatele
Constatatoare emi-
se de ORC Dolj. Se
declarã nule.

COMEMORÃRI
Alãturându-ne în-
tregii noastre fa-
milii, Gabriela An-
drei - soþie, îm-
preunã cu cele
douã fiice ºi cu
cei cinci nepoþi,
le aminteºte ce-
lor care l-au cu-
noscut ºi apre-
ciat  cã s-au îm-
plinit ºase luni
din ziua în care –
obosit ºi trist, în
urma chinurilor
la care l-a supus
cumlita boalã de
care a suferit,
DAN ANDREI ne-
a pãrãsit pentru
totdeauna. Om
bun. Suflet curat.
Fiu, soþ, pãrinte
ºi bunic exem-
plar. Plecarea sa
ne-a îndoliat, pen-
tru totdeauna, ini-
mile. Nu-l vom
uita niciodatã. Ne
rugãm Bunului
Dumnezeu sã îl
aibã în grija Sa.
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Preºedintele Comisiei Centrale a
Arbitrilor, Ion Crãciunescu, a declarat,
ieri, cã a decis sã demisioneze din
funcþia pe care o deþine, în urma unei
întâlniri pe care a avut-o cu arbitrii de
pe lista FIFA. „Am avut o întâlnire cu
arbitrii de pe lista FIFA ºi le-am
promis cã nu voi face nimic care sã
punã în pericol activitatea lor internaþi-
onalã. Decizia am luat-o de sãptãmâ-
na trecutã. Cred cã avocaþii au ajuns
la o înþelegere, urmeazã sã se semne-
ze actele. Pânã atunci nu pot da nicio
declaraþie în plus. Decizia a fost luatã
pentru binele arbitrajului românesc.
Nu mi-am înaintat nicio demisie,
deocamdatã sunt în funcþie, este o
înþelegere între avocaþi sã se semneze
un act de încetare a activitãþii” a spus
Crãciunescu. Decizia lui Ion Crãciu-
nescu a fost anunþatã dupa ce a
participat, la finalul sãptãmânii trecute,
la un curs cu arbitrii FIFA din Româ-
nia. La aceasta întâlnire a fost prezent
ºi fostul arbitru internaþional grec
Kyros Vassaras, instructorul UEFA
responsabil pentru arbitrajul româ-
nesc. „Nu au fost disensiuni. La curs

ªeful arbitrajului a renunþat la funcþie înaintea startului
campionatului, dupã o întrevedere cu arbitrii FIFA

Britanicul Chris Froome, liderul Turu-
lui Franþei, a declarat, ieri, cã nu triºea-
zã, aºa cum a fãcut-o Lance Armstrong,
încercând astfel sã respingã suspiciunile
de dopaj la adresa sa dupã sosirea im-
presionantã de pe muntele Ventoux. La
sosirea de duminicã, din
etapa a 15-a, un jurnalist
norvegian i-a spus lui Fro-
ome cã este tot mai des
comparat cu Lance Arm-
strong, britanicul afirmând
cã ia acest lucru ca pe un
compliment. Însã într-o
conferinþã de presã, Fro-
ome a revenit asupra
acestei teme ºi a menþio-
nat cã el nu este un triºor.
„Nu am spus niciodatã cã
sunt onorat, am spus cã o
iau ca pe un compliment
pentru cã el a câºtigat
aceste curse. Sã fiu com-
parat cu Lance... Lance
a triºat,  eu nu triºez.
Punct! Mi se pare trist ca
a doua zi dupã cea mai
mare victorie din cariera
mea sã vorbesc despre
dopaj. Am petrecut sãptã-
mâni departe de casã pen-
tru a mã antrena, am mun-
cit mult... ªi sunt acuzat
cã sunt un triºor ºi un min-
cinos, nu este frumos. ªtiu
cã m-am antrenat foarte
mult pentru a ajunge aici. ªtiu cã rezul-
tatele mele sunt rodul determinãrii mele,
a fost o adevãratã luptã pentru a ajunge
unde sunt. Am sprijinul unei echipe fan-
tastice. Toate aceste lucruri au condus
la reuºitã. Oamenii pot vorbi de alte lu-
cruri, eu nu pot, nu ºtiu nimic de aceste
lucruri. ªtiu ce am fãcut ºi sunt mândru”,
a adãugat rutierul britanic. Dupã victo-
ria de pe muntele Ventoux, petrecutã
chiar de Ziua Franþei, Chris Froome are

Froome: „Nu triºez ca Armstrong”
A „omorât” Turul Franþei, dar se pretinde curat

un avans de patru minute ºi 14 secunde
faþã de ocupantul locului doi, olandezul
Bauke Mollema. De asemenea, patru mi-
nute ºi 25 de secunde îi despart pe Chris
Froome ºi Alberto Contador, spaniolul de
la Saxo Bank fiind clasat al treilea pe po-

diumul clasamentului general. El Pisto-
lero a fost surclasat de Froome pe ulti-
mii kilometri. „La un moment dat, Froo-
me a trecut într-un ritm imposibil de ur-
mat, aºa cã am escaladat cãþãrarea în
propria cadenþã. În forma pe care a arã-
tat-o, nimeni nu poate sã-l doboare, de-
cât dacã are o zi foarte proastã. Vom
vedea ce se întâmplã în Alpi, dar Froo-
me e mult mai bun ca orice rutier în eta-
pele de munte” a spus Contador.

Portarul echipei AS Roma, Bogdan Lo-
bonþ, a declarat pentru postul Roma Chan-
nel, cã jucãtorii trebuie sã vorbeascã mai puþin
ºi sã readucã zâmbetul pe faþa suporterilor.
„Dupã o sãptãmânã de antrenamente cu to-
þii suntem bucuroºi cã am început lucrul.
Acum pot spune cã sunt roman, joc de cinci
ani la acest club ºi vreau sã rãmân aici. Tre-
buie sã credem în noi ºi sã mergem înainte
împreunã, jucãtori ºi suporteri. Trebuie sã
vorbim mai puþin ºi sã readucem zâmbetul
pe faþa suporterilor. Îi înþeleg, suporterii sufe-

Lobonþ: „Rudi Garcia s-a fãcut
respectat da la început”

Românul îi dã „calde” noului antrenor al Romei

Atacantul uruguayan Edinson Cavani a fost
prezent ieri dimineaþã la Paris pentru a finali-
za transferul la PSG, el urmând sã devinã cel
mai scump jucãtor trans-
ferat în Franþa. Argenti-
nianul s-a întâlnit cu di-
rectorul sportiv Leonardo
într-un prestigios hotel din
capitala Franþei. Golghe-
terul campionatului Italiei
în sezonul trecut cu Na-
poli (29 goluri) urmeazã
sã efectueze vizita medi-
calã ºi apoi sã semneze un
contract pe cinci sezoa-

Cavani, cel mai scump transfer din Ligue I
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a participat Kyros Vassaras, nimeni nu
a intervenit în afarã de el, nu au fost
discuþii. Eu am deschis cursul, eu l-am
închis, eu am dat cuvântul, eu am
condus. În prima parte am prezentat
aspecte din campionatul intern ºi nu
am mai avut spaþiu sã prezentãm,
pentru cã Vassaras a venit cu foarte
multe teme. Eu am prezentat sâmbãtã
tema, aruncarea mingii cu mâna” a
completat Crãciunescu. Vâlceanul a
fost demis, la 1 august 2012, din
funcþia de preºedinte al CCA de cãtre
Comitetul Executiv al FRF, întrunit la
Casa Fotbalului, fãrã a i se oferi o
explicaþie. Ulterior, Crãciunescu a
atacat decizia FRF în justiþie ºi a avut
câºtig de cauzã, federaþia fiind obliga-
tã sã-i achite salariile restante plus
dobânda aferentã ºi sã-l repunã în
funcþie. Comitetul Executiv al FRF a
decis, la începutul lunii iunie, ca Ion
Crãciunescu sã revinã în postul de
preºedinte al Comisiei Centrale a
Arbitrilor începând cu data de 5 iunie,
actualul preºedinte al CCA, Alexandru
Deaconu, ocupând funcþia de referee
manager.

rã cel mai mult când Roma pierde. Suntem
profesioniºti, ne place când atmosfera e bunã,
dar trebuie sã suportãm ºi momente mai gre-
le. Doar aºa poþi creºte, mai întâi ca om ºi
apoi ca fotbalist“, a spus Lobonþ. Internaþio-
nalul român a asemãnat antrenamentele nou-
lui tehnician al Romei, Rudi Garcia, cu cele
pe care le fãcea la Ajax Amsterdam: „Rudi
Garcia s-a fãcut respectat de la început. Pen-
tru mine nu este o experienþã nouã, sunt ace-
leaºi antrenamente pe care le aveam în tre-
cut la Ajax Amsterdam. Pe Skorupski (n.r. -
portarul polonez Lukasz Skorupski) l-am vã-
zut la un singur antrenament, dar mi-a lãsat o
impresie bunã. Poate deveni un portar mare.
Are fizic ºi calitate ºi îºi poate îmbunãtãþi ca-
litãþile, are doar 22 de ani. Îi urez bun venit ºi
viaþã lungã la Roma. Voi încerca sã-l ajut, dar
nu ºtiu poloneza. O mânã de ajutor îi vom da
cu toþii”. Bogdan Lobonþ aperã ca suporterii
Romei sã fie alãturi de echipã: „Suntem în foa-
me de rezultate, vrem sã câºtigãm. Pentru
mine este important sã rãmân sãnãtos, sã nu
mã accidentez. Noi, jucãtorii, suntem uniþi.
Dacã vom avea ºi suporterii alãturi de noi pu-
tem sã ducem Roma acolo unde îi este locul”.

ne. Dacã va semna acest contract, el se va
reîntâlni la Paris cu fostul sãu coechipier de
la Napoli, argentinianul Ezequiel Lavezzi. Ca-

vani devine astfel cel mai
scump transfer din istoria
Ligue 1, dupã ce parizienii vor
achita clauza de reziliere de
64 de milioane de euro cãtre
Napoli, fosta formaþie a ata-
cantului de 26 de ani. Zece
milioane de euro va încasa
golgheterul sudamerican
pe „Parc des Princes”, unde
ar trebui sã evolueze în
urmãtorii cinci ani.
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Steaua Bucureºti se reîntoarce,
dupã cinci ani de abesenþã, în
UEFA Champions League, ur-
mând a înfrunta în aceastã searã,
pe Arena Naþionalã, cu începere
de la ora 20:45 (Digi 1), echipa
campioanã a Macedoniei, Vardar
Skopje. Primul meci din seria de
ºase (trei duble), pânã la mult râv-
nitele grupe!

În lipsa lui Raul Rusescu (ple-
cat la Sevilla) ºi Alexandru Chip-
ciu (accidentat), tehnicianul La-
urenþiu Reghecampf (foto) ar
putea trimite în teren formula
câºtigãtoare din Supercupa cu
Petrolul (3-0).

Unica modificare posibilã pe
care ar avea-o în plan Reghe, con-
form celor apãrute ieri, este Ni-
cuºor Stanciu în locul lui Gabriel
Iancu. În Supercupã, meci în care
nici unul dintre ei n-a avut un ran-
dament foarte bun, a jucat din start
atacantul adus de la Viitorul, ex-
vasluianul înlocuindu-l în debutul
pãrþii secunde.

Astfel, la fluierul arbitrului ceh
Radek Prihoda, Steaua sunt ºanse
mari sã arãte în felul urmãtor: Tã-
tãruºanu – Georgievski, Chiricheº,
Szukala, Latovlevici – Bourcea-
nu, Pintilii – Popa, Stanciu, Tã-
nase – Nikolici.

Dacã din tabãra stelistã n-au
prea venit informaþii, nu acelaºi
lucru ºi în ceea ce o priveºte pe
Vardar. Antrenorul Blagoja Milev-
ski ºi-a analizat concret propria
echipã chiar înainte sã ajungã la
Bucureºti ºi a dezvãluit, practic,
toate schimbãrile care s-au pro-

dus la campioana Macedoniei în
vara aceasta faþã de formula cu
care s-a câºtigat campionatul:
„În general, vom folosi împotri-
va Stelei aceeaºi formulã ca în
sezonul trecut. Doar cã au ple-
cat trei jucãtori, Stjepanovici,
Randjelovici ºi Ilievski, iar în lo-
cul acestora au venit alþi trei:
Reljici, Simjanovski ºi Jovanov-
ski. La Bucureºti nu va juca Sim-
janovski, deoarece este în urmã
cu pregãtirea”.

Dintre nou-veniþi, cel mai im-
portant transfer pare sã fie cel
al lui Reljici, un fundaº stânga
muntenegrean cu 21 de meciuri
pentru Steaua Roºie Belgrad în-
tre 2010 ºi 2012. Ceilalþi doi sunt
macedoneni achiziþionaþi de la
rivale din campionat: Jovanov-
ski de la Tetex, iar Simjanovski
de la Napredak.

„N-am prea jucat amicale în
vara aceasta, tocmai fiindcã echi-
pa nu s-a schimbat mult. ªi ne-
am dorit sã pãstrãm toþi jucãtorii
sãnãtoºi, apþi pentru meciurile cu
Steaua”, a mai spus Milevski.

În altã ordine de idei, principa-
lul pericol pentru Steaua vine din
partea atacantului Jovan Kostov-
ski, golgeterul ediþiei trecute de
campionat, cu 22 de reuºite.

“Nu îngenunchem
în faþa Stelei!”

Jucãtorii lui Vardar Skopje au
plecat încã de duminicã diminea-
þã spre Bucureºti, iar dupã un
drum de 13 ore, cu autocarul,
fundaºul Zlatko Tanevski a vorbit

despre partida de pe Arena Naþio-
nalã: „Suntem pregãtiþi pentru o
întâlnire durã cu Steaua. ªtim cã
o sã fie un meci foarte greu, dar
nu îngenunchem în faþa Stelei!
Vom face tot ce e posibil sã ne
prezentãm onorabil în aceste par-
tide ºi vrem ca dupã aceastã du-
blã manºã noi sã fim cei fericiþi”.

Doar “ªtiinþa” a comis-o contra
formaþiilor macedonene

Eliminarea în faþa lui Vardar ar
intra, cu siguranþã, în topul celor
mai proaste rezultate europene din
istoria Stelei ºi ar fi printre cele
mai slabe ale unei echipe din Liga
1. Istoricul duelurilor româno-
macedonene conþine patru întâl-
niri ºi în trei dintre ele s-au califi-
cat lejer românii, doar o datã pro-
ducându-se surpriza.

Universitatea Craiova, în sezo-
nul 2001-2002, a fost eliminatã din
Cupa UEFA de Pobeda Prilep, o
echipã care nici nu se mai gãseº-
te acum în primul eºalon din Ma-
cedonia. Mai întâi, juveþii au re-
mizat acasã, 1-1 (gol Papurã),
pentru a ceda apoi cu 0-1.

În fiecare dintre celelalte trei
întîlniri, românii au învins acasã
cu 3-0, nieperzând nici în depla-
sare: Oþelul – Sloga Jugomagnat
(Cupa UEFA, ’98-‘99), Steaua –
Sloga (Ligã, ’01-‘02) ºi Rapid –
Vardar (Cupa UEFA, ’05-‘06).

Vardar a mai dat o datã peste
o formaþie din Liga 1, dar într-o
vreme când trupa din Skopje re-
prezenta Iugoslavia. În sezonul
1985-1986, Dinamo a fost eli-

minatã din Cupa UEFA dupã 2-1
pentru “cîini” la Bucureºti ºi
0-1 la Skopje.

10 ani au trecut de la cel mai
bun parcurs al lui Vardar în Cham-
pions League: a ajuns în turul al
treilea preliminar în 2003, dupã ce
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a trecut de Barry Town ºi de
ÞSKA Moscova, apoi a fost eli-
minatã de Sparta Praga.

Sezonul trecut Vardar a pãrãsit
Liga în aceastã fazã, înclinându-
se în faþa biloruºilor de la BATE
Borisov, 2-3 (d) ºi 0-0 (a).

Tot astãzi

Viktoria Plzen (Ceh) – Zeljesnicar Sarajevo (Bos)
BATE Borisov (Blr) – ªahtior Karagandy (Kaz)
Dinamo Tbilisi (Geo) – EB / Streymur (Fer)
Sheriff Tiraspol (Mol) – Sutjeska Niksici (Mun)
FK Ekranas (Lit) – FH Hafnarfjardar (Isl)
Fola Esch (Lux) – Dinamo Zagreb (Cro)
Birkirkara FC (Mal) – NK Maribor (Slv)

Mâine

Shirak FC (Arm) – Partizan Belgrad (Srb)
HJK Helsinki (Fin) – Nomme Kalju (Est)
Neftci Baku (Azb) – Skenderbeu Korce (Alb)
IF Elfsborg (Sue) – Daugava Daugavpils(Let)
Sligo Rovers (Irl) – Molde FK (Nor)
Slovan Bratislava (Slc) – Ludogorets Razgrad (Bul)
The New Saints (TG) – Legia Varºovia (Pol)
ETO Gyor (Ung) – Maccabi Tel Aviv (Isr)
Cliftonville FC (Irl. N) – Celtic FC (Sco)

Returul va avea loc sãptãmâna viitoare, în 23 ºi 24 iulie.

Vicecampioana Pandurii Tg.
Jiu va susþine astã searã (ora
19:00, meci netelevizat) primul ei
joc din istorie în cupele europe-
ne, în deplasare, contra estonie-
nilor de la Levadia Tallinn.

Deºi sunt lipsiþi de orice fel de
experienþã, gorjenii sunt deciºi sã
scrie istorie în acest sezon al Li-
gii Europa ºi nici nu-ºi pun pro-
blema unui pas greºit în faþa ad-
versarei ex-sovietice.

“Sper sã avem un parcurs cât
mai lung în Europa ºi sper sã fa-

Digi Sport 1

20:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, tur II preliminar, prima manºã:
Steaua Bucureºti – Vardar Skopje.

Digi Sport 2

12:00 – TENIS – Turneul de la Bastad (Suedia): ziua întâi.

Digi Sport 3

10:00 – VOLEI PE PLAJÃ (Oradea).

Sport.ro

20:30 – FOTBAL – Meci amical: Dortmund – Lucerna.

Eurosport

15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 16-a (Vaison la Romaine-
Gap) / 18:45 – VOLEI (M) – Universiada de la Kazan (Rusia): finala la
masculin / 21:30 – FOTBAL (F) – Campionatul European, faza grupelor
(în Suedia): Suedia – Italia.

Eurosport 2

8:00, 18:00 – ÎNOT – Universiada de la Kazan – etapa a 7-a / 19:30 –
FOTBAL – Universiada de la Kazan / 21:30 – FOTBAL (F) – Campiona-
tul European, faza grupelor: Danemarca – Finlanda.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

cem un meci bun cu Levadia. Ne
gândim ºi la campionat, pentru
cã ne-am propus ca la final sã
ocupãm unul din primele cinci lo-
curi”, a spus, ieri dimineaþã, la
plecarea spre Tallinn, preºedin-
tele executiv Eugen Pîrvulescu.

ªi mijlocaºul Dan Nistor, care
a fost aproape de un transfer în
aceastã varã la CFR Cluj, se gân-
deºte la un parcurs cât mai lung
al echipei sale în Europa. “Sper
sã ajungem în grupele Europa
League, nu regret cã nu am ple-

cat ºi sperãm sã fim echipa sur-
prizã în aceastã ediþie de cam-
pionat”, a afirmat ºi Nistor.

La Tallinn, fãrã Voiculeþ –
transferat la CFR

Din delegaþia celor de la Pan-
durii a lipsit la plecarea spre Tal-
linn mijlocaºul Claudiu Voiculeþ,
transferat, duminicã searã, la
CFR Cluj, la schimb cu Nicoarã
plus o sumã de bani.

“Transferul a fost fãcut la ce-
rerea CFR-ului, nu la cererea lui
Voiculeþ. E o pierdere pentru
Pandurii pentru cã nici Nicoarã
nu a putut fi trecut pe lista
UEFA”, a spus, înainte de a lua
drumul Estoniei, preºedintele
consiliului de administraþie al
gorjenilor, Marin Condescu.

În locul lui Voiculeþ va juca
mai mult ca sigur brazilianul
Eric,  t ransferat  în urmã cu
câteva zile de la Gaz Metan
Mediaº.

În Estonia, tehnicianul Crsitian
Pustai nu se va putea baza, din
considerente medicale, pe Iulian
Mamele ºi Cornel Predescu.

Echipa gorjenilor ar putea atã-
ta astfel: Mingote – Unguruºan,
Christou, Rada II, Momcilovici
– P. Anton – Buleicã, D. Nistor,
Eric, C. Cristea – Matulevicius.

Gorjenii vor avea galerie
în Estonia

Un grup de români aflaþi la
muncã în zona Narva din Estonia
vor susþine Pandurii Târgu Jiu pe
stadionul Kadrioru, la meciul cu
Levadia Tallin, Cei aproximativ
cincisprezece suporteri români au
solicitat clubului Pandurii sã li se
asigure intrarea la meci într-un
sector separat de cel al suporteri-
lor estonieni.

Levadia Tallinn a mai dat piept o

datã cu o echipã româneascã, fiind
zdobitã de Steaua în sezonul 1999-
2000 al Ligii Campionilor, 0-3 ºi 1-
4. Estonienii au intrat în actuala ediþie
a LE încã din primul tur preliminar,
unde au trecut de galezii de la Bala
Town, 0-1 (d) ºi 3-1 (a).

În competiþie, în afarã de Pan-
durii, România mai este reprezen-
tatã de alte douã echipe, Petrolul ºi
Astra. Ambele vor juca mâine, pe
teren propriu! Petrolul contra fe-
roiezilor de la Vikingur, iar Astra
cu ciprioþii de la Omonia Nicosia.

Pandurii, în faþa debutului european!

LIGA EUROPA – TURUL II PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ
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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)

Craiova-maxima.ro, cea mai mare comunitate online a
suporterilor Universităţii, a emis un comunicat prin care

se dezice de orice proiect al lui Mititelu
Cele două proiecte cu numele Universitatea Craiova au declanşat

polemici pe diverse forumuri sau reţele de socializare între suporterii
alb-albaştri. Cea mai mare comunitate online a fanilor Ştiinţei, cra-
iova-maxima.ro, a efectuat un sondaj printre membrii săi, majorita-
tea exprimându-se împotriva susţinerii proiectului demarat de Adrian
Mititelu la Severin, considerând că patronul FC Universitatea este
deja compromis şi nu mai poate beneficia de încrederea fanilor. Aceş-
tia au enumerat „fărădelegile” lui Mititelu în decursul mandatului
său, considerând că acestea n mai pot fi iertate şi ignorate.

Patronul FC Universitatea Craio-
va, Adrian Mititelu, a declarat la Ra-
dio GSP că echipa CS Universitatea
Craiova a fost înscrisă în competi-
ţie înainte ca ea să existe şi oricum
nu poate folosi numele Universita-
tea în competiţii. „Gheorghe Con-
stantin, care e trimis în judecată pen-
tru corupţie, a făcut încă o ilegalita-
te. CS Craiova a fost înscrisă în
competiţie înainte ca echipa să fie
înfiinţată. Uitaţi ce face acest infrac-
tor. Cum să pui o echipă care nu
există într-o competiţie. Se încalcă
legea într-un mod grosolan. De unde
a avut această idee? Oricum, nu
poate exista un club cu acest nume.
Ei impun asta presei, dar în nici un
caz nu poate avea acest nume” a
spus Adrian Mititelu.

Mititelu: „CS Universitatea
a fost înscrisă de FRF înainte de a se înfiinţa”

În conferinţa de presă de duminică, Pavel Badea a afirmat că echipa
CS Universitatea are contract de exclusivitate pentru folosirea imnului
„Cântec pentru Oltenia”, după o înţelegere cu familia fostului poet Adrian
Păunescu. „Avem o înţelegere cu familia lui Adrian Păunescu pentru a
folosi exclusiv imnul deja consactrat al Universităţii”. Întrat prin telefon
la Radio GSP, fiul lui Adrian Păunescu, Andrei, a negat faptul că familia
sa ar avea vreo înţelegere cu vreo echipă de fotbal din România pentru
folosirea imnului. „Nu ştiu cu ce familie Păunescu s-a vorbit, pentru că
familia lui Adrian Păunescu nu a vorbit cu nimeni despre imn. În acest
moment nu există nicio înţelegere cu nimeni de nicăieri. Noi reprezentăm
familia Păunescu şi nu se putea discuta cu altcineva. Dacă va fi cazul,
vom discuta la momentul potrivit, dar mă deranjează minciuna şi dezin-
formarea”, a afirmat Andrei Păunescu.

Andrei Păunescu: „Nu m-a contactat
nimeni pentru imnul Ştiinţei”

Comunicatul craiova-maxima.ro, intitulat
„Ai distrus o legendă”

”Considerăm ca Adrian Mititelu a beneficiat de prea
multe şanse pentru a demonstra că poate face perfor-
manţă la Universitatea, dar a dat dovada de incompe-
tenţă, inconsecvenţă şi a premeditat excluderea echipei
din compeţiile fotbalistice, atunci când nu mai avea la
indemână o soluţie pentru prelungirea agoniei. Minciu-
nile lui şi umilinţele la care a supus fanii echipei de-a
lungul timpului, ne-au arătat că este incompatibil cu
dragostea noastră pentru Universitatea Craiova:
 a angrenat clubul în diferite campanii electora-

le, potrivit intereselor personale ale patronului şi sfi-
dând eventualele alte opţiuni politice ale suporterilor;
 a fost părtaş la ambele retrogradări din istoria

clubului;
 nu a reuşit să obţină licenţa pentru a juca in Liga I;
 a mutat echipa la Dr.Tr.Severin pentru a lua bani

de la primaria acestui oraş;
 a jignit locuitorii Craiovei declarând că oraşul

nu merita echipa lui de fotbal şi declarând în mod repe-
tat că e echipa lui şi a familiei lui;
 a plătit interlopi care să ameninţe fanii de pe

stadion care nu erau de acord cu el, ajungându-se până
la vizite la domiciliu celor care nu se supuneau;
 a dezbinat suporterii cumpărând lideri de gale-

rie sau fani, lucru prestat chiar şi în această perioadă;
 a jignit şi umilit fanii în cele mai sinistre moduri

(evacuarea de pe stadion; nepunerea în vânzare a bile-
telor la unele meciuri; a interzis accesul fanilor la depla-
sările cu Dinamo Bucureşti şi Astra Ploieşti; a asmuţit
pe nedrept jandarmeria asupra suporterilor echipei, in-
vocând false motive);
 a jignit şi umilit fostele glorii ale echipei
 sub patronajul său s-au înregistrat mai multe

meciuri importante suspecte de blat, precum cele cu
CFR, Vaslui şi Steaua (0 victorii a obtinut Craiova im-
potriva Stelei in perioada lui Adrian Mititelu);
 a dus o politică managerială dezastruoasă, an-

gajând în jurul său membrii de familie fără experieţă şi
oameni fără personalitate care aveau doar rolul de a
aproba orice decizie;
 a creat mai multe societăţi comerciale prin care

a plimbat clubul pe care l-a dus în final în insolvenţă,
transformându-l în birou de avocatură angrenat în
multiple litigii cu final neclar.

Acest presupus om de afaceri (pentru că nu are nici
o afacere publică) a fost identificat de comunitatea
noastră drept principalul responsabil pentru situaţia
actuala a fotbalului din Bănie şi ne dezicem de orice
nou proiect anunţat public de Adrian Mititelu. Ultimele
sale tentative de manipulare, legate de palmaresul şi
“brandul securizat”, demonstrează că acest om nu a
înţeles niciodată ce înseamnă Universitatea Craiova
pentru noi. Drept urmare considerăm că este un mo-
ment zero, nu doar pentru echipa de fotbal în sine ci şi
pentru suporteri, dezbinaţi si invrăjbiţi de-a lungul tim-
pului. E vremea ca şi în rândul suporterilor să facem
loc unor voci tinere şi nepătate de compromisuri sau
atitudini duplicitare. Facem apel la respectarea părerii
fiecarui suporter în ceea ce priveşte echipa pe care o
va susţine (fie ca e vorba de FCUC sau CSUC) şi sun-
tem total împotriva folosirii violenţei fizice sau verbale
pentru impunerea unui anumit punct de vedere. Fideli
principiului de a fi o tribună independentă ce oferă loc
de exprimare tuturor opiniilor, vom oferi informaţii şi
loc de exprimare civilizată şi neîngradită, atât pentru
suporterii FCUC, cât şi pentru suporterii CSUC”

Fanii Ştiinţei:
„Mititelu
a premeditat
excluderea
echipei”


