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

Ministerul Educaţiei Naţionale a realizat prima etapă a repartizării com-
puterizate în învăţământul liceal a absolvenţilor de clasa a VIII-a, care şi-au
exprimat opţiunile. 16 candidaţi doljeni au fost admişi la liceu cu media 10,
iar alţi şase cu media 9,99. Şi în acest an, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”
din Craiova a reuşit să se claseze în topul primelor patru licee din ţară (9,69 –
ultima medie de admitere şi 10 – prima medie de admitere), după Colegiile Naţionale
„Sfântul Sava” şi „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti şi „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.
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Adrian Păunescu
va avea un bust
pe Aleea
Personalităţilor

Prima ediţie a Festivalului Interna-
ţional „Adrian Păunescu”, eveniment
organizat cu prilejul împlinirii a 70 de
ani de la naşterea poetului, se va des-
făşura, la sfârşitul acestei săptămâni,
la Craiova. Organizatorii propun ca
festivalul să dureze trei zile, care vor
fi ocupate cu lansări de cărţi, recita-
luri din opera lui Adrian Păunescu, un
concurs de poezie ce va purta, de
ac um încolo, numele poetului. Cu
această ocazie, un bust al lui Adrian
Păunescu, care va fi donat de familia
acestuia, va fi aşezat pe Aleea Perso-
nalităţilor din Craiova.
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Preºedintele Traian Bãsescu a declarat ieri, la
întâlnirea cu directorul general al FMI, Christine
Lagarde, cã România are nevoie sã fie asistatã
încã doi ani, arãtând cã þara noastrã a reuºit sã
finalizeze al doilea acord cu FMI deºi au fost
câteva probleme, dar au fost depãºite.
„Am reuºit sã finalizãm al doilea acord
cu FMI. Sã fim cinstiþi, au fost câteva
probleme, dar cu bunãvoinþa tuturor
acordul a fost finalizat. Acum trebuie sã
pornim unul nou. Voi fi direct. Iniþial,
Comisia Europeanã nu prea a fost în fa-
voarea unui nou acord, doar pentru cã
nu au astfel de reglementãri referitoare
la þãri cãrora nu li se mai aplica procedu-
ra de deficit bugetar excesiv - ºtiþi pro-
blema...dar am reuºit sã avem o înþele-
gere cu Comisia Europeanã, acum pu-
tem continua”, a afirmat ºeful statului
român la începutul întâlnirii cu directo-
rul FMI. România este pe drumul cel bun
în privinþa macrostabilitãþii economice,
dar prin decizii populiste þara noastrã
poate sã se dezechilibreze, aceastã tendinþã exis-
tând în acest moment, a mai precizat Bãsescu,
care a adãugat cã are câteva idei privind un nou
acord cu FMI. „Uitându-mã pe cifre, pot con-
stata cã decizii populiste pot sã dezechilibreze
România ºi aceastã tendinþã existã în acest mo-
ment în România”, a afirmat Traian Bãsescu. El
a spus cã sistemul de sãnãtate trebuie sã fie o

prioritate, arãtând cã la începutul anilor 2000
bugetul pe sãnãtate era de un miliard de lei, iar
acum este de cinci miliarde, dar asistenþa pe sã-
nãtate s-a diminuat din punctul de vedere al cali-
tãþii. „Se întâmplã ceva cu banii introduºi în sis-

tem, trebuie sã privim cu atenþie acest exod”, a
subliniat preºedintele. Acesta s-a referit ºi la pri-
vatizarea CFR Marfã, arãtând cã nu este foarte
clar cum sunt trataþi investitorii strategici. „Avem
CFR Marfã de privatizat cu un investitor strate-
gic. Din punctul meu de vedere, investitori strate-
gici sunt cãile ferate americane, franceze, aus-
triece, germane ºi cred cã obiectivul nostru prin-

cipal trebuie sã fie restructurarea companiilor de
stat”, a precizat Bãsescu. În opinia acestuia, eco-
nomia privatã performeazã, în timp ce economia
de stat este „un dezastru”, una dintre principalele
probleme fiind managementul neperformant.

„Cum sã mergi în zona euro cu aceastã
parte a economiei noastre? Este una din-
tre lecþiile pe care le-am învãþat în aceastã
crizã. Dacã economia nu este competi-
tivã, suferi foarte mult”, a adãugat ºeful
statului român. La rândul sãu, directorul
general al FMI, Christine Lagarde, a spus
cã toate cãile identificate de Traian Bã-
sescu privind reforma structuralã ºi sis-
temul de sãnãtate sunt complet legitime,
cã sumele acordate pentru sãnãtate tre-
buie cheltuite pentru sãnãtate ºi nu pen-
tru altceva, aceasta fiind o prioritate, iar
cea de-a doua prioritate este reforma
structuralã. În opinia oficialului Fondu-
lui, România a fãcut progrese conside-
rabile în domeniul fiscal, al sãnãtãþii ºi în
sectorul energetic pe parcursul ultime-

lor douã acorduri cu FMI, dar în privinþa compa-
niilor de stat sunt necesare mai multe mãsuri, care
vor fi incluse în viitorul acord.

Ulterior întâlnirii cu directorul FMI, preºedin-
tele Traian Bãsescu ºi premierul Victor Ponta s-
au întâlnit la Palatul Cotroceni, pentru a discuta
în principal despre noul acord care poate fi în-
cheiat de România cu FMI.
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Traian Bãsescu, în vizitã
la Chiºinãu

Preºedintele Traian Bãsescu
face, astãzi, o vizitã oficialã în
Republica Moldova, urmând sã
aibã convorbiri atât cu preºedin-
tele þãrii, Nicolae Timofti, cu
premierul Iurie Leancã ºi cu
preºedintele Parlamentului, Igor
Corman, cât ºi cu primarul
municipiului Chiºinãu, Dorin
Chirtoacã, ºi cu liderii Partidului
Democrat, Partidului Liberal ºi
Partidului Liberal-Democrat.
Conform programului vizitei,
anunþat de Administraþia prezi-
denþialã, preºedintele Traian
Bãsescu va fi primit, la ora
10.00, la reºedinþa de stat de cãtre
preºedintele Timofti, cu care va
avea convorbiri tete-a-tete, iar la
final cei doi vor susþine o decla-
raþie de presã comunã.

Varga: La Romsilva
nu vor fi disponibilizãri

Ministrul delegat pentru Ape,
Pãduri ºi Pisciculturã, Lucia
Varga, a declarat, ieri, cã Regia
Naþionalã a Pãdurilor – Romsil-
va, care în prezent are 17.000 de
angajaþi, va fi reorganizatã pânã
la sfârºitul anului, însã nu vor fi
disponibilizãri. Motivul invocat
de ministru este acela cã perso-
nalul silvic al instituþiei are
pregãtirea necesarã pentru a
putea urmãri ºi gestiona proiec-
tele de împãdurire pe care
ministerul le are în vedere. „Sper
cã la Romsilva vom pãstra
actualul numãr de angajaþi.
Dacã vorbim de inspectoratele
silvice, care în prezent au 399 de
angajaþi, vom solicita un numãr
mai mare de angajãri”, a spus
Lucia Varga.

Tribunalul Constanþa a decis ca
Oil Terminal (OIL) sã plãteascã
angajaþilor 303.000 de lei (68.000
de euro), suma reprezentând aju-
tor de Crãciun aferent anului 2011
pentru aproape 300 de persoane.
Decizia instanþei poate fi atacatã
cu recurs, potrivit Mediafax. „Tri-
bunalul Constanþa, prin hotãrârea
pronunþatã în data de 12.07.2013
(n.r. - vineri), a admis acþiunea for-
mulatã de cãtre reclamanþi prin
Sindicatul Oil Terminal, în contra-
dictoriu cu pârâta Oil Terminal, în
sensul cã «obligã pârâta sã plã-
teascã fiecãrui reclamant ajutorul
de Crãciun în cuatum de 1.060 lei
aferent anului 2011». De aseme-
nea, obligã pârâta sã plãteascã re-
clamanþilor suma de 1.500 lei cu
titlu de cheltuieli de judecatã. Cu
recurs în 10 zile de la comunica-

Au câºtigat în instanþã prime
de Crãciun de 70.000 de euro

Deputatul Ovidiu Silaghi a fost
nominalizat, ieri, prin vot, de
Biroul Permanent Naþional (BPN)
al PNL pentru postul de ministru
al Transporturilor, rãmas vacant
în urma demisiei din 12 iulie a.c.
a lui Relu Fenechiu, condamnat
la 5 ani de închisoare cu executa-
re în dosarul „transformatorul”,
au precizat pentru Mediafax
surse participante la ºedinþã.
Nominalizarea acestuia la Trans-
porturi a întrunit 47 de voturi
„pentru” ºi 5 „împotrivã”, au
relatat aceleaºi surse. Întrebat de
jurnaliºti, înaintea ºedinþei
conducerii PNL, dacã are emoþii
privind numirea sa, Silaghi a
rãspuns: „Evident. Nu se ºtie
niciodatã, iar votul e vot”.
Anterior ºedinþei în care l-au
nominalizat oficial pe Silaghi ca
succesor al lui Fenechiu, liberalii
au transmis presei un comunicat
în care explicau cã acesta a fost
achitat de Curtea de Apel Oradea
în dosarul în care Agenþia
Naþionalã de Integritate (ANI) l-a
acuzat cã nu poate justifica suma
de 206.798 de lei (aproximativ
45.955 de euro), reprezentând
diferenþa între cheltuielile efec-
tuate ºi veniturile realizate în
perioada 7 mai 2012-15 octom-
brie 2012. „Hotãrârea de clasare
a fost emisã de cãtre Curtea de
Apel Oradea în data de 12 aprilie

Ovidiu Si laghi ,  votat de PNL
pentru postul  de ministru

al  Transportur i lor
2013. Hotãrârea acestei instanþe
este definitivã ºi irevocabilã ºi nu
poate fi atacatã cu recurs în nici
o instanþã. Prin aceastã clasare,
subiectul este închis ºi nici o
instanþã sau instituþie a statului nu
mai cerceteazã în vreun fel acest
dosar”, se aratã în comunicatul
PNL remis ieri Agerpres. Potrivit
formaþiunii politice, informaþiile
vehiculate în presã, potrivit
cãrora ANI ar fi fãcut recurs,
sunt greºite ºi fãrã fundament.

Premierul Victor Ponta a
declarat ieri, la România TV, cã
„am avut o discuþie informalã cu
preºedintele. ªtiam de la colegii
liberali cã propunerea lor va fi
probabil Ovidiu Silaghi. (…)
Existã o decizie a Curþii Constitu-
þionale, dacã nu mã înºel, în cazul
doamnei Norica Nicolai, care dã
dreptul preºedintelui sã respingã o
singura datã, e adevãrat, o
propunere. Ideea mea a fost, însã,
sã nu ajungem la o asemenea
situaþie, aºa încât l-am informat
pe preºedinte asupra intenþiei PNL
ºi a mea, ca prim-ministru, de a
avea un înlocuitor la Ministerul
Transporturilor în persoana
domnului Silaghi. Preºedintele a
luat act de acest lucru, nu l-a
respins, dar nici nu l-a acceptat,
mi-a spus cã va analiza ºi pânã la
sfârºitul sãptãmânii îºi va face
cunoscut punctul de vedere”.

re. Reamintim cã, prin cererea de
chemare în judecatã, membrii Sin-
dicatului Oil Terminal solicitã pla-
ta ajutorului de Crãciun în cuan-
tum de 1.060 lei aferent anului
2011, conform art.120 din Con-
tractul Colectiv de Muncã al so-
cietãþii”, se aratã într-un comuni-
cat transmis, ieri, de companie
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).
Potrivit informaþiilor de pe site-ul
Tribunalului Constanþa, sindicatul
a chemat în instanþã Oil Terminal
în numele a 286 de angajaþi. Com-
pania este specializatã în presta-
rea de servicii privind primirea,
depozitarea ºi expedierea petrolu-
lui ºi a pãcurii, precum ºi a altor
materii prime lichide pentru im-
port, export ºi tranzit, acþionarul
majoritar fiind statul român, prin
Ministerul Economiei.

România se plaseazã pe primul loc în UE dupã inflaþia anualã din
iunie, pentru cea de-a ºasea lunã consecutiv, în timp ce în zona euro
preþurile de consum continuã sã înregistreze creºteri modeste, pe fon-
dul recesiunii ºi ºomajului record. Astfel, inflaþia anualã din zona euro a
crescut în iunie la 1,6%, de la 1,4% în mai. La nivelul UE, indicatorul
a avansat de la 1,6% la 1,7%, potrivit datelor prezentate ieri de Eu-
rostat (n.r. – oficiul de statisticã al UE). Cele mai ridicate rate de creº-
tere a preþurilor au fost înregistrate în România (4,5%), Estonia (4,1%)
ºi Olanda (3,2%). La polul opus, Grecia a afiºat o scãdere a preþurilor
de consum cu 0,3%, iar în Letonia ºi Polonia inflaþia a fost de numai
0,2%. Cele mai mari creºteri de preþuri în zona euro au fost înregistra-
te la legume, fructe ºi electricitate, în timp ce telecomunicaþiile, carbu-
ranþii ºi serviciile medicale s-au ieftinit.

România ,  cea  mai  r id icatã  in f la þ ie
anualã  d in  UE º i  în  iunie
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A trecut, poate neînsoţită de
cuvenitele mulţumiri antic ipate,
făgăduinţa premierului francez,
Jean Marc Ayrault, formulată vi-
nerea trecută,  la rec epţia de la
ambasada Franţei la Bucureşti,
conform căreia „Parisul susţine
acordarea României, în câteva
luni, a semnalului aderării la spa-
ţiul Schengen, cu punctele de fron-
tieră de pe aeroporturi”. Este, de-
sigur, un pas înainte în chinuita
noastră aspiraţie de aderare la spa-
ţiul Schengen şi, neîndoielnic, o bilă
albă pentru premierul Victor Pon-
ta. Care a inclus Parisul între prio-
rităţile diplomaţiei de la Bucureşti.
O ţară atât de francofonă ş i de
francofilă, odinioară, ca România,
care datorează Franţei „a doua re-
latinizare a limbii române”, cum ne

MIRCEA CANŢĂR

Făgăduinţa premierului francez
Jean Marc Ayrault

încredinţează istoricul Neagu Dju-
vara, a avut destule sincope aiuri-
toare în raporturile cu „sora sa mai
mare”. E drept că Franţa, mai pu-
ţin puternică din punct de vedere
politic, mai puţin prestigioasă, dar
mai dinamică şi mai performantă,
n-a mai fost preocupată în ultime-
le decenii decât de propria moder-
nizare şi eficienţă. Cu toate aces-
tea, dar şi a altor motive, artificia-
le sau „confecţionate”, nu existau
argumente de obturare a unui bun
„reînceput”, în 1991, când Fran-
cois Mitterrand devenea primul şef
de stat european care vizita Româ-
nia post-revoluţionară. Aşa cum
predecesorul său, Charles de Gaul-
le, în mai 1968, fusese, de aseme-
nea, tot primul lider occidental ce
vizita România – inclusiv Craiova

–, cea mai apropiată ţară din blo-
cul răsăritean de filosofia gaullis-
tă, prin încercările sale, deloc ti-
mide, de relativă independenţă faţă
de Uniunea Sovietică. E drept că
de Gaulle nu avea prejudecăţi ideo-
logice şi nici vreun diferend ire-
ductibil, de ordin f ilosofic  sau
moral, cu comunismul. Îl consi-
dera o fază trecătoare a istoriei.
Convingerea sa fiind că regimuri-
le... treceau, naţiunile rămâneau.
„Mă gândesc – filosofa el în faţa
lui Ceauşescu – că dacă o ţară
menţine mult timp un regim, în-
seamnă că nu poate face altfel.
(...) Pentru România, un regim ca
al dumneavoastră are părţi bune,
este util, dar el ar fi imposibil în
Franţa ori în Marea Britanie”
(Sanda Stolojan, „Cu de Gaulle în

România”, Paris, 1991). Şi dacă
de Gaulle nu respingea cu orice
preţ comunismul, nu adora peste
măsură nici virtuţile capitalismu-
lui, el reprezentând în opinia isto-
ricului Lucian Boia „o dreaptă pre-
modernă”, oricum una neaservită
banului şi preocupată de coeziu-
nea socială. Franţa este o ţară a
privilegiilor  sociale, care nu fac
casă bună cu actuala logică eco-
nomică. Adaptarea la austeritatea
propovăduită de Angela Merkel iri-
tă. Interesantă a fost în alocuţiu-
nea premierului francez Jean Marc
Ayrault, la ambasada ţării sale de
la Bucureşti, o frază cu deplin sub-
strat: „(...) Aţi spus că Franţa este
sora mai mare a României, dar eu
cred că această formulare puţin
paternalistă este depăşită. Astăzi

suntem doi parteneri egali, pe de-
plin angajaţi în construcţia unei
Europe mai unite şi solidare, care
să meargă împreună mai departe”.
Afirmaţie logică.  Dar nici un alt
premier, din rândul celor 28 ai UE,
n-a găsit de cuviinţă să facă o fă-
găduinţă atât de seducătoare pen-
tru Bucureşti, privind Schengenul.
Şi nu o putea face decât premierul
Franţei. Dintotdeauna un garant al
nostru. Deşi am mai uitat acest lu-
cru. Franţa doreşte un model de
mondializare cu chip uman. Adică
vrea să rămână ea însăşi, adică di-
ferită. Iar prietenii ei tradiţionali tre-
buie să-şi dovedească... loialitatea
şi, mai ales, să nu încerce „driblin-
guri”, termenul e puţin impudic, je-
nante. Nu e mare lucru, dar nici
puţin. De consecvenţă e vorba.

Începând din acest an, Craiova celebrea-
ză doi poeţi importanţi ai literaturii române
contemporane. Pe lângă festivalul dedicat po-
etului Marin Sorescu, care are loc în fiecare
an, în luna mai, autorităţile locale s-au decis
să-l omagieze într-un mod asemănător şi pe
Adrian Păunescu. Deşi s-a născut într-un
sat din Basarabia, poetul şi-a petrecut cei mai
frumoşi ani, ai copilăriei, în satul doljean
Bârca, multe imagini şi sentimente trăite aco-
lo făcându-şi loc mai târziu în versurile sale.
A venit apoi în Bănie, unde a urmat cursurile
Liceului „Carol I”. Prietenia lui cu Craiova
s-a sudat pentru totdeauna în 1983, când a
compus „Oltenia, eterna Terranova”, im-
nul echipei de fotbal „Universitatea Craio-
va”, care se afla atunci în plină glorie, iar

Adrian Păunescu va avea un bust pe Aleea Personalităţilor
Prima ediţie a Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”, eveniment or-

ganizat cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naşterea poetului, se va desfăşu-
ra, la sfârşitul acestei săptămâni, la Craiova. Organizatorii propun ca festiva-
lul să dureze trei zile, care vor fi ocupate cu lansări de cărţi, recitaluri din
opera lui Adrian Păunescu, un concurs de poezie ce va purta, de acum încolo,
numele poetului. Cu această ocazie, un bust al lui Adrian Păunescu, care va fi
donat de familia acestuia, va fi aşezat pe Aleea Personalităţilor din Craiova.

Adrian Păunescu erau un suporter frenetic
al acesteia. De altfel, în ziua înmormântării,
versurile au fost fredonate de 20.000 de ol-
teni care au mers pe stadionul „Ion Oble-
menco” pentru a-şi lua, în felul acesta, ră-
mas bun de la poet.

Trei zile de festival
Prima ediţie a Festivalului Internaţional

„Adrian Păunescu” are loc în acest an pen-
tru că organizatorii şi-au dorit să o lege de
împlinirea a 70 de ani de la naşterea poetu-
lui. Evenimentul este organizat de Primăria
Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj, în parte-
neriat cu Fundaţia Culturală „Iubirea”, Fun-
daţia „Cons tantin”, Liga Culturală pentru
Unitatea Românilor de Pretutindeni şi Miş-
carea de Rezistenţă şi se desfăşoară pe par-
cursul a trei zile. Manifestările vor debuta
vineri, la ora 17.00, când vor fi primiţi invi-
taţii festivalului, personalităţi din lu-
mea culturală, poeţi şi actori renu-
miţi ai scenei româneşti. După fes-
tivitatea de deschidere, găzduită de
Sala Mare a Primăriei Craiova, va fi
lansat concursul de poezie care va
purta, şi de acum încolo, numele
poetului. Vor fi lecturi, dezbateri pe
marginea textelor cu membrii juriului
– care este format din personalităţi
de prim rang ale literaturii române
şi prezidat de academicianul Eugen
Simion –, iar a doua zi vor fi anun-
ţaţi câştigătorii.

Premii tentante
la concursul de poezie

Încă de la lansare, Concursul de poezie
„Adrian Păunescu” se pare că se bucură de
succes. Organizatorii au spus, ieri, că peste
200 de concurenţi au trimis plicuri cu cele
cinci poezii, creaţie personală, care sunt obli-
gatorii pentru concurs. „Cei mai mulţi sunt

din ţară, dar avem şi destul de mulţi partici-
panţi care au expediat plicuri cu poezii din
străinătate, fiind cetăţeni români stabiliţi în
Spania sau Australia”, au precizat autorităţile
locale. Din juriu face parte inclusiv fiul cel
mare al poetului, care s-a născut în urma că-
sătoriei cu poeta Constanţa Buzea, Andrei Pă-
unescu fiind el însuşi pasionat de poezie.

Pe lângă renumele lui Adrian Păunescu, la
fel de tentante pot fi şi premiile care vor fi acor-
date. Organizatorii au făcut un efort financiar
şi sunt pregătiţi să îi răsplătească substanţial

pe cei mai talentaţi concurenţi. Mare Premiu
„Adrian Păunescu” are o valoare de 2.000 de
euro, Premiul I – 1.000 de euro, Premiul al II-
lea – 800 de euro, iar Premiul al III-lea – 500
de euro. La acestea se vor adăuga menţiuni
care vor consta în diplome şi cărţi.

Concert de muzică folk, în Piaţa Prefecturii
Sâmbătă, în a doua zi de festival, va fi vi-

zitată casa de la Bârca în care a copilărit Adri-
an Păunescu şi a cărei curte largă, tipic ţără-
nească, este întâlnită în multe din versurile
sale. După vizita la casa părintească, partici-
panţii Festivalului se întorc la Craiova pentru
a-l celebra pe poet prin versuri. În foaierul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” vor avea
loc trei lansări de carte – „Maluri de Prut”,
„De la Bârca la Viena şi înapoi” şi „Albumul
omagial Adrian Păunescu” –, după care vor

fi anunţaţi câştigătorii concursului de poe-
zie. Cele mai frumoase poezii ale lui Adrian
Păunescu vor fi ascultate apoi în recitalul
unor mari actori români, precum Eusebiu
Ştefănescu, Dorel Vişan, Adam Erzsebet
şi Rodica Matache.

În ultima zi de festival, pe Aleea Per-
sonalităţilor de pe esplanada Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” va fi aşezat
un bus t al poetului Adrian Păunescu,  o
donaţie a familiei acestuia. Duminică
seara,  înc epând c u ora 20.00, în Piaţa
Prefec turii din Craiova va avea loc un
spectacol de muzică folk,  pe versurile
poetului, susţinut de Nicu Alifantis, Mă-
dălina Amon,  Octavian Bud,  Cristian
Buică,  Raul Cârstea,  Emeric Imre, Va-

sile Mardare, Valentin Moldovan, Mihai
Napu, George Nicolesc u, Andrei Păunes-
c u ş i Trupa „Totuş i”,  Magda Puşkaş ,
Evandro Rossetti, Victor  Socaciu, Vasile
Şeicaru ş i Mircea Vintilă.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 17 iunie,
echipajul Serviciului Rutier Dolj
format din comisarul-ºef Florin
Cristea ºi agent-ºef principal An-
ton Bicã, aflat în misiune de su-
praveghere a traficului rutier, con-
statarea ºi sancþionarea contra-
venþiilor ºi infracþiunilor prevãzu-
te de OUG 195/2002 privind cir-
culaþia pe drumurile publice s-a
postat, în jurul orei 8.00, cu auto-
turismul de serviciu, pe DN 56
Craiova – Calafat, în satul Balta
Verde, comuna Podari, la capã-
tul unei alei ce duce la depozitele
SC Dumagas SRL.

A abandonat autoturismul
ºi a fugit

În jurul orei 9.30, comisarul-ºef
Cristea a fãcut semnal de oprire
pentru control unui autoturism
marca Ford Mondeo, înmatriculat
în Bulgaria, cu numãrul TX-8929-
KX, întrucât observase cã femeia
de pe scaunul din dreapta faþã þi-
nea în braþe un copil de aproxima-
tiv 2 ani. „Autoturismul a oprit
la o distanþã de circa 15-20 de
metri de locul unde era poliþis-
tul ºi a rãmas în aºteptare, cu
motorul pornit. Comisarul-ºef
Cristea Florin s-a deplasat la
autoturismul oprit, dar, în mo-
mentul în care a ajuns în drep-
tul portierei din stânga faþã a

autoturismului, conducãtorul
acestuia a demarat în trombã,
în direcþia satului Podari, cu
intenþia de a se sustrage con-
trolului”, se aratã în rechizitoriul
Parchetului. Cei doi poliþiºti au
pornit în urmãrirea fugarului, cu
semnalele acustice ºi luminoase în
funcþiune, iar dupã ce au traver-
sat podul peste râul Jiu au obser-
vat autoturismul urmãrit în staþia
de alimentare cu GPL, de la intra-
rea în Podari. Fordul era abando-
nat, cu geamurile ºi uºile deschi-
se, iar ocupanþii acestuia fugiserã
pe lângã abator. Comisarul-ºef
Florin Cristea a pornit dupã ei, re-
venind dupã vreo 10 minute, cu cei
doi majori ºi minorul în braþe. S-a
stabilit cã tânãrul de la volan era

Iulian Alin Vasilcoiu, din satul
Þuglui, femeia era soþia lui, Floren-
tina, care îl þinea în braþe pe
copilul lor, David.

A primit 500 de euro
de la soacrã, din Italia

„Vasilcoiu Iulian Alin a de-
clarat cã s-a deplasat cu auto-
turismul ce-i aparþine soacrei
sale din satul Balta Verde spre
Þuglui ºi a condus pânã i s-a
fãcut semnal de oprire, pe o
distanþã de circa 2 km, fãrã a
poseda permis de conducere
pentru nici o categorie de ve-
hicule”, au mai reþinut procurorii
în rechizitoriu. Soþii Vasilcoiu au
fost duºi la Postul de Poliþie Po-
dari, unde comisarul-ºef Florin

Cristea a intrat într-un birou cu
Alin Iulian Vasilcoiu ºi s-a apucat
sã întocmeascã procesul-verbal
de constatare a infracþiunii. În
aceste condiþii, tânãrul a început
sã insiste pe lângã ofiþer sã nu-i
facã dosar penal, promiþându-i în
schimb 500 de euro. Poliþistul l-a
refuzat categoric, însã asta nu l-a
împiedicat pe Vasilcoiu sã insiste
în continuare, astfel cã poliþistul a
luat decizia de a-l denunþa pe tâ-
nãr la Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj. În baza denunþului s-
a constituit o echipã operativã
formatã din procuror de la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi ofiþeri ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie, s-a autorizat înregis-

trarea convorbirilor din mediul
ambiental, iar comisarul-ºef Cris-
tea a revenit la Postul de Poliþie
Podari, ca sã-l audieze pe Vasil-
coiu. Numai cã acesta nu avea
actele la el, aºa cã a fost invitat
sã se prezinte cu toate documen-
tele la sediul IPJ Dolj – Serviciul
Rutier, pentru a se verifica legali-
tatea deþinerii autoturismului.

Tânãrul, cel mai probabil îºi su-
nase soacra, care este în Italia,
pentru cã, în jurul orei 15.00, a
ridicat de la sediul serviciului
Western Union din cartierul Braz-
da lui Novac, suma de 500 de
euro. S-a oprit la o casã de schimb
valutar, unde a schimbat 400 de
euro în lei, iar în jurul orei 16.00

s-a prezentat la sediul Serviciului
Rutier. Auzind de la comisarul-ºef
Cristea cã dosarul sãu îºi va urma
cursul legal, Vasilcoiu a început
din nou sã-l roage cu bani pe po-
liþist, ca sã „uite” de dosar. „Ob-
servând cã poliþistul nu cedea-
zã insistenþelor sale, inculpatul
i-a spus acestuia cã dacã nu-i
face dosar penal va primi suma
de 400 de euro, pe care i-a pri-
mit de la soacra sa, din Italia.
Vãzând cã este refuzat catego-
ric, inculpatul a pus pe biroul
din încãpere, la care stãtea îm-
preunã cu poliþistul, suma de
1.800 de lei, echivalentul a 400
de euro promiºi, ºi ºi-a mani-
festat dorinþa de a pãrãsi se-

diul poliþiei”, au mai reþinut pro-
curorii în rechizitoriu.

A intrat imediat echipa opera-
tivã, ºi, fiind întrebaþi cu privire la
banii de pe birou, atât poliþistul-
,cât ºi Vasilcoiu au declarat cã
suma a fost oferitã drept mitã pen-
tru a nu întocmi dosarul penal.
Vasilcoiu a fost reþinut pe 24 de
ore, iar pe 18 iunie a fost arestat
preventiv pentru dare de mitã.

Luni, 15 iulie a.c., dosarul în
care Alin Iulian Vasilcoiu a fost
trimis în judecatã s-a înregistrat
pe rolul Tribunalului Dolj, în ace-
eaºi zi instanþa menþinând ares-
tarea preventivã a doljeanului.
Primul termen de judecatã a fost
stabilit pentru 19 august a.c.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv, pe Alin Iulian
Vasilcoiu, de 26 de ani, din localitatea Þuglui,
pentru infracþiunile de dare de mitã ºi conduce-
rea pe drumurile publice a unui autovehicul de

cãtre o persoanã care nu posedã permis de con-
ducere. Tânãrul a fost reþinut pe 17 iunie, fiind
prins în flagrant în timp ce îi dãdea comisarului-
ºef Florin Cristea, de la Serviciul Rutier Dolj,
1.800 de lei, ca sã nu-i întocmeascã dosar penal
pentru conducere fãrã permis.

A vrut sã mituiascã un ofiþer de la
Rutierã cu bani de la soacrã-sa

Ca sã scape de dosarul penal,

Zeci de strãzi inundate, mai multe
gospodãrii în care a intrat apa, baltã
în Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova – cam aºa arãta Craiova, ieri
dupã-amiazã, în urma unei ruperi de
nori care a durat aproximativ o orã.

Pompierii din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au fost solicitaþi sã intervinã pentru a
remedia urmele furtunii în cartierele
Catargiu, Romaneºti, dar ºi de pe
strãzile „Brestei”, „Tabaci”, „Odes-
sa” sau „Râului”. Apa a pãtruns în

beciurile mai multor locuinþe de la
periferie, dar ºi în locuinþe, de pe
strãzile „Bibescu”, „Padeº” ºi „Petri-
la”, din municipiu. ªi asta pentru cã
reþeaua de canalizare nu a putut face
faþã cantitãþii mari de apã cãzutã într-
un timp aºa de scurt.

La spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova apa a pãtruns în
Unitatea de Primiri Urgenþe, din
cauza faptului cã nivelul strãzii este
mai ridicat. Câteva ore cadrele ISU
Dolj ºi reprezentanþii Companiei de

Apã „Oltenia” au muncit pentru a
ºterge urmele potopului.

„La dispeceratul unitãþii s-a
anunþat cã au fost inundate 26 de
strãzi ºi trei locuinþe. Au fost trimise
echipaje de intervenþie în urma
solicitãrilor, pentru remedierea
problemelor apãrute din cauza
cantitãþii mari de apã care a cãzut
într-un timp foarte scurt”, ne-a
declarat sergent major Cãtãlin
Colteve, din cadrul Biroului de presã
al ISU Dolj.

Potop în CraiovaPotop în CraiovaPotop în CraiovaPotop în CraiovaPotop în Craiova
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Observaţii
avute
în vedere

- reglementarea taxe-
lor judiciare de timbru
trebuie să respecte re-
glementările art. 56 din
Constituţie, care prevăd
că sistemul egal de impu-
neri să asigure aşezarea
justă a sarcinilor fiscale

- respectarea princi-
piului impunerii echitabi-
le, care să conducă la
egalitatea de şanse, cu
excluderea oricăror pri-
vilegii ori a discriminări-
lor şi cu respectarea prin-
cipiului de justiţie socială, consacrat de art.
3, al. 1 din Constituţie

- evitarea limitării accesului la justiţie
prin sistemul de taxare a cererilor adre-
sate instanţelor judecătoreşti, cu conse-
cinţa încălcării dreptului de proprietate
privată garantat de art. 44 al. 1 din Con-
stituţie şi de art. 1 din Primul Protocol adi-
ţional la Convenţia Europeană a Dreptu-
rilor Omului

Actualul sistem de taxare a cererilor
adresate justiţiei nu favorizează clarifica-
rea regimului de proprietate asupra tere-
nurilor agricole şi forestiere în situaţii de
indiviziune, rezultate mai ales din aplica-
rea legislaţiei reparatorii în domeniul pro-
prietăţii funciare. Un exemplu: la nivelul
unui judeţ de mărime medie s-a emis un
număr de peste 78.000 de titluri de pro-
prietate în baza legilor nr. 18/1991, nr. 1/
2000 şi nr. 247/2005, în materia restituirii
proprietăţilor preluate abuziv de regimul
comunist, majoritatea pe numele tuturor
moştenitorilor autorilor deposedaţi, astfel
încât intabularea drepturilor fiecărui pro-
prietar, în exclusivitate, impune ieşirea din
indiviziune, în majoritatea cazurilor prin
justiţie. Proiectele în care este implicat sta-
tul român sunt distorsionate. Este cazul
aplicării Legii nr. 14/2009 pentru ratifica-
rea acordului de împrumut dintre Româ-
nia şi Banca Europeană pentru Recon-
strucţie şi Dezvoltare şi sprijinul financiar
acordat de Uniunea Europeană pentru re-
structurarea agriculturii, prin care statul ro-
mân şi-a asumat responsabilitatea reali-

Apelul Consiliului Naţional al Barourilor din România
în materia taxelor judiciare de timbru

În şedinţa sa din 29-30 iunie a.c., Consi-
liul Naţional al Barourilor din România
a formulat un apel către Guvernul Româ-
niei, Parlamentul României şi către toate
autorităţile abilitate de a lua măsurile
care se impun în vederea restabilirii ga-
ranţiil or corespunzătoare dreptului de
acces în instanţă, prin reglementarea ta-
xelor judiciare de timbru, modificate prin
adoptarea OUG 80/2013, publicată în Mo-
ni torul Ofici al al Români ei, Partea I,
nr.392/29 iunie a.c. Se solicită ca în pro-
cedura de control parlamentar al actului
normativ în discuţie să se aibă în vedere
câteva principii fundamentale în materie.
Plecându-se de la observaţia că noua re-

glementare în materia taxelor judiciare
de timbru majorează cuantumul tuturor
taxelor de acces la justiţie la un nivel ce
depăşeşte cu mult posibilităţile de plată
ale justiţiabililor. Se opinează că măsuri-
le luate sunt lipsite de proporţionalitate
şi încalcă dispoziţiile art. 21, art. 124 al. 2
şi ale art. 53 din Constituţia României. Iar
noua reglementare nu are un suport co-
respunzător în realitatea economică con-
cretă a României. Unde majoritatea popu-
laţiei a sărăcit pe fondul crizei economi-
ce. În unele situaţii, majorarea taxelor s-a
făcut cu peste 20% faţă de reglementarea
anterioară, stipulată prin Legea 146/1997
privind taxele judiciare de timbru.

zării cadastrului general, în scopul înscrierii
din oficiu în cartea funciară a proprietăţi-
lor imobiliare
Protejarea incorectă
a procedurilor
notariale,
în defavoarea
procedurilor judiciare

- Nivelul actual al taxelor judi-
ciare de timbru în materie reflectă
protejarea incorectă a proceduri-
lor notariale, în defavoarea pro-
cedurilor judiciare statale, astfel
încât discriminarea făcută legal,
prin stabilirea unor taxe ce favori-
zează o categorie socio-profesi-
onală care îşi desfăşoară activita-
tea pe principii specifice profesii-
lor liberale, este incorectă.

- Sistemul de facilităţi la plata
taxelor judiciare de timbru, extins
prin noua reglementare – în ceea
ce priveşte persoanele juridice –
este lipsit de criterii expres pre-
văzute în lege, pentru acordarea
acestora. Legea nu permite veri-
ficarea aprecierii discreţionare a
judecăţii la acordarea facilităţilor.
Reglementarea are efecte secundare în
planul încrederii în justiţia bazată pe legea
aplicată în mod echitabil, dacă transpa-
renţa deciziilor nu este asigurată prin lege.

- Majoritatea cetăţenilor şi a persoa-
nelor juridice sunt în situaţia de a recurge

la proceduri de acordare a
scutirilor, reducerilor, eşa-
lonărilor de plată a taxelor
judiciare de timbru, care au
aparenţa arbitrariului deci-
ziilor instanţelor de judeca-
tă în aplicarea legislaţiei pri-
vind taxele judiciare de tim-
bru, dar au şi menirea de a
prelungi procedura de ju-
decată.
Limitarea
accesului
efectiv
la justiţie

- Dacă se are în vedere
şi că sistemul de scutiri, re-

duceri sau eşalonări la plata taxelor judi-
ciare de timbru pentru persoanele fizice
se aplică în condiţiile concrete de acor-
dare a acestora, prin menţinerea valorilor
şi limitelor prevăzute de OUG 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, astfel cum acesta este în prezent în
vigoare, plata anticipată a taxelor este
practic imposibilă pentru orice pensionar.
Accesul majorităţii acestora la sistemul

ajutorului public judiciar, plafonat în pre-
zent la pragul maximal de 8.000 lei, face
aproape imposibil accesul efectiv la justi-
ţie pentru cei aproape 5.455.000 pensi-
onari a căror pensie nu depăşeşte 795,5

lei. Acestor realităţi li se adaugă cele pri-
vind creşterea şomajului, limita salariului
minim brut pe economie – indicatori ce
trebuie observaţi pentru stabilirea corec-
tă a cuantumului taxelor judiciare de tim-
bru.

- Reglementarea destinaţiei sumelor în-
casate cu titlu de taxă judiciară de timbru
trebuie să asigure surse de finanţare pen-
tru sistemul judiciar, pentru că există încă
o criză de resurse necesare pentru imple-
mentarea corectă a Noilor Coduri şi pen-
tru respectarea Avizului nr. 10 al Consi-
liului Consultativ al Judecătorilor Europeni
din 23 noiembrie 2007, care obligă sta-
tele să finanţeze instanţele, pentru a nu se
pierde încrederea publicului în sistemul
judiciar. În condiţiile în care autorităţile
care gestionează bugetele locale nu au nici
un fel de implicare în finanţarea sistemului
de justiţie, soluţia actului normativ în dis-
cuţie privind destinaţia sumelor încasate
cu titlu de taxe judiciare de timbru este
incorectă.

La data intrării în vigoare a OUG 80/
2013 privind taxele judiciare de timbru se
abrogă Legea 146/1997, publicată în
M.O. Partea I, nr.173/29 iulie 1997, cu

modificările şi completările ulte-
rioare şi Ordonanţa Guvernului
nr.32/1995 privind timbrul judi-
ciar, aprobată cu modificări prin
Legea nr.106/1995, cu comple-
tările ulterioare.

Să menţionăm totuşi că pream-
bulul OUG 80/2013 privind ta-
xele judiciare de timbru inserează
o justificare, deloc convingătoa-
re, precum „noile garanţii proce-
durale acordate părţilor pentru
asigurarea unui proces echitabil”,
dar şi „acoperirea costurilor su-
plimentare pentru dezvoltarea in-
frastructurii şi pentru asigurarea
logisticii necesare punerii în apli-
care a noilor prevederi legale”.
Odată cu adoptarea noului Cod
Civil şi a noului Cod de Procedu-
ră Civilă, parte a regândirii siste-

mului juridic românesc, neadoptarea unor
noi taxe judiciare de timbru ar avea con-
secinţe negative... pe planul situaţiei justi-
ţiabililor.

PS: Intertitlurile aparţin redacţiei
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Algoritmul de repartizare ordo-
nează elevii descresc ător după
media de admitere, repartizându-i
pe rând, începând de la elevul cu
cea mai bună medie. Potrivit do-
sarelor  de înscriere depuse de
elevi, la nivelul judeţului Dolj sunt
4.823 de candidaţi, din care 219
provin din alte judeţe.

Listele c u candidaţii vor f i af i-
şate as tăzi la şcolile în care ele-
vii au învăţat ş i la liceele la care
au fost repartizaţi, iar  până în 26
iulie pot f i depuse dosarele de

Colegiul Naional „Fraţii Buzeşti” din Craiova
s-a clasat în topul primelor patru licee din ţară

În perioada 15 – 31 iulie, AIESEC dă star-
tul înscrierilor la programul „Global Inter-
nships”, care oferă tinerilor stagii profesio-
nale internaţionale ce implică lucrul în orga-
nizaţii şi companii cunoscute. Prin respecti-
vul program, aceştia pot pleca într-una din

Stagii internaţionale oferite de AIESEC
prin programul „Global Internships”

cele 113 ţări, unde se află organizaţia.
Programul “Global Internships” ofe-

ră tinerilor stagii internaţionale ce vor
contribui la dezvoltarea lor  profesiona-
lă ş i le vor da şansa să se specializeze
într-un anumit domeniu de activitate.

Stagiile sunt în domenii precum: educaţie,
marketing ş i management,  IT sau inginerie
şi durează între 3 şi 18 luni. Aceştia vor
avea şansa să lucreze în companii din afara
ţării, unde vor fi priviţi şi remuneraţi ca
angajaţi şi vor pune în practică cunoştinţe-
le ş i abilităţile proprii.  Programul se adre-

sează studenţilor aflaţi în an terminal la li-
cenţă sau master, dar şi tinerilor  absolvenţi
ce au vârstele până în 29 de ani. Aceştia
trebuie să cunoasc ă o limbă străină la nivel
avansat, să aibă ş i un minim de experienţă
în domeniul selectat şi să fie înarmaţi cu
dorinţa de a se autodepăşi.

Tinerii înscrişi la aces t program vor tre-
ce printr-un proc es de selec ţie ce cons tă
într-un interviu.  Prin aces t interviu se vor
testa abilităţile celor care se înscriu pen-
tru a vedea dacă îndeplinesc c ondiţiile ne-
cesare pentru a plec a într-un astfel de sta-

giu. După ce vor trece de interviu, aceştia
îşi vor alege destinaţia şi internship-ul c are
li se potrivesc cel mai bine, fiind ajutaţi de
un membru AIESEC.

La nivel mondial, aproximativ 15.000
de persoane aleg o as tfel de experienţă
anual, în ultimul an atingându-se c ifra de
20.000 de tineri c are au benefic iat de un
as tfel de s tagiu. Studenţii care doresc să
participe la aceste s tagii, se pot înscrie
online pe ww w.aiesec-c raiova.org până
pe 31 iulie

ALINA DRĂGHICI

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a realizat prima
etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal a
absolvenţilor de clasa a VIII-a, care şi-au exprimat opţiu-
nile. 16 candidaţi doljeni au fost admişi la liceu cu media
10, iar alţi şase cu media 9,99. Şi în acest an, Colegiul Naţi-
onal “Fraţii Buzeşti” din Craiova a reuşit să se claseze în
topul primelor patru licee din ţară (9,69 – ultima medie de
admitere şi 10 – prima medie de admitere), după Colegiile
Naionale „Sfântul Sava” şi „Gheorghe Lazăr” din Bucu-
reşti şi „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” a adus
şi în acest an învăţământul doljean în topul
instituţiilor de prestigiu din ţară. „Este ono-
rat faptul că unitatea noastră de învăţământ
se află în topul primelor patru licee din ţară
cu cele mai mari medii de admitere. Ne aş-
teptam să avem acest rezultat, pentru că şi
eforturile, atât ale cadrelor didactice, cât şi
ale elevilor sunt pe măsura rezultatelor”, a
spus Zamfirică Petrescu, directorul Colegiu-
lui Naţional “„Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Liceele cu cele mai mari
medii de admitere
la nivelul ţării
 Colegiul Naţional “Sfântul

Sava” din Bucureşti (9,77 - ultima medie de
admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Gheorghe

Lazăr” din Bucureşti (9,74 - ultima medie
de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa (9,72 - ulti-

ma medie de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova (9,69 - ultima me-

die de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” din Bucureşti

(9,64 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” din Cluj Napoca (9,64 - ultima

medie de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Bucureşti (9,64. - ultima

medie de admitere, 10 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” din Bucureşti (9,59 - ultima

medie de admitere, 9,97 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Ovidius” din Constanţa (9,58 - ultima medie

de admitere, 9,99 - prima medie de admitere)
 Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” din Braşov (9,56 - ultima me-

die de admitere, 10 - prima medie de admitere).

Elevi doljeni de nota 10
Cei 16 elevi de nota 10 din judeţul Dolj sunt: Băleanu Ioana-

Andrada, Căpăţînă Ovidiu-Gabriel, Vişan Corina-Teodora, Cârstoiu
Maria-Isabela (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”), Ruşinaru Ana-
Smaranda (Colegiul Naţional „Carol I”), Buhus Daria Maria, Ţacu
Ovidiu Mihai (Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”), Iordache
Ioan-Bogdan (Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”), Măceşanu
Laura Sorina („Gheorghe Bibescu”), Navirlie Diana-Flori (Şcoala
Gimnazială Pleniţa), Necsuţu Lorena, Pasmangia Ovidiu George
(Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”), Rădoi Adriana-Elena, Vla-
du-Şuvaina Ruxandra-Maria, Vlăduţu Viorel-Cristian (Şcoala Gim-
nazială „Traian”), Stroescu Andra (Şcoala Gimnazială Filiaşi).

însc riere.  Pentru anul şc olar
2013-2014 s-au alocat 89 de c la-
se pe f ilieră teoretică şi 107 cla-
se pe filieră tehnologică. De ase-
menea, pentru elevii de etnie
romă s -au prevăzut 87 de locuri
spec iale la liceele din Craiova şi
judeţ şi 36 de loc uri pentru în-
văţământul liceal spec ial. Din lo-
curile rezervate elevilor  de etnie
rromă s-au ocupat 45,  iar în în-
văţământul special a fost oc u-
pată o singură c lasă la Lic eul
„Beethoven”.

Şapte locuri
disponibile la
liceele cu profil
vocaţional

Absolvenţii de cla-
sa a VIII-a care au
optat pentru liceele
vocaţionale au fost
primii care şi-au vă-
zut rezultatele. Din
cele 364 de locuri alo-
cate pentru învăţă-
mântul voc aţional,
352 au fost ocupa-
te. Pentru cea de-a
doua sesiune de ad-
mitere, pentru licee-
le voc aţionale mai
sunt şapte locuri dis-
ponibile la Lic eul
Energetic, un loc la clasa de mu-
zică din cadrul Liceului de Artă
„Marin Soresc u” şi trei locuri la
Liceul Teologic Adventist.

A doua etapă de admitere la li-
ceu va avea loc în perioada 17 iulie
– 1 august, la care se pot înscrie
atât candidaţii din seria curentă, cât
şi cei din seriile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data înce-
perii cursurilor anului şcolar 2013
– 2014. A treia etapă de admitere se
va desfă’ura în zilele de 5 şi 6 au-
gust, în cadrul ei fiind repartizaţi ele-
vii care nu au participat la nicio etapă
de admitere sau care şi-au încheiat
situaţia şcolară mai târziu.

Zamfirică
Petrescu
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Olteni premiaţi la Festivalul internaţional
de bătut toaca, de la Braşov

„Totul a început încă din anul 1994 când
s-a dat în folosinţă biserica şi când mai mulţi
copii care veneau şi ne ajutau la diverse tre-
buri tot băteau toaca. Atunci mi-a venit ide-
ea să desfăşor un concurs cu cei care do-
reau să bată toaca şi apoi treptat s-a ajuns la
acest festival, prima competiţie locală având
loc în anul 1995. Sunt foarte mulţi copii care
ar dori să ajungă
la fes tival, dar,
din cauză că ei
trebuie să-şi plă-
tească deplasarea
până la Victoria,
renunţă. Proble-
ma cea mai mare
este jurizarea co-
piilor. Nu putem
greşi, copiii sunt
foarte sensibili.
Noi urmărim su-
netul la toacă şi
nu bătăile şi de
aceea juriul este format din specialişti de la
Seminarul Teologic din Făgăraş, Maica Pa-
raschiva de la Mănăstirea Cârţişoara, care
bate toaca de foarte mulţi ani, şi epitropul
din oraşul Victoria”, a declarat părintele Oc-
tavian Smădu. Din anul 2005, festivalul a
dobândit caracter internaţional.

Arhiepiscopia Craiovei a fost reprezentată
la eveniment de fraţii Vasile Cristian şi Paul
Petre Bălan, fiii părintelui protopop Cosmin

80 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani din judeţele Braşov, Argeş, Boto-
şani, Bihor, Prahova, Satu-Mare, Iaşi, Mehedinţi, Călăraşi, Hunedoara, Suceava,
Ialomiţa, Bacău ş.a., dar şi din Ucraina,Ungaria şi Italia, au participat, recent, la cea
de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de bătut toaca, organizată, sub generi-
cul „Cântecul care zideşte”, la Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din ora-
şul Victoria, judeţul Braşov. Mitropolia Olteniei fost reprezentată şi în acest an la
festival de copii din Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului şi Episcopia
Severinului şi Strehaiei, patru dintre ei fiind răsplătiţi cu premii.

Bălan, de la Protoieria Târgu Jiu Nord. Pentru
prestaţia de care au dat dovadă, cei doi au pri-
mit locul al III-lea, respectiv menţiune, la gru-
pele gimnaziale, clasele I şi a V-a. Cei doi fraţi
au reprezentant Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” din Tg. Jiu. Episcopia Severinului
şi Strehaiei a fost reprezentată de elevele An-
dra Mihaela Gigină (clasa a II-a) şi Alexandra

Faier (c lasa a
VIII-a). Cele două
se numără printre
deţinătoarele unei
diplome ce le ates-
tă abilitatea de a
bate toaca în mod
profesionist la ca-
tegoria lor de vâr-
stă. Andra Gigină
a obţinut premiul
al II-lea, iar Ale-
xandra Faier s-a
clasat pe locul al
III-lea. 

Festivalul a cuprins, în afara concursului
de toacă, o paradă a portului popular, o ex-
poziţie de icoane pe sticlă, un simpozion pe
tema artei bisericeşti şi un pelerinaj la mă-
năstirile din zonă. Manifestarea este organi-
zată de Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena” din oraşul Victoria, cu sprijinul Con-
siliului Local Victoria, Consiliului Judeţean
Braşov şi al sponsorilor.

MAGDA BRATU

Teatrul Globe din Londra îl duce
pe „Hamlet” în turneu în jurul lumii

Oficialii teatrului Shakespeare’s Glo-
be au spus că vor să ducă piesa „Ham-
let” chiar şi în locuri în care nu a mai
fost prezentată niciodată o producţie
profesionis tă a tragediei lui William
Shakespeare. Ambiţiosul turneu va mar-
ca două evenimente: 23 aprilie 2016
(ziua în care se împlinesc 400 de ani de la
moartea lui William Shakespeare) şi 23 apri-
lie 2014 (împlinirea a 450 de ani de la naşte-
rea celebrului dramaturg englez).

Astfel, în următorii doi ani, Teatrul Globe
are ambiţia să ducă celebra piesă a lui Wil-
liam Shakespeare „în fiecare ţară de pe pla-
netă”, respectiv să susţină aproape 200 de
reprezentaţii în acest turneu, c are vizează
circa 50 de ţări şi care se va încheia pe 23
aprilie 2016. Oficialii teatrului speră că aceiaşi
actori vor susţine reprezentaţiile cu „Ham-
let” în toată lumea, acest turneu presupu-
nând deplasări ale artiştilor de câte două luni
deodată. Producţia „Hamlet” a Teatrului Glo-
be a fost deja prezentată pe scene din Ger-
mania şi SUA, dar şi în alte ţări din lume,

Artiştii au putut fi admiraţi şi în România, în cadrul ediţiei din 2012
a Festivalului „Shakespeare”, organizat la Craiova şi Bucureşti

Compania de teatru Globe
din Londra a anunţat că va
duce spectacolul „Hamlet” în
fiecare ţară de pe pământ, într-
un turneu care se va desfăşura
pe o perioadă de doi ani, până
pe 23 aprilie 2016, când se
împlinesc 400 de ani de la
moartea dramaturgului englez
William Shakespeare.

Shakespeare’s Globe a fost deschis în 1997, fi-
ind situat pe malul de sud al Tamisei, în apropie-
rea locului unde se afla teatrul original, construit
în 1599. Teatrul Globe nu este finanţat din fon-
duri publice, fapt pentru care noul proiect este cu
atât mai ambiţios pentru compania teatrală.

începând din 2011.
«Este o extensie puţin nebună a proiectu-

lui nostru de anul trecut, când 37 de specta-
cole cu piese ale lui Shakespeare, în 37 de
limbi diferite, au fost montate la Londra de
companii de teatru din toată lumea (pentru
celebrarea Jocurilor Olimpice din 2012, n.r.).
Contactele pe care ni le-am făcut anul trecut
s-au dovedit a fi vitale pentru a decide unele
dintre locurile în care ne vom duce acum »,
a declarat Dominic Dromgoole, directorul
artistic al Teatrului Globe.

Spectacolul va fi jucat în limba engleză şi
va avea o durată de circa două ore şi jumă-
tate. Distribuţia va fi formată din opt actori,
care vor face parte dintr-un grup de 12 ar-
tişti ce se vor deplasa în acest turneu.

Transpunerea în scenă cu cea mai mare
grijă a jocurilor  tradiţionale şi promovarea
cu consec venţă a cântec ului popular au-
tentic au făcut din Ansamblul Folcloric
„Maria Tănase” unul dintre cele mai re-
prezentative şi valoroase din România.  Este

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, pe scenele festivalurilor
naţionale şi internaţionale

Re citaluri pe scenele  Festivalului Internaţional de Arte  „Valurile Dunării”
din Vidin (Bulgaria),  Festivalului Internaţional „Muzici şi tradiţii în Cişm igiu” din
Bucureşti şi Fe stivalului Inte rnaţional de Folclor Oradea 2013, urmate, în cu-
rând, de un schimb cultural cu Ansamblul Profe sionist  „Junii Sibiului” şi de pre-
gătiri pentru participarea, în octombrie, la Festivalul-concurs al Interpre ţilor Cân-
te cului Popular Românesc „Maria Tănase ” de la Craiova. Astfel se prezintă age n-
da artist ică din ace astă vară a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase ”, instituţie
care, de-a lungul ce lor peste 20 de ani de existenţă, a obţinut – şi continuă să o
facă – un bineme ritat succe s ş i re nume  atât în ţară,  cât şi în străinătate.

motivul pentru c are,  an de an,  artiştii săi
primesc invitaţii şi aplauze la unele dintre
cele mai pres tigioase manifestări de gen.
Şi la acest s fârşit de stagiune ac tivitatea
instituţiei a fost una „intensă şi plină de
satisfacţii”, după cum subliniază impresa-
rul Mihaela Smarandache.

Ropote de aplauze la evenimente
cu tradiţie pentru iubitorii de folclor

Astfel, artiştii craioveni au cules ropote de
aplauze în Bulgaria, la Festivalul Internaţio-
nal de Arte „Valurile Dunării”, unde alături
de ţara-gazdă au participat ansambluri din
Franţa, Serbia, Polonia, Rusia şi unde o sea-
ră întreagă a fost dedicată României. Au ple-
cat apoi la Bucureşti, pentru a participa la
Festivalul Internaţional „Muzici şi tradiţii
în Cişmigiu”, ajuns la ediţia a VII-a şi orga-
nizat în perioada 21-23 iunie. În cadrul aces-
tui eveniment cu tradiţie pentru iubitorii de
folclor – care a reunit 1.200 de artişti din
lumea întreagă –, Ansamblul „Maria Tănase”
a prezentat două spectacole într-o singură zi.

La începutul acestei luni, soliştii, orches-
tra şi ansamblul de dansatori craioveni au
ajuns şi la Festivalul Internaţional de Folc-
lor Oradea 2013 – ediţia a III-a (5-7 iulie),
unde au lăsat o impresie deosebită nu numai
spectatorilor, ci şi reprezentanţilor ţărilor
participante – Cipru, Grecia, Serbia, Slova-
cia, Turcia şi Ungaria.
Se pregătesc să marcheze, la Craiova,
centenarul naşterii Mariei Tănase

Chiar dacă din 26 iulie vor intra în bine-

meritata vacanţă, în perioada 28-30 iulie vor
avea un schimb cultural cu Ansamblul Pro-
fesionist „Junii Sibiului” şi cu un grup de
japonezi atât de îndrăgostiţi de folclorul ol-
tenesc încât vor să înveţe dansurile noastre
populare. De asemenea, perioada de conce-
diului va fi una de pregătire atât pentru par-
ticiparea la Festivalul-concurs al Interpreţi-
lor Cântecului Popular Românesc „Maria
Tănase” – care va avea loc de la Craiova
între 14 şi 18 octombrie –, cât şi pentru cen-
tenarul naşterii Doamnei Cântecului Popular
Românesc (25 septembrie), pe care institu-
ţia îl va sărbători în această toamnă printr-
un amplu spectacol.

***
«Nu e uşor să străbaţi ţara în lung şi în lat,

dar satisfacţia lucrului bine făcut este pe mă-
sura efortului depus. Iar aprecierea publicu-
lui şi faptul că suntem ambasadorii Craiovei
atât în ţară, cât şi în străinătate, promovând
cultura şi tradiţiile locale, mai ales acum, când
oraşul nostru a intrat în cursa pentru câştiga-
rea titlului de Capitală Cultural Europeană, nu
poate decât să ne umple sufletul de bucurie şi
să ne motiveze să mergem mai departe», a
declarat Oana Bică, managerul Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”.

MAGDA BRATU
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Cu zece sãptãmâni înaintea ale-
gerilor generale, Angela Merkel
conduce în toate sondajele. Dife-
ritele institute de sondare a opiniei
publice crediteazã CDU (creºtin-
democraþi) cu 41% din intenþiile de
vot, faþã de 22% pentru SPD (so-
cial-democraþi), 14% pentru Verzi
ºi doar 5% pentru FDP (liberali).
Dacã Angela Merkel poate spera

Germania: Angela MerkelGermania: Angela MerkelGermania: Angela MerkelGermania: Angela MerkelGermania: Angela Merkel
conduce în toate sondajeleconduce în toate sondajeleconduce în toate sondajeleconduce în toate sondajeleconduce în toate sondajele

la un al treilea mandat de cancelar,
nimic nu indicã ºi faptul cã ar pu-
tea continua, aºa cum îºi doreºte,
o majoritate de centru-dreapta,
formatã cu liberalii în 2009. Inter-
vievatã luni, în cadrul „marelui in-
terviu al verii”, cancelarul nu ºi-a
ascuns dorinþa „de a lucra în con-
tinuare cu coaliþia creºtin-liberalã”,
arãtându-se astfel convinsã cã FDP

va fi prezentã în Bundestag dupã
alegeri. Numai cã sondajele nu sunt
deloc încurajatoare, liberalii fiind
creditaþi chiar ºi sub pragul de 5%
intenþii de vot, ceea ce nu le-ar mai
putea permite continuarea prezen-
þei în Budestag. Angela Merkel este
în continuare politicianul cel mai
popular din Germania, dar dacã
germanii ºi-ar alege cancelarul (de-

semnarea nu este directã),
ei rãmân rezervaþi în pri-
vinþa guvernului, cãruia i
se acordã o notã de 3,4 pe
o scarã de la 1 (cea mai
mare notã) la 6 (cea mai
micã notã). Jocurile nu
sunt aºadar fãcute. ªi pen-
tru partidele reflectate în
Bundestag, cinci la numãr,
o bunã mobilizare a elec-
toratului încã indecis este
totul: aproape un german
din doi nu ºtie pentru cine
va vota la 22 septembrie
a.c.. Scandalul ascultãrii
telefoanelor de cãtre NSA
(n.r. – Agenþia Naþionalã de
Securitate din Statele Uni-
te) ar putea aduce deser-

vicii coaliþiei aflate la putere. Opo-
ziþia reproºeazã guvernului cã ar
fi fost la curent cu spionarea sis-
tematicã a cetãþenilor. Iar Peer
Steinbruck, challengerul Angelei
Merkel, a cerut crearea unei co-
misii parlamentare de anchetã pe
aceastã temã. În opinia sa, expri-
matã în „Bild Zeitung”, este vorba
de un atentat la drepturile funda-
mentale ale cetãþenilor germani.
Mai rãmân zece sãptãmâni pentru
Peer Steinbruck pentru a reduce
ecartul, dar misiunea pare impo-
sibilã, fiindcã este vorba de mobi-
lizarea a circa 10 milioane de elec-
tori pierduþi de SPD dupã 1998.
„Mobilizarea a 4-5 milioane dintre
aceºtia ar fi suficientã pentru a câº-
tiga”, insistã candidatul social-de-
mocrat, care pune preþ pe campa-
nia din uºã în uºã. Alegerile, afirmã
politologul Nils Diederich, se joacã
în cursul ultimelor ºase sãptãmâni.
Angela Merkel s-a deplasat pentru
câteva sãptãmâni de vacanþã în
sudul Tirolului. Pentru ea, campa-
nia va demara veritabil cu un duel
televizat, care i-l va opune pe Stein-
bruck la 1 septembrie.

Agenþia de evaluare financia-
rã Fitch a coborât de la „AAA”
la „AA+” ratingul fondului de
urgenþã al zonei euro. Fondul
European de Stabilitate Finan-
ciarã (FESF) este vehiculul
care distribuie cãtre Grecia, Ir-
landa ºi Portugalia împrumutu-
rile acordate de guvernele din
zona euro în baza acordurilor
de finanþare externã încheiate
de UE, FMI ºi BCE cu cele trei
state, în contextul crizei dato-
riilor de stat. Fitch a anunþat
într-un comunicat cã decizia de
a coborî ratingul fondului a fost

Fondul de crizã al zonei
euro a pierdut ratingul

„AAA” de la Fitch Majoritatea serviciilor publice
au rãmas închise, ieri dimineaþã,
în Grecia, din cauza unei greve
generale decretate de cele douã
sindicate ale þãrii (cel din secto-
rul privat GSEE ºi al funcþionari-
lor Adedy) împotriva reformelor
în curs de examinare în Parla-
ment, în special privind funcþio-
narii publici. În centrul contestã-
rii figureazã un proiect de lege
care trebuie votat astãzi, pentru
respectarea cerinþelor creditori-
lor þãrii ºi al cãrui nucleu este
constituit dintr-un plan de plecãri
ºi redistribuiri care afecteazã o
bunã parte dintre cei 700.000 de
funcþionari ai þãrii. Ieri diminea-

Grecia, blocatã ieri de o
nouã greva generalã

determinatã de retrogradarea
Franþei, care a pierdut ratingul
triplu A din cauza temerilor re-
feritoare la recesiune, ºomaj ºi
finanþele publice. Cu a doua eco-
nomie din zona euro ca PIB
dupã Germania, Franþa este
unul dintre principalii finanþatori
ai FESF. Retragerea ratingului
de top „AAA” de cãtre Fitch ar
putea determina creºterea do-
bânzilor la care se finanþeazã
fondul. Standard & Poor’s ºi
Moody’s au redus ºi ele ante-
rior ratingul FESF la a doua
treaptã în ierarhie.

þã, trenurile nu circulau. La Ate-
na, autobuzele ºi troleibuzele au rã-
mas în depouri între orele 06.00
ºi 18.00 GMT (09.00 ºi 21.00 ora
României). Textul prezentat în
Parlament stabileºte cadrul reor-
ganizãrii: pânã la sfârºitul lui iulie,
4.200 de angajaþi vor intra într-o
„rezervã” de mobilitate, pentru opt
luni, timp în care îºi vor primi
75% din salariu. Dacã vor refuza
sã fie mutaþi într-o altã adminis-
traþie, ei vor fi concediaþi. Primii
vizaþi de aceastã redistribuire sunt
angajaþii din educaþie ºi cei aproxi-
mativ 3.500 de poliþiºti municipali
din þarã, care urmeazã sã fie inte-
graþi corpului poliþiei naþionale.

Cel puþin ºapte persoane ºi-au pierdut viaþa
ºi 261 au fost rãnite în confruntãri înregistra-
te luni noaptea la Cairo între poliþie ºi susþinã-
tori ai preºedintelui egiptean înlãturat de la
putere Mohamed Morsi, relateazã AFP ºi
Associated Press. Bilanþul a fost confirmat de
cãtre un responsabil al Ministerului Sãnãtãþii
egiptean, Khaled el-Khateib. Acesta a adãugat
cã incidentele au avut loc în patru locuri
diferite ale capitalei egiptene. Mii de susþinã-
tori ai preºedintelui Morsi, care a fost înde-
pãrtat de armatã, au protestat pentru a cere
reinstalarea lui la conducerea þãrii. Poliþia
egipteanã a anunþat cã patru membri ai
forþelor de ordine au fost rãniþi - doi poliþiºti
ºi doi recruþi - fãrã a preciza dacã aceºtia
sunt incluºi în bilanþul furnizat de serviciile de
urgenþã. Susþinãtorii ºi adversarii lui Morsi
manifesteazã fãrã încetare de la înlãturarea
acestuia de cãtre armatã, la 3 iulie, primii

pentru a denunþa o „loviturã de stat militarã”,
ceilalþi pentru a asigura cã armata nu a fãcut
decât sã rãspundã la mobilizarea popularã
puternicã împotriva preºedintelui, provenit din
rândul Fraþilor Musul-
mani. În ceea ce-l
priveºte pe Mohamed
Morsi, care n-a mai
apãrut în public dupã
destituirea sa, potrivit
noii puteri de la Cairo
acesta este interogat de
justiþie „într-un loc
sigur” ºi „tratat cu
demnitate”. În acelaºi
timp, premierul Hazem
El Beblawi continuã sã
lucreze la constituirea
guvernului interimar,
care urma sã fie anunþat

ieri sau astãzi. Deþinãtorul premiului Nobel
pentru Pace, Mohamed El Baradei, va ocupa
postul de vicepreºedinte, având în sarcinã
relaþiile internaþionale.

Egipt: ºapte morþi ºi 261 de rãniþi în confruntãri la Cairo

Întârzieri pe aeroportul din
Bruxelles în urmãtoarele zile

Aterizãrile pe aeroportul din
Bruxelles urmau sã înregistreze
întârzieri pe 16 ºi 18 iulie, din
cauza repetiþiilor pentru specta-
colul aerian de Ziua Naþionalã,
precum ºi la 21 iulie, din cauza
defilãrii propriu-zise, scria ieri
presa belgianã. Ieri, între orele
15.00 ºi 16.00, nu a avut loc
nici o aterizare din cauza unei
repetiþii pentru defilarea aeria-
nã, situaþie valabilã ºi joi, în
acelaºi interval orar, dacã va fi
necesarã a doua repetiþie,
informeazã aeroportul într-un
comunicat. Din cauza spectaco-
lului aerian de duminicã, pe
aeroportul din Bruxelles se va
aplica în ziua respectivã aceeaºi
interdicþie pentru aterizãri în
intervalul orar 17.00-18.00.
Întârzierile ar urma sã fie de o
orã, dar acestea s-ar putea
prelungi în caz de condiþii
meteorologice nefavorabile.
Mexic: Liderul cartelului
Zetas a fost arestat

Miguel Angel Treviño,
liderul cartelului Zetas, consi-
derat cea mai violentã grupare
criminalã din Mexic, a fost
arestat luni dimineaþa de forþe
din cadrul Marinei de rãzboi,
fãrã sã fie tras vreun foc de
armã, a anunþat un purtãtor de
cuvânt al Ministerului de
Interne într-o conferinþã de
presã. Treviño, în vârstã de 40
de ani, alias „Z-40”, a fost
interceptat, împreunã cu alþi
doi bãrbaþi, de un elicopter
aparþinând Marinei, care a
aterizat în faþa vehicului la
bordul cãruia se aflau, pe un
drum secundar, în zona Nuevo
Laredo (nord-est), în apropiere
de frontiera cu SUA, a precizat
Eduardo Sanchez, un purtãtor
de cuvânt pentru probleme de
securitate. Militari mexicani au
confiscat douã milioane de
dolari în numerar, dar ºi opt
arme ºi aproximativ 500 de
cartuºe.
Þarnaev vrea un avocat
specialist în domeniul
pedepsei capitale

Djokar Þarnaev, acuzat de
comiterea dublului atentat din
timpul maratonului din Boston,
a cerut consolidarea echipei sale
de avocaþi cu un specialist în
domeniul pedepsei capitale ºi
terorismului. Într-un document
de nouã pagini, pe care AFP a
putut sã îl consulte, unul dintre
avocaþii sãi, Judy Clarke,
solicitã recrutarea lui David
Bruck, din Virginia, subliniind
cã „natura extraordinarã a
acestui dosar face necesarã
(prezenþa) altui avocat speciali-
zat în pedepse cu moartea”.
„Chiar dacã nu ar fi fost un caz
implicând pedeapsa cu moartea,
sarcina avocaþilor care îl
reprezintã pe domnul Þarnaev ar
fi redutabilã”, a adãugat ea,
precizând cã Bruck este un
specialist în domeniul pedepsei
cu moartea de aproximativ 33
de ani ºi „unul dintre avocaþii
cei mai respectaþi” în acest
domeniu în SUA.
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Anunþul tãu!
Agenþia Naþionalã de Administrare Fisca-
lã/Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a
judeþului Dolj/Administraþia Finanþelor Pu-
blice a Municipiului Craiova/SERVICIUL CO-
LECTARE EXECUTARE SILITA PERSOANE
FIZICE. În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se face cunoscut cã în ziua de 5.08.2013,
ora 12.00, în localitatea Craiova, str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2, cam. 10, se vor vinde
prin licitaþie publicã bunurile mobile, pro-
prietate a debitorului  BOERICÃ GENICÃ cu
domiciliul fiscal în Localitatea CRAIOVA, ju-
detul DOLJ si anume: 1. Autoturism, mar-
ca BMW, tip X5 3.0l (DJ-17-GUV), pret por-
nire licitatie 10150 lei. 2. Autoturism, mar-
ca Jaguar, tip X18 Executive (DJ-60-GUV)
pornire licitatie 7400 lei. 3. Autoturism mar-
ca Mercedes-Benz, tip SL 320(DJ-16-GUV)
pornire licitatie 9800 lei. Preturile nu includ
TVA. Cota de taxã pe valoarea adãugatã
pentru vânzarea bunurilor mobile este de
24%, în conformitate cu prevederile Titlu-
lui VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Creditori urmãritori: A.F.P.M. Craio-
va. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta organul de executare, înain-
te de data stabilitã pentru vânzare. Invi-
tam pe cei interesaþi în cumpãrarea bunu-
rilor sã se prezinte la termenul de vânzare
la locul fixat in acest scop si sa depuna cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei ur-
matoarele documente: oferte de cumpãra-
re, dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã. Taxa de participare re-
prezintã 10% din preþul de pornire a licita-
þiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO3-
2TREZ291.50.67XXX005065,cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M. Cra-
iova; împuternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerþului; pentru
persoane juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba românã; pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport (cu respectarea prevederilor Legii
nr. 312/2005); pentru persoanele fizice ro-
mâne, copie de pe actul de identitate; do-
vada emisã de organele fiscale cã nu au
obligaþii fiscale restante (Consiliul Local
si Administratia Financiara), urmând sã se
prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi
la locul fixat în acest scop. Împotriva pre-

Anunþul tãu!
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în con-
formitate cu prevederile art. 172-173 din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã aces-
ta este superior preþului de pornire la licita-
þie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restitue
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licita-
þie, celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adju-
decatarului care nu a plãtit preþul. Potrivit
dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare
silitã, nu este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informaþii suplimentare,
vã puteþi adresa la sediul A.F.P.M. Craiova,
str. Mitropolit Firmilian nr. 2, cam. 10, sau la
telefonul nr. 0251/402285.
SC NIDERA ROMÂNIA SRL titular al proiec-
tului „Construire depozit de colectare, con-
diþionare ºi distribuþie produse agricole ºi
organizare de ºantier în vederea construi-
rii unui depozit de colectare, condiþionare
ºi distribuþie produse agricole”. Anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „Construire depozit
de colectare, condiþionare ºi distribuþie pro-
duse agricole ºi organizare de ºantier în
vederea construirii unui depozit de colec-
tare, condiþionare ºi distribuþie produse
agricole”, propus a fi amplasat în Munici-
piul Bãileºti, str. Eroilor, tarlaua 182, parce-
la 2357, nr. 161A, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zile-
le de luni-joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri
între orele 8.00-14.00 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 22.07.2013.

Anunþul tãu!
Consiliul Local al comunei Ciupercenii
Noi, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice de in-
spector, grad profesional principal, cla-
sa I, compartiment financiar contabil, pe
duratã determinatã. Condiþii de participa-
re: studii superioare de lungã duratã, ve-
chime în muncã, minim 5 ani. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei Ciuper-
cenii Noi, judeþul Dolj strada Dunãrii nr. 2,
în data de 29 iulie 2013, ora 11.00, proba
scrisã ºi în data de 30 iulie 2013, ora 11.00
interviul. Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune la sediul Primãriei pânã în
data de 26 iulie 2013, care trebuie sã con-
þinã documentele, prevãzute în HG. 611/
2008. Condiþiile de participare la concurs,
bibliografia stabilitã ºi alte relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Primãriei
sau la telefon: 0251/ 321.002.
Primãria Pieleºti titular proiect, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, de în-
cadrare –  FÃRÃ ACORD DE MEDIU - pen-
tru proiectul “Modernizare strãzi de inte-
res local“ propus a fi amplasat în comu-
na Pieleºti, sat  Pieleºti – Câmpeni, jude-
þul Dolj.Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate 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. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 24.07.2013.
S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bu-
cureºti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, re-
prezentat prin S.C. Aquaproiect SA, titu-
lar al proiectului „Umplere ºi reconstruc-
þie ecologicã amplasament batal Gher-
ceºti, jud. Dolj”, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei de încadrare de
cãtre APM Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã, pentru proiec-
tul „Umplere ºi reconstrucþie ecologicã
amplasament batal Gherceºti, jud. Dolj”,
amplasat în comuna Gherceºti, jud. Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele
de 12 – 18.07.2013, între orele 9-14, pre-
cum ºi la adresa de internet: http//ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 18.07.2013.



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.

Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/ 558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Telefon:
0744/344.227

Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular. Te-
lefon: 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 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, cart.
Rovine zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral. Te-
lefon: 0724/804.875.
Vând apartament 4 ca-
mere zonã ultracentralã.
Telefon: 0742/ 423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
VÂND casã, sat Glod, com.
Þuglui. 0251/350.114.

Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
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.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
VÂND teren intravilan 800
mp Catargiu, str. Dobro-
gea 45Euro/mp. Telefon:
0769/197.113.
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VÂND teren intravilan
1.800 mp, com. Iºalniþa.
Telefon: 0761/862.536.
 PARCELE 400 mp, Podari,
între case, în construcþii, utili-
tãþi, preþ 8 Euro/mp, neg. Te-
lefon: 0765/680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.

Vând teren 412 m.p. intra-
vilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preajba 900
mp telefon: 0723/ 253.544.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/591.673.

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 lacul Tan-
chiºtilor. 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. Tele-
fon: 0762/109.556.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

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, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova –
cedez 4500mp pentru re-
novarea unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
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. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. 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 Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.

Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 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. Telefon:
0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
465.657.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND Viþei pentru tãiere.
Telefon: 0761/090.063.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã zin-
catã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon. 0751/ 403.323.
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SERBAN VIOREL-GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CUI: 28295114; F16/603/2011
Adresa: sat Podari, com. Podari, DN 56 Craiova Calafat, km 4, jud. Dolj
Telefon/fax/e-mail: 0740133965

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de bunuri

SERBAN VIOREL-GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA  va invita sa parti-
cipati la selectia de oferte pentru achizitia de bunuri aferente unui proiect de investitii finan-
tat prin FEADR, prin masura 312, cu denumirea  “ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPA-
MENTE LA SERBAN VIOREL-GHEORGHE”

1. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri (autogreder, incarcator fron-
tal, cilindru compactor) pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie
de oferte

3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii
financiare ºi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propune-
rea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în
instructiunile pentru ofertanti).

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4663 - Comert cu ridicata al

masinilor pentru industria miniera si constructii sau 4669 - Comert cu ridicata al altor
masini si echipamente sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii. 

Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Co-
mertului, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de
activitate principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi
atribuit.

Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înre-
gistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba
romana sau realizata de beneficiar.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 22.07.2013
9. Data limita pentru depunerea ofertei: 30.07.2013, ora 10,00.
10. Adresa la care se trimit ofertele: sat Podari, com. Podari, DN 56 Craiova Calafat,

km 4, jud. Dolj
11. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 11,00; 30.07.2013, sediul beneficiarului
12.Valoarea supusa licitatiei: 710.456,00 lei fara TVA, respectiv 166.500,00 euro fara

TVA (Curs euro: 1 euro= 4,2670 din 27.01.2011)
13. Durata contractului: contractul va fi valabil pe o perioada de 5 luni de la data intrarii

in vigoare
14. Documentele care insotesc oferta:
1.documentele de calificare si selectie;
2.propunerea financiara;
3.propunerea tehnica;
Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de ofer-

ta, care va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe
hartie, ca urmare a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
Serban Viorel-Gheorghe

DIRECTIA SILVICA DOLJ cusediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatie
publica deschisa, pentru:

- vanzarea masei lemnoase fasonate;
Volumul oferit:

-    DM  =                  578  mc
-    DT   =                 260  mc
-     FA  =                     0  mc
-    Cvercinee =       322  mc

                  -    Rasinoase = 73  mc
      TOTAL         =    1233  mc

Licitatia se va organiza la sediul directiei in data de 26.07.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei

lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data
de 26.07.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi
conditii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 23.07.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Lista cuprinzand volumul de masa lemnoasa, poate fi consultata pe site-ul RNP

– Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie agentii economici care nu au achitat obligatiile finan-

ciare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intreorele 09.00 – 16.00.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863. 0765/
027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþio-
nal 541. Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri alumi-
niu nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.

Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 200 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã albã,
maºinã de cusut Singer,
mini aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.

Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã.
Telefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn masiv,
triploc 5 aþe ºi uberdek
Rimoldi. Telefon: 0757/
072.050.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, ma-
ºinã de cusut, plãci muzi-
cã popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã auto-
mobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã de
cusut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.

Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice
– 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 al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. 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. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

miercuri, 17 iulie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, cu sediul in loca-
litatea Craiova, judeþul Dolj, Calea Unirii nr.19,
Romania, cod unic de inregistrare 4417150,  tel.
0251/408.200, fax 0251.408.230, organizeazã
în data de 25.07.2013, orele 12:00, LICITAÞIE
PUBLICÃ DESCHISÃ CU STRIGARE PENTRU VÂN-
ZAREA DEªEURILOR FEROASE ºi NEFEROASE ºi a
DEªEURILOR DIN LEMN.

Caietul de sarcini al licitaþiei poate fi pro-
curat, contra cost, de la sediul Consiliului
Judeþean Dolj în zilele lucrãtoare, începând
cu data de azi, între orele 8:00 - 16:00.

Preþul Caietului de sarcini este de 100 lei
persoane juridice ºi 30 lei persoane fizice
se va achita la casieria Consiliului Judeþean
Dolj sau cu ordin de platã în contul RO
93TREZ29121360250XXXXX, cod f iscal
4417150, deschis la Trezoreria Craiova.

Alte relaþii referitoare la licitaþie se pot ob-
þine la telefon 0251/408.299 sau 0251/408.321.

Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centralã
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 cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.

Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închiriere
spaþiu pretabil foarte bine
pentru Cabinet Medical
sau sediu firmã. Telefon:
0729/884.757.
Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.

Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez la familie (sa-
lariaþi) apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etj. 2,
tot confortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon: 0744/
563.822.
Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.

P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur, ne-
fumãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut ca-
merã cu chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani, 1.70
m, 70 kg, caut jumãtatea.
Sunã-mã: 0754/630.012.

DIVERSE
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.

Promoþia anului 1979 a
Colegiului Naþional Ele-
na Cuza, secþia uman,
anunþã aniversarea a 34
de ani de la absolvire.
Relaþii la telefon: 0766/
656.844 – doamna Ma-
rinica Paºoi.
S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL organi-
zeazã concurs, proba
scrisã ºi interviu, pentru
ocuparea unui post va-
cant de inginer,  perioadã
nedeterminatã si a unui
post vacant de purtãtor de
cuvânt, studii superioare,
perioadã nedeterminatã,
în data de 5.08.2013 ore-
le 11.00, la sediul din
Calea Bucuresti nr. 51.
Dosarul de înscriere  se
va depune pânã la data
de 30.07.2013, orele
10.00, la sediul SC PIEÞE
ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL - Compartimentul
Resurse Umane, Salari-
zare. Relaþii suplimentare
la numãrul de telefon:
0251/410696.

Ofer gratis gospodãrie ºi
teren unei persoane (fa-
milii) nevoiaºe dar serioa-
se sã ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Telefon:
0351/ 809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
PIERDUT atestat transport
marfã, pe numele Þape-
lea Cristinel, eliberat de
ARR Dolj. Se declarã nul.
S.C. AMZAMET SRL
anunþã pierderea Certifi-
catului Constatator pentru
punct de lucru din comu-
na Cruºeþ, sat Vãluþa, ju-
deþul Gorj. Se declarã nul.
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Agentul lui Adri-
an Mutu, Ludovic
Fattizzo, a declarat,
luni searã, cã ata-
cantul român va
rãmâne la echipa
francezã AC Ajac-
cio. „Mutu va rã-
mâne sigur la Ajac-
cio, mai ales dupã
venirea lui Fabrizio
Ravanelli pe banca
tehnicã. În fotbal ni-
mic nu este cert.
Dacã vine o echi-
pã care joacã în
cupele europene
vom merge ºi vom
vorbi cu preºedinte-
le. Dar proiectul de
la Ajaccio este
foarte important,
iar Adrian Mutu a
vorbit ºi el de curând cu oficialii clubului”,
a spus Fattizzo, pentru site-ul tuttomerca-
toweb.com. Adrian Mutu, în vârstã de 34

Mutu rãmâne la Ajaccio
Agentul sãu a confirmat oficial

Naþionala masculinã de baschet a
României a terminat pe poziþia a
ºasea, turneul desfãºurat în cadrul
Jocurilor Universitarea de la Kazan.
Tricolorii au fost învinºi de Lituania,
87-50 (18-7, 25-15, 20-12, 24-16), în
meciul pentru locurile 5-6. Antreno-
rul Tudor Costescu a mizat din start
pe jucãtorii: Torok, Pop, Corpodean,
Guþoiaia, Toth. Pe parcurs au intrat:

România, locul 6
în turneul

de baschet masculin

Jocurile Mondiale Universitare, Kazan 2013

de ani, a fost achiziþionat de AC Ajaccio în
vara trecutã, iar în sezonul precednt din
Ligue 1 a marcat 11 goluri în 28 de partide.

Þâbârnã, Roºu, Orbeanu, Dumitres-
cu. Cu 16 puncte, Bogdan Þâbârnã a
afost cel mai bun jucãtor al naþiona-
lei noastre. Fostul jucãtor al Craio-
vei, Iulian Orbeanu, a marcat 4
puncte. În runda preliminarã, naþio-
nala României a pierdut meciul cu
Serbia, 53-78 dar câºtigat disputele
cu Mexic (76-67), Mongolia (89-72),
Japonia (77-57) ºi Filipine (20-0,

advesarul nu s-a prezen-
tat la meci). În mini
turneul pentru locurile 5-
8, tricolorii pregãtiþi de
Tudor Costescu au învins
Brazilia, 82-75 dupã ce
pierduserã cu Rusia, 53 la
78 în sferturile de finalã.
Rezultatul obþinut la
Kazan este cel mai bun
din istoria participãrilor la
Universiadã. La ediþia
precedentã, gãzduitã de
oraºul chinez Shenzhen în
2011, tricolorii au termi-
nat pe poziþia a opta. În
istoria baschetului univer-
sitar doar naþionala
femininã a obþinut perfor-
manþe mai bune decât
cea de la Kazan: bronz la
ediþia din 1981 ºi argint la
ediþia din 1983.

Supercupa României la handbal feminin se va disputa între ocupantele locuri-
lor 2 ºi 3 în sezonul trecut, HCM Baia Mare ºi “U” Jolidon Cluj, dupã retragerea
campioanei Oltchim Râmnicu Vâlcea din competiþii. HCM Baia Mare, principala
candidatã la titlul în sezonul urmãtor, este ºi deþinãtoarea Cupei României. Deci-
zia a fost luatã de Consiliul de Administraþie al FR Handbal în ºedinþa de luni.
Meciul va avea loc în 1 septembrie. La masculin, Supercupa României va fi
disputatã de campioana HCM Constanþa ºi ªtiinþa Bacãu, la 7 septembrie, în
Sala Polivalentã din Bucureºti.

HCM Baia Mare ºi Jolidon Cluj
disputã Supercupa României

Handbal (f)

Fostul inter al Oltchimului, Alexandri-
na Barbosa, nu a ajuns în Danemarca, la
Randers, ci în Germania, sub comanda
antrenorului de origine românã, Herbert
Muller. Iberica a acceptat propunerea lui
Thuringer ºi a fost prezentatã oficial de

Barbosa va juca la Thuringer

Fosta „chimistã” va fi antrenatã
din nou de Herbert Muller

Marea problemã a Barcelo-
nei înainte de noul sezon este
reprezentatã de aducerea unui
fundaº central de mare valoa-
re, care sã astupe gãurile din
defensiva catalanã. În ultimul
sezon, Pique a jucat extrem de
slab, în timp ce Puyol a fost mai
mult accidentat, astfel cã Vila-
nova s-a vãzut nevoit sã îl folo-
seascã inclusiv pe Adriano pe
postul de apãrãtor central.

Þinta numãrul unu a Barce-
lonei pentru aceastã varã era
reprezentatã de Thiago Silva,
însã agentul jucãtorului ºi oficia-
lii lui PSG le-au transmis cata-
lanilor cã nu se pune problema

unei astfel de mutãri.
Totuºi, ultimele semnale indi-

cã faptul cã afacerea este mai
aproape de a se realiza decât
ar fi anticipat oricine. Sandro
Rosell, preºedintele de pe Camp
Nou, a fãcut toate demersurile
necesare sã îl convingã pe ju-
cãtori pe toate cãile, a anunþat
Catalan 8TV. A apelat chiar ºi
la Neymar, proaspãt transferat
pe “Camp Nou”, care a militat
pe lângã fundaºul carioca.

“Jucãtorul trebuie sã îi con-
vingã pe oficiali sã accepte
oferta”, a spus Rosell, conform
sursei citate.

Mai mult, potrivit El Mundo

Deportivo, Tito Vilanova e la
fel de optimist ca ºi Rosell în pri-
vinþa ºanselor ca mutarea sã se
realizeze, astfel cã nu se gân-
deºte la o altã alternativã pen-
tru defensiva blaugrana.

Pentru ca tabloul sã fie com-
plet, PSG este foarte aproape
sã semneze cu fundaºul central
al Romei, Marquinhos, contra
sumei de 35 de milioane de euro.
Anunþul a fost fãcut ieri de Cor-
riere dello Sport, astfel cã lu-
crurile par a se lega. În condi-
þiile în care Blanc îi are deja la
dispoziþie pe Mamadou Sakho ºi
Alex – doi fundaºi centrali de
mare valoare – cheltuirea unei

sume impresionante pentru bra-
zilianul Romei se justificã doar
în mãsura în care oficialii din
Paris sunt conºtienþi cã existã
ºanse mari ca Silva sã pãrãseas-

cã formaþia.
Din câte se pare, oferta Bar-

celonei pentru Thiago Silva este
una extrem de motivantã – apro-
ximativ 50 de milioane de euro.

Thiago Silva, spre     Barça?!
Totul ar depinde de Marquinhos

gruparea germanã. Dupã trei ani, Her-
bert Muller o va antrena din nou pe Ale-
xandrina Barbosa. Muller a avut-o pe ju-
cãtoarea nãscutã în Portugalia sub co-
manda sa ºi la Rulmentul Braºov, însã
Barbosa a plecat atunci din România în

urma problemelor fi-
nanciare. „Am lucrat
pânã în 2010 la Braºov
ºi am avut o relaþie
foarte bunã”, a decla-
rat antrenorul Herbert
Muller, potrivit site-
ului oficial al clubului.
Barbosa a evoluat în
sezonul trecut la Ol-
tchim Rm. Vâlcea, cu
care a ajuns pânã în
semifinalele Ligii Cam-
pionilor. Precedent, ju-
cãtoarea portughezã ju-
case pentru Madeira,
Sagunto,  Rulmentul
Braºov ºi Itxako. 
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Astãzi

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)

Asearã, dupã închiderea ediþiei

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)
STEAUA – Vardar Skopje (Mac)

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

LIGA CAMPIONILOR – TURUL
II PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei

Levadia Tallinn - PANDURII
Restul partidelor, 39 la numãr, printre care

ºi Astra – Omonia Nicosia (Cip) ºi Petrolul –
Vikingur Gota (Fer), se vor disputa mâine.

Digi Sport 1

3:50 – FOTBAL – Cupa Libertadores, fina-
la, prima manºã: Olimpia Asuncion (Paraguay)
– Atletico Mineiro (Brazilia).

Digi Sport 2

12:00 – TENIS – Turneul de la Bastad (Su-
edia): ziua a doua.

Digi Sport 3

14:00 – VOLEI PE PLAJÃ (Oradea).
GSP TV

20:45 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa a 11-a /
Eurosport

15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a
17-a (Embrun – Chorges) / 19:00 – FOT-
BAL (F) – Campionatul European, faza gru-
pelor (în Suedia): Germania – Norvegia.

Eurosport 2

13:00 – FOTBAL – Campionatul Japoniei: Ura-
wa Reds Diamonds – Yokohama Marinos / 19:00
– FOTBAL (F) – Campionatul European, faza
grupelor: Olanda – Islanda / 21:00 – ATLETISM
– Concurs european la Lucerna (Elveþia).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Stagiunea viitoare îi va aduce, cu siguran-
þã, o nouã provocare lui Gabriel  Torje. Reve-
nit la Udinese dupã împrumutul la Granada,
mijlocaºul de bandã dreaptã nu intrã în planu-
rile lui Francesco Guidolin pentru noul sezon.
Fotbalistul de 23 de ani s-a prezentat duminicã
la clubul friulan, iar staff-ul tehnic l-a anunþat
deja cã este liber sã îºi caute echipã.

Cum ofertele venite pe numele sãu pentru

un transfer definitiv nu sunt pe placul oficia-
lilor clubului din Serie A, aceºtia se gândiserã
sã îl împrumute pentru încã un an la Grana-
da. Doar cã aceastã variantã este respinsã ca-
tegoric de “tricolor”, care simte cã are nevo-
ie de continuitate în evoluþii. La clubul spa-
niol ºi-a pierdut statutul de titular pe finalul
sezonului, iar variantele pe care le are în acest
moment sunt mult mai tentante din punct de

vedere al rezonanþei.
Spaniolii de la Villarreal ºi Getafe îl doresc

pe Torje, însã existã interes ºi de la mai multe
grupãri din Serie A, a anuþat, ieri, media din
Italia. Cel mai probabil, Torje va fi împrumutat
la una dintre aceste formaþii, dacã agentul ju-
cãtorului nu îi va convinge pe ºefii “zebrelor”
sã coboare preþul de transfer al românului.

“Udinese va împrumuta jucãtorii pe care
Guidolin nu îi ia în calcul pentru noul sezon la
Granada (n.r. relaþiile dintre cele douã cluburi
sunt extrem de strânse, patronul lui Udinese
având acþiuni ºi la gruparea ibericã). Nu este ºi
cazul lui Torje, care le-a transmis clar oficiali-
lor cã refuzã sã mai meargã la formaþia la care
fusese împrumutat anul trecut. El nu are nici o
ºansã sã evolueze la Udine, aºa cã îºi va gãsi o
altã formaþie”, a notat udineseblog.it.

Torje a ajuns la gruparea italianã în august
2011, Dinamo încasând în schimbul sãu 6
milioane de euro. În plus, bucureºetenii s-ar
mai putea alege cu un milion, dacã Torje va fi
vândut mai departe de Udinese.

4 milioane de euro este cota de piaþã a lui
Torje, conform site-ului de specialitate trans-
fermarkt.de, însã Udinese cere cel puþin 5 mi-
lioane pentru un transfer definitiv.

Destinaþie nouã pentru TDestinaþie nouã pentru TDestinaþie nouã pentru TDestinaþie nouã pentru TDestinaþie nouã pentru Torjeorjeorjeorjeorje
în sezonul urmãtorîn sezonul urmãtorîn sezonul urmãtorîn sezonul urmãtorîn sezonul urmãtor

Udinese nu-l mai vrea, el n-o mai vrea pe Granada

Cosmin Olãroiu a avut parte de o prezentare oficialã
impresionantã la Al Ahli. Antrenorul român a vorbit în faþa
unui panou pe care era scris numele sãu, sub sigla lui Al
Ahli. Dupã conferinþã, Oli a fãcut cunoºtinþã cu jucãtorii ºi
a condus primul antrenament.

“ªtiu cã mulþi au fost surprinºi de alegerea mea, dar
vreau sã mã concentrez pe viitor ºi sã nu mã gândesc la
trecut. Am avut oferte de la mai multe cluburi, dar am
considerat cã Al Ahli mã doreºte foarte mult ºi mi-am dat
seama cã este ceea ce îmi doresc. Am ales ceea ce e cel
mai bine pentru mine”, a spus Olãroiu.

Românul a vorbit ºi despre Fabio Cannavaro, secundul
sãu: “Îl ºtiu de mult pe Fabio, înainte ca vreunul dintre noi
sã vinã în Emirate. Este o persoanã admirabilã ºi a fost un
mare, mare jucãtor. Cred cã poate deveni un antrenor atât
de mare cât a fost ca jucãtor”.

Finalmente, Olãroiu a adus în discuþie obiectivele:
“Normal cã vrem sã câºtigãm campionatul, ãsta e obiecti-
vul meu numãrul unu. Al Ahli este un club mare ºi putem
reuºi performanþe mai bune decât s-au obþinut pânã acum”.

12 milioane de euro va lua Olãroiu în cei trei ani de

Olãroiu, prezentare de galã la Al Ahli

Prezentarea lui David Villa la Atletico Madrid a produs o adevãratã
nebunie pe “Vicente Calderon”!

“Pentru mine e o onoare sã port acest tricou, sã mã alãturi familiei
Atletico Madrid ºi sã joc pe acest stadion. Sunt foarte mândru ºi entu-
ziasmat”. Atât a apucat Villa sã spunã, dupã care sute de suporteri ma-
drileni au intrat pe teren, alarmând forþele de ordine, care au reuºit cu
greu sã-l protejeze pe atacant de fanii disperaþi.

Transferat de la
Barcelona pentru 5,1
milioane de euro, Villa
va îmbrãca la gruparea
din capitala Spaniei tri-
coul cu numãrul 9,
rãmas vacant dupã ple-
carea lui Radamel
Falcao la Monaco.

La evenimentul ce a
avut loc luni searã au
participat aproximativ
20.000 de suporteri.

Vi l la  i -a  i s te r i za t  pe  fan i i
l u i  A t l e t i co

Alexandra Dulgheru, locul 274 WTA, s-a calificat, ieri, în turul
doi al turneului de la Bastad (Suedia), dotat cu premii în valoare
totalã de 235.000 de dolari, dupã ce a învins-o, cu scorul de 7-6 (2),
6-1, pe Caroline Garcia (Franþa), poziþia 81 în ierarhia mondialã.

Viitoarea adversarã a româncei va fi tot o sportivã din Hexagon,
Virginie Razzano (Franþa), locul 145 WTA, care a trecut, de aseme-
nea ieri, cu scor 7-5, 6-1, de Silvia Soler-Espinosa (Spania), cap de
serie numãrul 7 ºi poziþia 64 în clasamentul mondial.

Pentru calificarea în turul doi, Dulgheru va primi 30 de puncte
WTA ºi un cec în valoare de 3.100 de dolari.

Dulgheru, în turul doi la Bastad

contract, alþi 2.5 milioane de euro costându-i pe cei de la Al
Ahli rãscumpãrarea sa de la  rivala din campionat, Al Ain.
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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)

Formaţia pregătită de Eric Lin-
car (foto), CS Universitatea Craio-
va, va susţine astăzi, de la ora 10.30,
la Complexul Sportiv al FRF de la
Buftea, primul amical al verii, con-
tra echipei Fortuna Poiana Câmpi-
na. Aceasta a fost pregătită în se-
zonul trecut de Edi Iordănescu şi a
ratat promovarea în Liga a II-a, ter-
minând pe poziţia secundă în seria
a şasea din Liga a treia, la doar la
un singur punct de Unirea Tărlun-
geni. Din vară, Fortuna Brazi s-a
transformat în Fortuna Poiana
Câmpina şi este antrenată de Ste-
lian Gherman, după ce Iordănescu
junior a plecat la FCM Târgu Mureş.
Spectatorii şi presa vor avea acces
la revenirea pe teren a Ştiinţei. În
lotul care se pregăteşte la Mogo-
şoaia sub comanda lui Lincar se află
şi doi foşti jucători la Fortuna Brazi,
Alexandru Buhuşi (23 de ani) şi Io-
nuţ Cioinac (18 ani). Primul a evo-
luat şi la Petrolul şi CSMS Iaşi, iar
cel de-al doilea, născut în Craiova,
a evoluat la Şcoala de Fotbal Gică
Popescu şi apoi la Dunărea Galaţi.

Liga I –
programul primelor 3 runde:

Etapa I
Vineri

ACS Poli Timişoara – Dinamo – ora 20.45 (Antena 1, Dolcesport)
Sâmbătă

Pandurii – FC Braşov – ora 19 (Digi Sport 1)
Săgeata Năvodari – Gaz Metan – ora 19 (Dolcesport 1)
Steaua – Ceahlăul – ora 21.30 (Digi Sport 1)

Duminică
FC Botoşani – CFR Cluj – ora 17 (Digi Sport 1)
„U” Cluj – Petrolul – ora 19 (Digi Sport 1)
Viitorul – Astra Giurgiu – ora 21.30 (Digi Sport 1)

Luni
Corona Braşov – Oţelul – ora 19 (Digi Sport 1)
FC Vaslui – Rapid – ora 21.30 (Digi Sport 1)

Etapa a II-a
Vineri, 26 iulie

Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani, ora 19.00 - Digi Sport 1
Ceahlăul Piatra Neamţ - Corona Braşov, ora 21.30 - Digi Sport 1

Sâmbătă, 27 iulie
Oţelul Galaţi - Universitatea Cluj, ora 19.00 - Digi Sport 1
CFR Cluj - ACS Poli Timişoara, ora 21.30 - Digi Sport 1

Duminică, 28 iulie
Rapid Bucureşti - Viitorul Constanţa, ora 19.00 - Digi Sport 1
Astra Giurgiu - Steaua Bucureşti, ora 21.30
Dinamo Bucureşti - FC Vaslui, ora 21.30 - Digi Sport 1

Luni, 29 iulie
FC Braşov - Săgeata Năvodari, ora 19.00 - Digi Sport 1
Petrolul Ploieşti - Pandurii Târgu Jiu, ora 20.45

Etapa a III-a
Vineri, 2 august

Universitatea Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 19.00 - Digi Sport 1
Sâmbătă, 3 august

FC Botoşani - Săgeata Năvodari, ora 18.00 - Digi Sport 1
Steaua Bucureşti - Rapid Bucureşti, ora 21.30 - Digi Sport 1

Duminică, 4 august
Corona Braşov - Astra Giurgiu, ora 19.00 - Digi Sport 1
Petrolul Ploieşti - FC Braşov, ora 19.30
Pandurii Târgu Jiu - Oţelul Galaţi, ora 21.30 - Digi Sport 1

Luni, 5 august
ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş, ora 19.00 - Digi Sport 1
Viitorul Constanţa - Dinamo Bucureşti, ora 19.30
FC Vaslui - CFR Cluj, ora 21.30 - Digi Sport 1

Cupa României Timişoreana – etapa I
Ultimele două campioane

ale Doljului se întâlnesc la Podari
Astăzi, de la ora 17.30, sunt programate meciurile

din turul 1 al Cupei României Timişoreana, ediţia 2013-
2014. Campioana Doljului din sezonul trecut, AS Po-
dari, acum în Liga a III-a, va întâlni pe teren propriu
fosta reprezentantă a judeţului în eşaloanele naţionale,
CS Apă Craiova, într-o partidă arbitrată de Viorel Flu-
eran, ajutat de Cristi Nicola şi Dragoş Stanciu. Ambe-
le echipe şi-au schimbat antrenorii în vara aceasta,
Nicolae Ungureanu preluând Podariul, în timp ce for-
maţia de la Depou, care şi-a modificat şi denumirea
în Viitorul Municipal Craiova, este pregătită de Costi-
că Donoe şi Mac Gârleşteanu. Celelalte meciuri din
această fază a competiţiei sunt: Gloria Arad – CS Vla-
dimirescu, Sporting Piteşti – SCM Argeş Piteşti 2012,
SC  Bacău 2 – CS Aerostar Bacău, Hidişelul de Sus –
Naţional Sebiş, Luceafărul Mihai Eminescu – Ştiinţa
Miroslava, FC Braşov 2 – Civitas Făgăraş, Conpet
Cireşu – Viitorul Domneşti, Voinţa Lanurile – CS Afu-
maţi, Voinţa Lupac – Autocatania Caransebeş,  Dună-
rea Ciocăneşti – CS Voluntari, Vulturii Vultureni –
Sănătatea Servicii Publice Cluj, Danubius Rasova –
Rapid Feteşti, FC Păpăuţi – Conpet Ploieşti, Voinţa

Pietroşiţa – FCM Târgo-
vişte, Sporting Lieşti – CSM
Focşani,  FC Bolintin Vale Malu
Spart – Concordia Chiajna II,
Ştiinţa Turceni – Pandurii Târ-
gu Jiu 2, Csikszereda Miercu-
rea Ciuc – FC Zagon, Armata
Aurul Brad – Vulturii Lugoj,
Voinţa Cocora – Victoria
Chirnogi, Rapid Dumeşti –
Ceahlăul 2 Piatra Neamţ, Avântul Bârsana – Plimob Si-
ghetul Marmaţiei, CS Baia de Aramă – Muncitorul Re-
şiţa, Miercurea Nirajului – Avântul Reghin, Cetatea
Târgu Neamţ – Petrotub Roman, Inter Markus Slatina
– CS Vişina Nouă, Petrolistul Boldeşti – CS Tunari,
Tâlna Oraşul Nou – Europa Alba Iulia, Barcău Nuşfa-
lău  - Seso Câmpia Turzii, Progresul Frătăuţii Vechi –
Bucovina Rădăuţi, Sporting Roşiorii de Vede – FCM
Alexandria, Ripensia Timişoara – Flacăra Făget, Izbânda
Gârceni – Oţelul 2 Galaţi, Hidro Rm. Vâlcea – Urban
Titu, Naţional Goleşti – Young Stars Panciu, FC Ilie
Oană – Sportul Studenţesc 2.

Prima apariţie pentru CS Universitatea
Alb-albaştrii vor întâlni, la Buftea,

formaţia de Liga a III-a, Fortuna Poiana Câmpina
Alţi jucători pe care Lincar va miza
în amicalul de astăzi, dar şi la cel de
peste două zile, cu CS Baloteşti,
sunt: Bojan Brac (portar, 24 de ani,
Hajduk Kula, Serbia), Mihai Ghera-
sim (19 ani, portar, ex ACS Poli Ti-

mişoara), Florian Pârvu (mijlocaş
dreapta, 22 de ani, CSM Rm. Vâl-
cea), Zoran Ljubinkovic (fundaş
stânga, 31 de ani, fost la Petrolul şi
Oţelul),  Ramses  Gado (fundaş

dreapta, 31 de ani, de la CSMS Iaşi),
Sebastian Remeş (stoper, 21 de ani,
ex Honved Budapesta), Gabriel Pre-
cup (27 de ani, mijlocaş central, ex-
FC Caracal, Alro Slatina şi FCM
Târgu Mureş), Amet Engin (21 de
ani, mijlocaş, fost la Farul), Enache
Câju (30 de ani, mijlocaş ofensiv, de
la Delta Tulcea), Cristian Ganea (21
de ani, mijlocaş stânga, ex-Mallorca
B, Santaniy – Tercera Division, FCM
Târgu Mureş), Adrian Ionescu (28
de ani, mijlocaş, ex-Oţelul şi U Cluj),
Lucian Pârvu (31 de ani, fost jucă-
tor la Universitatea Craiova, Exten-
siv, Ergotelis, Jiul, Gloria Bistriţa, Pan-
durii, CSM Vâlcea, CS Otopeni),
Răzvan Gorovei (19 ani, ex CSMS
Iaşi), Ousmane Gueye (18 ani, ata-
cant, fost la Dunărea Galaţi), Bog-
dan Marian Scarlat (25 de ani, sto-
per, ex Delta Tulcea), Marian Cârjă
(26 de ani, fundaş dreapta, ex Oţe-
lul, Petrolul, Delta Tulcea), Ovidiu
Cherciu (19 ani, fundaş central, fost
la Pandurii, Petrotub Roman), Cris-
tian Bardu (33 de ani, mijlocaş, ex
CS Otopeni, Callatis).


