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- Cum şi-or fi prins, Popescu-
le, Adam şi Eva frunza, că pe vre-
mea aia nu erau nici sfoară şi nici
ace de siguranţă.
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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

Pasajul subteran al Craiovei este din ce în ce
mai incomod pentru şoferi. Arhitectul Emilian
Ştefârţă susţine că această lucrare, costisitoa-
re şi solicitantă pentru locatarii, a ieşit cum nu
se putea mai prost. Ochiul unui specialist a de-
cupat o fâşie  mare din asfaltul de pe s trada
„Arieş” pe care a îngrădit-o, nu se ştie de ce,
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lăsând astfel benzile foarte îngus-
te. Gogoloiul s-a rostogolit şi
maşinile foarte mari nu se pot
angaja acum în giratoriu. Rămâ-
ne de văzut şi dacă autovehicu-
lele înalte, cum sunt autocarele supraetajate sau
maşinile de intervenţii, pot să intre în tunel.

Un corigent la geografia Doljului:
senatorul Florea Voineaactualitate / 6

Legea care
va arunca în aer
domeniul public
al statului

Patru ani de
puşcărie pentru
Siclitaru după ce a
curmat două vieţi

Florin Iulian Siclitaru, craioveanul de
24 de ani care, pe 31 martie a. c., a
accidentat mortal doi tineri, pe „Calea
Bucureşti” din Craiova şi a fugit, a fost
condamnat, ieri, la 4 ani de închisoare
cu executare pentru ucidere din culpă
şi părăsirea locului accidentului. Instan-
ţa l-a obligat pe inculpat la plata sumei
de 3.000 de lei cheltuieli judiciare, i-a
menţinut arestarea preventivă şi a dis-
pus ca toate despăgubirile acordate fa-
miliilor celor doi tineri ucişi, în valoare
de 290.518 euro şi 30.223 lei, să fie
achitate de firma de asigurări Carpati-
ca, la care Siclitaru avea poliţa de asi-
gurare obligatorie.
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Preºedintele Traian Bãsescu, aflat ieri în vizitã ofi-
cialã în Republica Moldova, a fost primit, ieri dimi-
neaþã, de omologul moldovean Nicolae Timofti, la
Reºedinþa sa de Stat, cu ceremonial militar, în timp ce
la cele douã capete ale strãzii aveau loc manifestaþii
ale unor mici grupuri care scandau lozici pro-Bãses-
cu ºi pro-România, iar, pe de altã parte, împotriva
preºedintelui Bãsescu ºi a unirii celor douã þãri. „Ro-
mânia ºi Republica Moldova au un parteneriat de
sânge, pentru cã aºa ni l-a lãsat Dumnezeu. Deci, nu
putem fi decât alãturi de cetãþenii Republicii Moldo-
va ori de câte ori va fi nevoie”, a afirmat Traian Bã-
sescu în conferinþa de presã comunã cu omologul
moldovean. Cu aceastã ocazie, preºedintele a anun-
þat cã statul român va creºte din anul universitar 2014-

2015 la 6.000 numãrul de burse pentru elevii ºi stu-
denþii din Republica Moldova, respectiv cu 500 în
plus faþã de câte sunt acordate pentru anul 2013-
2014. La rândul sãu, preºedintele Republicii Moldo-
va, Nicolae Timofti, i-a mulþumit lui Bãsescu „pentru
sprijinul preþios ºi implicarea sa personalã în proiec-
tele de importanþã strategicã pentru Republica Mol-
dova, ºi anume integrarea europeanã, securitatea
energeticã ºi soluþionarea conflictului transnistrean”,
dar ºi Guvernului ºi diplomaþiei de la Bucureºti pen-
tru pledarea cauzei Chiºinãului în plan european.

Preºedintele român ºi cel moldovean au discutat
ºi despre posibilitatea construirii a douã noi poduri
peste râul Prut, care ar trebui sã fie amplasate în re-
giunea oraºului Ungheni ºi între localitãþile Fãlciu ºi

Leca. Acest subiect a fost abordat ºi
sãptãmâna trecutã, în timpul vizitei la
Chiºinãu a premierului Victor Ponta.

Anterior acestei vizite, într-un in-
terviu acordat postului de radio Euro-
pa Liberã, Traian Bãsescu a susþinut
cã puterea de la Chiºinã are „obligaþia
sã lupte diplomatic pentru fiecare pal-
mã de pãmânt care îi aparþine”, indife-
rent de aranjamentele administrative
din fosta URSS, cu referire la Trans-
nistria. ªeful statului român a criticat
apoi poziþia Moscovei în problema
Transnistriei spunând cã, ori de cîte
ori întrebi un oficial rus, de orice nivel,
vei afla cã Rusia susþine integritatea
Republicii Moldova, dar, în realitate,
lucrurile nu stau aºa, adãugând cã „e
diferenþa dintre vorbã ºi faptã”. În opi-
nia lui Bãsescu, Transnistria nu repre-

zintã o povarã pentru integrarea Republicii Moldova
în Uniunea Europeanã. La remarca reporterului Euro-
pa Liberã, conform cãreia Transnistria nu ar fi un
teritoriu istoric al Republicii Moldova, Bãsescu a
adãugat: „Când Republica Moldova ºi-a declarat in-
dependenþa, Transnistria era parte a acesteia. De-
spre acest lucru discutãm”. Întrebat dacã Rusia are
intenþia de a atrage România în sfera ei de influenþã,
preºedintele român a replicat: „Dacã Federaþia Rusã
n-ar încerca sã-ºi menþinã influenþa în tot spaþiul fost
comunist, n-ar fi Federaþia Rusã. (...) Deocamdatã
existã un prag de neîncredere între Bucureºti ºi Mos-
cova, care poate fi trecut uºor-uºor, dar necesitã timp”.

Primarul Chiºinãului, Dorin Chirtoacã, cu care
Traian Bãsescu s-a întâlnit, de asemenea, ieri, a de-
clarat cã dacã statul român ar investi mai mult în
Republica Moldova acest lucru ar putea schimba
percepþia asupra României, el propunând ca Bucu-
reºtiul sã ofere anual 50 de milioane de euro locali-
tãþilor rurale din þara vecinã. „Mi-aº dori, de exem-
plu, ca localitãþile rurale, satele din Republica Mol-
dova, sã beneficieze de investiþii în infrastructurã,
aºa cum beneficiazã satele din România. Chiar am
calculat, dacã ar fi sã se dea fiecãrui sat din Republi-
ca Moldova, fiecãrei primãrii, avem circa nouã sute
de primãrii aici, dincoace de Prut, dacã s-ar da câte
50.000 de euro de la bugetul de stat al României
pentru aceste localitãþi rurale, în total ar fi nevoie de
circa 50 de milioane de euro anual, pentru susþinere
în acest sens. Din bugetul României asta ar însem-
na 0,01%, nu ar fi o povarã atât de mare. Pentru
satele din Republica Moldova însã, asta ar fi o manã
cereascã, pentru cã nici un sat din Moldova nu are
investiþii în asemenea valoare, marea majoritate abia
se descurcã cu cheltuielile curente”.
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Elevii care au obþinut media
10 la BAC, premiaþi
cu câte 3.000 de lei

Elevii care au obþinut media 10
la examenul de bacalaureat din
acest an vor primi câte 3.000 de
lei, în baza unei hotãrâri aproba-
te, ieri, de Guvern, a declarat
agenþiei Mediafax ministrul
delegat pentru Învãþãmânt
Superior, Mihnea Costoiu. Potrivit
acestuia, din datele sale un numãr
de 124 elevi au obþinut media 10
la BAC, fiind încã în analizã ºi
unele contestaþii, numãrul final de
beneficiari urmând sã se situeze în
jur de 130. Cei mai mulþi dintre
elevii care au obþinut 10 pe linie
la BAC, respectiv 12, sunt din Iaºi,
iar 10 din Buzãu. În Capitalã, un
singur candidat a reuºit sã obþinã
media 10, potrivit situaþiei
prezentate de Ministerul Educaþie.
Antonescu, în vizitã privatã în
SUA: Nu sunt încã în vacanþã

Preºedintele Senatului, Crin
Antonescu, a declarat într-un
interviu pentru gandul.info cã se
aflã în SUA într-o vizitã privatã,
precizând cã va participa la o
conferinþã transatlanticã în
calitate de preºedinte al Senatului,
dar cã toate cheltuielile legate de
deplasare nu sunt suportate de
instituþia pe care o conduce. „Nu,
nu sunt încã în vacanþã. Mã aflu
într-adevãr în SUA, într-o vizitã
privatã, dar care cuprinde ºi o
întâlnire oficialã. Voi fi prezent, la
invitaþia TPN, Transatlantic Policy
Network, la o conferinþã transa-
tlanticã, care este centratã pe aºa
numitul TTIP - Transatlantic Trade
and Investment Partnership, un
mare acord de principiu comercial
ºi economic între SUA ºi UE, a
cãrui negociere abia a început.
(...)”, a spus Antonescu. El a
menþionat cã restul întâlnirilor
sale din SUA au caracter privat.

Fostul ministru al Transporturi-
lor, Relu Fenechiu, a declarat, ieri,
cã, împreunã cu viitorul cumpãrãtor
al CFR Marfã, trebuie gãsite soluþii
pentru ca oamenii sã nu plece acasã
fãrã bani, precizând cã se pot gãsi
soluþii pentru plãþi compensatorii.
Întrebat ieri, la intrarea în sediul
ICCJ, unde a venit pentru judecarea
unui recurs pe care l-a fãcut la o
decizie din dosarul „Transformato-
rul”, în care a fost condamnat la 5
ani de închisoare cu executare, dacã
se ºtia de disponibilizãrile care ar
urma sã fie fãcute în cadrul privati-
zãrii CFR Marfã, Fenechiu a spus cã
îi pare rãu cã în continuare „se dis-
cutã poveºti pe surse”. „Nu ºtiu ce
decizie va lua viitorul ministru al
Transporturilor, dar eu am discutat
cu toþi ºefii CFR-urilor ºi cu toþi li-
derii de sindicat ºi le-am promis cã,
cel puþin atât timp cât sunt eu, nu
vor fi oameni disponibilizaþi fãrã sã
primeascã salarii compensatorii”, a

Fenech iu :  Oamen i i  d i spon ib i l i za þ i
de la  CFR Marfã nu t rebuie

sã p lece acasã fãrã  bani
ªase instituþii de învãþãmânt su-

perior autorizate sã funcþioneze pro-
vizoriu nu vor mai putea organiza
admitere, începând cu anul universi-
tar 2013-2014, pentru cã nu au solici-
tat evaluare la termen ºi au mai multe
nereguli, a declarat ministrul delegat
pentru Învãþãmânt Superior, Mihnea
Costoiu. Cele ºase universitãþi vor
intra în lichidare pentru toate progra-
mele de studii de licenþã, a precizat
ministrul, atrãgând atenþia candida-
þilor cã trebuie sã verifice la fiecare
universitate dacã programul de stu-
dii pentru care opteazã este autorizat
provizoriu sau acreditat. Instituþiile
vizate sunt Universitatea „Mihai Vi-
teazul” din Craiova, Institutul Teolo-
gic Romano-Catolic din Iaºi, Socie-
tatea Ateneul Român - Universitatea
Ecologicã „Traian” din Deva, Fun-
daþia Universitarã „Milenium” din
Timiºoara, Fundaþia pentru Promo-
varea Învãþãmântului European
(FINE) - Universitatea Wales - Ro-

Universitatea „Mihai Viteazul” din
Craiova nu mai poate organiza admitere

din anul universitar 2013-2014
precizat ex-ministrul. Întrebat de ce
nu existã nimic scris în acest sens,
Fenechiu a rãspuns cã actualul Con-
tract Colectiv de Muncã este vala-
bil pânã în aprilie 2014. „Am vãzut
discuþii de ce nu am prevãzut un nou
Contract Colectiv de Muncã, dar
dacã într-un proces de privatizare îi
spui unui cumpãrãtor cã trebuie sã
facã un nou contract colectiv în mo-
mentul în care ajunge sã cumpere
societatea, nu vine nimeni”, a spus
Fenechiu. În acest moment, crede
fostul ministru, important este sã
fie gãsite soluþii pentru cei care ur-
meazã sã pãrãseascã CFR Marfã.
„Disponibilizãrile trebuie fãcute în
special din sectorul TESA, dar nu
trebuie fãcute trimiþând oamenii
acasã ºi fãrã sã mai aibã din ce trãi.
Se gãsesc soluþii pentru plãþi com-
pensatorii ºi se gãsesc soluþii pen-
tru redistribuirea lor în alte sectoa-
re unde este nevoie de personal”,
a explicat Fenechiu.

mânia din Bucureºti ºi Asociaþia pen-
tru Învãþãmânt Superior în Comerþ ºi
Turism - Universitatea de ªtiinþe, Arte
ºi Meserii din Bucureºti. Pentru toa-
te programele de studii de licenþã din
structura acestora, prin Hotãrârea de
Guvern 707/2012 s-a prevãzut obli-
gaþia de a solicita intrarea în legalita-
te pânã la 31 martie 2013, respectiv
sã facã solicitare de evaluare, a expli-
cat Mihnea Costoiu. Universitatea
„Mihai Viteazul” din Craiova are în
structura sa ºase programe de studii
universitare de licenþã autorizate în
perioada 1997 - 2003. Aceste progra-
me au depãºit termenele de evaluare
în vederea acreditãrii. Din anul 2003,
instituþia nu a mai facut nici o solici-
tare de evaluare, a explicat ministrul
delegat. Situaþia este similarã ºi în
cazul celorlalte cinci universitãþi, în
sensul cã autorizaþiile provizorii au
expirat în anii 2003 ºi 2004, ori chiar
în 1995 (Institutul Teologic Romano-
Catolic din Iaºi).

Au fost denumiþi funcþionari de lux ºi la un mo-
ment dat erau 125. Anul trecut erau 69, acum sunt
63. Cãtre Uniunea Europeanã, statul a raportat cã ei
sunt corpul de elitã al administraþiei publice. În fapt,
sunt 69 de bugetari, cu salarii de 3.000-4.500 de lei
(potrivit declaraþiilor de avere depuse de aceºtia),
care costã statul un milion de euro pe an. Înalþi
funcþionari publici pe hârtie, în realitate este vorba
de foºti prefecþi, subprefecþi sau secretari generali
din ministere „retrogradaþi” la schimbarea puterii.
Inspectorii guvernamentali nu au trasate sarcini
clare, ei declarându-se la dispoziþia Secretariatului
General al Guvernului (SGG). De exemplu, Ion Ghi-
ca, fost subprefect, acum inspector guvernamen-

Inspectorii guvernamentali costã statul, anual, un milion de euro
tal, a declarat pentru Gândul cã în atribuþiile sale
intrã identificareea punctelor negre de pe ºosele,
dar ºi a digurilor gãurite de rozãtoare. În cadrul Se-
cretariatului General al Guvernului (SGG) sunt an-
gajaþi acum 63 de inspectori guvernamentali care
fac parte din categoria înalþilor funcþonari publici.
Potrivit datelor oficiale, anul trecut la SGG activau
69 de astfel de superfuncþionari. La solicitarea Gân-
dul, SGG a precizat cã în 2012 statul le-a plãtit aces-
tora salarii în valoare totalã de 4,1 milioane lei. La
aceastã sumã se mai adaugã ºi alte cheltuieli, cum
ar fi cele de transport sau decontãri. Majoritatea
inspectorilor guvernamentali lucreazã în teritoriu.
Unii chiar au ºi câte un birou în cadrul prefecturilor.
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Pasajul subteran de sub stra-
da „Arieş” a intrat în linie dreap-
tă, apropiindu-se c u paşi repezi
de mult-aşteptata recepţie. Par-
tea bună este că luc rările se vor
încheia, dar exis tă ş i o parte mai
puţin bună, ş i anume modul c um
arată primul pasaj subteran al
Craiovei.  Pentru că porţiunea de
adâncime,  aşa-zisul tunel,  nu se
poate circ ula deocamdată – mun-
c itorii lucrând ieri la f inisarea
pereţilor şi fixarea corpurilor de
iluminat –, ne vom referi numai
la partea de suprafaţă c are a fost
redată circulaţiei de câteva săp-

Avem pasaj subteran...
cu burtică!

Pasajul subteran al Craiovei este din ce
în ce mai incomod pentru şoferi. Arhitectul
Emilian Ştefârţă susţine că această lucra-
re, costisitoare şi solicitantă pentru locata-
rii, a ieşit cum nu se putea mai prost. Ochiul
unui specialist a decupat o fâşie mare din
asfaltul de pe strada „Arieş” pe care a în-

grădit-o, nu se ştie de ce, lăsând astfel ben-
zile foarte înguste. Gogoloiul s-a rostogolit
şi maşinile foarte mari nu se pot angaja
acum în giratoriu. Rămâne de văzut şi dacă
autovehiculele înalte, cum sunt autocarele
supraetajate sau maşinile de intervenţii, pot
să intre în tunel.

tămâni bune, ceea ce i-a lăsat pe
şoferi să-şi facă deja o idee de-
spre modul cum ne ajută acest
pasaj.

Ştefârţă:
„Pasajul este subdimensionat”

Arhitec tul Emilian Ştefârţă,
care este şi consilier loc al,  atra-
ge atenţia că benzile de circula-
ţie de la suprafaţă sunt foarte mici
în c omparaţie cu trafic ul aglome-
rat care are loc aici, în mod spe-
cial în orele de vârf . „Părerea
mea es te una s ingură: acest pa-
saj a fost şi este subdimens ionat.

A fost conceput prost
încă de la început, iar
acum, după ce s-a ter-
minat, au început să se vadă gre-
şelile”, spune ac esta. Benzile de
circulaţie de pe strada „Arieş” au
fost creionate pe un spaţiu în-
gust, fiind lăsată liberă o supra-
faţă destul de mare între ele. Ca
să nu îi tenteze pe unii dintre
şoferi să o folosească drept par-
care, fiind ş i as faltată, muncito-
rii au îngrădit perimetrul cu stâl-
pişori reflec torizanţi.

Giratoriul mai mult încurcă
decât descurcă

Limba de asfalt din mijloc ul
străzii „Arieş” nu es te singurul
defect al lucrării.  Arhitectul Şte-
fârţă sus ţine că o nebunie şi mai
mare o va crea giratoriul de dea-
supra pasajului.  Deş i nu es te
amenajat ornamental, cu plante şi
flori,  el a început să funcţioneze
tot odată cu deschiderea infras-
tructurii de suprafaţă.  „Nu cred
că giratoriul respec tiv o să f ie
lăsat mult timp acolo, pentru că
încurc ă foarte mult c irc ulaţia, în
loc să o descurce. Nimeni nu s-
a gândit c ă avem de-a face nu-
mai cu maşini mici,  eventual nu-
mai Tico dacă s-ar putea. .. Ori
nu e deloc aşa, mai trec  şi auto-
care c u turiş ti, poate ş i din ac e-
lea etajate, mai trec e o maş ină de
pompieri, şi nu văd cum o să poa-
tă să întoarc ă ac olo. Se poate
compara c u giratoriul de pe stra-
da „Carac al”, unde TIR-urile c al-
că două benzi ca să facă ac el gi-
ratoriu”, este de părere Ştefârţă.

Suspiciuni legate
de înălţimea tunelului

Deşi nu a fos t terminat şi pus
în funcţiune,  pasajul în sine es te
privit cu reticenţă de specialişti.
Arhitectul Emilian Ştefârţă cre-
de că înălţimea tunelului o să
pună probleme maş inilor înalte,
cum sunt autoc arele supraetaja-
te, care, vrând-nevrând, vor tran-
zita ş i c entrul Craiovei într-o
bună zi. „Eu am mari rezerve că
un autocar c u mai multe etaje,
cum au britanicii, va putea trece
pe sub pasajul nostru. În doc u-
mente totul pare în regulă, dar,
la prima vedere,  mi se pare c am
sc und.  O să vedem când o să
fie gata,  însă înc ă o dată spun,
nu c red c ă autoc arele mai mari
sau o maş ină de intervenii a pom-
pierilor va avea loc pe ac olo. Nu
îmi doresc să am dreptate, pen-
tru că va f i păc at de toată mun-
ca, dar prevăd c ă o să se întâm-
ple aces t lucru”, mai spune Emi-
lian Ştefârţă.

De ce nu pot fi schimbate
datele problemei

Fiind realizat pe bani europeni,
pasajul nu-şi mai poate schimba
însă arhitectura.  Arhitectul Emi-
lian Ştefârţă es te de părere c ă,
în timp, dacă se dovedeşte că
unele luc ruri nu-şi află funcţio-
nalitatea, ele pot fi, totuşi, pro-
puse să f ie remediate sau înlătu-
rate.  „De obicei, prac tica te sanc-

ţionează. Atunci dai înapoi şi to-
tul trebuie să se repare. Atunci
cred c ă o să renunţe la giratoriul
ac es ta care nu poate f i folos it
decât cu mare dif icultate. În c a-
zuri bune, el fluidizează foarte
bine circ ulaţia,  dar c el de pe
„Arieş” cred că ar trebui desfiin-
ţat. În locul lui ar  merge un se-
mafor, în care, bineînţeles, ar  tre-
bui să f ie investiţi alţi bani”, a mai
spus Ştefârţă.

Pasajul va fi gata
în luna octombrie

Pasajul subteran are o lungime
de 405 metri, iar în cadrul proiec-
tului s-au amenajat 15.780 de me-
tri pătraţi de stradă, 7.810 de me-
tri pătraţi de trotuare, 3.980 de
metri pătraţi de sensuri giratorii şi
au fost deviate reţelele de apă şi
canalizare pe o lungime de 1.280
de metri. Lucrarea a necesitat de-
molarea a două case, pentru care
autorităţile locale au plătit despă-
gubiri în valoare de aproape
750.000 de euro,  imobilele fiind
locuite de 11 familii. Întreaga lu-
crare a costat 66 de milioane de
lei, după o suplimentare de fonduri
de 10 milioane de lei. Contractul
pentru lucrările de execuţie a fost
câştigat de asocierea de firme, SC
Mitliv Exim SRL din Craiova şi SC
Habau Construcţii SRL. Termenul
de execuţie a lucrării a fost de 18
luni, dar va fi terminat cu un avans
de şase luni, urmând să fie predat
autorităţilor în luna octombrie.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Dupã ce vineri au audiat mar-
tori, rude, pe inculpat ºi au as-
cultat pledoariile avocaþilor dar
ºi a procurorului de ºedinþã care
a cerut pedeapsã maximã pen-
tru inculpat, ieri, magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova au anunþat
hotãrârea luatã în dosarul în care
Florin Iulian Siclitaru, de 24 de
ani, din Craiova, a fost trimis în
judecatã pentru comiterea in-
fracþiunilor de ucidere din culpã
ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor ju-
diciare. Instanþa l-a condamnat
pe inculpat cu aplicarea preve-
derilor art. 320 ind. 1 din Codul
de procedurã penalã, vizând re-
ducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã în cazul recunoaº-
terii faptei (aºa cum a cerut de
la primul termen), Siclitaru fi-
ind condamnat la 4 ani de închi-
soare pentru ucidere din culpã
ºi 3 ani de închisoare pentru pã-
rãsirea locului accidentului. Cele
douã pedepse au fost contopite,
judecãtorii dispunând ca incul-
patul sã execute pedeapsa cea
mai grea, de 4 ani închisoare.
Faþã de el a fost menþinutã ares-
tarea preventivã ºi a fost obligat
la plata sumei de 3.000 de lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.

Carpatica va achita
toate despãgubirile:

290.518 euro ºi 30.223 lei
Cu privire la daunele morale

ºi despãgubirile solicitate de pãr-
þile civile din procesul penal, res-
pectiv rudele lui Andrei Drago-
mir ºi Cosmin Bãbãlãu, decedaþi
în accident, instanþa a admis în
parte acþiunile civile formulate

de acestea ºi a decis ca toate
sumele acordate sã fie achitate
de firma la care Siclitaru avea
încheiatã poliþa RCA, respectiv
Carpatica Asig.

„Admite în parte acþiunile ci-
vile formulate de pãrþile civile
Bãbãlãu Emil, Bãbãlãu Ioana, Bã-
bãlãu Alexandru Carllucio ºi Bã-
bãlãu Maria (n.r. – pãrinþii, fra-
tele ºi bunica lui Cosmin). Obli-
gã asigurãtorul de rãspundere
civilã SC CARPATICA ASIG SA
la plata cãtre partea civilã Bãbã-
lãu Emil a sumei de 60.000 de
euro cu titlu de daune morale, a
sumei de 103,31 euro ºi
18752,39 lei cu titlu de daune
materiale. Obligã asigurãtorul la
plata cãtre partea civilã Bãbãlãu
Ioana a sumei de 60.000 de euro
cu titlu de daune morale, la pla-
ta cãtre partea civilã Bãbãlãu Ale-
xandru Carllucio a sumei de
30.000 de euro cu titlu de dau-
ne morale ºi la plata cãtre par-
tea civilã Bãbãlãu Maria a sumei
de 10.000 de euro cu titlu de
daune morale, sumã ce se va
plãti în lei, la cursul oficial al
BNR din ziua plãþii. Admite în
parte acþiunile civile formulate
de pãrþile civile Fiºcu Rodica,
Dragomir Gheorghe ºi Fiºcu
Anica (pãrinþii lui Andrei, care
erau divorþaþi, ºi bunica acestu-
ia). Obligã asigurãtorul la plata
cãtre partea civilã Fiºcu Rodica
a sumei de 60.000 de uro cu ti-
tlu de daune morale, 415,98
euro ºi 11.471,6 lei cu titlu de
daune materiale. Obligã asigurã-
torul la plata cãtre partea civilã
Dragomir Gheorghe a sumei de
60.000 de euro cu titlu de daune

morale ºi la plata cãtre partea ci-
vilã Fiºcu Anica a sumei de
10.000 de euro cu titlu de daune
morale”, dupã cum se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Judecãto-
riei Craiova, toate sumele urmând
sã fie plãtite în lei, la cursul ofi-
cial al BNR din ziua plãþii.

 În total, ºapte din cele 14 rude
care s-au constituit pãrþi civile
în proces au primit despãgubiri,
unchii ºi mãtuºile lui Andrei ºi
Cosmin fiind lãsaþi „pe
dinafarã”, iar Spitalul
Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova nu a so-
licitat despãgubiri.

Sentinþa nu este de-
finitivã, putând fi ata-
catã cu recurs la Cur-
tea de Apel Craiova, iar
rudele celor doi tineri
au anunþat deja cã sunt
nemulþumite de pe-
deapsa prea micã pri-
mitã de Siclitaru pen-
tru cã a luat douã vieþi,
aºa cã vor declara, cu
siguranþã, recurs.

Inculpatul a recunoscut
la primul termen

Dosarul în care Flo-
rin Iulian Siclitaru a
fost trimis în judeca-
tã, în stare de arest
preventiv, s-a înregis-
trat pe 24 mai la Judecãtoria
Craiova. În rechizitoriul întoc-
mit de procurori pe baza probe-
lor administrate, a expertizelor
tehnice ºi a audierilor, s-a reþi-
nut urmãtoarea stare de fapt: «În
noaptea de 30 spre 31 martie
2013, în jurul orei 4.50, în timp
ce inculpatul se deplasa, la vo-
lanul autoturismului Mercedes
Benz pe „Calea Bucureºti” din
municipiu, direcþia de deplasa-

re dinspre centru cãtre Aeroport,
în zona clubului Krypton, a ac-
cidentat mortal doi tineri, de 19,
respectiv 20 de ani, apoi a pã-
rãsit locul faptei. În urma ex-
pertizei tehnice s-a stabilit cã
inculpatul circula cu vitezã ex-
cesivã, mai exact, avea o vitezã
de deplasare de 125 km/h ºi nu
a acordat prioritate de trecere
victimelor angajate regulamen-
tar în traversarea strãzii», dupã

cum ne-a explicat, la momentul
respectiv, procuror Nicolae Un-
cheºelu, purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova.

Testele preliminare – pozitive
la tetrahidrocanabinolul (THC)

Pentru cã s-au fãcut destule
speculaþii cu privire la faptul cã
ar fi fost bãut sau/ºi drogat la
momentul  producerii acciden-

tului ºi de asta ar fi
fugit, în momentul
când l-au prins, dupã
aproximativ 17 ore de
la tragedie (31 mar-
tie, ora 21.50), poli-
þiºtii l-au dus pe Sicli-
taru direct la Spitalul
Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, pentru
recoltarea probelor
biologice. Rezultatele
vizând prezenþa alco-
olului în sânge au fost
negative, în schimb,
testul  preliminar
efectuat de specialiº-
tii Institutului Naþional
de Medicinã Legalã

„Mina Minovici” din Bucureºti,
unde au fost trimise probele,
pentru depistarea substanþelor
cu efecte psihoactive, a ieºit
pozitiv la THC. Tetrahidrocana-
binolul (THC) este derivat ben-
zo-piranic, substanþa activã prin-
cipalã din canabis, întâlnit ºi în
haºiº ºi marihuana, catalogate
drept droguri de risc, interzise
la deþinere.

„Este vorba despre un rezul-

tat preliminar care a ieºit pozi-
tiv la substanþe cu efecte psiho-
active. Acest rezultat este vala-
bil în instanþã numai dupã con-
firmarea prin metoda CG-MS,
lucru ce nu s-a fãcut încã ºi din
aceastã cauzã nu s-a reþinut în
sarcina inculpatului ºi comite-
rea infracþiunii prevãzute de art.
87 alin. 2 din OUG 195/2002,
în speþã conducerea un autove-
hicul pe drumurile publice sub
influenþa unor substanþe ori pro-
duse stupefiante sau medica-
mente cu efecte similare aces-
tora. Urmãrirea penalã poate fi
începutã ºi mai târziu, când vom
avea validarea rezultatelor pre-
liminare”, a mai precizat atunci
procurorul Nicolae Uncheºelu.
Validarea nu s-a fãcut nici pânã
acum, din motive tehnice.

Florin Iulian Siclitaru mai are
la activ o condamnare. Pe 9 mai
a.c. tot Judecãtoria Craiova l-a
condamnat pe tânãr la 6 luni de
închisoare cu executare pentru
vãtãmare corporalã, dupã ce l-a
bãtut pe Bogdan Nicolae Mitru-
þoiu. Recursul în acest caz se aflã
pe rolul Curþii de Apel Craiova.

Florin Iulian Siclitaru, craioveanul de 24 de
ani care, pe 31 martie a. c., a accidentat mor-
tal doi tineri, pe „Calea Bucureºti” din Craio-
va ºi a fugit, a fost condamnat, ieri, la 4 ani de
închisoare cu executare pentru ucidere din
culpã ºi pãrãsirea locului accidentului. Instanþa
l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 3.000
de lei cheltuieli judiciare, i-a menþinut aresta-
rea preventivã ºi a dispus ca toate despãgu-
birile acordate familiilor celor doi tineri uciºi,
în valoare de 290.518 euro ºi 30.223 lei, sã fie

achitate de firma de asigurãri Carpatica, la
care Siclitaru avea poliþa de asigurare obli-
gatorie. Sentinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu recurs la Curtea de Apel Craiova.
Siclitaru se aflã dupã gratii de pe 1 aprilie a.c.,
procurorii reþinând în sarcina lui faptul cã, cir-
culând cu 125 km/h, nu a acordat prioritate
de trecere victimelor, care se angajaserã re-
gulamentar în traversarea strãzii. În plus, a
fost depistat pozitiv la THC – substanþa acti-
vã principalã din canabis.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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O balanþã a fondului funciar
riguroasã ar fi evitat

multe neajunsuri
Fiecare prefect de judeþ, în

calitatea sa de preºedinte al
comisiei judeþene de fond fun-
ciar, cu autoritate administra-

tiv-jurisdicþionalã, avea obliga-
þia sã întocmeascã balanþa fon-
dului funciar, ce trebuia remi-
sã Departamentului pentru ad-
ministraþie publicã localã. Pe-
riodic. În deplin acord cu date-
le actualului OCPI Dolj ºi, evi-
dent, cele ale comisiilor locale
de fond funciar, primarii fiind
obligaþi prin lege sã afiºeze, lu-
nar, suprafeþele constituite sau
reconstituite, numele beneficia-
rilor, amplasamentul, planul de
parcelare, precum ºi suprafe-
þele rãmase în rezerva comisiei

Legea nr. 165/2013 privind mãsurile pentru fi-
nalizarea procesului de restituire, în naturã sau
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abu-
ziv în perioada regimului comunist în România,
poate fi consideratã tot una „reparatorie”. Ca ºi
celelalte legi în materie anterioare ei. Are deja
norme de aplicare, destul de neclare, dar ºi de
îngrijorãtoare, ºi pe deasupra nu mai poate „re-
para” rãul imens sãvârºit anterior, cu precãdere
în materie funciarã. Deja, prin ordin al prefectu-
lui de Dolj, s-au constituit comisiile locale pentru
inventarierea terenurilor ºi s-a trecut la lucru. Cu
stângul pe tobã. ªi sub bagheta cârmuitoare a lui
Eugen Marinescu, directorul Direcþiei de Verifi-
carea Legalitãþii Actelor din Prefectura Dolj, spe-
cialist în pãmânturi. Fiindcã, de pildã, Oficiul Ju-
deþean de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (care
oferã specialiºti în mãsurãtori topografice), Agen-
þia Domeniilor Statului, Direcþia Silvicã Dolj, ca
sã ne oprim la aceste exemple, menþionate ex-
pres de normele metodologice, n-au atâþia anga-
jaþi încât sã acopere toate comisiile locale, iar
pentru plata lor de cãtre primãrii nu sunt prevã-
zute prin buget sumele aferente. Dar acesta ar fi
cel mai mãrunt dintre neajunsuri. Dacã admitem
cã Legea 165/2013 este una adoptatã în regim
„de forþã majorã”, sub ameninþarea „paloºului”
CEDO, tot atât de adevãrat este cã s-a ajuns la

Legea care va arunca în aerLegea care va arunca în aerLegea care va arunca în aerLegea care va arunca în aerLegea care va arunca în aer
domeniul public al statuluidomeniul public al statuluidomeniul public al statuluidomeniul public al statuluidomeniul public al statului

locale. Cum, la un moment dat,
balanþele terenurilor agricole,
întocmite la OCPI Dolj, nu mai
bãteau cu cele existente la ni-
velul primãriilor din teritoriu, a
devenit clar cã harababura se
instalase. Ce mai conta cã
TDP-urile se suprapuneau pe

aceeaºi suprafaþã sau parcelã
ºi mii de persoane bãteau ca-
lea instanþelor de judecatã. Pri-
mari lipsiþi de studii, în multe lo-
curi din judeþ, au aplicat legea
cum i-a dus capul. Revenim:
cum s-a întocmit balanþa fon-
dului funciar la nivelul Doljului
n-are sens sã mai pomenim, fi-
indcã s-a ajuns unde se vede.
Se inventariazã inclusiv islazu-
rile comunale, demers cu o în-
cãrcãturã de nemulþumire ori-
când explozivã. ªi încã nu se
cunoaºte ce se intenþioneazã.

Rezerva ADS, deocamdatã
„nevizatã”

ADS Dolj, condusã de un re-
prezentant al liberalilor, cãprã-
rie adjudecatã, are o rezervã de
teren agricol de circa 15.000 ha.
Suprafaþã aproape suficientã
pentru acoperirea estimativã a
necesitãþilor. Discuþiile nu vor
începe de la aceastã margine a
lucrurilor, dupã toate aparenþe-
le, fiindcã în capul rotund ºi de-
loc echipat cu cunoºtinþe în ma-
terie al reprezentantului Guver-
nului în teritoriu, Marius Deca,
trebuie „ucise” staþiunile de cer-
cetare agricolã de la Dãbuleni
ºi ªimnic. Despre care habar nu
are cu ce se ocupã. Fiindcã, mai
nou, îl preocupã fotbalul. „Lui”
îi trebuie terenurile agricole ale
celor douã staþiuni de cerceta-
re, cu rostul lor de decenii, ca
sã fie nu în spiritul, ci în conþi-
nutul expres, rigid, al normelor
de aplicare a Legii 165/2013. De
fapt, staþiunile de cercetare,
care deþin terenuri aparþinând
domeniului public, au mai rãmas
de demolat prin pãrþile locului.
În rest bate vântul, spre „mân-
dria” noastrã democratã. Rãmâ-
ne de urmãrit ce se va întâm-
pla. Fiindcã scandalul imens
este abia în fazã de genezã.

Ce prevede strategia de
cercetare ºtiinþificã agricolã
De datã recentã, Comisia pre-

zidenþialã pentru politici publice
de dezvoltare a agriculturii în Ro-
mânia a elaborat un proiect de
strategie agro-alimentarã ºi de
dezvoltare ruralã, care în urma

dezbaterilor publice ºi a definiti-
vãrii ar urma sã devinã Pactul
naþional rural al României. Ra-
portul are 248 de pagini ºi se gã-
seºte pe site-ul Administraþiei
Prezidenþiale. Un capitol aparte
– relativ consistent – este dedi-
cat cercetãrii ºtiinþifice agricole.
Între altele, se menþioneazã înfiin-
þarea unui institut de cercetãri în
domeniul biotehnologiei ºi ingine-
riei genetice în agriculturã, zoo-
tehnie, industrie alimentarã, fie în
cadrul Academiei Române, fie în
cadrul ASAS. Se dezvoltã ºi ide-
ea programului naþional de cer-
cetãri agricole, finanþat competi-
tiv prin bugetul MDAR ºi progra-
mul de cercetãri agricole aplica-
tive, finanþat privat, de exploata-
þiile agricole ºi alþi agenþi econo-
mici privaþi din agriculturã. Sunt
avute în vedere cercetãrile gene-
tice cu privire la mecanismele re-

zistenþelor la secetã, boli ºi dãu-
nãtori ºi alþi factori naturali de risc,
în vederea creãrii de noi soiuri.
Aºa cum este întocmit raportul,
strategia de cercetare, dezvolta-
re, inovare în agriculturã îºi pro-
pune valorificarea potenþialului
agricol ºi ºtiinþific al României.
Agricultura inovativã urmând a
rãspunde dezideratului prioritar de
securitate ºi siguranþã alimentarã
ºi producerea unor excedente pen-
tru export, facilitând creºterea
economicã a þãrii. Ceea ce se ºtie
este cã preºedintele Traian Bã-
sescu se opune categoric desfiin-
þãrii staþiunilor de cercetare agri-
colã (apãrate de Legea 45/2009)
ºi, probabil, în cele din urmã se
va gãsi o formulã de compromis,
în sensul cã domeniul public sã nu
mai fie ce-a fost, dar sã mai dãi-
nuie, cât se poate de anemic. Este
doar o prezumþie.

actuala stare de lucruri din „ambiguitãþi-
le” întregului pachet de legi anterioare, în-
cepând cu Legea 18/1991, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
care a oferit, via partide, portiþe de inter-
pretare lãutãreascã, unanim acceptate. În
fine, cã s-au trezit foarte mulþi „urmaºi”
ai unor moºtenitori, mai mult sau mai pu-
þin îndreptãþiþi, aflaþi prin strãinãtate, sã-
ºi revendice drepturi discutabile, este o
altã poveste. Sã revenim la ceea ce suge-
ram mai sus. Nu s-a permis prin Legea 18/
1991, modificatã ºi completatã prin Legea
169/1997, posibilitatea transferurilor de
terenuri dintr-o localitate în alta ºi dintr-un
judeþ în altul cu acceptul Ministerului Agri-
culturii ºi Alimentaþiei sau a Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului? Se mai are evi-
denþa acestora? Nu s-a revenit asupra prevederii
iniþiale din Legea 18/1991 de reducere procentua-
lã a suprafeþelor reconstituite în vederea retroce-
dãrii celor îndreptãþiþi, astfel încât toatã lumea sã
primeascã, în echivalent arabil, pânã la 10 ha? Ce
predictibilitate s-a avut în vedere? Nu s-au atri-
buit, la cerere, câte 10.000 mp revoluþionarilor, pe
vremea când avea „balta peºte”? Nu s-au atri-
buit – iniþial – pânã la 5 ha, comisiilor parohiale
ori altor organe reprezentative ale comunitãþilor

de cult din mediul rural, în mãsura în care toate
aºezãmintele posedaserã în trecut terenuri prelua-
te de cooperativele agricole de producþie? ªi toa-
te „au demonstrat” cã au avut, ºi încã mult, încât
în prezent parohiile doljene deþin TDP-uri pentru
aproximativ 10.000 ha, la care se adaugã ºi vreo
3.700 ha de pãdure. Nu s-au procurat drepturi suc-
cesorale... de la morþi? Sã mai continuãm? Sã
ajungem la minunile prevãzute de Legea 247/2005,
când s-a vãzut cã terenurile agricole ale Doljului
n-au geometrie variabilã. Totul e lipsit de sens ºi
întreaga „operã” are autori, cu nume ºi prenume.

MIRCEA CANÞÃR
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În luna martie a.c., senatorul PSD de
Dolj – Circumscripþia electoralã nr.17 –
Florea Voinea a fãcut o interpelare minis-
trului Mediului ºi Schimbãrilor Climatice,
Rovana Plumb, ºi comisarului general al
Gãrzii Naþionale de Mediu, Ovidiu Con-
stantin Dãescu. Obiectul interpelãrii era
urmãtorul: „Acþiunile Ministerului Me-
diului ºi Schimbãrilor Climatice ºi ale
Gãrzii de Mediu cu privire la poluarea
surselor de apã potabilã a comunelor
Fãrcaº ºi Tãlpaº din judeþul Dolj”. Ci-
tãm din conþinutul interpelãrii, altminteri
minatã de o necunoaºtere supãrãtoare a
geografiei zonei, dar ºi a realitãþii concre-
te privitoare la „poluarea surselor de apã”.
„Comunele Tãlpaº ºi Fãrcaº din jude-
þul Dolj se confruntã de nouã ani cu
efectele deversãrii în râul Teslui a pro-
duselor reziduale rezultate de la Staþia
de dezbenzinare care aparþine în acest
moment companiei OMV Petrom. (...)
Pânã la aceastã datã, nici o echipã de
control a Gãrzii de Mediu nu a des-
cins la faþa locului pentru a constata
efectele poluãrii produse de activita-

tea OMV Petrom în aceastã zonã”.
Cum senatorul Florea Voinea ºi-a expri-
mat dorinþa de a primi rãspunsul scris ºi
oral, spre a se edifica exhaustiv, doleanþa
i-a fost parþial îndeplinitã, parvenindu-i cu
operativitate prin adresa nr. 1356/RP/
12.04.2013 a Ministerului Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice, sub semnãtura
Rovanei Plumb. ªi iatã câteva din preci-
zãri: „Pârâul Teslui nu ajunge în co-
munele Fãrcaº ºi Tãlpaº, pârâul din
aceastã zonã numindu-se Plosca. Sta-
þia de dezbenzinare a OMV Petrom din
Craiova nu este amplasatã în zona
acestor localitãþi ºi este dezafectatã din
anul 2012, în prezent funcþionând doar
Staþia de compresare. (...) Cu ocazia
controlului comun efectuat de reprezen-
tanþi ai ISU „Oltenia” Dolj, Instituþiei
Prefectului, APM Dolj, GNM Dolj,
DSP Dolj, SGA Dolj, în prezenþa re-
prezentanþilor OMV SA, executat în
baza ordinului prefectului de Dolj din
15 octombrie 2010, la batalul de ºla-
muri petroliere Vârteju, s-au fãcut une-
le constatãri. (...) Activitatea de depo-

zitare fluid de foraj ºi de tritus a fost
sistatã prin avizul de mediu din 6 sep-
tembrie 2007. În prezent nu se mai des-
fãºoarã activitãþi de depozitare, cra-
terul fiind plin cu apã din freatic ºi pre-
cipitaþii. În urma analizelor de labo-
rator a rezultat cã apa din crater este
mai curatã decât apa din fântâni”. Nu
mai inserãm alte detalii din rãspunsul per-
tinent ºi documentat al ministerului de re-
sort. Relevãm altceva: senatorul de Dolj
Florea Voinea nu cunoaºte geografia ju-
deþului ºi nici a zonei arondate Circum-
scripþiei nr. 17. Tesluiul nu este râu, ci
pârâu ºi se varsã în Olteþ, motiv pen-
tru care aparþine bazinului hidrografic
Olt. Pârâul Plosca se varsã în Amara-
dia ºi aparþine bazinului hidrografic Jiu.
Aceste noþiuni de geografie se învaþã la
ºcoala generalã. Confundând cursurile de
apã interioare care au legãturã cu Doljul,
râul cu pârâul - bine cã n-a adus prin pãr-
þile locului Vedea ºi Teleormanul - senato-
rul Florea Voinea s-a expus ridicolului im-
pardonabil, fapt de neînþeles, pentru cã în
tinerea sa „revoluþionarã” a fãcut ºi mun-

cã de teren. Interpelarea sa, aºa cum a
fost construitã, pare una adresatã... Radio
Erevan. ªi stârneºte râsul. Consecvent cu
sine, senatorul Florea Voinea, originar din
Maglavit ºi animat de patriotism local, a
adresat, în ºedinþa Senatului din 25 martie
2013, o interpelare ºi ministrului delegat
pentru Proiecte de Infrastructurã de Inte-
res Naþional ºi Investiþii Strãine, Dan Co-
man ªova, având ca obiect „situaþia fi-
nanþãrii lucrãrilor de reabilitare pen-
tru drumul naþional Craiova-Calafat”.
Rãspunsul i-a sosit câteva zile mai târziu
ºi insereazã urmãtoarea justificare: „Pen-
tru contractele «Lucrãri de reabilitare
DN 56 Craiova-Galicea Mare» ºi «Lu-
crãri de reabilitare DN 56 Galicea Mare-
Calafat» bugetul alocat pentru execuþia
de lucrãri în 2013 este zero lei”. Se con-
chide cã execuþia lucrãrilor va fi întârziatã.
Cã senatorul Florea Voinea nu cunoºtea
aceste realitãþi, hazardându-se într-o inter-
pelare lipsitã de sens, nu atestã altceva de-
cât cã este... cam de prisos sau, mai bine
zis, la numãr prin Senatul României. ªi pre-
ferabil ar fi sã cultive tãcerea.

Un corigent la geografia Doljului:Un corigent la geografia Doljului:Un corigent la geografia Doljului:Un corigent la geografia Doljului:Un corigent la geografia Doljului:
senatorul Florea Vsenatorul Florea Vsenatorul Florea Vsenatorul Florea Vsenatorul Florea Voineaoineaoineaoineaoinea

„A fost aceastã situaþie dificilã
ºi am traversat o perioadã mai
grea, în care, dupã dezafilierea
echipei Universitatea Craiova, noi
nu am mai însemnat
mare lucru din punct
de vedere fotbalistic
ºi toþi antrenorii clu-
bului de juniori ar fi
trebuit sã plece aca-
sã. Nu aþi plecat pen-
tru cã nu am dorit
noi, din respect pen-
tru activitatea pe care
aþi depus-o de-a lun-
gul timpului ºi din
respect faþã de feno-
menul fotbalistic din
Craiova ºi suporterii
olteni. De altfel, o parte din dum-
neavoastrã vã identificaþi cu suc-
cesul, fiind echipieri ai formaþiilor
care au fãcut istorie ºi au adus glo-
rie oraºului nostru. Noi am fost la
curent cu evoluþia acestui club în
toþi aceºti ani ºi mereu am fost
atenþi la tot ceea ce s-a întâmplat”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

„Din partea mea
aþi avut tot sprijinul”

ªeful Administraþiei Publice Ju-
deþene a mai afirmat în acordul
întâlnirii cu antrenorii ºi reprezen-
tanþii Clubului Sportiv Judeþean
ªtiinþa „U” Craiova cã principiul
dupã care Consiliul Judeþean Dolj
se ghideazã este obþinerea de re-

zultate. „Principiul dupã care ne
ghidãm în Consiliul Judeþean Dolj
este obþinerea de rezultate. Asta
cerem de la toate instituþiile din

subordinea noastrã, deci ºi de la
dumneavoastrã. Nu existã nicio
instituþie a noastrã care sã fi în-
cheiat anul cu pierderi. Toate au
înregistrat profit. ªi la dumnea-
voastrã existã un profit care se
poate cuantifica, ºi anume perfor-
manþa, rezultatele echipelor de ju-
niori pe care le pregãtiþi în compe-
tiþiile la care participaþi. În relaþia
cu fiecare dintre dumneavoastrã eu
am fost corect. Am fost prieten ºi
ne-am dat mâna. De acum încolo
intrãm într-o altã etapã ºi vã spun
cã vreau mai multe rezultate de la
acest club. Nu vã spun eu cum sã
vã faceþi grila, antrenamentele sau
selecþia, pentru cã mai bine ca dum-
neavoastrã nu face nimeni altcine-
va aceastã treabã. Din partea mea

aþi avut tot sprijinul. Nu poate veni
nimeni sã-mi reproºeze cã a avut
nevoie de ceva la club, iar la mine
nu a gãsit uºa deschisã sau cã nu

m-am implicat atunci
când a trebuit sã gãsim
soluþiile. În continuare
vã rog sã-mi spuneþi cu
ce probleme vã con-
fruntaþi, ce aveþi nevo-
ie, pentru cã nu vom
precupeþi niciun efort
pentru a vã asigura toa-
te cele necesare pentru
a face performanþã.
Trebuie sã fiþi mândri
cã faceþi parte din Con-
siliul Judeþean Dolj,
pentru cã, prin activi-

tatea pe care am depus-o ºi rezul-
tatele pozitive, pe care toatã lumea
le vede, instituþia noastrã a devenit
un brand, pe care îl construim cu
migalã de aproximativ zece ani”, a
mai spus preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

La întâlnirea cu preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, la care a fost prezent ºi vi-
cepreºedintele Cristinel Iovan, au
participat reprezentanþi ai CSJ
ªtiinþa „U” Craiova, între care di-
rectorul executiv Bogdan Pâncu,
alãturi de antrenori ai echipelor de
juniori: Marius Purcaru, Victor Ni-
culescu, Viorel Cãlin, Valentin Da-
vid, Daniel Mogoºanu, Ion Ciocan
ºi Dandu Ustabacieff.

ALINA DRÃGHICI

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, s-a întâlnit, miercuri, în
sala de ºedinþe a instituþiei, cu antreno-
rii ºi reprezentanþii Clubului Sportiv Ju-

deþean ªtiinþa „U” Craiova, cãrora le-a
solicitat sã se implice mai mult în proce-
sul de identificare, selecþie ºi pregãtire
a tinerelor talente.

Ion Prioteasa vrea rezultate de la
CSJ ªtiinþa „U” Craiova

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în cursul zilei de marþi, a
fost reþinut ºi introdus în arestul
IPJ Dolj Cãtãlin Daniel Munteanu,
de 23 de ani, din comuna Crivãþ,
judeþul Cãlãraºi, suspectat de sã-
vârºirea infracþiunii de înºelãciune
în formã continuatã.

„În fapt, s-a reþinut faptul cã,
în perioada decembrie 2010 – fe-
bruarie 2013, învinuitul, prezentân-
du-se sub o falsã identitate ºi în
mod nereal ca reprezentant al mai
multor societãþi comerciale a indus
în eroare opt persoane din judeþul
Dolj, sub promisiunea medierii
unor contracte de muncã, bine re-
munerate, în Italia ºi Germania,
serviciu pentru care a solicitat, cu
titlu de comision, sume de bani
cuprinse între 300 ºi 1.200 de lei”,
ne-a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Din cercetãrile poliþiºtilor de la
Serviciul de Investigare a Fraude-
lor Dolj s-a stabilit cã Munteanu,
cu ajutorul lui Ovidiu Michiu, de
23 de ani, tot din comuna Crivãþ,
sub o falsã identitate, au deschis
un cont la o unitate bancarã din
municipiul Braºov,  unde  pãrþile
vãtãmate  virau  sumele  de bani
percepute drept comision. Prin ex-
tinderea cercetãrilor, poliþiºtii au
mai stabilit cã, în perioada iunie-
iulie 2013, învinuitul a mai indus
în eroare alte 14 persoane din în-
treaga þarã, persoane ce au virat în
contul bancar deschis în Braºov
sume cuprinse între  80 ºi 300 de
lei”, au mai precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã, Cãtãlin Daniel
Munteanu a fost arestat preventiv
pentru 29 de zile, cercetãrile fiind
continuate în acest dosar.

CARMEN ZUICAN

Un tânãr de 23 de ani, din judeþul Cãlãraºi, a fost arestat
preventiv pe 29 de zile, în cursul zilei de ieri, fiind suspectat cã
a înºelat opt doljeni cu sume cuprinse între 300 ºi 1.200 lei.

Arestat pentru cã a înºelat
mai mulþi doljeni
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Astfel, la domeniile Informatică
şi Matematică înscrierile în vede-
rea admiterii se vor face în perioa-
da 15-26 iulie. Rezultatele finale vor
fi afişate pe 26 iulie. Pentru realiza-
rea admiterii va fi concurs de do-
sare şi se va ţine cont doar de me-
dia obţinută la bacalaureat. Pentru
departajarea candidaţilor cu aceeaşi
medie se vor lua în calcul nota la
disc iplina obligatorie a profilului
obţinută la examenul de bacalaureat
şi nota la disciplina Limba şi litera-
tura română obţinută la examenul
de bacalaureat. La domeniile Chi-
mie şi Ştiinţa Mediului (specializa-
rea Chimia Mediului), înscrierile se
fac în perioada 15-26 iulie, iar re-
zultatele finale vor fi afişate tot la

785 de locuri la Facultatea de Ştiinţe exacte
Facultatea de Ştiinţe Exacte din cadrul Uni-

versităţii din Craiova desfăşoară, în perioada
15 – 31 iulie, admiterea pentru anul universi-

tar 2013-2014, la domeniile din structura sa.
În total, au fost scoase la concurs 785 de lo-
curi, dintre care 357 la buget şi 428 la taxă.

Pentru toate domeniile din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte, taxa
de înscriere este de 100 de lei pentru un domeniu, iar taxa de şcolari-
zare pentru locurile nebugetate este de 3.000 de lei pe an.

data de 26 iulie. Tinerii vor fi ad-
mişi pe baza unul concurs de dosa-
re şi se va lua în calcul doar media
de la bacalaureat.  În situaţia în care
vor fi doi concurenţi cu aceeaşi
media, vor fi departajaţi prin nota
obţinută la disciplina Limba şi Lite-
ratura română, dar şi prin nota la
disciplina obligatorie a profilului din
cadrul examenului de bacalaureat.

În ceea ce priveşte domeniile
Fizică şi Ştiinţa Mediului (speciali-
zarea Fizica Mediului), înscrierile
au loc în perioada 15-28 iulie, iar
rezultatele finale vor fi afişate pe
29 iulie. Admiterea se va face pe
baza concursului de dosare. Ierar-
hizarea c andida-ţilor se face în
funcţie de punctajul personal obţi-

nut ca sumă dintre media ponde-
rată a exa-menului de baca-laureat
şi punctajul performanţelor olim-
pice. Concurenţii cu aceeaşi me-
die vor fi departajaţi prin notele la
disciplinele Fizică, Matematică şi
Limba şi literatura română obţinu-
te la examenul de bacalaureat.

La Geografie, înscrierea candi-
daţilor are loc în perioada 15-24
iulie, iar rezultatele vor fi afişate la
data de 26 iulie. Admiterea se va
face prin concurs de dosare, la
care se va lua în calcul media ob-
ţinută la examenul de bacalaureat.
Pentru departajare se va ţine cont
de nota la disciplina Limba şi Lite-
ratura română obţinută la exame-
nul de bacalaureat.

În semestrul I se vor desfăşu-
ra cursuri de luni, 16 septembrie
2013, până vineri, 20 decembrie
2013. În perioada 2-10 noiembrie
2013, clasele din învăţământul
primar şi grupele din învăţămân-
tul preşcolar vor fi în vacanţă.
Vacanţa de iarnă va începe
sâmbătă, 21 decembrie 2013, şi
se va încheia duminică, 5
ianuarie 2014, iar cursurile în
perioada luni, 6 ianuarie 2014 –
vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanţa
intersemestrială va fi de sâmbătă,
1 februarie 2014, până duminică,
9 februarie 2014.

În semestrul al II-lea cursurile
vor începe luni, 10 februarie
2014, şi se vor termina vineri, 11
aprilie 2014. Vacanţa de primăva-
ră va fi în perioada sâmbătă, 12
aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie,
2014, iar cursurile miercuri, 23
aprilie 2014 – vineri, 20 iunie
2014. Vacanţa de vară va debuta
sâmbătă, 21 iunie 2014, şi se va
încheia duminică, 14 septembrie
2014.

Structura anului şcolar 2013 – 2014, modificată
Anul şcol ar 2013-2014 va avea 36 de săptămâni de cursuri , în-

sumând 176 de zil e lucrătoare, şi  va fi  î mpărţi t în două semestre,
potri vi t unui  ordin al mi ni strului Educaţiei publ icat î n Moni to-
rul  Ofi ci al . Astfel , el evii  se vor prezenta l a cursuri pe 16 septem-
bri e, i ar vacanţa de vară va î ncepe pe 21 iuni e 2014.

33 de săptămâni de studiu
pentru elevii de liceu

Prin excepţie, pentru clasele
terminale din învăţământul liceal,
anul şcolar are 37 de săptămâni,
din care durata cursurilor este de

33 de săptămâni,
patru săptămâni
fiind dedicate
desfăşurării
examenului
naţional de
Bacalaureat.
Cursurile
claselor termina-
le se vor încheia
în data de 30
mai 2014. De
asemenea,
pentru clasa a
VIII-a, anul
şcolar are 36 de
săptămâni, din care durata
cursurilor este de 35 de săptă-
mâni, o săptămână fiind dedicată
desfăşurării evaluării naţionale.
Cursurile claselor a VIII-a se vor
încheia în data de 13 iunie 2014.

Pentru clasele din învăţământul
liceal – filiera tehnologică, cu
excepţia claselor terminale, şi
pentru clasele din învăţământul
profesional de 2 ani, durata

cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ în
vigoare. Pentru învăţământul
special – clasele a IX-a XI-a,
ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este
de 37 de săptămâni, însumând
181 de zile, iar stagiile de pregăti-
re practică pentru care au optat
absolvenţii ciclului inferior al
liceului, filiera tehnologică,
cuprind 720 de ore, care se
desfăşoară în perioada propusă de
unitatea de învăţământ organiza-
toare şi aprobată de inspectoratul
şcolar, conform structurii anului
şcolar, cu respectarea vacanţelor.
În ceea ce priveşte învăţământul
postliceal (şcoală postliceală şi
şcoală de maiştri), durata cursuri-
lor este cea stabilită prin planurile-
cadru de învăţământ în vigoare.
Potrivit ordinului, în zilele libere
prevăzute de lege nu se organizea-
ză cursuri.
„Şcoala altfel” – în perioada 7-
11 aprilie 2014

De asemenea, unităţile de
învăţământ şi inspectoratele
şcolare vor marca prin manifes-
tări specifice data de 5 octombrie

– Ziua Internaţională a Educaţiei
şi 5 iunie – Ziua Învăţătorului,
conform planificărilor existente la
nivelul fiecărei unităţi de învăţă-
mânt preuniversitar. Săptămâna
7-11 aprilie 2014 din semestrul al
doilea este dedicată activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare, în
cadrul programului „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar
specific.

Tezele din semestrul I al anului
şcolar 2013-2014 se vor susţine,
de regulă, până la data de 20
decembrie 2013, iar cele din
semestrul al II-lea – până la data
de 23 mai 2014, se arată în
document. În situaţii deosebite,
bine fundamentate, în funcţie de
condiţiile climaterice locale
speciale şi de specificul şcolii,
inspectoratele şcolare pot aproba,
la cererea conducerii unităţilor de
învăţământ, modificări ale
structurii anului şcolar stabilite
prin acest ordin. Solicitarea de
modificare a structurii anului
şcolar se va face după consulta-
rea consiliului reprezentativ al
părinţilor din unitatea/unităţile de
învăţământ respectivă/respective.
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„Şi noi suntem oameni” –
expoziţie de fotografie în Piaţa Prefecturii

Grupul Informal-
 „Tineri prin Artă” vă
invită astăzi, ora 11.00,
în Piaţa „Mihai Vitea-
zul”, la vernisajul unei
inedite expoziţii de fo-
tografie: „Şi noi sun-
tem oameni”. Acesta
surprinde tineri aflaţi în
situaţii de risc, fără
adăpost, fără ocupaţie,
nu de puţine ori igno-
raţi de comunitate.
„Imaginile lor au devenit faţete de cuburi,
părţi ale unui zid pe care iniţiatorii proiectu-
lui doresc să îl dărâme. Este un gest simbo-

lic prin care vrem să
atragem atenţia comu-
nităţii asupra tinerilor
aflaţi in dificultate, ast-
fel încât aceasta să ia
dec izii c are să le
schimbe destinul. Toţi
cei prezenţi la vernisaj,
în Piaţa „Mihai Vitea-
zul”, vor avea ocazia să
devină constructori. Ei
vor înalţa din cuburi un
zid al nepăsării pe care

tot ei îl vor dărâma”, precizează Mariana
Cismaru, reprezentant al Grupul Informal-
 „Tineri prin Artă”.

Lansare de carte
la Biblioteca

Judeţeană „Aman”
În Sala „Nicolae Romanescu” a Bibliotecii

Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” are loc
astăzi, ora 18.00, lansarea volumului cu titlul
„Solfegiul cuvintelor”, semnat de Vali Voicu
Mirige l. Alături de autoare vor participa, ca
invitaţi, poetul Dan Lupescu – directorul
Direcţiei Judeţene Dolj pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional, scriitorul Marian Niţă,
poetul Ion Roşca, artistul plastic Aurel Petres-
cu , Boico Stankovici – preşedintele Uniunii
Românilor din Serbia. Moderatorul întâlnirii va
fi prof. Manuela Roicu.

Zi de referinţă pentru rebusul
craiovean, dar şi românesc

Dacă la 5 iulie 1957 apărea pri-
mul număr al revistei „Rebus”, la 8
iulie 1958, la recomandarea făcută
de redacţia acestei publicaţii, 14 iu-
bitori ai rebusului, toţi făcând parte

din colectivul regionalei C.F.R. Cra-
iova, au pus bazele Cercului rebu-
sist „Feroviarul”. Conform proce-
sului-verbal de constituire, condu-
cerea a fost asigurată de Bică Pisos-
chi – preşedinte, Theodor Sandu
Ciobăncan – vicepreşedinte şi Nico-
lae Mitroi – secretar. Constituirea
Cercului rebusist „Feroviarul” a fost
comunicată cititorilor în revista „Re-
bus” nr. 29 din 5 septembrie 1958,
la rubrica „Curier rebusist”.

Iniţiatorul şi motorul Cercului a
fost regretatul rebusist Theodor
Sandu Ciobăncan, care la câteva
luni de la constituire a devenit pre-
şedintele, funcţie pe care a ocu-
pat-o până în fe-bruarie 1984, când
a devenit preşedinte de onoare. Din
februarie 1984 ş i până în iulie

Mişcarea rebusistă craioveană, la aniversare:
Cercul „Feroviarul” a împlinit 55 de ani de existenţă

De cate ori nu v-aţi frământat în faţa grilei
pătrate cu căsuţe albe şi negre, căutând re-
zolvarea şi întorcând o definiţie pe toate păr-
ţile? „Dacă veţi completa corect pe orizonta-
lă, veţi obţine pe verticala AB denumirea”...
De zeci de ani, rebusul – ca şi „sora” sa mai
mică, integrama, atât de gustată în zilele noas-
tre – a dat „bătăi de cap”, dovedindu-se, tot-
odată, la fel de eficient ca mersul pe jos ori pe
bicicletă pentru menţinerea unei bune activi-
tăţi cerebrale. Aceeaşi febrilă căutare ca cei
care dezleagă un careu o au însă şi cei care
îl... „leagă”, cu talent, răbdare şi inteligenţă.

O lucrare de
proporţii, care a
antre-nat o
bună parte din
m em brii Cer-
cu-lui „Ferovia-
rul”, a fost în-
tocm irea unui
„Glosar de defi-
niţii rebusiste”.
Au fost culese
cele mai repre-
zentative defini-
ţii apărute în re-
vista „Rebus” de
la nr. 1 la nr.
600, pre-cum şi

din alte reviste de specialitate. Iniţiativa întocmirii Glosarului a
avut-o regretatul rebusist Carol Peter, sprijinit de alţi animatori şi
neobosiţi rebusişti. Au fost alese circa 12.000 de cuvinte şi 70.000
de definiţii, o bună parte din acestea fiind publicate în ordine al-
fabetică în plachetele rebusiste editate de Cercul „Feroviarul”.

Rebusul e o pasiune după urma căreia nu te
îmbogăţeşti, dar dacă i-ai prins microbul nu
mai poţi sta fără ea. O ştiu prea bine şi mem-
brii Cercului rebusist „Feroviarul” din Craio-
va, care, în această lună, sărbătoreşte împli-
nirea a 55 de ani de existenţă. Cunoscuţi din
seria de careuri publicate în revista „Rebus”
şi în alte reviste tipărite de Publicaţiile Fla-
căra, în almanahuri şi nu numai, cei zece ac-
tuali membri activi ai Cercului – prezidat de
Gheorghe Chisăr – se  reunesc periodic în
şedinţe în cadrul Clubului C.F.R., cea cu ca-
racter aniversar fiind una cu totul specială.

2012, conducerea Cercului a re-
venit inginerului Aurel Boboc, iar
apoi a fost preluată de profesorul
Gheorghe Chisăr.  La început,
şedinţele s-au ţinut în cadrul Re-
gionalei C.F.R. Craiova, iar din
martie 1974 şi până în prezent –
în cadrul Clubului C.F.R.

La început,
un Cerc „exclusivist”,

apoi cu o lungă listă de membri
«La prima aniversare, la un an

de la înfiinţare, redacţia revistei
„Rebus” – în jurul căreia s-a cris-
talizat nu numai Cercul nostru, ci
şi alte cercuri rebusiste din ţară –,
a trimis o adresă de felicitare, data-
tă 4 iulie 1959. După aceea, aniver-
sările au fost un prilej de bucurie
nu numai pentru Cercul nostru, ci
şi pentru ceilalţi rebusişti. Mărturie
stau documentele momentului, dar
şi scrisorile din arhivă”, îşi amin-
teşte preşedintele Gheorghe Chisăr.
Adevărate sărbători le-a reprezen-
tat şi împlinirea a 10, 20, 25, 30 şi

50 de ani de la constituire.
Dacă la început Cercul era unul

„exclusivist”, pe parcurs la el au
aderat şi medici, ingineri, profesori,
militari etc. Din lunga listă de rebu-
sişti ai Cercu-lui „Feroviarul” îi amin-
tim pe Bică Pisoschi, Theodor San-
du Ciobăncan, Carol Peter, Liviu Po-
pescu, Toma Michinici, Nicu Pău-
na, Virgil Scărlătescu, Nicolae Cio-
câlteu, Ion I. Marinescu, Florea
Gheorghe, Traian Ianu Ciocâlteu,
Mişu Ionescu, Nicolae Banu, Con-
stantin Petrescu, Mircea Ştefănes-
cu, Constantin Babic, Marcel Nico-
lin, Traian Ivana, Daniel Popa, loan
Dănilă, George Geafir, Ionel Tudo-
rancea, Paul Băran ş.a.

Actualii membri activi sunt – ală-
turi de Gheorghe Chisăr – Valentin
Bucur, Sevastian Coşoveanu, Andrei
Dobi, Minai Ghidescu, Şerban Leo-
veanu, Nicolae Mudava, Aurel Po-
pescu, Radu Răduică şi Ovidiu Şte-
fănescu, toţi cunoscuţi din seria de
careuri publicate în „Rebus” şi în
alte reviste tipărite de Publicaţiile
Flacăra, în almanahuri şi nu numai.
Publicarea de careuri colective a în-
ceput cu „Rebus” nr. 147 (5 august
1963), cele mai cunoscute titluri de
seriale fiind „Expres”, „Covor olte-
nesc” şi „Lada de zestre”.
Tânjesc după Festivalul-concurs

Interjudeţean
de Creaţie Rebusistă…

Printre activităţile importante des-
-făşurate, de-a lungul timpului, de
Cercul „Feroviarul”, preşedintele
Gheorghe Chisăr enumeră redacta-
rea unor numere întregi din publica-
ţia centrală „Rebus” (nr. 27 din 5
august 1958, nr. 160 din 20 februa-
rie 1964, nr. 471 din 1 februarie 1977,
nr. 506 din 15 iulie 1978), ca şi con-

sfătuirile organizate împreună cu
redacţia acestei reviste şi cu amato-
rii de proble-me rebusiste, mese ro-
tunde, simpozioa-ne, schimburi de
experienţă şi concursuri cu alte cer-
curi rebusiste. Nu uită nici organi-
zarea pe plan local a mai multor con-
cursuri de masă în şcoli şi licee, în
colaborare cu ziarul „Înainte” (ac-
tualul cotidian „Cuvântul Libertăţii”)
fiind editate 13 plachete.

Cea mai cunoscută şi atractivă
mani-festare – după care rebusiştii
craioveni tânjesc acum – a fost însă
Festivalul-concurs Interjudeţean de
Creaţie Rebusistă „La izvoa-rele
patriei”, cu cele cinci ediţii: 14-16
mai 1982, 11-12 mai 1983, 31 au-
gust – 1 septembrie 1985, 23-24 mai
1986, 22-23 octombrie 1994. „Ulti-

ma dintre acestea rămâne cea mai
reprezentativă din istoria întrunirilor
rebusiste, la ea luând parte un nu-
măr-record de rebusişti. Au fost 123
de participanţi din ţară, la care s-au
adăugat cei din oraşul Craiova şi
elevi din diferite şcoli”, îşi aminteş-
te prof. Chisăr. De altfel, în acelaşi
an 1994, Cercul „Feroviarul” a pri-
mit Premiul Special din partea re-
vistei „Rebus”, pentru o activitate
bogată şi îndelungată.

***
La împlinirea a 55 de ani de exis-

tenţă a Cercul „Feroviarul”, le do-
rim membrilor săi să rămână per-
manent în slujba tradiţiilor de cul-
tură rebu-sistă românească şi să se
bucure de aprecierile pe care le
merită pe deplin.
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De la sfârºitul regimului lui
Franco (1975), Spania n-a cu-
noscut decât douã moþiuni de
cenzurã, în 1980 ºi 1987. A tre-
ia pare iminentã, de aceastã datã
împotriva guvernului conserva-
tor al lui Mariano Rajoy (foto),
el însuºi prins într-o mare afa-
cere de corupþie, care îi atinge
ºi formaþiunea politicã pe care o
prezideazã, Partidul Popular.
Opoziþia îi cere demisia ºi con-
vocarea de alegeri anticipate sau,
cel puþin, oferirea de „explicaþii

Spania: Mariano Rajoy în impasSpania: Mariano Rajoy în impasSpania: Mariano Rajoy în impasSpania: Mariano Rajoy în impasSpania: Mariano Rajoy în impas
convingãtoare” în faþa Camerei
Deputaþilor. Alfredo Perez Ru-
balcaba, liderul socialist, a ame-
ninþat cu o moþiune de cenzurã
dacã Rajoy n-are curajul „sã
spunã adevãrul” deputaþilor. Mo-
tivul: fostul trezorier al PP, Luis
Barcenas, actualmente în arest
preventiv pentru evaziune fisca-
lã ºi fraude contabile, a oferit
justiþiei documente care atestã
existenþa, în ultimii 15 ani, a unei
contabilitãþi paralele la nivelul PP.
Barcenas a recunoscut în faþa

magistraþilor Instanþei naþionale
din Madrid cã banii (cel puþin 7,5
milioane euro) nu au constituit
o finanþare a activitãþilor parti-
dului, dar au alimentat de-a lun-
gul anilor ’90 „anvelopele” în-
mânate personal, în fiecare lunã,
liderilor partidului. Dezvãluirile
cotidianului de centru-dreapta
„El Mundo” au devenit devasta-
toare pentru Mariano Rajoy,
care, împreunã cu numãrul doi
al PP, Dolores de Cospedal, au
primit 95.000 de euro în 2009.
Partidul Socialist, aflat în opo-
ziþie, care pretinde a fi garantul
„unuia dintre statele cele mai sta-
bile politic din Europa”, nu pu-
tea pierde ocazia. Luni, la o con-
ferinþã de presã la Madrid, Ra-
joy a încercat sã se apere, dar i-
a fost foarte greu. Problema,
spunea comentatorul Miguel An-
gel Aquilar, este cã Rajoy n-a
convins pe nimeni. El n-a oferit
nici un argument ºi a tratat totul
ca un subiect minor, frovolita-
tea sa iresponsabilã justificând
înlocuirea cu un alt lider în sluj-
ba partidului. Duminica trecutã,
„El Mundo” a publicat existenþa
unor recente SMS-uri schimba-
te între Rajoy ºi Barcenas, în
care unul îi spune celuilalt „Luis,

sã fii tare. Te sun mâine ºi te
îmbrãþiºez”. O intimitate negatã
de cãtre ºeful guvernului, care
a menþionat cã din anul 2009 n-
a mai avut relaþii personale cu
fostul trezorier al partidului sãu.
Scandalul se amplificã de la o zi
la alta ºi asta pentru cã partidul
de guvernãmânt n-a reuºit sã-l
reducã la tãcere pe cel care s-a
îngrijit, timp de douã decenii, de
finanþele sale. Deoarece justiþia a
stabilit cã Barcenas a deþinut pânã
la 46 milioane euro (în 2007) în
conturile din Elveþia, situaþia ju-
ridicã a acestuia s-a înrãutãþit.
Vãzând cã fostul sãu partid nu
este preocupat sã-l salveze de la
naufragiu, Barcenas „a dat pe
goarnã”. ªi e vorba de sume ile-
gale. Potrivit ziarului „Publico”,
Rajoy ar fi primit în total 373.000
de euro din aceste fonduri invi-
zibile fiscului. PP ºi Rajoy neagã
totul în bloc, iar nr.2, Dolores de
Cospedal, se limiteazã la a vorbi
de calomnii. Totuºi, laþul se
strânge.Opinia publicã ºi-a pier-
dut încrederea în instituþiile þãrii,
PP se confruntã cu o rebeliune
internã, condusã de carismaticul
Esperanza Aguire, fost preºedin-
te al regiunii Madrid ºi rival de-
clarat al lui Rajoy.

Ungaria nu mai are nevoie de serviciile
Fondului Monetar Internaþional (FMI) ºi din
acest motiv solicitã închiderea reprezentanþei
acestuia la Budapesta ºi întreruperea cooperã-
rii, l-a anunþat guvernatorul Bãncii Naþionale a
Ungariei, Gyorgy Matolcsy, pe directorul
general al FMI, Christine Lagarde. Ungaria
sperã sã iasã din crizã prin forþe proprii.
Experþii tind sã creadã cã demersul neaºteptat
al Budapestei se explicã prin dorinþa guvernului
de a-ºi spori popularitatea în perspectiva
alegerilor parlamentare, prevãzute pentru
primãvara lui 2014, nota ieri cotidianul rus

„Novîe Izvestia”. Matolcsy nu numai cã a
declarat cã Ungaria nu are nevoie de ajutorul
FMI, ci a ºi promis sã plãteascã în totalitate ºi
anticipat, pânã la sfârºitul anului, toþi banii
contractaþi în urmã cu 5 ani, chiar dacã, dupã
cum aminteºte cotidianul rus, guvernul lui
Orban nu are nici o legãturã cu aceastã datorie.
Relaþiile dintre Budapesta ºi FMI nu au fost
niciodatã foarte bune, însã în 2010, când la
putere a venit Viktor Orban, acestea s-au
deteriorat ºi mai mult, iar în prezent au ajuns la
cel mai scãzut nivel posibil. Marþi, guvernato-
rul Matolcsy i-a scris directorului FMI,

cerându-i sã închidã reprezentanþa Fondului în
Ungaria, pentru cã serviciile acesteia nu mai
sunt necesare. FMI a rãspuns cã termenul de
ºedere al reprezentantului fondului în Ungaria
expirã la sfârºitul lui august ºi, în virtutea
solicitãrii Guvernului Orban, nu va fi prelungit.
Este clar, constatã ziarul rus menþionat, cã
Viktor Orban ºi guvernul sãu nu dau dovadã de
prea multã recunoºtinþã: în timpul crizei
financiare din 2008, Ungaria a supravieþuit
doar datoritã creditului de 20 de miliarde euro
oferit de FMI, acordul fiind semnat de prece-
dentul guvern.

Ungaria respinge serviciile FMI ºi intenþioneazã
sã iasã din crizã prin forþe proprii

Microsoft a dezminþit cã ar fi ofe-
rit acces direct agenþiei de spionaj
americane la conturile utilizatorilor
de Outlook, Skype ºi alte servicii
oferite de grup, cerând guvernului
american permisiunea de a publica
numãrul exact de date transmise
autoritãþilor, relateazã AFP. Dezmin-
þirea fãcutã de Microsoft, ca rãspuns
la informaþiile dezvãluite de cotidia-
nul britanic „The Guardian” pe baza
unor documente furnizate de fostul
consultant al NSA Edward Snow-
den, este similarã celor formulate,
la 6 iunie, de alte companii de Inter-
net precum Google sau Facebook.
Aceste grupuri au fost descrise de
Snowden drept participanþi la pro-
gramul de spionaj PRISM, care le
dãdea analiºtilor de la Agenþia Naþio-
nalã de Securitate (NSA) „acces di-
rect” la serverele lor. „Microsoft nu
oferã nici unui stat acces direct ºi
nestingherit la datele clienþilor
noºtri”, a scris Brad Smith, directo-
rul juridic al grupului, pe site-ul Mi-

crosoft technet.com. „Dacã un stat
cere date ale clienþilor, inclusiv din
motive de securitate naþionalã, acesta
trebuie sã urmeze procedurile legale
care se aplicã. (...) Doar o micã par-
te, o fracþiune de procent din datele
clienþilor noºtri au fãcut obiectul unei
cereri din partea statului, legatã de
dreptul penal sau securitatea naþio-
nalã”, a precizat Smith. Microsoft a
depus o cerere, la 19 iunie, prin care
solicitã dreptul de a publica numãrul
exact de date transmise autoritãþilor,
continuã acesta. „Credem cã liber-
tatea noastrã de a împãrtãºi mai multe
informaþii cu publicul este garantatã
de Constituþie, însã guvernul ne îm-
piedicã”, scrie Smith. Documentele
furnizate de Edward Snowden ara-
tã, potrivit unui articol „The Guar-
dian” publicat la 11 iulie, cã Micro-
soft a ajutat NSA sã se adapteze la
noul sistem de criptare a conversa-
þiilor pe chat în Outlook.com (fos-
tul Hotmail) ºi sã acceseze mai uºor
serviciul sãu de stocare a fiºierelor

online, Skydrive. „Deloc surprinzã-
tor, rãmânem supuºi acestor obliga-
þii legale atunci când ne actualizãm
produsele ºi chiar ºi atunci când ne
consolidãm metoda de criptare ºi
mãsurile de securitate”, a subliniat
Brad Smith. În cazul unei cereri „le-
gale”, „extragem datele specificate
de pe serverele noastre, unde sunt
stocate fãrã a fi criptate, ºi le furni-
zãm agenþiei guvernamentale”, a pre-

cizat directorul juridic. „The Guar-
dian” mai citeazã, de asemenea, un
document intern al NSA potrivit cã-
ruia agenþia ºi-a triplat capacitatea de
stocare a conversaþiilor video Sky-
pe între 2011 ºi 2012. Brad Smith a
explicat cã, în 2013, „ne-am schim-
bat procedurile pentru a putea con-
tinua sã rãspundem la un numãr în
creºtere de cereri din partea statelor
din întreaga lume”.

Microsoft dezminte cã NSA ar fi avut „acces direct”
la datele utilizatorilor de Outlook sau Skype

Alertã de caniculã
în Marea Britanie

O alertã de caniculã a fost
instituitã în Marea Britanie, dupã
o primãvarã ploioasã, ceea ce a
determinat autoritãþile sã
multiplice, ieri, îndemnurile la
prudenþã. De cinci zile consecu-
tiv, temperaturile depãºesc 30 de
grade Celsius, fenomen care nu s-
a mai întâmplat de ºapte ani.
Autoritãþile au ridicat cota de
alertã la nivelul trei pe o scarã
de patru la Londra ºi în sud-vest,
ºi au îndemnat persoanele care
prezintã riscuri de sãnãtate sã-ºi
dubleze vigilenþa. Ieri, douã
trupuri neînsufleþite au fost
scoase din apele unei cariere
dezafectate aflate în apropierea
unui cunoscut loc pentru plajã, la
Norfolk, determinând serviciile
de urgenþã sã lanseze încã un
avertisment cu privire la pericole-
le prezentate de scãldatul în
mediu natural. Cãldura afectea-
zã, de asemena, transporturile,
mii de pasageri rãmânând blocaþi
în gara de la Waterloo, luni,
deoarece ºinele s-au deformat din
cauza temperaturilor ridicate.
Cuba confirmã cã armamentul
din nava nord-coreeanã
reþinutã în Panama îi aparþine

Autoritãþile cubaneze au
confirmat marþi cã armamentul
gãsit la bordul unei nave nord-
coreene imobilizate luni în
Panama îi aparþine ºi au anunþat
cã acesta urma sã fie reparat ºi
readus pe insulã. „La bordul
navei vizate (cargoul Chong
Chon Gang) erau transportate
240 de tone de armament defensiv
depãºit moral - douã rachete
complete sol-aer de tip Volga ºi
Peciora, nouã rachete cu razã
lungã de acþiune în piese detaºa-
te, douã avioane de tip Mig-21 ºi
15 motoare pentru acest tip de
aparat -, toate fabricate la
mijlocul secolului trecut ºi care
urmau sã fie reparate ºi sã revinã
în þara noastrã”, se aratã într-un
comunicat al Ministerului
cubanez de Externe citit la
televiziune, dat publicitãþii la 24
de ore dupã ce autoritãþile
panameze au anunþat descoperi-
rea armamentului la bordul navei
nord-coreene.
Viviane Reding cere
dizolvarea troicii CE,
BCE ºi FMI

Comisarul european pentru
Justiþie, Viviane Reding, a cerut
ca troica formatã din Comisia
Europeanã (CE), Banca Centra-
lã Europeanã (BCE) ºi Fondul
Monetar Internaþional (FMI) sã
fie dizolvatã, relateazã agenþia
Reuters, preluatã de Euronew-
s.com. „Vremea troicii a trecut.
Cooptarea FMI în ultimii ani a
fost o soluþie de urgenþã. În
viitor, noi, europenii, va trebui
sã fim capabili sã ne rezolvãm
problemele pe cont propriu”, a
spus Reding, potrivit textului
mesajului principal transmis
într-un dialog cu cetãþenii la
Heidelberg, în sud-vestul
Germaniei. În opinia acesteia,
instituþiile europene s-ar putea
descurca ºi fãrã FMI. „Comisia
este guvernul economic al
Europei. Împreunã cu Banca
Centralã Europeanã ºi cu statele
membre putem sã ne asigurãm
cã, în schimbul solidaritãþii,
þãrile cel mai puternic lovite de
crizã implementeazã reformele”,
a afirmat ea.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor
Publice Dolj - Administraþia Finanþelor Pu-
blice a Municipiului Craiova organizeazã li-
citaþii publice în condiþiile precizate de O.G.
nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debi-
torii: 1. SC CONSTALIN COM  SRL Craiova,
str. Brestei, nr. 279, jud. Dolj, cod identifica-
re fiscala 10135102 in data de 29.07.2013,
ora 10.00 pentru vanzarea bunului: autotu-
rism marca Daewoo Matiz, nr inmatriculare
DJ-07-SSN, an fabricatie 2004, pret pornire
licitatie 2.265 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 2. SC CRISICO  PRODCOM  IMPEX  SRL
Craiova, Cl.  Severinului, nr. 34, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 15926922 in data de
29.07.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: betoniera LIMEX-165L LS, pret por-
nire licitatie 240 lei; freza universala FU32,
pret pornire licitatie 5.198 lei; ferastrau alte-
nativ FA320, pret pornire licitatie 607 lei.
Amplasare: sediul societatii. 3. SC CORI SRL
Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 10, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 2320095 in data de
29.07.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bu-
nurilor:imprimanta multifunctionala Brother
MFC-6490CW, pret pornire licitatie 550 lei,
autoturism Daewoo Cielo, nr. inmatriculare
DJ-03-ELT, an fabricatie 1996, pret pornire
licitatie 1.700 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 4. SC CEROS ROM SRL Craiova, str. Dez-
robirii, nr. 7, bl. G3, sc.1, ap. 23, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 11068427 in data de
30.07.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bu-
nului: betoniera 250 l, prêt pornire licitatie
440 lei. Amplasare: loc Cosoveni, jud. Dolj.
5. SC SAFTA PREST CONSTRUCT SRL Cra-
iova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. A21,
ap. 3, jud. Dolj, cod identificare fiscala
25877380, in data de 30.07.2013, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: combina frigo-
rifica LG, tip GB3033TINK, pret pornire lici-
tatie 390 lei, masina de spalat LG, tip
F1256LD, pret pornire licitatie 230 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 6. SC GITAVAL  SRL,
Craiova, str. M  Viteazul, nr. 5, bl. 7, parter,
jud Dolj, cod identificare fiscala 29081798
in data de 30.07.2013 ora 15.00 pentru van-
zarea bunurilor: copiator printer Xerox
6204Wide – defect, pret pornire licitatie 3.112
lei; copiator Bizhub C250 – defect, pret por-
nire licitatie 578 lei. Ampasare: sediul  so-
cietatii. 7. SC VALVIO  PROD SRL  Craiova,
Aleea 4 Drumul Apelor, nr. 4, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 6780029 in data de
31.07.2013, ora 10.00 pentru vanzarea pro-
prietatii imobiliare compusa din teren intra-
vilan 664 mp si cladire hala productie Sc =

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
369,78 mp, nr cadastral 6116, CF 201834 si-
tuata la sediul societatii, pret pornire licita-
tie 215.500 lei. 8. SC VATRA  AP SRL, Craio-
va, str. Campia Islaz, nr. 103, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 2314891 in data de
31.07.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: raft universal pe cadru din teava cu
4 polite, pret pornire licitatie 26 lei; raft din
lemn cu doua polite, prêt pornire licitatie 8
lei; masa 2buc, prêt pornire licitatie 11 lei/
buc. Amplasare: sediul societatii. 9. ORGA-
NIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU
IRIGATII, loc. Amarastii de Jos, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 14205057 in data de
31.07.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bu-
nurilor:container-statie electrica (cabina
SPP) – 3 buc, pret pornire licitatie 2.240 lei/
buc. amplasate la sediul societatii; instala-
tie de irigat prin aspersiune IIA 17 – 16 buc,
pret pornire licitatie 1.890 lei/buc; instalatie
de irigat prin aspersiune IIA 17 – 6 buc, pret
pornire licitatie 1.780 lei/buc;instalatie de
irigat prin aspersiune IIA 17 – 2 buc, pret
pornire licitatie 1.570 lei/buc, amplasate la
diverse persoane fizice din loc. Amarastii
de Jos, sat Ocolna. 10. SC MELPROD COM
SRL  Craiova, str. Campia Islaz, nr. 174, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 2322207 in data
de 1.08.2013, ora 10.00 pentru vanzarea pro-
prietatii imobiliare compusa din teren intra-
vilan 606 mp si cladire brutarie Sc=131,70
mp, nr. cadastral 17600, CF 40003 situata in
Craiova, str. Raului, nr. 72, pret pornire lici-
tatie 188.700 lei. 11. SC  M.R.P. TAXI SRL Cra-
iova, cart. Rovine, bl. D4, sc. 1, ap. 1, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 15675677 in data
de 1.08.2013, ora 13.00 pentru vanzarea
bunului: autoturism in exploatare taxi, mar-
ca Dacia tip SL/LSDAE/LOGAN, nr inmatri-
culare DJ-09-YYB, an fabricatie 2006, pret
pornire licitatie 5.708 lei. Amplasare: sediul
societatii. 12. SC  ESPLANADA  IMPEX  SRL
Craiova, str. Paltinului, bl. 175D, ap. 9, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 8568864, in data
de 1.08.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: statie radio ALINCO DR135T, pret
pornire licitatie 123 lei; taximetru fiscal EC-
TRA  CE67F – 2 buc, pret pornire licitatie
155 lei/buc. Amplasare: sediul societatii. 13.
SC SYMMETRIA  CRV SRL, Craiova, str. N
Titulescu, nr. 28, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 21083017 in data de 2.08.2013, ora
11.00 pentru vanzarea bunurilor: chioscuri
cu termopan pentru difuzare presa 5 buc,
dimensiuni 1,60mx1,95mx2,40m, pret por-
nire licitatie 1.470 lei/buc;  chioscuri cu ter-
mopan pentru difuzare presa 6 buc, dimen-
siuni 1,80mx2,10mx2,40m, pret pornire li-
citatie 1.470 lei/buc; chiosc cu termopan
pentru difuzare presa, dimensiune

2,10mx2,60mx2,40m, pret pornire licitatie
1.605 lei. Preþurile  nu includ TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite
pentru vânzare, mentionate mai sus. Invi-
tãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunuri-
lor sã se prezinte la termenele de vânzare,
la locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei urmã-
toarele documente: ofertadecumpãrare;
dovada plaþii taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie bancarã,taxa de participare  repre-
zintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN  RO32TREZ
291.50.67XXX005065,cod fiscal 4416952
deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC; pen-
tru persoanele juridice strãine, actul de în-
matriculare tradus in limba românã; pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emi-
sã de organele fiscale cã nu au obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea (Consiliul Lo-
cal ºi Administraþia Financiarã în raza cãro-
ra se aflã domiciliul sau sediul ofertantu-
lui), urmând sã se prezinte la datele stabili-
te pentru vânzare si la locul fixat in acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat  poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competentã în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevede-
rile art.172-173 din OG nr. 92/2003, republi-
catã cu modificãrile si 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 in 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 decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie
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 platit preþul. Potivit
dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003, rep, cu modificarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de
executare silita, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informatii supli-
mentare va puteþi adresa A.F.P.M.-Craiova,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.
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OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioa-
sã pânã în 45 ani pen-
tru îngrijire copii în Ita-
lia. Ofer 500 Euro. Te-
lefon: 0764/637.101.
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pava-
je, hidroizolaþii, termoi-
zolaþii, zidãrii, finisaje.
Telefon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Te-
lefon: 0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.

Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
VÂND casã, sat Glod,
com. Þuglui. 0251/
350.114.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
VÂND teren intravilan
800 mp Catargiu, str.
Dobrogea 45Euro/mp.
Telefon: 0769/197.113.
VÂND teren intravilan
1.800 mp, com. Iºalni-
þa. Telelon: 0761/
862.536.
 PARCELE 400 mp,
Podari, între case, în
construcþii, utilitãþi, preþ
8 Euro/mp, neg. Tele-
fon: 0765/680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã
Telefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL
(Parc) preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avantajos.
Telefon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Anunþul tãu!
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 proiectul
„Umplere ºi reconstrucþie ecologicã am-
plasament batal Gherceºti, jud. Dolj”,
amplasat în comuna Gherceºti, jud. Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de 12
– 18.07.2013, între orele 9-14, precum ºi
la adresa de internet: http//arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 18.07.2013.

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.
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Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renova-
rea unei case + anexe.
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. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, în-
scrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Ofertã specialã -
Vând þiglã ELPRECO
500 de bucãþi. Tele-
fon: 0764/637.101.
Vând sãpun de casã
15 kg 8 lei/ kg, 2 dami-
gene 10-15 litri 15 lei /
buc. Telefon: 0761/
355.869.
VÂND viþei pentru tã-
iere. Telefon: 0761/
090.063.
Vând presã de balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50
vedre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon. 0751/
403.323.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
picior (ciupercã) preþ
negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.

Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.

Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plast ic  º i  tab lã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde resta-
urantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz
ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închiriere
spaþiu pretabil foarte
bine pentru Cabinet
Medical sau sediu fir-
mã. Telefon: 0729/
884.757.

Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere semi-
decomandat Calea
Bucureºti, etj. 2, tot
confortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0785/080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut ju-
mãtatea. Sunã-mã:
0754/630.012.

DIVERSE
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Promoþia anului 1979
a Colegiului Naþional
Elena Cuza, secþia
uman, anunþã aniver-
sarea a 34 de ani de
la absolvire. Relaþii la
telefon: 0766/656.844
– doamna Marinica
Paºoi.
Ofer gratis gospodãrie
ºi teren unei persoa-
ne (familii) nevoiaºe
dar serioase sã ºtie sã
o întreþinã ºi admnis-
treze. Telefon: 0351/
809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.

COMEMORÃRI
Astãzi se împli-
nesc 21 ani de la
trecerea în nefiin-
þã mult prea de-
vreme a celei care
a fost scumpa
noastrã mamã,
respectiv bunicã
ELENA MARIÞA.
Pentru dãruirea
cu care ne-a cres-
cut ºi educat  îi
purtãm o veºnicã

r e c u n o º t i n þ ã .
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace! Eleonora ºi
Marius Baboº.



14/cuvântul libertãþii joi, 18 iulie 2013sp   rt

Marþi

Levadia Tallinn (Est) – PANDURII 0-0

Astãzi

PETROLUL – Vikingur Gota (Fer)

ASTRA – Omonia Nicosia (Cip)

FK Ventspils (Let) – Jeunesse d’Esch (Lux)

Irtysh Pavlodar (Kaz) – Siroki Brijek (Bos)

Dila Gori (Geo) – Aalborg BK (Dan)

ªahtior Soligorsk (Blr) – Milsami-Ursidos (Mol)

Qarabag Agdam (Azb) – Piast Gliwice (Pol)

Mladost Podgorica (Mun) – FK Senica (Slc)

Dinamo Minsk (Blr) – Lokomotiva Zagreb (Cro)

FC Honka (Fin) – Lech Poznan (Pol)

Skonto Riga (Let) – Slovan Liberec (Ceh)

Beroe Stara Zagora (Bul) – Hapoel Tel Aviv (Isr)

Zrinjski Mostar (Bos) – Botev Plovdiv (Bul)

IFK Goteborg (Sue) – FK Trencin (Slc)

Tromso IL (Nor) – Inter Baki (Azb)

Maccabi Haifa (Isr) – Khazar Lankaran (Azb)

IL Hodd (Nor) – FK Aktobe (Kaz)

Anorthosis Famagusta (Cipru) – Gefle IF (Sue)

Cernomoreþ Odesa (Ucr) – Dacia Chiºinãu (Mol)

Stomsgodset IF (Nor) – Debreceni VSC (Ung)

Rosenborg BK (Nor) – St. Johnstone (Sco)

Malmo FF (Sue) – Hibernian FC (Sco)

FC Thun (Elv) – Chikhura Sachkhere (Geo)

Valletta FC (Mal) – FC Minsk (Blr)

Differdange 03 (Lux) – FC Utrecht (Ola)

KS Kukesi (Alb) – FK Sarajevo (Bos)

FK Jagodina (Srb) – Rubin Kazan (Rus)

Zalgiris Vilnius (Lit) – Pyunik Erevan (Arm)

Sparta Praga (Ceh) – BK Hacken (Sue)

AO Xanthi (Gre) – Linfield FC (Irl. N)

Hajduk Split (Cro) – FK Turnovo (Mac)

Steaua roºie Belgrad (Srb) – IB Vestmannaeyja (Isl)

Vojvodina Novi Sad (Srb) – Honved Budapesta (Ung)

Trabzonspor (Tur) – Derry City (Irl. N)

Olimpija Ljubljana (Sln) – MSK Zilina (Slc)

Slask Wroclaw (Pol) – Rudar Pljevlja (Mun)

HNK Rijeka (Cro) – Prestatyn Town (ÞG)

Breidablik UBK (Isl) – Sturm Graz (Aus)

KR Reykjavik (Isl) – Standard Liege (Bel)

Cristi Pustai (foto) a creat la Pandurii o
formaþie ce paseazã simplu, creazã superio-
ritate pe faza de atac, iar de cele mai multe
ori face ºi spectacol. Aºa a fost ºi joi, la de-
butul gorjenilor în Europa, în fief-ul Leva-
diei Tallinn, numai cã fãrã efect pe tabela de
marcaj (0-0), deºi ocazii au fost cu carul.

Pandurii au început sã-ºi toace adversarii
încã din start. Douã minute trecuserã pânã
când tânãrul Ciucur a centrat în careu, iar
Matulevicius a ratat þinta din patru metri. ªase
minute mai târziu, Nistor a trimis o „ghiu-
lea” de la 25 de metri, însã balonul a trecut
milimetric pe lângã transversalã. Alte ºase
minute, o nouã ocazie! Risipitã tot de Matu-
levicius, care s-a pierdut cu firea ºi l-a luat
la þintã pe portarul advers.

Cu un sfert de orã înainte de finalul pri-
mei reprize, Eric ºi Nistor au combinat per-
fect, ultimul fiind blocat exact în momen-

tul ºutului de fundaº al Le-
vadiei. Pânã la pauzã, Nistor
ºi-a mai trecut în cont un ºut
periculos, iritându-ºi la cul-
me profesorul.

De la cabine s-a ieºit cu
aceeaºi determinare, dar ºi
cu aceeaºi imprecizie!

La pupitru, tot Matulevi-
cius (54): ratare monumen-
talã din patru metri, cap în
plasa lateralã. Imediat a apã-
rut ºi prima ocazie importan-
tã a gazdelor, Mingote res-
pingând în corner „bomba”
lui Kaljumae. 

Înapoi la poarta balticilor,
cipriotul Paraskevas (73) a
trimis balonul în bara trans-
versalã. La rând Momcilovici,

care dupã o cen-
trare pe ºase me-
tri l-a nimerit fix pe portarul es-
tonian. Finalmente, Eric a ratat o
“liberã” de la 16 m ºi totul se va
decide la Târgu Jiu, joia viitoare.
Pandurii: Mingote – Ungu-

ruºan, Da Silva, Paraskevas,
Momcilovici – Anton (Buleicã
65), Breeveld – Ciucur (Brata
65), Eric, Nistor – Matulevicius
(Lemnaru 77).

Eric promite revanºa:
„La Târgu Jiu va fi alt meci”
La finalul partidei, Eric de Oli-

veira, jucãtor venit în aceastã varã la Tg.
Jiu de la Gaz Metan Mediaº, s-a arãtat ne-
mulþumit de ratãrile din dreptul echipei sale,
menþionând, totodatã, cã la Tg. Jiu va fi alt
meci, iar calificarea va fi tranºatã.

„Le-am fãcut mare portarul. Am avut
ocazii mari ºi multe. Oricum la Tg. Jiu va
fi alt meci. Vom juca pe teren propriu ºi
vom avea publicul de partea noastrã, iar
calificarea va fi tranºatã. Sunt convins cã
pânã sãptãmâna viitoare antrenorul va re-
media problemele din meciul tur. S-a
vãzut cã avem multe noutãþi în lot”, a
declarat Eric.

Pandurii, remizã cu gust amar în EstoniaPandurii, remizã cu gust amar în EstoniaPandurii, remizã cu gust amar în EstoniaPandurii, remizã cu gust amar în EstoniaPandurii, remizã cu gust amar în Estonia

LIGA EUROPA – TURUL II PRELIMINAR – MANªA ÎNTÂI

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Tehnicianul Petrolului Ploieºti,
Cosmin Contra, a declarat, ieri, cã
meciul cu Vikingur (Insulele Feroe) din
turul doi preliminar al Ligii Europa
poate fi uºor sau
greu, în funcþie de
jocul echipei sale ºi
de respectul pe care
îl vor arãta adversa-
rului.

„Jucãm împotriva
unui adversar inferior
nouã, dar e o echipã
care aleargã, luptã
pentru minge. Aºtept
ca bãieþii sã înþeleagã
cã nici un adversar
nu e inferior pânã nu
îþi faci treaba bine.
Poate fi un meci uºor
sau unul greu,
depinde de cum
jucãm ºi respectãm
adversarul. Am
încercat sã-i fac sã vadã cã trebuie sã
intre pe teren cu gândul la victorie. I-
am avertizat cã dacã vreunul nu face în
teren ce-i spun, îl scot afarã, indiferent
de nume. Îi vãd bine pe bãieþi, motivaþi
sã treacã de acest tur. Sperãm sã
ajungem în play-off-ul Ligii Europa
(n.r. turul IV), acesta este obiectivul
meu ca antrenor. Dacã ajungem în

grupe, este cu atât mai bine. Mã aºtept
sã jucãm bine, sã jucãm fotbal, sã avem
o atitudine bunã. Dacã vom face acest
lucru, sunt sigur cã vom câºtiga ºi ne

putem asigura calificarea încã din tur.
Dacã mâine credem cã vom intra pe
vârfuri ºi vom avea meciul uºor, atunci
vom avea o surprizã”, a declarat
Contra.

În absenþa lui Bolkila, care nu s-a
mai prezentat la echipã deºi e trecut pe
lista FIFA, tehnicianul a menþionat cã
singura variantã pentru atac la meciul

din aceastã searã este Younes Hamza.
El a subliniat cã plecãrile lui Adrian

Cristea ºi Marian Cristescu (n.r. le-au
fost reziliate contractele) nu vor afecta

evoluþia echipei sale:
“Am fost de acord cu
aceste plecãri, asta
înseamnã cã nu vor
afecta meciul de mâine
(n.r. azi)”.

Pentru a-ºi câºtiga
dreptul de a juca cu
Petrolul, Vikingur a
trecut în turul întâi,
într-o mare surprizã, de
finlandezii de la Inter
Turku, 1-1 (a) ºi 1-0
(d). Vikingur, echipã
clasatã actualmente pe
locul 8 în Feroe (dupã
15 runde), într-un
campionat ce adunã 10
echipe, a terminat
sezonul trecut pe locul

5, calificându-se în EL din postura de
câºtigãtoare a Cupei, cuceritã în dauna
campioanei Streymur.

A treia reprezentantã a României în
competiþie, Astra Giurgiu, va întâlni tot
azi, ºi de asemenea acasã (Digi 2, ora
21:30), pe ciprioþii de la Omonia Nico-
sia. Meciul se va disputa pe Arena
Naþionalã.

Contra: „Îi vãd motivaþi pe bãieþi.
Sperãm sã ajungem în play-off”
Petrolul – Vikingur, astãzi, ora 20:00, Digi 1

Manºa secundã se va disputa în 25 iulie.
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Steaua a debutat perfect în noul
sezon european! “Militarii” nu le-au
oferit nici o ºansã, marþi searã, celor
de la Vardar, administrându-le mace-
donenilor un sec 3-0. Rezultat blând
comparativ cu ce s-a petrecut în iar-
bã, unde roº-albaºtrii au dictat ritmul
din primul pânã în ultimul minut, tre-
cându-ºi în cont nu mai puþin de 14

Steaua a fãcut instrucþie cu VSteaua a fãcut instrucþie cu VSteaua a fãcut instrucþie cu VSteaua a fãcut instrucþie cu VSteaua a fãcut instrucþie cu Vardarardarardarardarardar
Primul pas spre grupe!

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II PRELIMINAR – MANªA ÎNTÂI

Marþi

STEAUA – Vardar Skopje (Mac) 3-0
Viktoria Plzen (Ceh) – Zeljesnicar Sarajevo (Bos) 4-3
BATE Borisov (Blr) – ªahtior Karagandy (Kaz) 0-1
Dinamo Tbilisi (Geo) – EB / Streymur (Fer) 6-1
Sheriff Tiraspol (Mol) – Sutjeska Niksici (Mun) 1-1
FK Ekranas (Lit) – FH Hafnarfjardar (Isl) 0-1
Fola Esch (Lux) – Dinamo Zagreb (Cro) 0-5
Birkirkara FC (Mal) – NK Maribor (Slv) 0-0

Asearã, dupã închiderea ediþiei

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

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

oportunitãþi clare. Nici mãcar una, în
schimb, în dreptul lui Vardar.

Tãnase (12) a deschis scorul pe
Arena Naþionalã, decarul stelist re-
luând cu latul, din suprafaþa de pe-
deapsã, o minge ricoºatã din barã,
dupã un ºut al zvârlugii Adi Popa. 2-0
a fãcut Mihai Pintilii (21), cu o lovitu-
rã de cap, la colþul lung, dintr-un cor-
ner executat perfect de Bourceanu,
pentru ca scorul final sã fie stabilit
chiar înainte de “odihnã” (45+1), când
o altã reluare în barã a lui Adi Popa a
ricoºat din nou fericit, în spatele goal-
keeper-ului macedonean, care n-a mai
putut evita autogolul.

Recenta achiziþie a Stelei, italianul
Piovaccari, a dezamãgit iarãºi, la fel
ca în Supercupa cu Petrolul. Aruncat
în luptã de Reghecampf la finele unei
ore de joc, atacantul venit din Serie
B, de la Grosseto, nu s-a remarcat
decât prin imprecizia la finalizare, iro-
sind douã ºanse rarisime (65, 75).

Steaua a utilizat urmãtoarea echi-

pã: Tãtãruºanu – Georgievski, Szu-
kala, Chiricheº, Latovlevici – Bour-
ceanu, Pintilii – Popa, Stanciu (Iancu
56), Tãnase (Tatu 68) – Nikolici (Pi-
ovaccari 60).

Returul e programat marþea viitoa-
re, de la ora 21:45, în direct la Pro TV.

Evoluþia roº-albaºtrilor,
lãudatã de UEFA

Site-ul UEFA a dedicat un amplu
articol victoriei de pe Arena Naþionalã
elogiind jocul roº-albaºtrilor.

„Steaua trece de Vardar în stil
mare. Campioana României a avut o
misiune uºoarã în faþa echipei din fos-
ta Iugoslavie reuºind sã înscrie de trei
ori în prima reprizã.

Golurile lui Tãnase ºi Pintilii, plus
autogolul lui Pavlovic au adus Stelei
victoria cu numãrul 100 din 265 de
meciuri în competiþiile europene. Var-
dar are un munte de urcat în returul
de la Skopje. A fost un meci în care
oamenii lui Reghecampf au dominat
încã din startul partidei, oaspeþii fiind
obligaþi la o defensivã disperatã”, a
notat site-ul dorului continental.

Digi Sport 1

20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Petrolul – Vikingur.

Digi Sport 2

12:00 – TENIS – Turneul de la Bastad (Suedia): ziua a 3-a / 21:30 –
FOTBAL – Liga Europa: Astra – Omonia Nicosia.

Digi Sport 3

9:00, 17:00, 18:30 – VOLEI PE PLAJÃ (Oradea).

Dolce Sport 1

12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Hamburg (Germania): ziua a 4-a.

GSP TV

21:00 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa a 12-a.

Eurosport

13:15 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 18-a (Gap-Alpe d’Huez) /
18:45 – ATLETISM – CE de juniori, Rieti (Italia) / 21:30 – FOTBAL (F)
– Campionatul European, faza grupelor (în Suedia): Franþa – Anglia.

Eurosport 2

21:30 – FOTBAL (F) – Campionatul European, faza grupelor:
Rusia – Spania.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII
ÎN DIRECT

Campioana Angliei, Manchester United, a
respins o ofertã de la Chelsea, care dorea sã-l
achiziþioneze pe atacantul Wayne Rooney, a
anunþat presa englezã apãrutã ieri.

Tabloidul Daily Mail, agenþia de presã Associa-
tion Press ºi canalul de televiziune Sky Sports News
au oferit aceastã informaþie.

În schimbul lui Rooney, Chelsea a propus 11,5
millioane de euro plus pe Juan Mata sau David Luiz.

Rooney, 27 de ani, a fost în centrul speculaþiilor
privind o posibilã plecare de pe “Old Trafford”,
dupã ce a solicitat sã fie transferat chiar înaintea de
retragerea lui Alex Ferguson (n.r. luna mai).

Sãptãmâna trecutã, antrenorul lui Chelsea, Jose
Mourinho a mãrturisit cã este interesat de Roo-
ney, afirmând cã-i place “mult, mult” internaþio-
nalul englez.

La rândul sãu, tehnicianul “diavolilor”, David
Moyes, a repetat cã Rooney nu este de vânzare.

United a refuzat o ofertã de la Chelsea pentru Rooney

Cale liberã pentru Raul Rusescu. Atacantul român a primit,
ieri, ºi o veste bunã, dupã ce sãptãmâna trecutã în lotul Sevil-
lei erau nu mai puþin de opt atacanþi. Clubul andaluz ºi-a vân-
dut golgheterul de sezonul trecut, Alvaro Negredo semnând
cu Manchester City, pentru 28 de milioane de euro. În schimb,
Kevin Gameiro, de la PSG, este foarte aproape de a se alãtura
lotului Sevillei, sub formã de împrumut pentru un an

Transferul lui Negredo în Insulã a venit la doar o zi dupã
debutul lui Rusescu în tricoul Sevillei. Atacantul a fãcut un
meci bun chiar dacã nu a reuºit înscrie împotriva celor de la
San Fernando (4-1). Golurile au fost marcate de Reyes (2)
ºi Marko Marin (2).

Negredo, vândut de Sevilla la City
Veste bunã pentru Rusescu!

„Sunt mulþumit de joc, ne-am
impus ritmul, am creat foarte
multe ocazii. Cei de la Vardar
aproape cã nu au existat pe te-
ren, un adversar care nu se ridi-
cã la nivelul nostru. Ne-am cre-
at o opþiune importantã pentru
retur. Steaua a fost foarte bunã,
am reuºit sã facem ceea ce ne-
am dorit, am impus ritmul, cred
cã nimeni nu are ce sã ne repro-
ºeze. Trebuia sã mai marcãm, dar
eu sunt mulþumit ºi aºa”.

Laurenþiu Reghecampf –
tehnician Steaua.

„Au deschis scorul foarte ra-
pid. Din pãcate pentru noi, nu am
putut bloca jocul Stelei, cu toate
cã am încercat sã îi citim.

Au fost echipa mai bunã, îi
felicitãm. Trebuie sã corectãm
greºelile tactice pentru a fi un
concurent serios în retur. Îmi fe-
lict jucãtorii, care au încercat pe
cât posibil sã facã faþã Stelei.
Acum, românii sunt favoriþi cerþi
la calificare”.

Blagoja Milevski – antrenor
Vardar.
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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)

După o săptămână de pregăti-
re în cantonamentul de la Mogo-
şoaia, CS Universitatea Craiova a
disputat ieri dimineaţă primul meci
amic al, contra divizionarei a tre-
ia, Fortuna Poiana Câmpina. În tri-
bunele de la Buftea s-au strâns
ceva mai mult de o sută de spec-
tatori, printre ei şi finanţatorii gru-
pării din Bănie, inclusiv sponso-
rul George Brăiloiu, dar  şi oficia-
lii Pavel Badea şi Ioan Codoban.
Partida a fost împărţită în două
reprize de câte o oră, iar la f inal
alb-albaştrii s-au impus  cu 3-2,
după c e prahovenii c onduceau
după prima jumătate de oră c u 2-
0. Pentru ec hipa lui Eric Lincar
au marcat Albert Voinea, cu o re-
luare simplă din faţa porţii în mi-
nutul 58, Ionuţ Stancu,  ac es ta
transformând impecabil în minu-
tul 90 o lovitură liberă de la 25 de
metri, iar atacantul senegalez Ous-
mane Gueye a stabilit sc orul f inal
reluând centrarea aceluiaşi Stan-
cu, în minutul 110. Pentru ec hipa
din Bănie,  aflată încă în perioada
de c onturare a lotului de jucători,
au evoluat şi ultimii sosiţi, Dra-
goş Dragalina şi Albert Voinea,
ambii fiind jucători de profil ofen-
siv. Dragalina are 25 de ani şi a
jucat la FC Olt, CS Turnu Seve-
rin ş i CS Mioveni, în timp ce Al-

Amariei îşi pregăteşte echipa la Eforie Nord
SCM Craiova dispută primele amicale

la Trofeul „Maramureş”

Echipa de handbal feminin SCM Craiova se află în
această perioadă, până pe 25 iulie, într-un stagiu de
pregătire în staţiunea Eforie Nord, în care antrenoarea
Carmen Amariei insistă cât mai mult pe antrenamentele
fizice. Amariei mai are o singur transfer de rezolvat, un

inter fiind aşteptat să se alăture lotului caiovean.
„Suntem într-o perioadă în care contează foarte
mult pregătirea fizică. Sunt foarte mulţumită de
cum răspund fetele la programul de antrenamen-
te. Tot lotul pe care îl am la dispoziţie este apt şi
este lucrul care mă bucură cel mai mult. Această
pregătire fizică, care este pe primul plan în aceas-
tă perioadă, este urmată şi de pregătirea specifică.
Avem aici la dispoziţie şi o sală în care începem să
face şi pregătirea specifică. Suntem în continua-
re, în căutări, pentru un inter, şi aşteptăm turneul
de la Baia Mare” a declarat Amariei. În perioada
02–03 august, SCM Craiova participă, la Baia Mare,
la  cea de-a XIV-a ediţie a Trofeului „Maramu-
reş”, alături de formaţii de valoare precum vice-
campioana României, gazda HC Baia Mare, DVSC

Fórum Debrecen (Ungaria), Jolidon Cluj, Iuventa Mi-
chalovce (Slovacia) şi HC Zalău. Vineri, 2 august, SCM
Craiova va întâlni pe Mihalovce de la ora 9 şi pe HC
Zalău, de la ora 13, urmând ca sâmbătă, 3 august, să
aibă loc meciurile de clasament.
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Universitatea Craiova –
Fortuna Poiana Câmpina 3-2

Au marcat: Voinea 59, I. Stancu 90, Gueye 110 / Oară (40), Antohi
(53)

Stadion: Buftea, spectatori: 100.

Universitatea: Brac - M. Cârjă, Ljubinkovici, B. Scarlat, Velcovici - Ad.
Ionescu, Câju, Precup, C. Ganea - Al. Voinea, Bardu. Antrenor: Erik Lin-
car. Au intrat pe parcurs: Gherasim - R. Gado, Gorovei, Remeş, Chirciu,
Ousmane Gueye, Amet, L. Pârvu, Fl. Pârvu, Dragalina, Fl. Pătraşcu, I.
Stancu, Trestenicu.

Fortuna: Măstăcan - C. Gheorghe, M. Marin, Muşuroaia, M. Mureşan
- M. Petrescu, Cioinac, Minciună, Buhuşi - Oară, Chelaru. Antrenor:
Stelian Gherman. Au mai jucat: Petean, Morariu, Caramalău, Schuller,
Cr. Matei, Stăncescu, Negură, Crosman, T. Tothăzan, S. Tothăzan, An-
tohi, Butoi.

Au arbitrat: Adrian Illyeş, Cătălin Popovici, Roxana Bănăseanu

bert Voinea are 22 de ani,  es te
produs al clubului Pandurii Târgu
Jiu şi a fost împrumutat la Gloria
Bistriţa ş i Damila Măciuca. Aflaţi
în pregătire cu Universitatea,  Bu-
huşi şi Cioinac au fost văzuţi la
lucru de Erik Lincar,  dar în for-
maţia adversă, pentru care au şi
evoluat în sezonul trecut, în care
Fortuna Brazi,  cum se numea
atunc i, a ratat promovarea la li-
mită, în faţa braşovenilor  de la
Unirea Tărlungeni.

Vin jucători în pregătire
aproape zilnic

Ştiinţa a înc eput în poartă cu
goal-keeper-ul sârb Brac, care a
evoluat în prima ligă de peste
Dunăre, la Hajduk Kula. El es te
şi cel care a primit ambele go-
luri,  în prima repriză. Fundaş
dreapta a fos t utilizat un jucător
care are experienţa Ligii I,  Mari-
an Cârjă,  iar unul dintre stoperi a
fost Ljubinkovic,  ambii trecând
pe la Oţelul şi Petrolul, echipe cu
care a colaborat intens  impresa-
rul Ioan Codoban. Cei doi mijlo-
caşi centrali au fost Precup şi
Câju, doi fotbalişti cu experienţă
la nivelul eşalonului sec und, la
Alro Slatina, respectiv Delta Tul-
cea. Printre cei mai activi juc ă-

tori au fost doi veterani ai lotu-
lui, c raiovenii Velcovic i şi Ionuţ
Stancu. Al doilea a marc at un gol
şi a fost coautor la ultimul, reu-
şit de Ousmane Gueye,  fratele lui
Mansour, c are a impresionat şi
el la prima prezenţă în tr ic oul
Ştiinţei.  Rezervă de portar es te
Mihai Gherasim, care are 20 de
ani şi este fiul fostului portar al
Craiovei ş i al Stelei, Daniel Ghe-
rasim.  Tânărul goal-keeper şi-a
terminat junioratul la formaţia en-
gleză Northampton, iar anul tre-
cut a fost în lotul celor de la ACS
Poli Timişoara, formaţie care a
promovat în Liga I. Altă noutate
faţă de juc ătorii anunţaţi iniţial în
lotul de la Mogoşoaia este funda-
şul Florin Pătraşcu, acesta înce-
pând sezonul precedent la CS
Turnu Severin şi a mai evoluat la
Farul,  Delta Tulc ea, As tra ş i
CSMS Iaşi, echipe c are colabo-
rează şi ele cu Ioan Codoban. Un
alt nume nou verific at de Lincar
a fost Valericu Trestenicu, un mij-
locaş  de 20 de ani format la Glo-
ria Bistriţa. De asemenea, în pre-
gătiri cu Univers itatea se află un
alt jucător  sârb, care va fi testat
în zilele următoare. Urmărul meci
amical al craiovenilor este progra-
mat mâine, contra echipei din Liga
a III-a, CS Baloteşti.


