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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu, dacă aş fi profesor, Popes-
cule, pe cei care dau “bac”-ul, pe
lângă întrebările din bilet, i-aş în-
treba de ce vin îmbrăcaţi de parcă
ar veni la discotecă.

Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie / 3

actualitate / 5

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

Primarul comunei Ţuglui, Paulică Neagoe, împreu-
nă cu alte trei persoane, administratori ai unor socie-
tăţi comerciale din Dolj şi Olt, au fost reţinuţi, în cur-
sul zilei de joi, de poliţiştii Serviciului de Investigarea
Fraudelor Dolj, fiind acuzaţi de abuz în serviciu contra
intereselor publice în formă calificată, complicitate la
abuz în serviciu, fals şi uz de fals. Din cercetările oa-
menilor legii a reieşit că primarul comunei Ţuglui a
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naachiziţionat mai multe bunuri de la
câteva societăţi comerciale, la preţuri
mult peste valoarea de piaţă, prejudi-
ciul creat în acest fel bugetului local,
în perioada 2008 – 2012, fiind estimat
la 450.000 de lei. Ieri după-amiază, cei patru au fost
prezentaţi Judecătoriei Craiova, iar magistraţii le-au
emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Primăria Craiova
face ordine pe
domeniul public

Autorităţile  locale  amenin-
ţă cu amenzile toate societă-
ţile  care sparg s trăzile şi
uită apoi să mai refacă
asfaltul în urma lor. Primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vas i-
le scu, e ste decis  să aplice
această regulă chiar dacă a
început-o cu sancţionarea
directorilor din subordine,
managerii de  la CAO şi
Termo Craiova fiind amen-
daţi deja de  două ori pentru
această neglijenţă.

Primarul din Ţuglui, arestat
pentru abuz în serviciu
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Craiova
îl revendică
pe poetul

Adrian
Păunescu
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Firma americanã Kellogg Brown & Root
Services Inc. (KBR) a anunþat într-un comu-
nicat, pe site-ul Wall Street Journal (WSJ),
cã a obþinut un contract în valoare de 134
milioane dolari de la Corpul de Ingineri al
Armatei americane în Europa, pentru a con-
strui instalaþiile primului sistem de apãrare
antirachetã în Europa, la Deveselu. „Siste-
mul de apãrare antirachetã AEGIS Ashore,
localizat pe un teren de aproximativ 108 hec-
tare, va contribui în mod substanþial la oferi-
rea unei protecþii teritoriilor europene din
partea NATO, inclusiv României”, se aratã în
comunicat. Firma subliniazã în continuare cã
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„În dimineaþa zilei de 19 iulie a.c.,
a fost predat Poliþiei Române dom-
nul Omar Hayssam. Aducerea sub
autoritatea instituþiilor statului ro-
mân pentru a-ºi ispãºi pedeapsa cu
închisoarea de 20 de ani pentru acte
de terorism în cazul celor trei jurna-
liºti români rãpiþi în Irak, stabilitã de

aceasta va fi prima instalaþie AEGIS Ashore
operaþionalã, o variantã la sol a sistemului
de apãrare antirachetã balisticã AEGIS insta-
lat la bordul navelor Marinei americane. Con-
tractul presupune ca KBR sã mute structura
unei clãdiri de patru etaje, în care va fi insta-
lat un radar, de pe Coasta de Est a Statelor
Unite în România. De asemenea, firma anun-
þã cã va construi în România diverse instala-
þii ºi infrastructura necesarã susþinerii siste-
mului AEGIS, inclusiv drumuri, clãdiri pentru
asistenþã, comunicaþii, securitate ºi utilitãþi.
KBR se prezintã pe site (kbr.com) ca o com-
panie internaþionalã de inginerie, construcþii

ºi servicii care susþine energia, hidrocarburi-
le, energia electricã, infrastructura industria-
lã ºi civilã, serviciile guvernamentale ºi pie-
þele comericale. ªi Pentagonul a anunþat, la
10 iulie, pe site, cã firma KBR a câºtigat lici-
taþia pentru construirea sistemului de apãra-
re antirachetã la baza aerianã de la Deveselu.
„Kellogg Brown & Root Services Inc., cu
sediul în Arlington (Virginia, est), a obþinut
un contract ferm cu preþ fix (...) în valoare
maximã de 134.151.953 dolari (peste 102,8 mi-
lioane euro) pentru dezvoltarea ºi construi-
rea unui sistem de apãrare antirachetã la De-
veselu, în România. (...) Lucrãrile vor fi efec-

tuate în România ºi la Morrestown, în New
Jersey (nord-est)”, preciza Pentagonul. Con-
tractul include construirea instalaþiei de lan-
sare a rachetelor, clãdirea pentru radarul AE-
GIS, rezerve de carburant pentru generatoare,
clãdiri de comandament, stocare ºi transmisi-
uni, construirea zonei de locuit ºi crearea de
sisteme de securitate fizicã (intrãri, perimetre).
România a acceptat instalarea pe teritoriul sãu
a acestei baze, în cadrul scutului american
antirachetã în Europa, în septembrie 2011. Baza
ocupã un teren de aproximativ 175 de hectare
ºi în ea vor fi staþionaþi aproximativ 200 de
militari ºi tehnicieni americani.

instanþele româneºti, este rezultatul
unor activitãþi complexe, desfãºurate
timp îndelungat de instituþiile de si-
guranþã naþionalã ale statului ro-
mân”, a anunþat purtãtorul de cu-
vânt al preºedintelui Bãsescu într-
un comunicat de presã. „Adminis-
traþia Prezidenþialã înþelege intere-
sul presei pentru acest subiect ºi
dorinþa de a cunoaºte detalii legate
de operaþiunea de aducere în þarã a
domnului Omar Hayssam, dar subli-
niazã faptul cã detalii suplimentare
nu pot fi fãcute publice”, se mai ara-
tã în comunicatul purtãtorului de cu-
vânt. Care menþioneazã ºi mulþumi-
rile ºefului statului pentru instituþii-
le statului ºi ofiþerii de poliþie care,
„timp de mai bine de 5 ani, au urmã-
rit cu tenacitate” aducerea în þarã a
lui Hayssam.

Ponta: Rolul preºedinþiei aici a
fost de a da comunicatul

Serviciile de informaþii ºi ministe-
rele Apãrãrii, de Externe, Interne ºi
Justiþie sunt instituþiile care au mun-
cit pentru ca Hayssam sã fie adus în
România, a declarat premierul Ponta,
arãtând cã el nu cunoaºte ºi vreun
rol al Preºedinþiei, dar a adãugat ime-
diat, ironic: „Ba da, a dat comunica-

tul de presã”. „La televizor o sã ve-
deþi o groazã de oameni care vorbesc
de acest caz, eu vã spun cine a mun-
cit ca sã se întâmple acest lucru”, a
explicat acesta presei. Întrebat de
jurnaliºti dacã între România ºi Siria
existã un tratat de extrãdare, premie-
rul a rãspuns cã „nu, de aceea toate
operaþiunile din punct de vedere ju-
ridic vor fi comunicate de Ministerul
Justiþiei ºi Parchet. Noi am pus în
aplicare o decizie judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã”. Ulterior,
acesta a revenit asupra declaraþiei,
precizând cã „am verificat ºi e eroa-
rea mea, avem un acord aprobat a
doua zi dupã învestirea Guvernului,
pe 8 mai 2012. Îmi cer iertare, un jur-
nalist m-a informat între timp”.

Bãsescu nu a confirmat nici una
din informaþiile care au circulat

în mass-media
În replicã la „înþepãtura” premie-

rului, Traian Bãsescu a precizat, ieri
dupã-amiazã, cã Administraþia Prezi-
denþialã a dat comunicatul referitor
la Hayssam deoarece „era vorba de
readucerea în þarã a unui condamnat
pentru terorism, iar terorismul e un
atribut primordial al CSAT - preºe-
dintele CSAT e preºedintele Româ-
niei”. În continuare, ºeful statului a
explicat, pe un ton cât se poate de
categoric, cã „nu confirm, repet, nu
confirm cã Omar Hayssam a fost pre-
luat din Siria. Nu confirm cã a fost
repatriat cu un avion al Armatei. Nu
confirm cã a fost repatriat în baza unui
acord de extrãdare”, adãugând cã nu
este vorba de secretomanie, ci de pro-
tejarea unor informaþii de siguranþã
naþionalã. A dorit sã sublinieze însã
cã „o astfel de operaþiune nu se pu-
tea desfãºura nici într-o zi, nici în trei
luni. A fost un efort al unui colectiv
foarte mic de oameni, care de circa
cinci ani se ocupã de acest proces
de aducere a lui Hayssam în þarã. Am

vãzut ºi întrebarea „De ce dupã ºapte
ani?” (n.r. – a fost adus Hayssam în
þarã). Dintr-un motiv simplu. Când a
plecat nu avea nici un mandat de a
nu pãrãsi þara, nu discut de ce, ºi nu
se ceruse nici un sistem de suprave-
ghere a vreunei instituþii, fie Minis-
terul de Interne, fie SRI. (...) Pentru
instituþiile de forþã ale statului a de-
venit o problemã fundamentalã cã a
fost condamnat pentru terorism, la 20
de ani de închisoare. Aceastã con-
damnare s-a produs în 2008 ºi atunci
a fost obligaþia structurilor de secu-
ritate sã-l aducã acasã, pentru a se
îndeplini dispoziþiile justiþiei.

Jurnaliºtii rãpiþi în Irak
au reacþionat diferit

la aflarea veºtii
Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei

trei jurnaliºti rãpiþi în 2005 în Irak, a
declarat ieri, pentru Mediafax, cã este
surprins de aducerea în þarã a lui Ha-
yssam ºi cã rãmâne de vãzut dacã aces-
ta va vorbi, pentru cã are foarte multe
de spus. „Este o surprizã neaºteptatã,

cel puþin pentru mine. Nu credeam cã
o sã-l aducã cineva în viitorul apro-
piat ºi nici chiar în cel îndepãrtat. (...)
Rãmâne de vãzut dacã acesta va
vorbi, pentru cã are foarte multe de
spus, de la evaziune fiscalã, oameni
politici mânjiþi, terorism, rãpiri, pânã
la trafic internaþional cu armament.
Sunt foarte multe dosare despre care
nimeni nu a mai vorbit dupã fuga te-
roristului”, a declarat Ohanesian. În
schimb, Sorin Miºcoci, care în pre-
zent este cameraman oficial al ºefului
statului, a explicat cã „eram convins
cã o sã se întâmple, nu ºtiam când,
pentru cã preºedintele a promis cã îl
aduce în þarã”. În opinia lui Marie
Jeanne Ion (cel de-al treilea dintre jur-
naliºtii rãpiþi în Irak), exprimatã pen-
tru Mediafax, aducerea lui Hayssam
este „doar un pas normal” într-o so-
cietate civilizatã, ea adãugând: „Îmi
aduc aminte cum era sã mor, aºa cã aº
cam vrea sã ºtiu de ce am ajuns în
situaþia respectivã. (...) ªi, este ade-
vãrat, trebuie sã remarc cã a fost fã-
cutã o promisiune ºi s-a respectat, deºi
foarte puþinã lume credea”.

Omul de afaceri sirian Omar Hayssam a fost pre-
dat Poliþiei Române, ieri dimineaþã, a anunþat purtã-
torul de cuvânt al ºefului statului, Bogdan Oprea, pre-
cizând cã nu se pot oferi în acest moment informaþii
suplimentare. Acesta a fost dus într-un centru de re-
þinere ºi arest preventiv al Poliþiei Române pe baza
celor trei mandate de executare a pedepselor cu în-
chisoare emise pe numele lui, pentru terorism, banc-
rutã frauduloasã ºi înºelãciune, a anunþat IGPR. Pre-
darea are loc la 7 ani dupã ce autoritãþile constatau cã
Hayssam e de negãsit, acesta neprezentându-se la mai
multe termene în procesul în care era judecat. În iu-
lie 2006, Poliþia cerea emiterea unui mandat de ur-

Dupã 7 ani de la fuga din þarã, Hayssam a fost predat ieri Poliþiei Române
mãrire internaþionalã pe numele sãu, iar ºefii SRI, SIE
ºi DGIPI demisionau. Doi ani mai târziu, în 2008,
Hayssam a fost condamnat, în lipsã, la 20 de ani de
puºcãrie, de cãtre ICCJ. Serviciile de informaþii ºi
ministerele Apãrãrii, de Externe, Interne ºi Justiþie
sunt instituþiile care au muncit pentru ca Hayssam sã
fie adus în România, a explicat imediat premierul Vic-
tor Ponta. Ieri dupã-amiazã, într-o declaraþie de pre-
sã susþinutã la Palatul Cotroceni, preºedintele Traian
Bãsescu a precizat cã nu confirmã nici cã Omar Hays-
sam a fost preluat din Siria, nici cã a fost repatriat cu
un avion al Armatei Române ºi nici cã a fost adus în
baza unui acord de extrãdare.
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252 de locuinţe ANL,
scoase la vânzare

Apartamentele
ANL din cartierul
Craioviţa Nouă vor
fi scoase la vânzare
în lunile următoare.
Autorităţile locale
au precizat că
procedura va fi
demarată întrucât
locuinţele cu chirie
au fost trecute,
prin hotărâre de
guvern, din
proprietatea publică
în cea privată a
statului. Preţul de

vânzare al apartamentelor urmează să fie stabilit de consilie-
rii municipali, într-o şedinţă ordinară viitoare. Reprezentanţii
municipalităţii au declarat, ieri, că valoarea locuinţelor va fi
calculată la preţul pieţei, iar la cumpărare vor avea prioritate
actualii chiriaşi care locuiesc de ani buni în aceste blocuri.
Se intenţionează ca toate locuinţele ANL din Craiova, ca şi
cele din ţară, să treacă prin aceeaşi procedură.

LAURA MOÎRLICHE

Calea Bucureşti
s-ar putea numi bulevardul
„Mihai Viteazul”

Banul Craiovei,
Mihai Viteazul,
are statuie, are
festival, dar nu
are o stradă care
să îi poate
numele. Membrii
Sindicatului
Administraţiei
Publice „Forţa
Legii” au ajuns la
concluzia că
numele marelui
voievod nu poate
fi atribuit decât
celei mai impor-

tante artere din municipiu. Aceştia recomandă ca actuala
Calea Bucureşti să îşi schimbe denumire în bulevardul
„Mihai Viteazul”, arătând că drumul către capitala ţării, dar
şi către celelalte capitale istorice – Târgovişte, Iaşi sau Alba
Iulia – nu poate avea decât numele voievodului Mihai
Viteazul. Propunerea a fost înaintată primarului Lia Olguţa
Vasilescu.

LAURA MOÎRLICHE

S-a înfiinţat
Casa Româno-Chineză,
filiala Dolj

Ieri a avut loc
Adunarea Genera-
lă de constituire a
Casei Româno-
Chineze, filiala
judeţeană Dolj. La
eveniment au luat
parte personalităţi
ale vieţii publice
din judeţ, care şi-
au dat acordul
pentru a deveni
membri fondatori
ai filialei. Casa
Româno-Chineză
reprezintă cea mai

importantă structură de promovare a cooperării româno-
chineze şi reuneşte toate asociaţiile şi organizaţiile din
România care au ca principal scop dezvoltarea relaţiilor
bilaterale între cele două ţări, precum şi personalităţi ale
societăţii civile româneşti şi membri ai comunităţii chineze.

ALINA DRĂGHICI

Primăria Craiova impune reguli
stricte societăţilor care lucrează pe
domeniul public. Inclusiv regiile şi
serviciile din subordinea municipa-
lităţi au obligaţia de a reface asfal-
tul în cazul în care lucrările pe care
le fac afectează străzile sau aleile
din Craiova. Primarul Lia Olguţa
Vasilescu a declarat, săptămâna tre-
cută, că această regulă nu va fi
încălcată de nimeni şi
că au fost date deja pri-
mele amenzi pentru ne-
respectarea ei. „Le pu-
nem obligaţie societă-
ţilor să marcheze după
ce au terminat lucra-
rea, să îl aducă la sta-
rea iniţială.  Noi i-am
amendat pe toţi direc-
torii noş tri, pe Con-
s tantin Mitr iţă de la
CAO şi pe Nicolae De-
geratu de la Termo.
Toţi au primit c âte
două amenzi pe zi, în
condiţiile în c are noi
am văzut că ei nu au
remediat”, a declarat
primarul Craiovei.
Există şi gropi... de
probă

Potrivit edilului, per-
formanţa a fost atinsă
cu o groapă apărută în asfaltul de
la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj. Atunci lucrarea de asfaltare a
fost făcută noaptea, în câteva ore,
iar a doua zi nu s-a mai sesizat că
existau probleme în zonă. „Ne-am
luat toate măsurile posibile şi im-
posibile de a-i face pe toţi să înţe-
leagă care este pericolul pentru ce-
tăţeni şi să vină cât mai repede să
remedieze asfaltul”, a mai spus Ol-
guţa Vasilescu. O situaţie specială
este c u cei de la Distrigaz Sud,

Autorităţil e locale ameninţă cu amen-
zil e toate soci etăţil e care sparg străzile
şi uită apoi să mai refacă asfaltul în urma
lor. Primarul Craiovei , Lia Olguţa Va-
sil escu, este decis să apl ice această re-

care nu pot să refacă imediat lu-
crarea de as faltare. După c e au
schimbat o conductă, este nevoie
să se aştepte un timp pentru pro-
be. „Trebuie să aştepte cinci zile
în care mai trebuie să facă nişte
probe de presiune. Şi, din păcate,
nu pot să asfalteze în două ore, aşa
cum le cerem celor de la CAO, de
exemplu”, spun autorităţile locale.

Copacii uscaţi se taie la cerere
Aceleaşi reguli stric te se aplică

şi în cazul copac ilor uscaţi, care
reprezintă un pericol pentru ma-
şinile parcate pe domeniul public.
Edilul Craiovei a spus că, pentru
a fi tăiat un pom care s tă să c adă,
locatarii sunt cei care trebuie să
facă o cerere în aces t sens c ătre
RAADPFL Craiova.  „Cei c are
sunt obligaţi să ses izeze RA-
ADPFL-ul sunt preşedinţii, admi-
nistratorii de la asociaţiile de pro-

prietari. Ei sunt cei care
trebuie să ne trimită ce-
rere pentru un gărduleţ,
băncuţe şi locuri de joa-
că ş i tot ei trebuie să ne
sesizeze unde un pom are
probleme şi să cheme re-
gia.  Vreau să vă spun că
nu există nic i o cerere
care să se f i depus la
RAADPFL pentru pomi
în pericol şi să nu se fi
tăiat pomii respectivi.
Dec i, discutaţi cu aso-
ciaţiile de proprietari”, a
spus  primarul Craiovei.
Olguţa Vasilescu: „Nu
mă implic în problema
licitaţiilor”

Autorităţile susţin c ă,
pe de altă parte, atunci
când se duc să taie un
as tfel copac,  „es te de-
za s tru  naţ ion al,  se

strâng şi fac  miting în faţa blo-
cului că le-am tăiat pomii”. Pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu a pre-
cizat că nu doreş te să se implic e,
în schimb,  în problemele legate
de lic itaţiile care se ţin pentru lu-
crările care se vor face pe do-
meniul public , în special cele le-
gate de asfaltarea străzilor. „Chiar
nu mă implic  absolut deloc în
problema licitaţiilor. Nu vreau să

ştiu c ine participă, cine câştigă,
când sunt lic itaţii.  Le spun doar
colegilor de acolo că avem bani
în buget şi îi rog să organizeze
licitaţiile.  Şi e mai bine aşa, c ă,
de cât să se întâlnească primarul
cu c onstruc torii ş i să aranjeze
nişte luc ruri, mai bine să nu le
ştie”,  a c omentat edilul Craiovei,
întrebat fiind despre s tadiul lic i-
taţiei privind ac ordul-cadru de
asfaltare a s trăzilor  din Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

gulă chiar dacă a început-o cu sancţio-
narea directorilor din subordine, mana-
geri i de l a CAO şi Termo Craiova fiind
amendaţi deja de două ori pentru aceas-
tă neglijenţă.

Primăria Craiova face
ordine pe domeniul public
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã ofiþeri din cadrul Serviciului
de Investigare a Fraudelor Dolj,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 15.00, în apropierea kipermarke-
tului „Billa”. Potrivit poliþiºtilor de la Biroul Rutier Craiova, în urma cer-
cetãrilor fãcute la faþa locului s-a stabilit cã Emil Ilie, de 43 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism Mercedes, înmatriculat în
Italia, pe strada „Maria Tãnase”, la intersecþia cu „Calea Severinului” a
intrat în coliziune cu autoturismul Kia Sorento, condus de Mihaela Po-
pescu, de 40 de ani, din Craiova.

În urma impactului, Kia s-a rãsturnat în intersecþie, iar ºoferiþa ºi fiul
ei, Alexandru, în vârstã de 15 ani, pasager în autovehicul, au fost rãniþi.
Au primit îngrijiri de la medicul de pe ambulanþa SMURD ajunsã la locul
impactului, ulterior fiind transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, pentru investigaþii de specialitate.

În cauzã a fost întocmit dosar penal, cercetãrile fiind continuare sub
aspectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, dupã cum
au declarat reprezentanþii Biroului de presã al IPJ Dolj.Reprezentanþii IPJ Dolj au

anunþat cã, în urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºti din cadrul
Secþiilor de Poliþie 1, 2, 3 ºi 4
Craiova, au fost identificate douã
tinere, Camelia Curte, de 15 ani,
din Craiova, ºi Rodica D. de 17
ani, din Caracal, Olt, care locuieº-
te însã în Craiova, în sarcina cã-
rora s-a reþinut faptul cã sunt au-
toarele furturilor de lãnþiºoare
comise pe 13, 14 ºi 16 iulie a.c.,
în dauna pãrþilor vãtãmate Ortan-
sa U., de 82 de ani, Marieta C.,
de 66 de ani ºi Rodica V., de 58
de ani, toate din Craiova, fapte
aflate în evidenþe poliþiei cu „au-
tori necunoscuþi”, precum ºi a
tentativei de furt asupra pãrþii vã-
tãmate Gheorghiºa G., de 62 de

Mamã ºi fiu, la spital dupãMamã ºi fiu, la spital dupãMamã ºi fiu, la spital dupãMamã ºi fiu, la spital dupãMamã ºi fiu, la spital dupã
un accident petrecut la „Billa”un accident petrecut la „Billa”un accident petrecut la „Billa”un accident petrecut la „Billa”un accident petrecut la „Billa”

Minore de etnie romã cercetate
pentru tâlhãrie în formã continuatã

O craioveancã de 40 de ani ºi fiul ei, în vârstã
de 15 ani, au fost rãniþi într-un accident de circu-

laþie petrecut ieri dupã-amiazã, la intersecþia
strãzii „Maria Tãnase” cu „Calea Severinului”,
dupã ce maºina în care se aflau s-a rãsturnat.

Douã minore de etnie romã sunt cerce-
tate de poliþiºtii craioveni pentru tâlhãrie
în formã continuatã, dupã ce s-a stabilit
cã acestea au lãsat trei craiovence fãrã
lãnþiºoarele de la gât. Din cercetãri a
reieºit cã minorele îºi alegeau victime în
vârstã, pe care le urmãreau pânã în scara
blocului sau în locuri mai retrase, unde le
loveau ºi le smulgeau bijuteriile, fiind
surprinse de o camerã video a unei
unitãþi bancare de pa Calea Bucureºti în
timp ce urmãreau o victimã. Tânãra de 15
ani a fost arestatã preventiv pentru 15 zile,
iar partenera ei este cãutatã de poliþiºti
întrucât a fugit de la domiciliu.

ani, din aceeaºi localitate, faptã
comisã la data de 17 iulie a.c..

Poliþiºtii au prins-o pe Camelia
Curte ºi, având în vedere vârsta
acesteia, a fost prezentatã la IML
Craiova în vederea efectuãrii ex-
pertizei medico-legale psihiatrice,
ocazie cu care comisia constitui-
tã a stabilit cã minora a avut dis-
cernãmântul faptelor sale ºi con-
secinþelor lor.

“În urma probatoriului adminis-
trat de colectivul de poliþiºti con-
stituit în cauzã a fost dispusã în-
ceperea urmãririi penale împotri-
va fãptuitoarei sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de tâlhãrie în for-
mã continuatã, mãsura fiind con-
firmatã de procurorul din cadrul
Parchetului de pe lângã Judecãto-

ria Craiova. În continuare orga-
nele de poliþie au formulat propu-
nere de punere în miºcare a acþi-
unii penale ºi arestare preventivã
a învinuitei, propunerea fiind în-
suºitã de procurorul de caz ºi pro-
movatã Judecãtoriei Craiova, iar
instanþa de judecatã a emis pe nu-
mele inculpatei mandat de aresta-
re preventivã pentru o perioadã de
15 zile, fiind introdusã în arestul
IPJ Dolj”, a declarat comisar-ºef
Adrian Cãpraru, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Prejudiciul a fost recuperat în
proporþie de 50% ºi restituit pãr-
þilor vãtãmate, iar în continuare se
efectueazã cercetãri pentru prin-
derea Rodicãi D., în prezent dis-
pãrutã de la domiciliu.

Primarul din Þuglui, arestatPrimarul din Þuglui, arestatPrimarul din Þuglui, arestatPrimarul din Þuglui, arestatPrimarul din Þuglui, arestat
pentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciupentru abuz în serviciu

Primarul comunei Þuglui, Paulicã Nea-
goe, împreunã cu alte trei persoane,
administratori ai unor societãþi comer-
ciale din Dolj ºi Olt, au fost reþinuþi, în
cursul zilei de joi, de poliþiºtii Serviciu-
lui de Investigarea Fraudelor Dolj, fiind
acuzaþi de abuz în serviciu contra inte-
reselor publice în formã calificatã, com-
plicitate la abuz în serviciu, fals ºi uz de
fals. Din cercetãrile oamenilor legii a

sprijiniþi de luptãtori ai Serviciului
pentru Acþiuni Speciale din cadrul
IPJ Dolj, au efectuat, joi, trei per-

cheziþii domiciliare în lo-
calitãþile Potcoava, jude-
þul Olt, Bãileºti ºi Þuglui,
din judeþul Dolj, la lo-
cuinþele unor persoane
suspecte de comiterea
mai multor infracþiuni de
abuz în serviciu contra
intereselor publice în
formã calificatã, com-
plicitate la abuz în ser-
viciu, fals ºi uz de fals.
Activitãþile au fost des-
fãºurate într-un dosar
aflat în lucru, în care era

cercetat ºi primarul comunei Þu-
glui, Paulicã Neagoe.

Din cercetãrile efectuate pânã în
prezent, în baza probatoriului exis-
tent la dosar, s-a stabilit cã, în pe-
rioada 2008 – 2012, Paulicã Nea-
goe, de 58 de ani, primarul comu-
nei Þuglui, prin procedura de achi-
ziþii directe de produse, a acceptat
la platã facturi pentru produse ºi
bunuri a cãror valoare a fost su-
praevaluatã, preþurile acestora de-
pãºind cu mult preþurile existente
pe piaþã la momentul efectuãrii
achiziþiilor, plãtind din bugetul lo-
cal suma totalã de 815.800 lei. Pre-
judiciul cauzat prin efectuarea
acestor plãþi a fost calculat ca re-

zultat al diferenþei dintre sumele
plãtite în mod nejustificat ºi cos-
turile reale ºi este de aproximativ
450.000 de lei, dupã cum au co-
municat reprezentanþii IPJ Dolj.

Anchetatorii au stabilit cã pri-
marul a aprobat achiziþionarea
unor complexe de joacã pentru
copii, balansoare, leagãne (care au
fost amplasate în câmp), indica-
toare rutiere ºi de intrare/ieºire lo-
calitate, pichete PSI, stingãtoare
PSI de la mai multe societãþi co-
merciale, douã dintre ele cu se-
diul în Potcoava, Olt, administra-
te de Iulian Mihai, de 39 de ani,
una cu sediul în Drãgãneºti-Olt,

administratã de Constantin Co-
man, zis Dacul, de 54 de ani, o
altã societate din Potcoava, Olt,
administratã Zaga Radu, de 38 de
ani, ºi de la o firmã din Bãileºti,
administratã de Luciana Mihai, de
19 ani. În urma probatoriului ad-
ministrat, joi, s-a luat mãsura re-
þinerii pe bazã de ordonanþã de
reþinere pe 24 ore a lui Paulicã
Neagoe, Iulian Mihai, Constantin
Coman ºi Zaga Radu, care au fost
introduºi în arestul IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã, cei patru au
fost prezentaþi Judecãtoriei Craio-
va, care le-a emis mandate de ares-
tare preventivã pentru 29 de zile.

reieºit cã primarul comunei Þuglui a achi-
ziþionat mai multe bunuri de la câteva
societãþi comerciale, la preþuri mult pes-
te valoarea de piaþã, prejudiciul creat
în acest fel bugetului local, în perioada
2008 – 2012, fiind estimat la 450.000 de
lei. Ieri dupã-amiazã, cei patru au fost
prezentaþi Judecãtoriei Craiova, iar ma-
gistraþii le-au emis mandate de arestare
preventivã pentru 29 de zile.
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  La întâlnirea desfăşurată joi au
mai participat, pe lângă preşedinte-
le Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, Paul Stănescu, care
asigură conducerea CDR, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Gorj, Ion
Călinoiu, primarul municipiului Cra-
iova, Lia Olguţa Vasilescu, şi cel al
municipiului Târgu Jiu, Florin Câr-
ciumaru, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Ol-
tenia, Marilena Bogheanu, primari
şi viceprimari de comune şi oraşe
din judeţele Olteniei.

„Întâlnirea găzduită de noul se-
diu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Administrative din Craiova a fost
benefică, pentru că am avut posi-

60 de milioane de euro au fost atrase prin POR în judeţul Dolj
Consiliul de  De zvoltare Regională al ADR

Sud – Vest Oltenia s -a întrunit joi, 18 iulie,
într-o şedinţă ordinară,  care a fost găzduită de
Facultate a de  Drept şi Ştiinţe Adminis trative  a
Universităţii din Craiova.  Pre şedinte le Consi-
liului Judeţe an Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat
după întrunirea Consiliului pentru Dezvoltare
Regională al ADR Sud-Vest Oltenia,  că Progra-
mul Operaţional Regional (POR) a constituit,
pe ntru autorităţile administraţiei locale şi ju-
de ţene , piesa de  reziste nţă în accesarea fondu-

bilitatea să trecem în re-
vis tă c âteva obiective
importante pe care auto-
rităţile din cele cinci ju-
deţe ale Olteniei le-au re-
alizat prin intermediul
fondurilor europene în
perioada 2007-2013. Re-
marc şi deschiderea gaz-
dei noastre de astăzi spre
acc esarea programelor
comunitare, conducerea
Universităţii din Craiova
regăsindu-se, de altfel,
printre performerii atra-
gerii de fonduri neram-
bursabile. Sigur că Pro-
gramul Operaţional Re-

gional rămâne în continuare, aşa
cum rezultă ş i din sinteza ADR
Sud-Vest Oltenia, piesa de rezis-
tenţă a fondurilor europene pentru
autorităţile publice locale. Pentru
regiunea Oltenia, valoarea fondu-
rilor europene atrase numai prin
POR prin cele 430 de proiecte de-
puse ş i c ontractate se ridică la
aproape 600 de milioane de euro”,
a spus preşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, Ion Prioteasa.
„POR a fost un real succes”

Totodată, şeful administraţiei pu-
blice judeţene a mai spus că nu exis-
tă vreun alt program cu finanţare
europeană în România care să fi
fost implementat mai bine decât

Programul Operaţional Regional.
Din acest motiv, pentru perioada
2014-2020 va fi solicitat un buget
mai mare. “POR a fost un succes
şi pentru că a venit foarte aproape
de cetăţean. Sunt motive puterni-
ce, care ne-au determinat pe noi,
membrii CDR din Oltenia, să ini-
ţiem un demers prin care să solici-
tăm majorarea fondurilor alocate
pentru POR.  În acest sens, am
adoptat o hotărâre comună prin care
solicităm Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice
alocarea unui buget mai mare pen-
tru acest program în perioada 2014
– 2020. Cred că acest demers al
nostru este în asentimentul şi chiar
în interesul tuturor conducătorilor
administraţiei publice, aşa că vom
solicita printr-o scrisoare sprijinul
pentru iniţiativa noastră şi Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România, care are un cuvânt greu.
POR a oferit autorităţilor locale şi
judeţene un instrument viabil de dez-
voltare durabilă a comunităţilor, pen-
tru că ne-a dat şansa, celor care ne
aflăm în fruntea administraţiei, să
aducem finanţare pe care, în mod
normal, nu am fi putut s-o obţinem
de la bugetul naţional. Prin interme-
diul POR, Consiliul Judeţean Dolj a
reuşit să reabiliteze o serie de dru-
muri judeţene şi aş aminti Craiova
– Segarcea – Cârna sau pe cel care
pleacă din Craiova, traversând lo-

calităţile Breasta, Predeşti, Brabo-
va, Seaca de Pădure, Carpen, Clea-
nov, şi ajunge la limita cu judeţul
Mehedinţi, să restaureze clădiri de
patrimoniu, adevărate bijuterii arhi-
tecturale – Muzeul Olteniei, Muzeul
de Artă – sau să se implice în îm-
bunătăţirea infrastructurii medica-
le, prin modernizarea Ambulatoriu-
lui de specialitate din Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Craiova. Sunt
aproape 60 de milioane de euro pe
care Consiliul Judeţean i-a adus în
Dolj prin Programul Operaţional

Regional. Mult, puţin, nu pot apre-
cia, dar cu siguranţă este peste ceea
ce judeţul Dolj ar fi putut să obţină
de la bugetul de stat”, a mai spus
Ion Prioteasa.
Succesul implementării, datorat
bunei conlucrări între administraţii

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj e de părere că succesul imple-
mentării POR în judeţele Olteniei se
datorează bunei conlucrări care a
existat între administraţiile din Dolj,
Olt, Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi, pe
de-o parte, şi între autorităţile pu-
blice locale şi ADR S-V Oltenia, pe
de altă parte. “Cu acest prilej am

decis să ne întâlnim mai des, astfel
încât, de comun acord, să stabilim
proiectele strategice, adică acelea
care trebuie implementate în comun
de cel puţin două judeţe. Cel mai
facil exemplu ar fi cel al unui drum
judeţean a cărui reabilitare este exe-
cutată în interiorul unui judeţ până
la limita acestuia, lucrare care ar
trebui să fie preluată şi continuată
de judeţul vecin. Totodată, la întâl-
nire au fost trasate câteva linii di-
rectoare legate de finanţările euro-

pene care vor putea fi atrase în pe-
rioada 2014-2020. Doamna direc-
tor Marilena Bogheanu şi Agenţia
pentru Dezvoltare Regională (ADR)
Sud-Vest Oltenia coordonează ela-
borarea unui Plan de Dezvoltare
Regională, în care vor fi inserate ele-
mente semnificative, cum ar fi ana-
liza socio-economică şi o analiză
SWOT a regiunii, strategia de dez-
voltare regională, precum şi o listă
orientativă a proiectelor pe care le
considerăm esenţiale pentru întrea-
ga noastră regiune”, a declarat pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.

ALINA DRĂGHICI

Despre Adrian Păunescu s-a vorbit la
modul prezent, toţi participanţii fiind con-
vinşi că poetul nu a murit, ci doar se odih-
neşte, pentru că a muncit foarte mult, dova-
dă opera sa şi implicarea civică pe care a
avut-o. În sală s-a aflat şi familia acestuia,
soţia Carmen Păunescu şi fiica cea mică,
Ana-Maria Păunescu, care au venit cu ulti-
mul număr din revista „Flacăra”, în care se
găseşte şi ultimul articol, o scrisoare tulbu-
rătoare a mezinei adresată părintelui său.

„Suntem mândri că ne aflăm la Craiova,

Craiova îl revendică
pe poetul Adrian Păunescu

Fe stivalul Internaţional „Adrian Păune scu” a debutat, ie ri-seară, într-o atmosferă e moţio-
nantă.  Invitaţii de peste hotare, academicieni, scriitori, poeţi, crit ici literari, nume  mari ale
scenei te atrale româneşti, au luat un loc în Sala Mare a Primăriei Craiova, pentru a evoca

pe rsonalitate a electrizantă a poetului Adrian Păunescu.
judeţul în c are a c opilărit poetul, cel c are,
prin istoria lui bogată, a dat mari, ilustre şi
neegalate personalităţi ale culturii româneşti.
Dar cel mai legat de cultura naţională, de
sufletul ac estui neam, de poezie, de publi-
cistică şi oratoria românească este Adrian
Păunescu. Aş spune că a fost ultimul mare
orator român din aceste vremuri. Suntem
convinşi că Oltenia va rămâne apropiată şi
fidelă lui Adrian Păunescu pentru a-i răs-
plăti cu generozitate ceea ce el a făcut pen-
tru ea”, a spus, în cuvântul de deschidere,

ac ade mic ian ul
Victor Crăc iun.
Primarul Craiovei: „Sperăm ca acest
festival să devină o tradiţie”

Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a mulţu-
mit apoi invitaţilor de peste hotare, persona-
lităţi ale vieţii culturale din Moldova, Bulga-
ria şi Serbia, că au bătut atâta drum pentru
a-l sărbători pe Adrian Păunescu la Craiova.
„Vă mulţumesc că aţi venit să îl sărbătorim
pe Adrian Păunescu, poetul pe care noi îl

revendicăm ca fiind un poet
al Craiovei, oraş care a in-
trat în c ompetiţia pentru
Capitală Culturală Europea-
nă a anului 2021.  Nu vor
rămâne doar o statuie şi o
stradă care îi vor purta nu-
mele, ci pentru Craiova va
fi mereu copilul cel mai re-
bel cu care ne vom mândri
totdeauna. De ce am făcut
acest festival acum? Pentru
că se împlinesc 70 de ani de
la naşterea marelui poet.
Sperăm ca acest festival să

devină o tradiţie şi să dăinuie mulţi ani de
acum înainte”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, i-a invitat pe participanţi să se
bucure de acest moment c ultural care ia
naştere, odată cu această primă ediţie, în
Bănie: „Ne bucurăm foarte mult că am reu-
şit să ne strângem în această sală ca să ne
amintim personalitatea omului extraordinar
care a fost Adrian Păunescu. Nu pot să vor-
besc de Adrian Păunescu la trecut şi cred că
această mişcare culturală care ia naştere la
Craiova e cea mai bună dovadă că flacăra
poetului arde în continuare, luminând la fel
ca înainte”.

În sală a putut fi văzută şi faţa străluci-
toare a actorului Dorel Vişan, cel care va
recita în această seară din poeziile lui Adrian
Păunescu,  în foaierul Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”. Într-o atmosferă caldă,
însufleţită de spiritul poetului, a debutat şi
concursul de poezie, care, aşa cum au măr-
turisit membrii juriului, se bucură de o neaş-
teptată valoare literară.

LAURA MOŢÎRLICHE

rilor europene. În acest  sens, membrii Consi-
liului pe ntru De zvoltare Regională, format din
re prezentanţi ai administraţie i din Dolj, Olt,
Gorj, Mehe dinţi ş i Vâlce a, au adoptat o hotă-
râre prin care susţin majorare a alocărilor f i-
nanciare  pentru Programul Operaţional Regio-
nal. Această decizie va f i transpusă într-o scri-
soare comună,  care va f i adresată Ministerului
De zvoltării Regionale ş i Administraţiei Publi-
ce , pe  de-o parte , ş i Uniunii Naţionale a Consi-
liilor Judeţe ne din România, pe de altă parte.
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MIRCEA CANÞÃR

ªtirea sunã neverosimul. Numai cã e adevãratã. Ma-
rele oraº american din statul Michigan, situat lângã
graniþa cu Canada, cunoscut ca centru tradiþional al
industriei de automobile, botezat „Motor City”, s-a de-
clarat în faliment. Oficializarea ºtirii a fost fãcutã de
Rick Snyder, guvernatorul statului Michigan, printr-un
comunicat. „Intrarea în faliment este unica soluþie,
care va permite oraºului sã redevinã stabil ºi viabil”,
se menþioneazã într-o notã justificativã care acompa-
niazã actele depuse la tribunal. Datoria acumulatã de
Detroit este exorbitantã: 18,5 miliarde dolari. Încolþi-
tã, municipalitatea a avertizat luna trecutã cã va fi
obligatã sã ia o decizie istoricã. Detroit devine primul
mare oraº american intrat în faliment. Un purtãtor de
cuvânt al Casei Albe, Amy Brundage, a dat asigurãri
cã preºedintele Obama ºi membrii echipei sale „con-
tinuã sã supravegheze situaþia din Detroit. Orice solu-
þie de compromis, în primul rând cu creditorii, la se-

Detroit, un oraº american în falimentDetroit, un oraº american în falimentDetroit, un oraº american în falimentDetroit, un oraº american în falimentDetroit, un oraº american în faliment

Facem eforturi cu cei de la ANRP
ºi cu Ministerul de Finanþe pentru a
gãsi sistemul de impozitare pentru
cei care au încasat despãgubiri în
sume foarte mari ºi nu au plãtit pânã
acum nici un fel de taxe”, a spus
Ponta. El nu a precizat dacã este
vorba de toate persoanele care au
primit astfel de despãgubiri sau doar
de cesionarii drepturilor litigioase.

La solicitarea Mediafax, preºedin-
tele ANRP, George Bãeºu, a preci-
zat însã cã acest sistem ar urma sã
fie aplicat doar pentru cesionari.
Potrivit reprezentanþilor ANRP,
impozitarea va fi de 16% ºi aplicatã
la profitul obþinut de aceºtia din
tranzacþia imobiliarã, sub forma unui
impozit pe profit. În opinia ANRP,
sistemul poate fi aplicat deoarece
creanþele datorate statului se sting

doar dupã un interval de cinci ani.
Premierul a prezentat o serie de

date din care rezultã cã au fost deja
emise decizii definitive ºi irevocabile
de compensare a titlurilor de pro-
prietate pentru 12,8 milioane puncte,
alte 80.000 de dosare vechi fiind în
stadiu de soluþionare. În 17 aprilie,
Guvernul ºi-a angajat rãspunderea în
Parlament pentru proiectul de lege
privind despãgubirile pentru imobile
naþionalizate, care stabileºte cã
foºtii proprietari ai caselor naþionali-
zate care nu pot fi despãgubiþi în
naturã vor primi puncte în valoare
nominalã de un leu, raportat la
valoarea casei, cu care vor putea
achiziþiona prin licitaþie alte imobile
sau le vor preschimba în bani, dar
dupã 2017, în limita a 14% din suma
punctelor pe an.

Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor
(ANRP) ºi Ministerul Finanþelor analizeazã un sistem de impo-
zitare a persoanelor care au încasat despãgubiri foarte mari pen-
tru imobile naþionalizate ºi nu au plãtit pânã în prezent nici un
fel de taxe, a anunþat premierul Victor Ponta.

Guvernul vrea sã-i impoziteze pe
cesionarii de drepturi litigioase care au
primit despãgubiri ºi nu au plãtit taxe Experþii Fondu-

lui Monetar Inter-
naþional (FMI)
sunt sceptici în
ceea ce priveºte
eficienþa reducerii
TVA la pâine ºi nu
le place ideea, dar
decizia aparþine,
pânã la urmã, Gu-
vernului, a declarat
premierul Victor
Ponta. „Cei de la
FMI sunt sceptici,
nu le place ideea,
dar pânã la urmã
este decizia noas-
trã. Dacã noi putem sã arãtãm cã mãsura
este sustenabilã... Aici va conta foarte mult
colaborarea din partea mediului privat, dacã
ei ne vor ajuta sã combatem evaziunea fis-
calã ºi sã avem încasãri bune, se va dovedi
un proiect de succes. Dacã vor considera
cã ºi la 9% este prea mare TVA-ul ºi nu tre-
buie sã îl plãteascã, înseamnã cã am greºit

Ponta despre TVA redus la pâine:
Experþii FMI sunt sceptici

noi, dar meritã încercat”, a spus Ponta la
Digi 24. Guvernul va efectua la sfârºitul lu-
nii iulie prima rectificare bugetarã din acest
an, prin care se sperã cã vor fi asigurate
fonduri care sã facã posibilã reducerea TVA
la pâine, mãsurã care ar putea fi însã aplica-
tã, cel mai probabil, doar din luna septem-
brie, a declarat recent premierul.

ªeful statului a declarat ieri, la întâl-
nirea cu delegaþia FMI, Comisiei Euro-
pene ºi Bãncii Mondiale, cã o nouã lege
a salarizãrii trebuie sã fie o prioritate a
noului acord cu organismele internaþi-
onale, precizând cã deºi se vorbeºte de
elaborarea unui nou act normativ, nu tre-
buie uitat cã existã deja o lege, care nu
e aplicatã. „Aº face o observaþie legatã
de legea salarizãrii. În lumea politicã se
vorbeºte de o nouã lege a salarizãrii, dar
noi avem o lege a salarizãrii, care nu
este pusã în aplicare ºi care a fost lu-
cratã timp de doi ani cu Banca Mondia-
lã”, a afirmat preºedintele Bãsescu, re-
ferindu-se la vechea lege, realizatã de
Guvernul Boc. El a arãtat cã opinia sa
este cã în noul acord pe care România
trebuie sã îl încheie cu FMI aplicarea
unei noi legi a salarizãrii trebuie sã re-
prezinte o prioritate la capitolul refor-
me structurale.

Bãsescu,  de legaþ ie i  FMI ,  CE º i  BM:
Avem deja o  lege a salar izãr i i ,
care nu este pusã în  apl icare

rioasele dificultãþi financiare, ar permite continuarea
parteneriatului între Guvern ºi oraº”. Pentru a se ieºi
din impas, guvernatorul Rick Snyder a mandatat un
expert, Kevyn Orr, care a rezumat cauzele crizei în
câteva puncte: o proastã gestiune financiarã, o popu-
laþie în scãdere, erodarea bazei fiscale în ultimii 45 de
ani. Negocierile cu creditorii oraºului nu se anunþã
deloc uºoare. Se încearcã sã nu fie afectat fondul de
pensii. Procedura falimentului pune între paranteze
multe demersuri. Nu este exclusã însã vânzarea co-
lecþiei de opere de artã a oraºului. Etapa urmãtoare ar
presupune plasarea de cãtre un judecãtor a oraºului De-
troit sub protecþia legii falimentului, care ar permite re-
negocierea datoriilor. Dar, dincolo de aspectele finan-
ciare ºi juridice, falimentul oraºului Detroit reflectã cã-
derea industriei de automobile, care a avut deplinã strã-
lucire în secolul trecut. Aici s-au nãscut „Big Three”
(Ford, Chrysler, General Motors), oraºul legându-ºi des-

tinul de cel al autoturismelor, dar ºi de numele unor tru-
pe rock, precum MC5 (Motor City 5). Oraºul, cu in-
dustria sa de autoturisme înfloritoare, a constituit ma-
terialul epic pentru romanul „Roþile”, al autorului Art-
hur Hailey, apãrut în 1971. Declinul lent, economic ºi
financiar, al oraºului Detroit a mers mânã în mânã cu
declinul social, ilustrat de exodul locuitorilor sãi. Deºi în
estimarea populaþiei fãcutã în 2005 oraºul avea 886.675
locuitori, Detroit a pierdut jumãtate din populaþia sa în 60
de ani. Este cotat între oraºele americane ca deþinând
cea mai rapidã scãdere a populaþiei urbane. În prezent,
municipalitatea nu mai este în mãsurã sã asigure ilumi-
natul stradal în mai multe cartiere. Rata criminalitãþii n-a
fost niciodatã atât de ridicatã, iar poliþia soseºte, atunci
când este apelatã, în cea mai ridicatã medie pe þarã, 58
de minute, faþã de 18 minute, cât este în restul SUA.
Geneza unui derapaj de asemenea proporþii, de-a dreptul
descumpãnitor, rãmâne greu de înþeles.
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Concert cu pagini corale de mare

popularitate, la Muzeul de Artă
„In memoriam Adrian Păunescu” –

expoziţie de cărţi şi periodice
La Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi

Aris tia Aman” s-a deschis, ieri, expoziţia
de c ărţi şi periodice „In m emoriam Adri-
an Păunescu”, ca un omagiu adus poetu-
lui ce va avea mereu un loc de onoare în
cadrul aces tei ins tituţii de cultură, unde o
sală îi poartă numele. Evenimentul a avut
loc chiar în ziua în care poetul ar  fi împlinit
70 de ani ş i în c are la Craiova a debutat
prima ediţie a Festiv alului Internaţional
„Adrian Păunescu”.

Dintre titlurile prezentate amintim „Car-
tea cărţilor de poezie” – volum cu auto-
graf,  „Poezii cenzurate”, „Manifest pen-

tru mileniul III”. De asemenea, es te ex-
pusă prima poezie semnată de Adrian Pă-
unescu în revis ta „Luceafărul” (1960),
numere ale revistei „Flac ăra”, dar ş i alte
public aţii şi periodic e.

„Îi păs trăm o vie ş i frumoasă amintire
acestui mare poet şi om minunat căruia i-au
plăcut cărţile şi i-a plăcut întotdeauna să fie
înconjurat de oameni de cultură şi aşteptăm
publicul să admire lucrările importante care
se află în colecţiile Bibliotecii Judeţene”, au
precizat reprezentanţii instituţiei.

MAGDA BRATU

Când Dumnezeu a pregătit omenirea pen-
tru venirea pe pământ a Domnului nostru Ii-
sus Hristos, a ales din rândurile poporului evreu
bărbaţi înţelepţi, virtuoşi, drepţi şi cinstiţi ca
să călăuzească poporul la lumina dreptei cre-
dinţe şi să-l ferească de primejdia căderii în
idolatrie. Asemenea bărbaţi providenţiali au
fost profeţii. Predica lor era însoţită adeseori
de acte supranaturale: semne, minuni şi pro-
orocii, pentru a confirma lucrarea proniatoa-
re a lui Dumnezeu în lume şi cârmuirea Lui
în istorie. Activitatea profeţilor s-a încheiat
„la plinirea vremii” (Galateni IV, 4), când s-a
întrupat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ul-
timul profet fiind Sfântul Ioan Botezătorul.
Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul se bucură de
o popularitate şi cinstire deosebită în rânduri-
le credincioşilor şi Biserica noastră Ortodoxă

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
i-a rânduit o zi de mare prăznuire pen-
tru că virtuţile şi faptele lui minunate
strălucesc ca nişte diademe scumpe
peste veacuri şi sunt pilde demne de
urmat pentru noi. Sfânta noastră Bi-
serică îl numeşte în cântările ei „înge-
rul Domnului care suflă cu râvnă dum-
nezeiască”, pentru că era însufleţit de
zel sfânt faţă de Dumnezeu, faţă de
triumful adevărului dreptei credinţe şi
faţă de împlinirea faptei de milostenie
şi de binefacere către semenii săi. Era
originar din Tesba Galaadului şi a ac-
tivat ca profet în regatul lui Israel în
secolul IX înainte de Hristos în vre-
mea domniei lui Ahab, un rege imoral
şi netrebnic care săvârşise atâtea „fap-
te rele înaintea ochilor Domnului” în-
cât întrecuse în fărădelegi pe „toţi cei
ce au fost înaintea lui” (III Regi,
XVI,30). Acest rege îşi luase de soţie
pe Isabela, o femeie păgână, care l-a
atras la rătăcirea idolească, îndemnân-

du-l să renunţe la cinstirea adevăratului Dum-
nezeu şi să îmbrăţişeze credinţa popoarelor
păgâne care se închinau zeului Baal şi zeiţei
Aşera (Astartea). Răutatea atinsese apogeul
în clipa când regele a înălţat altare şi temple
acestor zeităţi, silind poporul să părăsească
slujirea Dumnezeului lui Avraam, a lui Isaac,
a lui Iacov, şi să se închine lui Baal şi Astartei
şi să le aducă jertfe.  Această cumplită nele-
giuire a aprins mânia celui Prea Înalt şi braţul
Său a lovit cu tărie şi fără cruţare pe cei rău-
credincioşi. Unealta pedepsirii necredinţei şi
înşelăciunii idoleşti şi instrumentul lucrării
proniatoare a lui Dumnezeu a fost în acel
moment de crâncenă orbire şi întunecare su-
fletească Sfântul Mare Prooroc Ilie. Prin râv-
na, credinţa şi înţelepciunea sa şi prin pute-
rea lui Dumnezeu, el „a biruit păgânătatea şi

pe cei fără de lege i-a mustrat şi i-a ruşinat”.
Parcă îl vedem cum se prezintă în faţa rege-
lui Ahab mustrându-l cu îndrăzneală şi ame-
ninţându-l cu pedeapsa lui Dumnezeu pentru
nebunia şi idolatria în care atrăsese tot popo-
rul. „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel
înaintea Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu
va fi rouă, nici ploaie decât numai când voi
zice eu” (III Regi, XVII, 1) „pentru că te-ai
lepădat de Dumnezeul cel adevărat şi te-ai
închinat la dumnezei falşi şi mincinoşi”. Aces-
tea zicând, a plecat dinaintea lui Ahab. Din
clipa aceea cerul s-a încuiat şi s-a făcut se-
cetă mare încât nici o picătură de ploaie sau
de rouă n-a picat de sus pe pământ timp de
trei ani şi jumătate şi poporul îndura foamea,
lipsa şi sărăcia. Pentru a-l cruţa de foame şi
sete şi pentru a-l izbăvi de răzbunarea Isabe-
lei, Domnul i se arată lui Ilie şi îl sfătuieşte
zicându-i: „Du-te de aici, îndreaptă-te spre
răsărit şi te ascunde la pârâul Cherit, care
este în faţa Iordanului. Apă vei bea din acel
pârâu, iar mâncare am poruncit corbilor să-
ţi aducă acolo!” (III Regi XVII, 3-4). Se-
când pârâul din cauza secetei, profetul pri-
meşte înştiinţare de la Domnul să se îndrepte
către Sarepta Sidonului, căci acolo îi porun-
cise unei femei văduve să-l hrănească. Fe-
meia era săracă lipită pământului ca şi locui-
torii ţinutului, căci nu avea decât „o mână de
făină într-un vas şi puţin untdelemn într-un
urcior” (III Regi, XVII, 12) şi, totuşi, la ru-
gămintea profetului, se lasă înduplecată şi îi
pregăteşte acestuia o turtă ca să-şi astâmpe-
re foamea, căci se încredinţase în cuvintele
lui atunci când i-a zis: „Nu te teme, ci du-te şi
fă cum ai zis, dar fă mai întâi o turtă pentru
mine şi adu-mi-o, iar pentru tine şi pentru
fiul tău vei face mai pe urmă, căci aşa zice
Domnul Dumnezeul lui Israel: Făina din vas
nu va scădea şi untdelemnul din urcior nu se

va împuţina până în ziua când va da Dom-
nul ploaie pe pământ” (III Regi XVII, 13-
14). Acum toţi s-au convins că Dumnezeul
lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat, Dumne-
zeul părinţilor lor, al lui Avraam, al lui Isaac şi
al lui Iacov, iar închinarea la idoli este o ficţi-
une şi o înşelăciune. Pentru a-i întări şi mai
mult pe fiii lui Israel în această convingere,
Dumnezeu îşi arată bunătatea Sa, trimiţând
ploaie binefăcătoare pe pământul pârjolit şi
însetat de arşiţa secetei. După biruinţa ade-
vărului împotriva păgânătăţii, Sfântul Proroc
Ilie peregrinează în pustiu, unde este protejat
şi hrănit în chip minunat de un înger, apoi se
retrage la muntele Horeb, locuind într-o peş-
teră. Aici i se arată Domnul „ în adiere de
vânt subţire” şi îi porunceşte să meargă la
Abel-Mehola ca să-l ungă pe Elisei, fiul lui
Şafat, prooroc în locul său. Exemplul său
devine pentru noi o mărturie neclintită că
orice om pământean, cu neputinţe şi slăbi-
ciuni, se poate îndrepta înaintea lui Dumne-
zeu. Prin nevoinţă sinceră şi râvnă neconte-
nită de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor în
duhul dragostei creştineşti, fiecare dintre noi
poate deveni un cetăţean al cerului, un prie-
ten şi un casnic al lui Dumnezeu aşa cum s-
a învrednicit să ajungă Sfântul Ilie care a
rămas peste veacuri un model de sfinţenie,
de curăţie şi de slujire jertfelnică pentru toţi
oamenii: pentru preoţi, ierarhi şi păstori de
suflete şi pentru credincioşi. Să-l rugăm pe
Sfântul Proroc Ilie să mijlocească înaintea
lui Dumnezeu pentru noi şi pentru întreaga
lume ca să ne dăruiască pace, ploaie timpu-
rie şi târzie, să sporească credinţa noastră,
dragostea, rugăciunea şi râvna noastră pen-
tru Biserică şi pentru îndeplinirea faptelor
bune, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea
sufletelor noastre. Amin.

Preot LIVIU SĂNDOI

După concertul susţinut miercuri
seara, pe Calea Unirii – esplanada Miner-
va, Corul „Carmina Nova” revine în
mijlocul publicului în cadrul unui nou
eveniment muzical c uprins în stagiunea
estivală a Filarmonicii „Oltenia”. De
această dată, artiştii concertează – astăzi,
20 iulie, de la ora 20.00 – în faţa Muzeu-
lui de Artă din Craiova, unde vor răsuna
pagini corale de mare popularitate.

Craiovenii pot audia cu acest prilej
creaţii ale compozitorilor Arrigo Boito –
„Prolog în cer” din opera „Mefistofele”;
Simeon Nicolescu – „Iac-aşa”; Gioacchi-
no Rossini – Corul „Dal tuo stellato
soglio” din opera „Moise în Egipt”;
Vincenzo Bellini – Corul „Suoni la tromba
e intrepido” din opera „Puritanii”;

Alexandru Paşcanu – „Chindia”; Pietro
Mascagni – Corul „Gli aranci olezzano”
şi Corul „Regina coelli” din opera
„Cavalleria rusticana”; Gaetano Donizetti
– Corul „Per te d’immenso giubilo” din
opera „Lucia di Lammermoor”; Adrian
Pop – „Vine hulpe di la munte”; Giacomo
Puccini – Corul mut din opera „Madama
Butterfly”; Vincenzo Bellini – Corul
„Guerra, guerra!” din opera „Norma”;
Constantin Rîpă – „Galop”.

Corul „Carmina Nova” va fi condus de
Florian-George Zamfir, în perioada
2001-2012 dirijor şi manager al Teatrului
Liric „Elena Teodorini”, iar în prezent
cadru didactic la Liceul de Arte „Marin
Sorescu” din Craiova.

MAGDA BRATU
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Agenþia Naþionalã de Secu-
ritate (NSA) a SUA ºi Servi-
ciul  german de Informaþi i
(BND) au convenit sã con-
struiascã în Germania un cen-
tru special pentru intercepta-
rea convorbirilor telefonice ºi
de colectare a datelor electro-
nice, a declarat ºeful BND,
Gerhard Schindler, citat de
postul de televiziune rus Vesti-
24, preluat de publicaþia onli-
ne Vzgliad. Noul centru de in-
terceptãri va fi situat în Wies-
baden, la sediul Comandamen-
tului european al Forþelor Te-
restre ale Statelor Unite din
Europa. Potrivit ziarului ger-
man „Mitteldeutsche Zeitung”,
ºeful BND a fãcut o comuni-
care în acest sens miercuri, în
cadrul unei ºedinþe a Bundes-
tag-ului pentru afaceri interne.
Cu toate acestea, o parte a so-
cietãþii germane continuã sã in-
siste ca guvernul de la Berlin
sã cearã clarificãri administra-
þiei americane în legãturã cu
interceptãrile convorbirilor te-

lefonice ale cetãþenilor din
Germania de cãtre serviciile
secrete din SUA, precum ºi a
comunicaþiilor pe Internet,
prin intermediul programului
secret PRISM, dezvãluite de
fostul consultant al NSA Ed-
ward Snowden.

Pe de al tã  parte ,
jurnalistul Glenn Gre-
enwald, de la „The
Guardian”,  pr imul
care l-a intervievat pe
Edward Snowden ºi a
dezvãluit, cu ajutorul
acestuia ,  programe
americane vaste de
supraveghere a comu-
nicaþiilor, va oferi noi
informaþii într-o carte
care va apãrea la în-
ceputul lui 2014, dupã
cum a anunþat, joi, edi-
torul sãu. Cartea va
conþine „noi dezvãluiri
care  demonstreazã
cooperarea extraordi-
narã în sectorul privat
ºi consecinþele tenta-

culare ale programului guver-
namental (de supraveghere),
atât în Statele Unite, cât ºi în
strãinãtate”, a anunþat edito-
rul într-un comunicat. Potrivit
documentelor puse la dispozi-
þia „The Guardian” ºi „Wa-
shington Post” de cãtre Snow-

den, NSA ar dispune de un
acces direct la serverele unor
giganþi în domeniul Internetu-
lui, lucru negat de aceºtia.
Agenþ ia  ar  f i  colectat ,  de
asemenea, cantitãþi importan-
te de date privind conversaþii
telefonice.

NSA ºi serviciul german de informaþii vor construiNSA ºi serviciul german de informaþii vor construiNSA ºi serviciul german de informaþii vor construiNSA ºi serviciul german de informaþii vor construiNSA ºi serviciul german de informaþii vor construi
un centru de interceptãri telefoniceun centru de interceptãri telefoniceun centru de interceptãri telefoniceun centru de interceptãri telefoniceun centru de interceptãri telefonice

Miniºtrii de Finanþe ºi guvernatorii bãn-
cilor centrale din grupul G20 s-au reunit,

Evaziunea fiscalã ºi încetinirea economiei
globale, pe agenda reuniunii G20

Un tribunal rus a decis,
ieri, eliberarea temporarã a
opozantului rus Aleksei
Navalnîi (foto), care se aflã
însã sub restricþii de cãlãto-
rie, în timp ce aºteaptã
rezultatul apelului la sentinþa
de condamnare la cinci ani
de închisoare, relateazã
Reuters ºi AFP. Procurorii
au decis cã Navalnîi, unul
dintre cei mai mari critici ai
preºedintelui Vladimir Putin,
poate aºtepta decizia la
domiciliul sãu din Moscova.
Acesta a fost gãsit vinovat
joi într-un dosar de deturna-
re de fonduri ºi condamnat
la cinci ani de închisoare
într-o tabãrã de muncã, fiind
arestat chiar în sala de
judecatã, într-un tribunal din
Kirov. 209 manifestanþi au

fost arestaþi în cursul nopþii
de joi spre vineri la Mosco-
va, unde mii de persoane s-
au adunat joi seara pentru a
denunþa condamnarea lui
Navalnîi, a anunþat ieri o
organizaþie neguvernamen-
talã rusã, relateazã AFP.
Majoritatea au fost eliberate
ºi pentru o parte dintre ei s-
au întocmit procese verbale
pentru tulburarea ordinii
publice, potrivit site-ului. ªi
secretarul general al Consi-
liului Europei (CoE), Thor-
bjorn Jagland, a îndemnat,
joi seara, la eliberarea
opozantului rus, pânã la
pronunþarea unei hotãrâri
definitive împotriva acestu-
ia. El s-a declarat „preocu-
pat” de faptul cã hotãrârea
pronunþatã de Tribunalul din

Kirov „se traduce prin
încarcerarea imediatã,
înainte ca hotãrârea sã fie

definitivã”, se aratã într-un
comunicat al secretarului
general.

ieri, la Moscova, pentru a discuta despre
intensificarea luptei împotriva evaziunii fis-

cale ºi cum se poate
evita o nouã încetini-
re a economiei mon-
diale, transmite AFP.
Reuniunea de douã
zile din capitala Rusiei
va pregãti, de aseme-
nea, summitul liderilor
G20, care va avea loc
la începutul lunii sep-
tembrie la Sankt Pe-
tersburg.  „Pânã în
prezent, þãrile G20 au
jucat un rol de pom-
pier pentru a þine sub
control criza. Astãzi

(n.r. - ieri), forumul trebuie sã punã la punct
o foaie de drum pentru a mobiliza sectorul
privat, pieþele financiare, guvernele, bãn-
cile centrale ºi bãncile de dezvoltare”, a
declarat vice-ministrul rus de Finanþe, Ser-
gei Storchak. La ultima reuniune G20, care
a avut loc în luna aprilie la Washington, a
fost dat publicitãþii un comunicat prin care
comunitatea internaþionalã era îndemnatã
sã lupte împotriva secretului bancar ca mij-
loc pentru combaterea evaziunii fiscale.
Sarcina a fost trasatã Organizaþiei pentru
Cooperare ºi  Dezvoltare Economicã
(OECD), care ieri ºi-a prezentat raportul.
În paralel, o reuniune a miniºtrilor Muncii
din G20 se desfãºoarã la Moscova, având
ca temã modalitãþile de întãrire a coope-
rãrii împotriva ºomajului.

Justiþia rusã l-a eliberat, sub supraveghere, pe opozantul Navalnîi

Ceremonie sobrã în Belgia,
pentru a marca încheierea
domniei lui Albert al II-lea

Belgia se pregãteºte mâine,
duminicã, sã întoarcã pagina
regelui Albert al II-lea în cadrul
unor festivitãþi marcate de sobrie-
tate, în absenþa capetelor încoro-
nate strãine ºi cu teama unei noi
crize politice în 2014. Dupã 20 de
ani de domnie, regele Albert al II-
lea, în vârstã de 79 de ani, ºi-a
anunþat la începutul lui iulie
decizia de a abdica, din motive de
sãnãtate, la 21 iulie, ziua sãrbãto-
rii naþionale. Erou al unitãþii
Belgiei, regele a avut o domnie
marcatã de douã mari crize
politice între flamanzi ºi francofoni.
La ora 13.00 (14.00 ora Româ-
niei), fiul sãu cel mare, prinþul
Philippe, în vârstã de 53 de ani, va
depune jurãmântul în faþa Senatu-
lui ºi a Camerei Deputaþilor
reunite, devenind cel de-al ºaptelea
suveran belgian dupã ce Belgia s-a
separat de Olanda, în 1830. Soþia
sa, populara prinþesã Mathilde, în
vârstã de 40 de ani, va deveni
prima reginã de origine belgianã
din istoria regatului. Astãzi, Albert
al II-lea se va adresa pentru
ultima datã þãrii, în cadrul
tradiþionalei sale alocuþiuni
dinaintea Zilei Naþionale, un
discurs de la care se aºteaptã sã
fie testamentul sãu politic.

Islanda întoarce spatele
UE: Decizia privind
aderarea se amânã

Islanda este gata sã renunþe la
planurile de aderare la Uniunea
Europeanã. Aflat într-o vizitã la
Bruxelles, noul premier al þãrii,
Sigmundur David Gunnlaugsson, a
anunþat cã decizia privind aderarea
se amânã cel puþin pânã la toamnã
ºi va depinde de rezultatele
referendumului. Þinând cont de
opiniile locuitorilor insulei, acest
lucru înseamnã practic renunþarea
la integrarea europeanã, nota ieri
cotidianul rus „Kommersant”.
Potrivit experþilor, noua putere
islandezã fie îºi va revoca în
totalitate candidatura, fie va
încerca sã prelungeascã la maxi-
mum procesul de negocieri. Ideea
aderãrii la UE este susþinutã de mai
puþin de o pãtrime dintre locuitorii
Islandei, populaþia acuzând UE de
criza financiarã care s-a declanºat
pe insulã în 2008.

Jocurile Olimpice din 2012
au adus 10 miliarde de lire
economiei britanice

Jocurile Olimpice din 2012 au
adus economiei britanice 9,9
miliarde de lire sterline (15
miliarde de dolari), depãºind
costurile de 8,9 miliarde de lire
sterline, potrivit estimãrilor
publicate ieri de agenþia guverna-
mentalã de promovare a comerþu-
lui U.K. Trade & Investment,
transmite Bloomberg. Cifra de 9,9
miliarde de lire sterline este
compusã din 5,9 miliarde de lire
sterline reprezentând vânzãri
suplimentare, ca urmare a activitã-
þilor legate de Jocurile Olimpice, la
care se adaugã 2,5 miliarde de lire
sterline reprezentând investiþii
suplimentare în Marea Britanie de
pe urma jocurilor ºi contracte peste
hotare pentru companiile britani-
ce, în valoare de 1,5 miliarde de
lire sterline. „Nu existã nici o
îndoialã cã JO din 2012 s-au
dovedit o poveste de succes pentru
companiile britanice”, a declarat
ministrul britanic pentru Afaceri,
Vince Cable.
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DISPOZIÞIA NR. 4518
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-
narã în data de 25.07.2013, ora 10.00  în  Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali din municipiul
Craiova, în semestrul I al anului 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli al munici-
piului Craiova, pentru semestrului I al anului 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind execuþia bugetarã a creditelor externe ºi interne,
pentru semestrul I al anului 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind execuþia bugetarã a fondurilor externe nerambursa-
bile, pentru semestrul I al anului 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind execuþia bugetarã a instituþiilor publice ºi activitãþilor
finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pentru semestrul I al anului 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova,
pe anul 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii al municipiului Craio-
va, pe anul 2013.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2013.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Cra-
iova, pe anul 2013.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2013.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor ºi taxelor locale, pentru
anul 2013.

15. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 2013.

16. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova,
pe anul 2013.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pe anul 2013.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Casei de Culturã “Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de Organizare ºi Func-
þionare al Casei de Culturã “Traian Demetrescu” Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi desfãºura-
re a concursului de management pentru Casa de Culturã “Traian Demetrescu” Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi desfãºu-
rare a concursului de management pentru Teatrul pentru Copii ºi Tineret “Colibri”
Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova
în vederea organizãrii Festivalului Berii Craiova 2013 – “Zilele Prieteniei” Bergenbier.

28. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenþei Comisiei Sociale.

30. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe
care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie
ºi prestãri servicii.

31. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12R/
2010, având ca obiect terenul aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova,
situat în str.ªtefan cel Mare, zona bl.5, pe care este amplasatã construcþia provizorie,
cu destinaþia de garaj.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 48421/2007
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi C.M.I. dr.Godeanu Mihaela.

33. Proiect de hotãrâre privind preluarea sectorului de drum naþional DN 65 C km
3+300-4+000(CET 2 ªimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public
al statului ºi administrarea Departamentului pentru Infrastructurã Proiecte ºi Investiþii
Strãine, prin Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România
S.A., în domeniul public al statului ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului care apar-
þine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66.

35. Proiect de hotãrâre privind acceptarea donaþiei având ca obiect terenul intravi-
lan arabil, cu destinaþia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24,
parcela 25.

36. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
spaþiului comercial aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaþa
Centralã, Hala Carne.

37. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C.
AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privatã a municipiului Craiova,
situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.

38. Proiect de hotãrâre privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova,
Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 ºi amenajistic în Baza experimentalã „Lunca Jiului-Staþiu-
ne ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul situat în municipiul Craiova str.Hanul Roºu,
nr.53, pentru scoaterea definitivã din fondul forestier naþional, în vederea realizãrii unui
spital de urgenþã.

39. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren care
aparþine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al Municipiului Craiova.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., având
ca obiect concesionarea bunurilor care aparþin domeniului public ºi privat al municipiu-
lui Craiova.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparþin domeniului
privat al municipiului Craiova, în vederea cultivãrii de legume ºi zarzavat.

43. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei de investiþii propusã de operatorul
serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare,  S.C.Compania de Apã „Oltenia” S.A.

44. Proiect de hotãrâre privind desfiinþarea/înfiinþarea unor staþii taxi  în municipiul
Craiova.

45. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaþie publicã a
contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul Craiova.

46.  Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat
între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având
ca obiect delegarea serviciului de iluminat public.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de Sistematizare a Cir-
culaþiei Rutiere ºi Pietonale în municipiul Craiova.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
extindere halã industrialã, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393.

49. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor strãzi din municipiul
Craiova.

50. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Muni-
cipiului Craiova.

51. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenþei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului ºi Urbanism a municipiului Craiova.

52. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                 Emisã azi  19.07.2013

                PRIMAR, SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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OFERTE SERVICIU

Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45 ani
pentru îngrijire copii
în Italia. Ofer 500
Euro. Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/
780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, 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
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere
etaj 1 comuna Stoi-
na, judeþul Gorj. Te-
lefon: 0730/ 600.132
Vând/schimb garso-
nierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu aparta-
ment 2 camere + di-
ferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
complet renovat. Te-
lefon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4,
Craiova central. Te-
lefon: 0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.

Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Te-
lefon: 0744/344.227.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.

Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere
decomandate ºi
casã + teren. Tele-
fon: 0766/577.828.

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, ultra-
central. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.

CASE
Vând casã + teren
aferent 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 man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
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Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Te-
lefon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. 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 intravi-
lan 1.800 mp, com.
Iºalniþa. 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 intra-
vilan Iºalniþa +
motosapã Tele-
fon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon:
0723/ 253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600
metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi. Te-
lefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ie-
ºire, dechidere 34
m, paralel cu dru-
mul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat. Te-
lefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, 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. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 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
Lindab. Telefon.
0751/ 403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calo-
rifer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 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 un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã
pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum
ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.

Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.

Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 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 adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt,
pãr negru. Telefon:
0251/531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.

Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.

Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de
curte: curcani,
gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon:
0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
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Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fon-
tã 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 – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închirie-
re spaþiu pretabil
foarte bine pentru
Cabinet Medical sau
sediu firmã. Telefon:
0729/884.757.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) aparta-
ment 2 camere se-
midecomandat
Calea Bucureºti,
etj. 2, tot confor-
tul. Telefon: 0744/
270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin
spaþiu ºi utilaje. Te-
lefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament
2 camere, decoman-
dat, zona Lãpuº, eta-
jul 2, semimobilat. Te-
lefon: 0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat,
Randez-vous Braz-
dã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.

Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut
jumãtatea. Sunã-
mã: 0754/630.012.

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

Ofer gratis gospodã-
rie ºi teren unei per-
soane (familii) nevo-
iaºe dar serioase sã
ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Tele-
fon: 0351/ 809.908.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

PIERDERI
S.C. L & GOM SRL
anunþã pierderea
Certificatului Con-
statator eliberat la
data de 13.03.2006
eliberat de ORC
Dolj. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Cu durere în suflet
ne îndreptãm gân-
dul ºi întreaga sim-
þire la 6 luni de când
SORESCU RODICA
MARIANA, magis-
trat la Curtea de Apel
Craiova a trecut în
lumea veºnicã . Cor-
nel – soþ, Mihaela
Ovidia – fiicã ºi Lidia
– sorã, alãturi de toþi
cei ce au cunoscut-o,

îi pãstrãm perma-
nent amintirea dragei
noastre, aºa cum ne-
a ocrotit cu întreaga
putere, dragoste,
bunã colegã ºi dãrui-
re creºtinã. Ne ru-
gãm pentru odihna
sufletului ei nobil.
Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
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Înconjurat de un grup de supor-
teri apropiaþi lui, dar ºi de jucãtorii
pe care i-a contactat, Adrian Miti-
telu intenþioneazã sã ia cu asalt are-
na „Ion Oblemenco” la începutul
sãptãmânii viitoare, atunci când
este programatã reunirea lotului FC
Universitatea. Chiar dacã ºi-a amâ-
nat vizita medicalã la Policlinica
pentru Sportivi din Bãnie, Mititelu
este convins cã va avea acces pe
arena din Bãnie, chiar dacã lui în-
suºi, dar ºi antrenorului Nicolo Na-
poli li s-a interzis accesul. Luni, Mi-
titelu este pregãtit sã facã specta-
col la porþile lui „Ion Oblemenco”
dacã nu va fi lãsat sã pãtrundã,
având alãturi de el un grup de apro-
piaþi care sunt gata sã încingã olea-
cã atmosfera, pentru a crea senza-
þia cã suporterii din Bãnie sunt ne-
mulþumiþi cã echipa lui Mititelu ºi a
copiilor, copiilor sãi nu are acces
pe stadion. Mititelu încearcã sã dis-
crediteze echipa municipalitãþii, CS

Universitatea Craiova ºi spune cã
are contract semnat pentru folosi-
rea arenei, contrazicând-o astfel pe
Lia Olguþa Vasilescu. Chiar dacã s-
a înþeles cu primarul de la Severin
pentru utilizarea „Municipalului”,
aºa cum fãcuse ºi în 2010, Mititelu
ºtie cã doar echipa care joacã în
Craiova poate fi privitã de supor-

teri ca adevãrata  Universitatea Cra-
iova ºi îºi forþeazã ºansele de a evo-
lua în continuare în Bãnie. „La Mo-
goºoaia este o adunãturã de oa-
meni, nu o echipã. Pãi, o echipã de
fotbal trebuie sã înceapã din liga a
6-a. Universitatea Craiova este cea
care se va reuni luni, 22 iulie, ºi se
va antrena la Craiova. Eu cred cã

ne vom pregãti pe Ion Oblemen-
co, unde sã ne ducem? Nu cred
cã stadionul poate fi închis pentru
echipa fanion a oraºului, avem un
contract semnat pentru asta. Tre-
buie ca suporterii Universitãþii sã
facã presiuni sã ne antrenãm pe sta-
dionul nostru. Terenurile de antre-
nament sunt fãcute de noi, adicã
de Universitatea Craiova! De altfel,

pe 26 iulie se va judeca la tribunal
cererea noastrã de reintegrare în
complexul “Ion Oblemenco”, a
spus Adrian Mititelu, în direct la Digi
Sport. De altfel, Mititelu ºi-a anun-
þat jucãtorii cã perioada de pregãti-
re va fi efectuatã în Bãnie, chiar pe
terenurile din incinta complexului
„Ion Oblemenco”, pânã la plecarea
în cantonamentul din Austria.

Finanþatorul pretinde cã poate folosi arena ºi a programat acolo reunirea lotului

Mititelu vrea sã descindã în forþã pe „Ion Oblemenco”Mititelu vrea sã descindã în forþã pe „Ion Oblemenco”Mititelu vrea sã descindã în forþã pe „Ion Oblemenco”Mititelu vrea sã descindã în forþã pe „Ion Oblemenco”Mititelu vrea sã descindã în forþã pe „Ion Oblemenco”

Acum 3 ani a dus de bunãvoie echipa la Severin,
acum nu ºtie cum sã mai rãmânã acasã

Vara aceasta este una în care
marile cluburile scot sume
uriaºe pentru superstaruri.
Conform banilor plãtiþi pânã în
acest moment, se poate spune
cã fotbalul a ieºit din criza
economicã.

Cavani, Falcao sau Neymar
sunt doar câteva exemple de
fotbaliºti care au schimbat
vestiarul în aceastã varã, iar
cluburile care ºi-au dorit
semnãtura lor au fost nevoite
sã scoatã peste 50 de milioane
de euro pentru fiecare.

Drept urmare, pânã în acest
moment, cu menþinea cã
perioada de mercato tocmai la
finele lunii urmãtoare, cele mai
scumpe zece transferuri din
aceastã varã se apropie ca
sumã de pragul maxim înregis-
trat în urmã cu patru sezoane
(435 de milioane de euro, faþã
de 441,5), atunci când Real
Madrid a avut o politicã foarte
agresivã prin aducerile lui
Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso ºi
Benzema, în schimbul cãrora a
plãtit 229 de milioane de euro.

Nu mai e crizã în fotbal! Echipe care au încasat
cel mai mult în aceastã varã

1. Santos 70
2. Porto 70
3. ªahtior 67,5
4. Atl. Madrid 67
5. Napoli 66,7
6. Roma 63
7. Sevilla 57,5
8. Dortmund 44,5
9. PSV Eindhoven 40
10. Malaga 37

Echipe care au cheltuit
cel mai mult în aceastã varã

1. Monaco 144
2. PSG 115
3. Man. City 85
4. Real Madrid 72,5
5. Barcelona 70
6. Bayern 57
7. Anji 51
8. Dortmund 50
9. Roma 48
10. ªahtior 42

Lãudat pentru modul în care s-a pregãtit în aceastã
varã, atacantul român Adrian Mutu n-o va putea ajuta
pe Ajaccio în debutul campionatului Franþei.

Fotbalistul de 34 de ani s-a accidentat la genunchi
în cursul antrenamentului de ieri, iar primele estimãri
ale staff-ului medical de la clubul corsican
nu sunt deloc optimiste: cel puþin trei sãp-
tãmâni de stat pe barã!

Mutu va rata astfel întâlnirea cu cu St.
Etienne, formaþia lui Bãnel Nicoliþã, întâl-
nire programatã în 11 august.

Din pãcate pentru atacantul român, ac-
cidentarea îl scoate ºi din atenþia selecþio-
nerului Victor Piþurcã pentru partida ami-
calã România-Slovacia, din 14 august. Asta
în cazul în care l-ar fi chemat pentru cã au
fost multe discuþii pe tema eventualelor
convocãri ale lui Mutu dupã jocul pierdut
de România, 0-4 cu Olanda, la Amsterdam.

La vremea respectivã, Mutu s-a arãtat deranjat cã
a fost introdus foarte târziu pe teren, când nu se mai
putea schimba nimic, declaraþiile sale scoþând la ivea-
lã un întreg scandal care avusese loc între cei doi la
reunirea pentru meciurile cu Ungaria (2-2) ºi Olanda.

Mutu s-a accidentat ºi va rata startul din Ligue 1

Meciul ACS Poli Timiºoara – Dinamo s-a jucat asearã.

Astãzi

Pandurii – FC Braºov – ora 19 (Digisport 1)
Sãgeata Nãvodari – Gaz Metan – ora 19 (Dolcesport 1)
Steaua – Ceahlãul – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminicã

FC Botoºani – CFR Cluj – ora 17 (Digisport 1)
„U” Cluj – Petrolul – ora 19 (Digisport 1)
Viitorul – Astra Giurgiu – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni

Corona Braºov – Oþelul – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Rapid – ora 21.30 (Digisport 1)

Liga I - Etapa I

Sumele sunt exprimate în milioane de euro.

TOP 10 TRANSFERURI 2013-2014

1. Edinson Cavani (Napoli - PSG)        64
2. Radamel Falcao (Atl. Madrid - Monaco)        60
3. Neymar (Santos – FC Barcelona)        57
4. James Rodriguez (FC Porto – AS Monaco)        45
5. Fernadinho (ªahtior – Man. City)        40
6. Illarramendi (Sociedad – Real Madrid)        39
7. Mario Gotze (Dortmund – Bayern Munchen)        37
8. Marquinhos (Roma – PSG)        35
9. Isco (Malaga – Real Madrid)        30
10. Negredo (Sevilla – Man. City)        28

Total: 435.000.000 euro.

În locul echipei din capitala
Spaniei, sunt în acest moment
grupãrile franceze Monaco ºi
PSG, asta dupã ce în ultimii trei
ani, englezii de la Manchester
City au aspirat tot ce era mai
bun în perioadele de mercato.

Monaco, cea mai tare
pânã acum

Fãrã discuþii, nou-promovata
în Ligue 1, AS Monaco, este
echipa care a intrat puternic în
hora marilor cluburi din Euro-
pa, fiind chiar lider într-un
clasament al celor mai cheltui-

toare grupãri. Patronul rus,
Ribolovlev, a a scos din buzu-
nar pânã în acest moment 144
de milioane de euro ºi nu pare
cã se opreºte aici. De cealaltã
parte a baricadei, Santos se
bucurã în continuare cã produ-
ce mari talente, iar conturile
fostului club al lui Neymar s-au
umplut dupã trecerea atacantu-
lui la Barcelona. Inedit este cã
din cele cinci mari campionate
ale Europei, doar cel spaniol a
reuºit sã obþinã profit pânã azi
din transferurile de jucãtori din
aceastã varã.
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Digi Sport 1
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bastad

(Suedia): semifinale / 19:00 – FOTBAL – Liga
I: Pandurii – FC Braºov / 21:30 – FOTBAL –
Liga I: Steaua – Ceahlãul / 0:30 – FOTBAL –
Camp. Braziliei: Sao Paulo – Cruzeiro.

Digi Sport 2
8:00 – VOLEI PE PLAJÃ (M, F) – Camp.

Naþional (Oradea) / 18:00, 19:30 – VOLEI
PE PLAJÃ – CN: masculin, semifinale /
20:25, 23:30 – MOTO GP – Sesiune de an-
trenamente ºi calificãri Marele Premiu al SUA.

Dolce Sport 1
12:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Hamburg (Germania): semifinale / 19:00
– FOTBAL – Liga I: Sãgeata Nãvodari –
Gaz Metan.

Dolce Sport 2
18:30 – NATAÞIE – CM de la Barcelona

(Spania): sãrituri în apã.
Sport.ro

17:45, 19:30, 21:30 – FOTBAL – Me-
ciuri amicale: M’gladbach – Dortmund,
Hamburg – Bayern Munchen, Lechia
Gdansk – Barcelona.

GSP TV
11:00 – BOX (F) – Finalele Camp. Naþio-

nal / 13:30 – FOTBAL PE PLAJÃ – Liga
Europeanã: Italia – Polonia / 15:00 – FOT-
BAL – Camp. Rusiei: Tom Tomsk – Kuban
Krasnodar / 23:00 – FOTBAL – Camp. SUA:
Seatlle Sounders – Colorado Rapids.

Eurosport
11:00 – NATAÞIE – CM de la Barcelona

(Spania): sãrituri în apã, feminin 3m sincron
/ 14:30 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a
20-a (Annecy – Annecy-Semnoz) / 18:45,
21:00 – FOTBAL – Camp. European Under
19 (Lituania), faza grupelor: Georgia – Fran-
þa, Spania – Portugalia.

Eurosport 2
7:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: GWS

Giants – Essendon / 10:30 – SNOOKER
– Circuitul European: etapa a 2-a / 15:30
– CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã
Renault (Austria): prima cursã / 17:00,
19:00 – FOTBAL – Camp. European
Under 19 (Lituania), faza grupelor:
Serbia – Turcia, Lituania – Olanda / 20:30
– SNOOKER – Circuitul European:
etapa a 2-a.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã:

Cluj – Dinamo.

Digi Sport 1
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bas-

tad (Suedia): finala / 17:00 – FOTBAL – Liga
I: FC Botoºani – CFR Cluj / 19:00 – FOT-
BAL – Liga I: „U” Cluj – Petrolul / 21:30 –
FOTBAL – Liga I: Viitorul – Astra / 0:00 –
MOTO GP – Marele Premiu al SUA, cursa
propriu-zisã.

Digi Sport 2
14:00 – RALIURI – VTM Sinaia / 22:00,

0:30 – FOTBAL – Camp. Braziliei: Atletico
Paranaense – Corinthians, Fluminense – Vas-
co da Gama.

Digi Sport 3
11:00, 12:00, 14:30, 16:00 – VOLEI PE

PLAJÃ – Camp. Naþional (Oradea): finalele
mici ºi finalele mari (M, F) / 20:40 – MOTO
GP – Marele Premiu al SUA: cursele reginã.

Dolce Sport 1
15:30 – TENIS (M) – Turneul de la Ham-

burg (Germania): finala / 19:00 – FOTBAL –
Camp. Ucrainei: Sevastopol – ªahtior Doneþk.

Dolce Sport 2
18:30 – NATAÞIE – CM de la Barcelona

(Spania): sãrituri în apã.
GSP TV

3:30, 5:30 – FOTBAL – Camp. SUA:

Chicago Fire – DC United, LA Galaxy – Van-
couver Whitecaps / 12:30 – FOTBAL –
Camp. Rusiei: Rubin Kazan – Zenit St. Pe-
tersburg / 14:45 – FOTBAL PE PLAJÃ –
Liga Europeanã: Olanda – Italia.

Eurosport
11:00 – NATAÞIE – CM de la Barcelona

(Spania): sãrituri în apã, masculin 10m plat-
formã sincron / 14:30 – SUPERBIKE –
Campionatul Mondial: manºa a doua / 16:00,
19:00 – FOTBAL (F) – Campionatul Euro-
pean din Suedia, sferturi de finalã: Suedia –
Islanda, Italia – Germania / 21:00 – CI-
CLISM – Turul Franþei: etapa a 21-a, ultima
(Versailles – Paris Champs-Elysse).

Eurosport 2
11:00 – SUPERBIKE – Campionatul

Mondial: manºa întâi / 12:30 – SUPER-
SPORT – Campionatul Mondial din Rusia /
14:00 – SNOOKER – Circuitul European:
sferturi de finalã / 15:30 – CURSE DE MA-
ªINI – Seria Mondialã Renault (Austria):
cursa a doua / 17:00 – SNOOKER – Circui-
tul European: semifinale / 19:00 – CICLISM
– Turul Franþei: etapa a 21-a, ultima (Ver-
sailles – Paris Champs-Elysse) / 21:00 –
SNOOKER – Circuitul European: finala.

DuminicãSâmbãtã
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Ca ºi calificatã dupã ce a
trecut cu 3-0, marþi, pe Arena
Naþionalã, de modesta cam-

pioanã a Macedoniei, Vardar
Skopje, Steaua ºi-a aflat, ieri,
în urma tragerii la sorþi de la

Nyon (Elveþia), adversarul din
turul III preliminar al Cham-
pions League. Este vorba, cu
siguranþã, despre Dinamo Tbi-
lisi, formaþie ce a zdrobit, de
asemenea marþi, în prima man-
ºã a turului doi, pe EB Stry-
mur (Feroe), 6-1 în Georgia.

Dinamo Tbilisi este antrena-
tã de fostul tehnician al lui Poli
ºi CFR, Duºan Uhrin, iar în lot
au jucãtori cunoscuþi ca Usta-
ritz (fost la Athletic Bilbao ºi
Betis) sau Xisco (fost interna-
þional spaniol de tineret, cu
multe meciuri în Primera juca-
te pentru Valencia, Betis sau
Levante). În plus, Giorgi Lo-

ria, Irakli Dzaria, Grigalashvili,
Jaba Dvali sunt toþi internaþi-
onali georgieni.

Principalul sponsor al lui Di-
namo Tbilisi este PrivatBank,
cea mai mare bancã din Ucrai-

na, care a investit masiv în ulti-
mii ani în consolidarea echipei.

Dinamo a mai întâlnit de
douã ori pânã acum echipe ro-
mâneºti, în ambele cazuri mer-
gând mai departe. Pe Victoria
Bucureºti, în sezonul 1986-
1987 al Cupei UEFA (“16-
imi”), 2-1 (a) ºi 0-0 (d), res-
pectiv pe Universitatea Craio-

Georgienii, pregãtiþi de fostul tehnician al Timiºoarei ºi al CFR-ului, cehul Duºan
Uhrin, nu mai au nici o emoþie în privinþa calificãrii, plecând în manºa secundã a
turului doi, contra feroiezilor de la Streymur, cu un avantaj de 5 goluri!

Steaua va înfruntaSteaua va înfruntaSteaua va înfruntaSteaua va înfruntaSteaua va înfrunta
pe Dinamo Tbilisipe Dinamo Tbilisipe Dinamo Tbilisipe Dinamo Tbilisipe Dinamo Tbilisi

Dupã “formalitatea” cu Vardar,

LIGA CAMPIONILOR – TRAGERE LA SORÞI TURUL III PRELIMINAR

Reghecampf: “Dinamo Tbilisi are jucãtori
buni ºi poate  pune probleme oricui”

Antrenorul roº-albaºtrilor, Laurenþiu Reghecampf, a avut numai
cuvinte de laudã la adresa campioanei Georgiei, echipã pe care a ur-
mãrit-o în perioada de pregãtire.

“Dinamo Tbilisi este o echipã foarte puternicã, pe care am urmã-
rit-o chiar în aceastã varã, într-un meci amical câºtigat în faþa celor
de la ªahtior Doneþk. Au jucãtori foarte buni ºi pot pune mari proble-
me oricãrei echipe.

Vom avea parte de douã meciuri dificile, însã noi trebuie sã ne
concentrãm mai întâi la returul cu Vardar Skopje. Vom avea suficient
timp dupã aceea pentru a vorbi ºi studia campioana Georgiei”, a spus
Reghecampf pentru site-ul oficial al Stelei.

Uhrin: “Mã bucur cã am cãzut cu Steaua
ºi cã voi reveni în România”

Duºan Uhrin s-a declarat mulþumit de tragerea la sorþi, afirmând cã
formaþia sa va fi pregãtitã la ora meciului cu Steaua.

“Mã bucur cã am picat cu Steaua ºi cã voi reveni în România.
Steaua e un adversar redutabil. Am vãzut ce lucruri frumoase a reali-
zat Reghecampf acolo. E un antrenor foarte,  foarte bun”, a spus
Duºan Uhrin Jr. la Gsptv.

Într-o declaraþie oferitã site-ului oficial al lui Dinamo Tbilisi, Duºan
Uhrin le-a transmis fanilor cã nu a pierdut nici un meci disputat în
compania Stelei în Liga 1. “Cel mai probabil adversar al nostru în
turul trei preliminar va fi Steaua. Despre Steaua de astãzi nu deþin
foarte multe informaþii la aceastã orã. Steaua s-a descurcat foarte
bine anul trecut în Liga Europa, este o echipã dominatã de jucãtori
români. Unii dintre ei, Latovlevici, Nikolici, Bourceanu, au jucat sub
comanda mea la Timiºoara. Steaua joacã aproape toate meciurile de
pe teren propriu cu tribunele pline. Cât am antrenat în România, nu
am pierdut în faþa Stelei”.

va, în sezonul 1994-1995 al
aceleiaºi competiþii, în primul
ºi singurul tur preliminar, 2-0
(a) ºi 2-1 (d).

Prcedenta  par t ic ipare  a
georgienilor în Europa s-a con-

sumat în urmã cu douã sezoa-
ne, tot în Champions, ajungând
pânã în play-off (turul IV),
unde au fost eliminaþi de gre-
cii de la AEK Atena, 1-1 (a) ºi
0-1 (d).

Dubla manºã e programatã
30/31 iulie – 6/7 august, Stea-
ua urmând sã evolueze prima
datã în deplasare.

- FC Nordsjaelland (Dan) – Zenit St. Petersburg (Rus)
- FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur)
- PAOK Salonic (Gre) – Metalist Harkov (Ucr)
- PSV Eindhoven (Ola) – Zulte Waragem (Bel)
- Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv)
- FC Basel (Elv) – ETO Gyor (Ung)/Maccabi Tel-

Aviv (Isr), în tur 0-2
- Sligo Rovers (Irl)/Molde (Nor), în tur 0-1 – The

New Saints FC (ÞG)/Legia Varºovia  (Pol), în tur 1-3
- Slovan Bratislava (Slc)/Ludogorets Razgrad (Bul),

în tur 2-1 – FC Shirak (Arm)/Partizan Belgrad (Srb),
în tur 1-1

- APOEL Nicosia (Cip) v Birkirkara FC (Mal)/NK Ma-
ribor (Sln), în tur 0-0

Programul celorlalte partide

- Cliftonville FC (Irl.
N)/Celtic (Sco), în tur 0-
3 – IF Elfsborg (Sue)/
Daugava Daugavpils
(Let), în tur 7-1

- BATE Borisov (Blr)/
ªahtior Karagandy (Kaz), în tur 0-1 – Neftçi Baku
(Azb)/Skenderbeu Korce (Alb), în tur 0-0

- Austria Viena (Aus) – FK Ekranas (Lit)/FH Hafnar-
fjordur(Isl), în tur 0-1

- HJK Helsinki (Fin)/Nomme Kalju (Est), în tur 0-0 –
Viktoria Plzen (Ceh)/FK Zeljeznicar (Bos), în tur 4-3

- CS Fola Esch (Lux)/Dinamo Zagreb (Cro), în tur 0-5
– Sheriff Tiraspol (Mol)/FK Sutjeska (Mun), în tur 1-1
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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)

Hapoel Tel Aviv este adversarul,
aproape decis, al gorjenilor
în faza următoare
a Europa League

Nici fără şanse, dar nici noro-
coşi, asta s-ar putea spune de-
spre Pandurii lui Cristi Pus tai
după tragerea la sorţi de ieri a
turul 3 din Europa League. Dacă
joi, la Târgu Jiu, Pandurii elimi-
nă formaţia es toniană Levadia
Tallin,  va întâlni în faza următoa-
re, cel mai probabil,  pe Hapoel
Tel Aviv.  Pandurii ar juca prima
manşă a turului trei preliminar în
data de 1 august,  pe teren pro-
priu,  şi returul în 8 augus t, în
deplasare. Formaţia israeliană a
învins  în prima manşă a turului
secund, c u 4-1, în deplasare, câş-
tigătoarea Cupei Bulgariei,  Beroe
Stara Zagora,  una dintre echipe-
le modeste ale campionatului de
la sud de Dunăre.  În sezonul tre-
cut, Hapoel a terminat pe locul 4
întrec erea internă, f iind depăşită
de Mac cabi Tel Aviv,  Mac cabi
Haifa şi Hapoel Kiryat Shmona.
De asemenea,  în vara aceasta,
gruparea c are acum 3 ani a în-
tâlnit Rapidul în grupele Europa
League s-a despărţit de c ei mai
buni jucători ai săi,  fostul căpi-
tan al Ghanei, fundaşul John Pain-
ts il, vârful Toto Tamuz,  vizat în
vara aceasta şi de Steaua,  Djem-

Rezultatele din turul 2 al Europa League
– prima manşă

Levadia Tallinn (Est) – PANDURII 0-0
Joi

PETROLUL – Vikingur Gota (Fer) 3-0
ASTRA – Omonia Nicosia (Cip) 1-1
FK Ventspils (Let) – Jeunesse d’Esch (Lux) 1-0
Irtysh Pavlodar (Kaz) – Siroki Brijek (Bos) 3-2
Dila Gori (Geo) – Aalborg BK (Dan) 3-0
Şahtior Soligorsk (Blr) – Milsami-Ursidos (Mol) 1-1
Qarabag Agdam (Azb) – Piast Gliwice (Pol) 2-1
Mladost Podgorica (Mun) – FK Senica (Slc) 2-2
Dinamo Minsk (Blr) – Lokomotiva Zagreb (Cro) 1-2
FC Honka (Fin) – Lech Poznan (Pol) 1-3
Skonto Riga (Let) – Slovan Liberec (Ceh) 2-1
Beroe Stara Zagora (Bul) – Hapoel Tel Aviv (Isr) 1-4
Zrinjski Mostar (Bos) – Botev Plovdiv (Bul) 1-1
IFK Goteborg (Sue) – FK Trencin (Slc) 0-0
Tromso IL (Nor) – Inter Baki (Azb) 2-0
Maccabi Haifa (Isr) – Khazar Lankaran (Azb) 2-0
IL Hodd (Nor) – FK Aktobe (Kaz) 1-0
Anorthosis Famagusta (Cipru) – Gefle IF (Sue) 3-0
Cernomoreţ Odesa (Ucr) – Dacia Chişinău (Mol) 2-0
Stomsgodset IF (Nor) – Debreceni VSC (Ung) 2-2
Rosenborg BK (Nor) – St. Johnstone (Sco) 0-1
Malmo FF (Sue) – Hibernian FC (Sco) 2-0
FC Thun (Elv) – Chikhura Sachkhere (Geo) 2-0
Valletta FC (Mal) – FC Minsk (Blr) 1-1
Differdange 03 (Lux) – FC Utrecht (Ola) 2-1
KS Kukesi (Alb) – FK Sarajevo (Bos) 3-2
FK Jagodina (Srb) – Rubin Kazan (Rus) 2-3
Zalgiris Vilnius (Lit) – Pyunik Erevan (Arm) 2-0
Sparta Praga (Ceh) – BK Hacken (Sue) 2-2
AO Xanthi (Gre) – Linfield FC (Irl. N) 0-1
Hajduk Split (Cro) – FK Turnovo (Mac) 2-1
Steaua Roşie Belgrad (Srb) – IB Vestmannaeyja (Isl) 2-0
Vojvodina Novi Sad (Srb) – Honved Budapesta (Ung) 2-0
Trabzonspor (Tur) – Derry City (Irl. N) 4-2
Olimpija Ljubljana (Sln) – MSK Zilina (Slc) 3-1
Slask Wroclaw (Pol) – Rudar Pljevlja (Mun) 4-0
HNK Rijeka (Cro) – Prestatyn Town (ŢG) 5-0
Breidablik UBK (Isl) – Sturm Graz (Aus) 0-0
KR Reykjavik (Isl) – Standard Liege (Bel) 1-3

Manşa secundă se va disputa în 25 iulie.

Programul meciurilor din turul trei
preliminar al Ligii Europa:

Cernomoreţ Odesa (Ucraina)/Dacia Chişinău (Mol-
dova) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia)/IBV Vestman-
naeyjar (Islanda)

Swansea City (Anglia) - Malmo FF (Suedia)/Hi-
bernian (Scoţia)

FC Sevilla (Spania) - FK Mladost Podgorica (Mun-
tenegru)/FK Senica (Slovacia)

AS Saint-Etienne (Franţa) - FC Şahtior Soligorsk
(Belarus)/FC Milsami Orhei (Moldova)

FC Irtysh Pavlodar (Kazahstan)/NK Siroki Brijeg
(Bosnia-Herţegovina) - Udinese Calcio (Italia)

FC Petrolul Ploieşti (România)/Vikingur (Insulele
Feroe) - Vitesse (Olanda)

HNK Hajduk Split (Croaţia)/FK Turnovo (Mace-
donia) - FC Dila Gori (Georgia)/Aalborg BK (Dane-
marca)

FK Jablonec (Cehia) - Stromsgodset TF (Norve-
gia)/Debreceni VSC (Ungaria)

FK Ventspils (Letonia)/AS Jeunesse Esch (Luxem-
burg) - Maccabi Haifa FC (Israel)/FC Khazar Lanka-
ran (Azerbaidjan)

Skonto Riga (Letonia)/FC Slovan Liberec (Cehia)
- FC Zurich (Elveţia)

FK Kukesi (Albania)/FK Sarajevo (Bosnia-Herţe-
govina) - Metalurg Doneţk (Ucraina)

Qarabag FK (Azerbaidjan)/GKS Piast Gliwice (Po-
lonia) - Anorthosis Famagusta (Cipru)/Gefle IF (Sue-
dia)

FC Dinamo Minsk (Belarus)/NK Lokomotiva Za-
greb (Croaţia) - Trabzonspor AŞ (Turcia)/Derry City
FC (Irlanda)

IL Hodd (Norvegia)/FC Aktobe (Kazahstan) - Brei-
dablik (Islanda)/SK Sturm Graz (Austria)

FC Levadia Tallinn (Estonia)/CS Pandurii Lignitul
Târgu Jiu (România) - PFC Beroe Stara Zagora (Bul-

garia)/Hapoel Tel-Aviv FC (Israel)
HNK Rijeka (Croaţia)/Prestatyn Town FC (Ţara

Galilor) - NK Olimpija Ljubljana (Slovenia)/MSK Zili-
na (Slovacia)

WKS Slask Wroclaw (Polonia)/FK Rudar Pljevlja
(Muntenegru) - FC Bruges (Belgia)

Randers (Danemarca) - FK Jagodina (Serbia)/FC
Rubin Kazan (Rusia)

Tromso IL (Norvegia)/FC Inter Baku (Azerbaidjan)
- FC Differdange 03 (Luxemburg)/FC Utrecht (Olan-
da)

Asteras Tripolis (Grecia) - SK Rapid Viena (Aus-
tria)

IFK Goteborg (Suedia)/AS Trencín (Slovacia) - FC
Astra Ploieşti (România)/AC Omonia (Cipru)

VMFD Zalgiris (Lituania)/FC Pyunik (Armenia) -
FC Honka Espoo (Finlanda)/KKS Lech Poznan (Po-
lonia)

Motherwell (Scoţia) - FC Kuban Krasnodar (Ru-
sia)

HSK Zrinjski (Bosnia-Herţegovina)/PFC Botev Plov-
div (Bulgaria) - VfB Stuttgart (Germania)

GD Estoril-Praia (Portugalia) - Hapoel Ramat Gan
(Israel)

FK Vojvodina (Serbia)/Budapest Honved FC (Un-
garia) - Bursaspor (Turcia)

Skoda Xanthi (Grecia)/Linfield FC (Irlanda de
Nord) - KR Rejkyavik (Islanda)/Standard Liege (Bel-
gia)

Sparta Praga (Cehia)/BK Hacken (Suedia) - FC
Thun (Elveţia)/FC Chikhura Sachkhere (Georgia)

FC Valletta (Malta)/FC Minsk (Belarus) - Rosen-
borg Trondheim (Norvegia)/Saint Johnstone (Scoţia)

Meciurile se vor desfăşura la 1 (turul) şi 8 august
(returul).

Pandurii merg în Ţara Sfântă
dacă trec de baltici

ba-Djema ş i Pavicevic.  Vedeta
ec hipei a rămas internaţionalul
israelian Gil Vermouth, însă acesta
es te accidentat. Conducerea clu-
bului Pandurii Târgu Jiu a anun-
ţat ieri că fundaşul stânga spa-
niol Armando Sipoto Bohale a
semnat un c ontract pentru trei
ani, dar ş i c ă biletele pentru me-
ciul retur  din turul II preliminar
al Europa League cu FC Levadia
Tallinn se vor pune în vânzare
începând de luni şi vor costa 15
lei la peluze, 25 de lei la tribuna I
şi tribuna a II-a şi 35 de lei la
tr ibuna 0.

Petrolul întâlneşte
fosta echipă a lui Nanu

Ce şi calificată în turul urmă-
tor, după victoria clară în faţa fe-
roezilor de la Viikingur, Petrolul va
avea o misiune dificilă în faţa echi-
pei olandeze Vitesse Arnhem,  la
care a evoluat în trecut olteanul
Ştefan Nanu, acum antrenor la
Minerul Motru. Ca şi Pandurii,
Petrolul va juca prima manşă pe
teren propriu. Antrenorul „lupilor”,
Cosmin Contra, crede în şansele
de a ajunge în play-off-ul Europa
League. „Nu e cel mai rău dintre
adversari, putea fi şi mai greu, ca
de exemplu, Swansea sau Rubin
Kazan. Ei sunt favoriţi la califica-
re, dar eu sunt optimist că putem

ajunge în play-off”. Petrolul se
poate considera norocoasă, deoa-
rece Vitesse a rămas în această
vară fără golgheterul ivorian Wil-
fried Bony, care a înscris 31 de
goluri în 30 de etape din Eredivi-
sie. În urmă cu o lună, Swansea a
plătit nu mai puţin de 15 milioane
pentru a-l aduce în Ţara Galilor pe
Bony. Antrenată de fostul interna-
ţional olandez Peter Bosz, Vitesse
a terminat pe locul 4 campionatul
trecut, după granzii Ajax, PSV  şi
Feyenoord. Cei mai importanţi ju-
cători sunt francezul Kakuta, fost
la Chelsea, Theo Janssen, ex-Ajax
şi olandezul cu paşaport japonez
Mike Havenaar.

Astra ar avea adversar facil,
dar are şanse mici cu Omonia

Echipa care ar  avea cele mai
mari şanse de a ajunge în play-off-
ul Europa League este Astra Giur-
giu, însă aceasta are de trecut un
retur infernal în Insula Afroditei,
după ce ciprioţii de la Omonia au
reuşit un egal pe „Arena Naţiona-
lă”. În turul al treilea, Astra ar pu-
tea întâlni echipa suedeză IFK
Goteborg sau pe cea slovacă Tren-
cin, cele două terminând la egali-
tate, 0-0, prima manşă, disputată
în Peninsula Scandinavă. IFK este
pe loc ul 4 în întrecerea internă,
disputată pe sis temul primăvară-
toamnă, pe când Trencin s-a cla-
sat a treia în campionatul prece-
dent, după Slovan Bratislava şi
Senica.


