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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am fost la doctor, Popescu-
le, nu mai am nimic, i-am dat
lui tot.

Primul

cotidian al

Olteniei

cultură / 7

eveniment / 4

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro
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Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu”,
o sărbătoare a poeziei olteneşti
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Cele trei zile  ale Festivalului Inte rnaţional
„Adrian Păunescu”, aflat la prima ediţie la Cra-
iova, a reprezentat pentru toţi cei care l-au apre-
ciat şi îl apreciază o întâlnire de suflet cu poezia,
dar şi cu uriaşa sa personalitate. Organizatorii s-
au străduit ca spiritul lui Adrian Păunescu să fie
prezent din nou printre iubitorii de poezie şi să
nu mai părăsească niciodată Craiova. O stradă a

municipiului poartă, de acum, numele poetului,
iar o statuie a acestuia a fost aşezată la loc de
cinste, pe Aleea Personalităţilor. Invitaţii, impor-
tanţi oameni de cultură din ţară şi din străinăta-
te, le-au mulţumit autorităţilor pentru acest eve-
niment, iar municipalitatea craioveană s-a asi-
gurat că şi următoarele ediţii – acesta fiind doar
începutul – se vor desfăşura tot în Bănie.

15 microconcerte
de muzică clasică,
în spaţii neconvenţionale
din Craiova

Să nu vă mire dacă, într-una din se-
rile următoare, veţi auzi răzbătând de sub
fereastra dvs. acorduri de Mozart ori
Beethoven! Este modul artiştilor Filar-
monicii „Oltenia” de a veni mai aproape
de dvs. şi a vă demonstra, încă o dată,
că muzica clasică poate fi accesibilă tu-
turor. Până la sfârşitul lunii august, nu
mai puţin de 15 microconcerte vor fi
susţinute de tineri interpreţi în spaţii ne-
convenţionale din întregul oraş, fiecare
cu o durată de 33 de minute. Primul eve-
niment va avea loc mâine, 23 iulie, ora
20.45, în curtea interioară a Blocului 156
apartamente „Lumea Copiilor”, din stra-
da „Al. I. Cuza”.

Dosarul celor
36 de finanţişti
doljeni, la final
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Preºedintele Traian Bãsescu ºi liderul
PNL, Crin Antonescu, abia întors din SUA,
au avut o întâlnire, sâmbãtã dimineaþã, la
Palatul Cotroceni, dupã ce ºeful statului a
spus vineri cã doreºte sã discute cu preºe-
dintele liberalilor despre nominalizarea lui
Ovidiu Silaghi pentru Ministerul Transpor-
turilor. La final, Antonescu a precizat cã ºi
în urma discuþiei îºi menþine propunerea ca
Silaghi sã fie numit la conducerea Ministe-
rului Transporturilor ºi cã Traian Bãsescu
nu i-a spus dacã acceptã sau respinge aceas-
tã nominalizare. Ulterior, într-o emisiune la
Antena 3, liderul PNL a relatat cã ºeful sta-
tului i-a spus cã îl va lãsa pe Victor Ponta

interimar la Transporturi pentru 45 de zile,
ca sã finalizeze privatizarea CFR Marfã.
„Decizia preºedintelui este, luând act de pro-
punerea noastrã, sã lase sã curgã interima-
tul domnului prim-ministru Ponta în fruntea
Ministerului Transporturilor vreme de 45 de
zile, în ideea cã va finaliza contactul de pri-
vatizare al CFR Marfã. Ãsta este un lucru
pe care mi l-a comunicat - nu e nici un se-
cret din asta  - ºi cã la sfârºitul acestei pe-
rioade de interimat va decide asupra propu-
nerii pe care noi am fãcut-o, luând act cã
ne-o menþinem”, a spus Antonescu.

La rândul sãu, premierul Victor Ponta a
afirmat cã îi va transmite preºedintelui Bã-

sescu propunerea de numire
a lui Ovidiu Silaghi în funcþia
de ministru astãzi ºi va aºtep-
ta un rãspuns. „Este un joc
politic, dar extrem de neserios
ºi sunt destul de îngrijorat
pentru cã, în ultimul timp, vãd
o serie de manifestãri extrem
de neserioase.  Ministerul
Transporturilor va fi efectiv
condus, ca ºi acum, de secre-
tarul de stat Ghibu. Eu sem-
nez, dar nu am timp ºi nici nu
ar fi normal ca primul-minis-
tru sã se mute la Ministerul

Transporturilor. CFR Marfã sau orice altce-
va sunt lucruri pe care oricum mi le asum,
se aprobã prin hotãrâri de guvern pe care le
semnez ca prim-ministru. Luni dimineaþa, mã
rog, o sã plec spre Spania, dar o sã trimit la
Cotroceni propunerea cu domnul Silaghi de
a fi ministru, dupã care preºedintele, nu ºtiu
în ce fel, va trebui sã se pronunþe”, a spus
Ponta la Antena 3. În opinia acestuia, nu are
nici o logicã sã mai conducã interimar Mi-
nisterul Transporturilor 45 zile, deoarece ba-
nii pentru cumpãrarea pachetului majoritar
de acþiuni la CFR Marfã trebuie plãtiþi la 60
zile de la semnarea contractului. Întrebat
dacã înþelege care este strategia preºedinte-
lui Bãsescu pentru menþinerea lui ca minis-
tru la Transporturi, Ponta a arãtat cã poate
acesta are ideea de a-i face un dosar penal
pentru perioada în care este interimar aici,
adãugând însã cã ºeful statului i-a mai fãcut
dosare ºi cã nu este o problemã. „Vor trece
cele 45 de zile ºi dacã îl va respinge pe Si-
laghi, conform deciziei Curþii Constituþiona-
le trebuie sã spunã ºi de ce. Eu am fost la el
cu decizia definitivã a Curþii de Apel Ora-
dea, dacã pentru om e o problemã cã are o
decizie definitivã de clasare (n.r. – Ovidiu
Silaghi)...eu credeam cã e o problemã sã aibã
o condamnare, dar înþeleg cã e o problemã
sã ai ºi o achitare..”, a spus premierul.
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Probabilitatea ca
referendumul pe Constituþie
sã fie amânat devine tot
mai mare

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat cã probabilitatea ca referen-
dumul pentru revizuirea Constituþiei sã
fie amânat pentru anul viitor, în acord
cu decizia Curþii Constituþionale (care
a stabilit cã scãderea pragumului la
referendum de la 50% la 30% este con-
stituþionalã cu condiþia sã fie aplicatã
dupã un an), ºi organizat poate chiar o
datã cu alegerile prezidenþiale, devine
din ce în ce mai mare. „Aºteptãm ca la
începutul sesiunii parlamentare sã sta-
bilim un calendar, numai cã acest ca-
lendar va trebui racordat la decizia po-
liticã, strategicã de aceastã datã, când
supunem proiectul final referendumu-
lui. ªi, deocamdatã, aºa cum lucrurile
s-au conturat, probabilitatea ca refe-
rendumul sã fie amânat dupã anul care
se scurge, deci pus undeva poate chiar
cu alegerile prezidenþiale, devine din
ce în ce mai mare”, a spus Antonescu,
într-o emisiune la Antena 3.
Aviaþia militarã a României
a dus ajutoare în Siria

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mir-
cea Duºa, a declarat, ieri, la Câmpia
Turzii, cã aviaþia militarã a transportat
zilele trecute ajutoare umanitare pen-
tru populaþia sirianã, „alimente ºi ma-
teriale de strictã necesitate”, care „au
fost predate reprezentanþilor Semilunii
Roºii de la Damasc”. Întrebat dacã
Omar Hayssam a fost adus în þarã cu
acelaºi avion care a dus ajutoarele în
Siria, Duºa a rãspuns cã „eu nu ºtiu
nimic de acel avion. Sunt anumite in-
formaþii care sunt clasificate ºi preci-
zam ºi sâmbãtã cã Armata României,
care este instituþia cea mai apreciatã
de români, nu întreprinde decât misi-
uni legale, confom legislaþiei României
ºi celei internaþionale”, cu referire la
declaraþia lui Traian Bãsescu, care a
vorbit despre readucerea în þarã a omu-
lui de afaceri sirian ca despre o misiune
neautorizatã pe teritoriul altui stat.

Fostul preºedinte al PSD,
senatorul de Dolj Mircea
Geoanã, considerã cã România
ar trebui sã modifice modalita-
tea prin care sunt aleºi euro-
parlamentarii, susþinând cã
aceste alegeri nu sunt sufi-
cient de motivante pentru
electorat ºi trebuie fãcute mai
atractive. „Mã uitam pe câteva
analize comparative cu privire
la modul în care alegerile
europarlamentare se deruleazã
în Europa. Noi avem în acest
moment o singurã circum-
scripþie electoralã, România, ºi
avem o listã închisã de parti-
de, cu sistem proporþional ºi
cu 5% prag minim. În 12 þãri
din Uniunea Europeanã siste-
mul este similar cu cel româ-
nesc. Dar 15 þãri au un sistem
cred eu mai atractiv ºi mai
competitiv, pe care eu cred cã
ar trebui sã-l analizãm ºi sã
decidã la nivel de conducere
de partid dacã este o idee
bunã sau nu”, a declarat

Geoanã propune schimbarea
sistemului electoral pentru alegeri le

europar lamentare
Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,

spune cã avioanele F-16 achiziþio-
nate din Portugalia pentru înzestra-
rea Forþelor Aeriene Române vor fi
aduse în þarã în 2015, pânã atunci
urmând sã aibã loc pregãtirea piloþi-
lor ºi modernizarea infrastructurii
pentru a fi compatibilã cu acest tip
de aparate. Prezent ieri la Flotila 71
Aerianã Câmpia Turzii, în judeþul
Cluj, ministrul a explicat cã „avem
douã programe importante, primul
privind realizarea capabilitãþii milita-
re de transport cargo ºi militar ºi
celãlalt privind aviaþia de vânãtoare.
Din acest an, începe programul de
modernizare în domeniul aviaþiei de
vânãtoare ºi prevede dotarea flotile-
lor noastre cu avioane multirol F-16.
Acesta este unul complex, care vi-
zeazã nu numai achiziþia de avioane,
ci ºi modernizarea acestora din punct
de vedere mecanic ºi a avionicii, care
va fi de ultimã generaþie. În acelaºi
timp, vizeazã modernizarea infras-
tructurii din þarã, care sã fie compa-
tibilã cu avioanele F-16, ºi achiziþia
armanentului ºi muniþiei pentru mi-

Duºa: Avioanele F-16 din Portugalia
vor veni în 2015, piloþii români vor

fi pregãtiþi în SUA
siuni aeriene ºi pregãtirea persona-
lului tehnic - piloþii, personalul de în-
treþinere. Aceastã capabilitate nu se
poate realiza de la o zi la alta, ci în
timp. Vor fi aduse în România, în
prima etapã, 12 avioane F-16, ur-
mând ca programul de înzestrare cu
avioane multirol sã continue. Este un
efort serios al Guvernului României
ºi al bugetului pentru a asigura o ase-
menea capabilitate militarã. Avioanele
F-16 vor veni în þarã, probabil, în
2015. Chiar dacã le aducem astãzi, le
þinem pe aeroport, trebuie pregãtiþi
piloþii, iar pregãtirea va avea loc în
SUA, pe aparatele pe care le achiziþi-
onãm”, a spus Duºa. În ceea ce pri-
veºte programul de transport cargo,
acesta este în derulare, Ministerul
Apãrãrii având cinci avioane de tip
Spartan, cu ajutorul cãrora s-au des-
fãºurat misiuni umanitare. „Urmeazã
sã mai vinã douã avioane, probabil
pânã la sfârºitul acestui an, unul Me-
devac, pentru misiuni sanitare, ºi unul
echipat pentru stingerea incendiilor,
care poate fi folosit la stingerea unor
incendii de pãdure”, a mai spus Duºa.

Mircea Geoanã în cadrul
discursului pe care l-a susþinut
la ªcoala de Varã a PES
Activists România, de la
Mamaia. El a precizat cã un
model este cel al listei deschi-
se, în care alegãtorul voteazã
partidul, dar ºi un candidat
propus de formaþiunea politicã
respectivã, iar cei care primesc
cele mai multe voturi merg în
PE. Alt sistem este cel al listei
semi-deschise, care i se pare
cel mai potrivit senatorului de
Dolj pentru þara noastrã.
„Vorbim despre regionalizare ºi
nu vãd de ce nu am încerca pe
cele opt regiuni de care se
discutã. Vreau sã vã spun cât
de greu era sã motivãm organi-
zaþii din zonele din þarã care nu
aveau candidaþi suficient de
bine plasaþi pe listã. O idee de
a avea opt circumscripþii
regionale nu ar fi una rea,
acest sistem cu circumscripþii
multiple existã în Europa”, a
afirmat Geoanã.

Preºedintele Traian Bãsescu s-
a aflat, sâmbãtã ºi ieri, la Costeºti
ºi Ungheni (judeþul Argeº), res-
pectiv la Târgul de Fete de pe
Muntele Gãina, unde a fãcut bãi
de mulþime, a discutat ºi s-a fo-
tografiat cu mai multe persoane.
Oprit, ieri, de jurnaliºti pentru de-
claraþii, preºedintele a spus cã îºi

aminteºte cã a mai fost la Târgul
de Fete în 2002, acolo fiind „târ-
guitã” Ela Falcã, soþia primarului
din Arad. Întrebat cât ar fi „plã-
tit” edilul Falcã pentru viitoarea
soþie, Bãsescu a rãspuns, râzând:
„Cât a dat el pentru fatã? Pãi nu-
mai nervii lui socru-sãu cât au
fost, când a aflat ce s-a întâmplat

pe Gãina...”. Traian Bãsescu este
naºul de cununie al primarului Ara-
dului, Gheorghe Falcã (PDL), care
s-a cãsãtorit cu fiica unui alt lider
democrat-liberal, Gheorghe Secu-
lici. Sâmbãtã searã, ºeful statului
a ajuns la Ungheni, declarând cã a
decis sã vinã dupã ce a consultat
invitaþiile din apropierea Bucureº-

tiului. „Eu eram în Bucureºti, mi-
am terminat treaba acum o orã ºi
jumãtate, douã ore ºi am zis:
«Unde sã beau o bere?». M-am
uitat pe invitaþiile din apropierea
Bucureºtiului ºi era Ungheni. ªi
atunci am zis: «Dau o fugã pânã
la Ungheni, beau o bere ºi plec
mai departe»”.

Week-end plin pentru preºedinte, cu bãi de mulþime în Argeº ºi la Târgul de Fete
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Ieri, în ultima zi a Festivalului In-
ternaţional „Adrian Păunescu”, au
avut loc două momente emoţionante
prin care organizatorii au dorit să mar-
cheze pentru mult timp legătura poe-
tului Adrian Păunescu cu Craiova. Au-
torităţile locale au mers pe fosta stra-
dă „Deva”, din cartierul „1 Mai”, că-
reia i-au dat numele poetului. După
acest moment special, primarul Lia
Olguţa Vasilescu i-a poftit pe invitaţii
festivalului, oameni de cultură din ţară,
dar şi din străinătate, pe Aleea Perso-
nalităţilor din parcul Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu”, pentru a dez-
veli împreună un bust al poetului Adri-
an Păunescu. Evenimentul a fost pri-
mit cu aplauze de cei prezenţi, prin-
tre care şi destul de mulţi craioveni
care s-au aflat în trecere prin centrul
oraşului şi au fost bucuroşi să parti-
cipe la acest moment. După cuvinte-
le frumoase la adresa poetului Adrian
Păunescu, folkista Mădălina Amon,
împreună cu un grup de tinere talen-
te, au cântat unele dintre cele mai în-
drăgite melodii pe versurile poetului.
Mini-recitalul a fost deschis, simbo-
lic, cu cântecul „Craiova, my love”,

Cele trei zile ale Festivalului Internaţional „Adrian Pău-
nescu”, aflat la prima ediţie la Craiova, a reprezentat pentru
toţi cei care l-au apreciat şi îl apreciază o întâlnire de suflet
cu poezia, dar şi cu uriaşa sa personalitate. Organizatorii s-
au străduit ca spiritul lui Adrian Păunescu să fie prezent din
nou printre iubitorii de poezie şi să nu mai părăsească nicio-
dată Craiova. O stradă a municipiului poartă, de acum, nu-
mele poetului, iar o statuie a acestuia a fost aşezată la loc de
cinste, pe Aleea Personalităţilor. Invitaţii, importanţi oameni
de cultură din ţară şi din străinătate, le-au mulţumit autori-
tăţilor pentru acest eveniment, iar municipalitatea craiovea-
nă s-a asigurat că şi următoarele ediţii – acesta fiind doar
începutul – se vor desfăşura tot în Bănie.

o baladă acompaniată de o chitară,
despre tinereţea lui Adrian Păunescu
în Craiova, compusă, bineînţeles, de
el însuşi.
Primarul Lia Olguţa Vasilescu:
„Au fost câteva zile deosebite”

Statuia lui Adrian Păunescu este
aşezată la intrarea pe Aleea Persona-

lităţilor, lângă cea care-l reprezintă
pe celălalt mare poet al Craiovei,
Marin Sorescu, cei doi fiind şi co-
legi de generaţiei într-ale poeziei.
Bustul a fost donat de familie, fiind
cel pe care însuşi Adrian Păunescu
considera că-l reprezintă, fapt pen-
tru care l-a şi păstrat mult timp în
biroul senatorial de la Craiova. «Azi
are loc un eveniment deosebit din
cadrul Festivalului Internaţional
„Adrian Păunescu”, care a debutat
în acest an, la Craiova. Ieri, poetul
Olteniei, aşa cum ne place nouă să-
i spunem, ar fi împlinit 70 de ani. Au
fost câteva zile deosebite, a avut loc
şi un concurs de poezie, unde juriul
format din oameni de cultură aleşi
pe sprânceană, a acordat un mare
premiu. Am inaugurat, de asemenea,
strada „Adrian Păunescu”, iar acum
dezvelim bustul său, care merita un
loc pe Aleea Personalităţilor craio-
vene. Chiar dacă nu s-a născut în
Craiova, şi-a desăvârşit aici opera.
A studiat la Liceul „Fraţii Buzeşti”.
Să nu uităm că este şi autorul imnu-
lui nostru de suflet, Oltenia Eterna
Terranova. Măcar şi pentru acest
imn ar fi meritat un loc în inimile
noastre. Ne bucurăm că familia a
acceptat ca acest festival internaţio-
nal să aibă loc de-acum înainte la
Craiova, pentru că era ideea ca în
fiecare an să se desfăşoare într-un
alt oraş, pe unde a trecut Adrian Pă-
unescu. Noi credem însă că oraşul
lui de suflet a fost Craiova şi, din
această cauză, ne-am gândit să-l
onoram aici», a spus primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vasilescu.
Ana-Maria Păunescu,
vizibil emoţionată

Profund emoţionată, Ana-Maria

Păunescu, fiica poetului, şi-a exprimat
dorinţa ca poezia tatălui său să fie citi-
tă, aceasta fiind cea mai frumoasă
amintire care poate fi purtată poetului.
„Sunt foarte emoţionată. Mă bucur că
împreună am reuşit să încheiem cu
bine acest festival internaţional, care
sunt sigură că nu se va opri aici, pen-
tru că tatăl meu merita şi acum, şi în
anii următori, să ne aducem aminte
cine este, nu cine a fost. Merită să-i
cinstim amintirea, merită emoţiile noas-
tre, strada cu numele său, busturile
care s-au dezvelit. În primul rând,
merită să-i recităm poezia şi să-i cân-
tam versurile, să ne aducem aminte
de el aşa cum a fost: iubitor de Craio-

va, de Oltenia, de Ardeal şi de ţară”.
Victor Crăciun, preşedintele Ligii Cul-
turale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, unul dintre organizatori,
le-a mulţumit oficialităţilor că au pre-
lungit această alee pentru a-i face loc
şi poetului Adrian Păunescu. „Alături
de această mulţumire, aşezăm gândul
curat că aici, la Craiova, va continua
să existe spiritul lui Adrian Păunescu,
aşa cum a fost el, cu întreaga dăruire
pentru Oltenia”.
Un bust al poetului
şi în comuna Bârca

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, a participat, sâm-
bătă, în comuna Bârca, la dezvelirea
bustului lui Adrian Păunescu, eveni-
ment înscris în programul primei
ediţii a Festivalului Internaţional care
poartă numele marelui poet. Cu acest
prilej, Ion Prioteasa a afirmat că oda-

tă cu organizarea evenimentelor de-
dicate figurii marcante a poetului ple-
cat de la Bârca, Adrian Păunescu se
întoarce acasă. «O zi deosebită în viaţa
comunei Bârca. O zi aşa cum şi-ar fi
dorit-o Adrian Păunescu. Îmi amin-
tesc cu plăcere că acum câţiva ani, la
un eveniment inaugural în cadrul că-
ruia se amplasa un bust pe culoarele
liceului care-i poartă numele, Adrian
Păunescu a spus: „Ce ciudat! M-am
întors acasă statuie şi nume de liceu”.
Într-o întâlnire cu un alt mare om de
cultură al Olteniei, maestrul Tudor
Gheorghe, care a fost pe toate sce-
nele lumii, l-am văzut foarte emoţio-
nat la primirea unei distincţii. Atunci

l-am întrebat de ce este aşa emoţio-
nat, atâta vreme cât în reprezentaţiile
sale în faţa a mii de oameni nu avu-
sese nici un tremur, iar el mi-a spus:
„Îţi dai seama cât de important este
să te recunoască ai tăi, oltenii, că eşti
bun? Oltenii nu recunosc pe nimeni”.
Dar când o stradă îi poartă numele,
când comunitatea din rândul căreia a
plecat îi face statuie în semn de pre-
ţuire şi de recunoaştere a valorii sale,
asta înseamnă că Adrian Păunescu
s-a întors acasă, între ai lui», a decla-
rat preşedintele Ion Prioteasa, la Bâr-
ca. Bustul lui Adrian Păunescu a fost
realizat de Primăria Bârca, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Dolj.
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Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

P.S. Tote cheltuielile legate
de schimbările din cartea de
identitate a locatarilor fostei
strazi “Deva” vor fi suportate de
administraţia publică locală.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Curþii de Apel
Craiova au soluþionat, joi, 18
iulie a.c., apelul declarat de
procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj împotriva
sentinþei prin care Marin Pelea
a fost condamnat, pe 13 mai
a.c., la 2 ani ºi 10 luni închi-
soare pentru dare de mitã.
Magistraþii au decis sã-i
mãreascã pedeapsa lui Pelea la
3 ani de închisoare cu execu-
tare. În aceeaºi hotãrâre,
judecãtorii i-au menþinut
bãrbatului arestarea preventivã.
Decizia nu este definitivã,
putând fi atacatã cu recurs.

Marin Pelea a fost trimis în
judecatã, pe 12 martie a.c..
Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 25
februarie, Cãtãlin Cicã, ºeful
Postului de Poliþie al comunei
Unirea, a sesizat Serviciul

Judeþean Anticorupþie Dolj cã
Pelea i-a promis 2.500 de lei,
dacã va instrumenta dosarul
astfel încât Vasile Icã, nepotul
sãu, sã fie exonerat de rãspun-
dere penalã dupã ce fusese
prins conducând fãrã permis.
Pe 26 februarie a.c., Marin
Pelea a venit la Postul de
Poliþie însoþit de nepotul sãu.
Cei doi au intrat în biroul lui
Cãtãlin Cicã, iar în timp ce
poliþistul îl audia pe Icã, Marin
Pelea, i-a cerut sã instrumente-
ze dosarul în aºa fel încât
nepotul sãu sã nu suporte
consecinþe penale, dupã cum
rezultã ºi din transcrierea
înregistrãrii convorbirilor,
ataºatã la dosar: «La un
moment dat, inculpatul i s-a
adresat denunþãtorului afir-
mând „Ia fi atent! Îl mai
trimiþi undeva de aici? (n.r. –
dosarul) i-am dat foc ºi cu

asta basta”, replica denunþã-
torului fiind „nu-i dãm nici un
foc, îi dãm propuneri cores-
punzãtoare”, pentru ca incul-
patul sã continue „mi-l dai
mie!”, iar denunþãtorul sã
afirme „cum sã-þi dau þie
dosarul?! Odatã ce e înregis-

trat trebuie sã dãm soluþie
legalã prin parchet. Mã
înþelegi?”. Deºi denunþãtorul
i-a comunicat cã dosarul va fi
instrumentat în condiþii legale,
soluþia urmând a fi adoptatã
de cãtre parchet, inculpatul i-a
promis din nou denunþãtorului

suma de 1.500 lei: „mie spune-
mi preþu’ ºi cât ceri, atâta îþi
dau! cinºpe e bine?” denunþã-
torul „ce cinºpe?”, inculpatul
„milioane”. Denunþãtorul l-a
întrebat pe inculpat „ce cinºpe
milioane bã? pentru ce?”
pentru ca inculpatul sã rãspun-
dã „pentru aia!”. Discuþia
dintre inculpat ºi denunþãtor
referitoare la dosarul penal
instrumentat de cel din urmã a
continuat, inculpatul întrebând
„pãi ºi nu e bine cinºpe
milioane… pentru ca dosarul
acesta sã nu mai fie, sã nu
mai… di colo colo”». Vãzând
cã poliþistul îi spunea cã
dosarul va fi soluþionat legal,
Pelea a revenit la Post în jurul
orei 15.30, de aceastã datã
singur. A intrat în aceeaºi
încãpere în care fusese ante-
rior, ºi i-a pus pe birou 1.600
de lei, fiind prins în flagrant.

Marin Pelea, doljeanul care a încercat
sã-l mituiascã cu 1.600 de lei pe ºeful
Postului de Poliþie Unirea pentru a-ºi scã-
pa nepotul de dosar, s-a ales cu pedeapsa
mãritã în urma apelului declarat de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Joi, 18 iulie a.c., Curtea de Apel

Craiova a decis ca doljeanul, care are an-
tecedente, sã execute 3 ani de închisoare,
faþã de 2 ani ºi 10 luni cât primise pe fond.
Sentinþa poate fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie, iar între
timp bãrbatul, care a fost reþinut pe 26 fe-
bruarie a.c., rãmâne dupã gratii.

Pedeapsã mãritã pentru doljeanul
care a vrut sã-l mituiascã pe ºeful

de Post din Unirea

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au pronun-
þat, vineri dupã-amiazã, sentinþa definitivã în
dosarul celor 36 de angajaþi ai DGFP Dolj acu-
zaþi cã au facilitat acordarea unor rambursãri
ilegale de TVA firmelor controlate de Samir
Sprînceanã, Ion Fotescu ºi Genicã Boericã, în
valoare de aproximativ 30 de milioane de euro.
Instanþa a respins recursurile celor 31 de incul-
paþi condamnaþi pe fond, la Judecãtoria Craio-
va, la pedepse de 2 sau 3 ani închisoare cu sus-
pendare, a admis recursul singurei inculpate care
fusese condamnatã la închisoare cu executare
ºi a schimbat temeiul legal al achitãrii a trei din-
tre inculpaþi. În aceste condiþii, nici unul dintre
funcþionari nu va face puºcãrie.

„Respinge recursurile declarate de incul-
paþii Barbu Eugenia, Bozdogescu Dan Emil,
Celea Sorin, Ciucã Cristina, Ciurlin Nicu, Co-
jocaru Alexandru, Cojocaru Georgeta Rodi-
ca, Corcoveanu Violeta, Corneanu Lenuþa,
Croitoru Georgeta, Dincã Eugen, Domniºoru
Veronica, Dorobanþu Doina, Dragomir Petri-
da, Florea (Mogoºanu) Magdalena, Gheor-
ghiþã Fiedler Andrei Costin, Ionescu Milica,
Ionicoiu Mihaela Valentina, Iordache Adria-
na Carmen, Naicu Dumitrela Aura, Neagoe
Ioseev, Nicolae Mihaela Valentina, Seftules-
cu (Prepeliþã) Georgeta, Popa Manuela Coca,
Popescu Violeta, Rãcãreanu Liana, Sãseanu

Carmen Mariana, Vãduva Doiniþa, Voicu
(Ciovicã) Laura Ileana, Voicu Stelian, Zanfi-
rescu Daniela ºi de partea civilã Statul Ro-
mân – A.N.A.F. prin D.G.F.P. Dolj, ca nefon-
date. Admite recursurile declarate de Direcþia
Naþionalã Anticorupþie – Serviciul Teritorial
Craiova ºi inculpaþii Ghigã Eugenia, Tudor
Nicoleta, Cristea Cãtãlin ºi Osiac Constantin.
Caseazã în parte sentinþa penalã recuratã, în
laturã penalã, ºi rejudecând în fond, încetea-
zã procesul penal faþã de inculpata Ghiga
Eugenia pentru infracþiunea prev de art. 25
C.p. rap la art. 240 C.p. Schimbã temeiul achi-
tãrii inculpaþilor Tudor Nicoleta, Cristea Cã-
tãlin ºi Osiac Constantin, din art. 11 pct. 2 lit.
a rap la art. 10 lit. d C.p.p. în art. 11 pct. 2 lit.
a rap la art. 10 lit. b C.p.p. Menþine restul
dispoziþiilor sentinþei”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Craiova anunþau, la jumãtatea anului
2008, cã au dispus trimiterea în judecatã a 36
de inculpaþi, mai exact cinci ºefi de serviciu,
13 inspectori ºi 18 consilieri din cadrul Servi-
ciului de control fiscal al Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice (DGFP) Dolj, în legãturã
cu un prejudiciu în dauna bugetului de stat de
peste 30 de milioane de euro. În rechizitoriul
întocmit de DNA s-a reþinut cã, în perioada

2001-2004, cei 36 de inculpaþi, în calitatea lor
de funcþionari ai DGFP Dolj, au avizat, cu în-
cãlcarea atribuþiilor de serviciu, respectiv au
întocmit sau semnat procesele-verbale prin
care s-a propus rambursarea ilegalã de TVA,
în urma controalelor efectuate la 42 de socie-
tãþi comerciale din judeþul Dolj. Firmele res-
pective erau controlate de Genicã Boericã, Ion
Fotescu ºi Samir Sprânceanã. Procurorii au
mai precizat cã aceºtia din urmã au fost tri-
miºi în judecatã de DIICOT, în dosare sepa-
rate, în legãturã cu organizarea unor grupãri
infracþionale care au acþionat pentru efectua-
rea unor tranzacþii fictive sau înfiinþarea de
societãþi-fantomã, pentru care s-au cerut ºi
obþinut rambursãri ilegale de TVA de ordinul
milioanelor de dolari.

Trimiºi în judecatã pentru abuz în serviciu
în formã calificatã, cei 36 de funcþionari sau
foºti funcþionari publici de la finanþe au fost
acuzaþi cã au contribuit la prejudicierea bugetu-
lui de stat cu sumele rambursate în mod nelegal
cu titlu de TVA, Ministerul Finanþelor Publice –
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, în
calitate de reprezentant al statului român con-
stituindu-se parte civilã cu suma de
117.769.671,97 de lei. Pe 22 iulie 2011, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat o sin-
gurã pedeapsã cu executare în dosar, pentru
Eugenia Ghicã, fost ºef al Serviciului de con-
trol fiscal, aceasta fiind condamnatã la 3 ani de
închisoare. Patru persoane au fost achitate, iar
restul au primit pedepse cuprinse între doi ºi
trei ani de închisoare, însã cu suspendare.

Curtea de Apel Craiova a pronunþat vineri, 19 iulie a.c., sentinþa definitivã în
cazul celor 36 de angajaþi ai Serviciului de control fiscal din cadrul Direcþiei Gene-
rale a Finanþelor Publice (DGFP) Dolj care au fost trimiºi în judecatã în 2009 de
procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova pentru cã au prejudiciat bugetul
statului cu aproximativ 30 de milioane de euro acordând ilegal rambursãri de TVA
unui numãr de 42 de firme controlate de Samir Sprînceanã, Genicã Boericã ºi Ion
Fotescu. Nici unul dintre cei 36 nu va face puºcãrie, întrucât Curtea de Apel Cra-
iova a admis recursul singurei inculpate care a primit pedeapsã cu executare pe
fond. Alþi patru funcþionari au fost achitaþi pe fond, iar recursurile celorlalþi 31,
condamnaþi la pedepse de 2 ºi 3 ani închisoare cu suspendare, au fost respinse.
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Carla del Ponte (65 de ani), ex-
magistrat elveţian şi ex-procuror
al Tribunalului Penal Internaţional
pentru fosta Iugoslavie, în prezent
membră a comitetului de anchetă
independentă al ONU pentru vio-
lenţele din Siria, a declarat recent
că, până în acest moment, nu există
probe convingătoare conform că-
rora forţele guvernamentale sirie-
ne ar fi folosit arme chimice îm-
potriva rebelilor sau a populaţiei
civile. Magistratul ONU nu a ofe-
rit detalii despre circumstanţele în
care ar fi fost folosit gazul toxic,
dar a spus că investigatorii urmează
să prezinte noi observaţii la viitoa-
rele sesiuni ale Consiliului ONU
pentru drepturile omului. Opiniile
„separate” ale Carlei del Ponte n-
au fost împărtăşite de comisia in-
dependentă de anchetă a ONU, care
a refuzat oric e comentariu. În
schimb, ambasadorul rus la ONU,
Vitali Ciurkin, a oferit dovezi „im-

MIRCEA CANŢĂR

Carla del Ponte:
O justiţiară greu de îndoit

placabile”, transmise secretarului
general Ban Ki-moon, potrivit că-
rora rebelii sirieni au folosit gazul
sarin,  în cursul luptelor din 19
martie a.c., de lângă Alep. Inflexi-
bilitatea Carlei del Ponte nu trebu-
ie să surprindă. Chiar dacă folosi-
rea armelor chimice a fost una din
liniile roşii stabilite de administra-
ţia americană în cazul conflictului
din Siria. Experienţa sa anterioară,
de procuror al Tribunalului Inter-
naţional pentru fos ta Iugoslavie
(1999-2007) a convins-o de „flo-
tarea” liniei de demarcaţie dintre
justiţie şi... politică. Numită amba-
sador în Argentina în 2008,  de
guvernul de la Berna, după expira-
rea mandatului de 8 ani ca procu-
ror al TPI, Carla del Ponte a publi-
cat în limba italiană volumul de
memorii „Vânătoarea: eu şi cri-
mele de război”, în care, „în te-
meiul unor dovezi serioase”, sus-
ţine că în timpul conflictului armat

din Kosovo,  combatanţii UCK au
răpit sute de sârbi în 1999, în sco-
pul prelevării de organe, vândute
unor clinici din Occident. Ac eas-
tă afirmaţie gravă aparţine justi-
ţiarei Carla del Ponte. Ministerul
elveţian de Externe a dec larat
atunci că promovarea cărţii este
incompatibilă cu statutul său de
ambasador. Printre cei învinuiţi se
afla şi actualul premier kosovar,
Hashim Thaci, implicat în contra-
banda cu organe, dar, „luat în bra-
ţe” de Washington, la Rambouil-
let,  în februarie 1999, secretarul
de s tat Madeleine Albright c on-
vingându-se de „potenţialul de li-
der” al acestuia, potrivit proprii-
lor memorii („Doamna secretar de
s tat Madeleine Albright”,  Ed.
RAO, 2004). „Am părăsit Ram-
bouillet obţinând o mare parte din
ceea ce ne propusesem.  Aveam
acum o delegaţie albaneză mai
mult sau mai puţin unită, cu o

viziune clară a modului în care
avea să arate un Kosovo demo-
cratic”. Kosovarii au fost ajutaţi
şi de albanezii stabiliţi în Ameri-
ca, aproape 400.000 de oameni.
Iar  presa iugoslavă a sc ris mai
târziu,  menţionează Konstantin
Kacialin, într-un articol apărut pe
site-ul Vocea Rus iei, că în timpul
campaniei electorale a lui Bill Clin-
ton,  diplomatul Richard Hollbro-
oke a fost observat în c ercuri ale
albanezilor bogaţi din New York,
în special în compania lui Richard
Lukajo, care a făcut averi pe bur-
să, fiind cunoscut c a preşedinte
al consiliului naţional albanezo-
americ an, care a furnizat arme
UCK. De ce este credibilă Carla
del Ponte? Un argument infailibil
îl oferă ş i legendarul director al
Mossadului, Efraim Helevig, în
cartea sa – singulară în domeniu
– „Omul din umbră” (Ed. RAO,
2006).  Care, la preluarea funcţiei,

avea un ofiţer al Mossadului în
custodia autorităţilor elveţiene,
după ce fusese surprins în sub-
solul unei clădir i, în timp ce în-
cerc a să pună sub urmărire linia
telefonică a unui suspec t aflat în
legătură cu un terorist palestinian.
Chiar dacă elveţienii l-au eliberat,
pe o cauţiune de mai multe mili-
oane de franci elveţieni şi garan-
ţia personală a procurorului gene-
ral al Israelului, promiţând c ă se
va întoarce spre a se supune ju-
decăţii, a fost pus sub acuzare de
procurorul statului, Carla del Pon-
te, în ultima zi în care a mai deţi-
nut funcţia, înainte de a deveni
proc uror al TPI. Acuzatul a fost
condamnat la un an de închisoare
cu suspendare, probându-se ast-
fel că „Mossadul nu se află în afa-
ra sis temului guvernamental”.
Peste toate,  s-a mai demonstrat
şi dimensiunea jus tiţiară, şi c hiar
etic ă, a Carlei del Ponte.

Cursuri pentru personalul din
cadrul administraţiei publice locale

Proiectul es te finanţat prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Adminis-
trative, axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de struc-
tură şi proces ale managementului ciclului
de politici publice, domeniul de intervenţie
1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Grupul-ţintă a fost format din 300 de per-

Univers itatea din Craiova în par-
teneriat cu Consiliul Judeţean Dolj
derulează, însă din data de 23 mar-
tie  2012, proiectul „Creşterea efica-

ci tăţi i  organizaţionale a adminis-
traţiei  publice locale prin furniza-
rea de module de pregătire în do-
menii  specifice”.

soane, personal angajat în cadrul Consiliul
Judeţean Dolj, dar şi din cadrul instituţiilor
administraţiei publice locale subordonate. De
la data implementării şi până în prezent au
fost dezvoltate şi furnizate module de pre-
gătire pentru personalul din cadrul adminis-
traţiei publice locale, membri ai grupului-ţintă,

în domenii relevante pentru administraţia
publică: achiziţii şi licitaţii publice, limba fran-
ceză, limba engleză, managementul proiec-
telor şi dezvoltarea proiectelor.

Obiectivul general al proiectului constă în
dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe
tot parcursul vieţii şi creşterea calităţii for-
mării continue a funcţionarilor publici şi a
personalului din administraţia publică prin fur-
nizarea unor module de pregătire de calitate.
Proiectul prezintă un grad sporit de interes,
bazat pe un parteneriat între Universitatea
din Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj, şi are
ca efect pozitiv pe termen lung o contribuţie
importantă la crearea unei administraţii pu-

blice mai eficace în beneficiul socio-econo-
mic al societăţii româneşti.

Obiectivul specific constă în specializa-
rea funcţionarilor publici şi a personalului din
administraţia publică, pentru a creşte stan-
dardele generale şi de expertiză ale acestora,
prin intermediul unor module de pregătire în
diverse domenii de interes public, fapt care
va duce la îmbunătăţiri structurale şi de pro-
ces al managementului ciclului de politici
publice în domenii precum: achiziţiile publi-
ce, dezvoltarea de proiecte, licitaţii, mana-
gementul proiectului şi limbi străine. Proiectul
va fi finalizat la data de 22 septembrie 2013.

ALINA DRĂGHICI

Liceele doljene, preferate
de elevii din alte judeţe

Peste 200 de elevi din alte jude-
ţe ale ţării au ales să studieze pe
parcursul celor patru ani de liceu
la unităţile de învăţământ din Dolj,
atraşi fiind probabil de faima şi de
performanţa olimpicilor doljeni.
Astfel, sunt 219 absolvenţi de cla-
sa a VIII-a din alte judeţe care vor
studia în următorii patru ani în
licee doljene.  Cei mai mulţi din
cei care au optat pentru aceas tă
variantă sunt din Gorj, de unde
sunt înscrişi 128 de elevi,  alţi 48
din Olt, 24 din Mehedinţi.  Doi
dintre viitori lic eeni sunt din
Cons tanţa, iar  10 vin din Vâlcea.  Dintre
unităţile de învăţământ liceal cele mai cău-
tate de aceşti adolescenţi menţionăm Co-
legiul Naţional “Ştefan Velovan”,  Colegiul
Naţional “ Carol I”,  Colegiul Naţional

“Gheorghe Chiţu”, Colegiul Naţional “Ele-
na Cuza”,  dar şi unităţi de învăţământ din
afara Craiovei,  precum Filiaşi, Călăraşi,
Dăbuleni şi Calafat.

ALINA DRĂGHICI

Locuinţe în flăcări în centrul Craiovei
Două case din centrul Craio-

vei ai fost cuprinse de flăcări, în
noaptea de sâmbătă spre dumi-
nică, pompierii craioveni fiind
nevoiţi să intervină cu patru au-
tospeciale pentru a lichida incen-
diul. Conform sergentului ma-
jor Cătălin Colteve, din cadrul
biroului de presă al ISU Dolj,
puţin după miezul nopţii, pom-
pierii au fost anunţaţi că o casă
de pe bulevardul „Carol I” a fost
cuprinsă de flăcări. La faţa lo-
cului au fost trimise patru auto-
speciale şi un echipaj de descar-
cerare, întrucât s-a constatat că

ardeau două locuinţe, lipite una de alta, una de pe „Carol I”, iar cea de-a doua cu intrarea pe
strada „Nicolae Bălcescu”. Incendiul a fost stins în jurul orei 02.30 şi s-a stabilit că a
izbucnit din cauza unui scurtcircuit generat de o improvizaţie la instalaţia electrică. Flăcă-
rile au distrus acoperişul casei de pe bulevardul „Carol I”, pe o suprafaţă de aproximativ 80
de metri pătraţi, dar şi acoperişul, un dormitor şi un hol de la cealaltă locuinţă. Din fericire,
nici o persoană nu a fost rănită. CARMEN ZUICAN
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“Prin aceste spectacole de tea-
tru desfãºurate în comunitãþile ru-
rale dorim sã aducem o bucurie co-
piilor de la sat, þinând cont cã cei
mai mulþi dintre ei nu au posibilita-
tea de a se deplasa ºi a participa la
un astfel de spectacol în oraº. De
asemenea, copiii mai participã în
aceastã perioadã la cursuri de pic-

turã, activitãþi la cluburile copiilor,
ecologizare, tabere, excursii. Toate
acestea pentru a-i ajuta sã îºi dez-
volte abilitãþile, talentele, sã socia-
lizeze, sã fie mai comunicativi ºi re-
ceptivi”, a spus Georgeta Ungurea-
nu, coordonator proiect în cadrul
Programului de Dezvoltare Comuni-
tarã World Vision.

“Bucuria ºi entuziasmul copiilor
au fost fãrã limite”

Acest gen de activitate face parte
din suita de proiecte prin care World
Vision România faciliteazã accesul co-
piilor la educaþie formalã ºi informalã
ºi reduce rata abandonului ºcolar. Pre-
zenþa fundaþiei în comunitãþi pe o pe-

rioadã de lungã duratã oferã ºanse
copiilor la o viaþã mai bunã prin pro-
grame de dezvoltare comunitarã du-
rabilã. “Pânã acum, spectacolele au
avut loc în 14 sate partenere World
Vision. În timpul spectacolului deru-
lat în incinta ªcolii Gimnaziale Breas-
ta, bucuria ºi entuziasmul copiilor au
fost fãrã limite. Râsul lor ºi aplauzele
au trezit întreaga comunitate la via-
þã”, spun reprezentanþii World Vision
Biroul Zonal Dolj.

World Vision este o organizaþie
creºtinã care desfãºoarã programe de
intervenþie umanitarã de urgenþã, de
dezvoltare comunitara ºi advocacy,
punând în centrul activitãþii bunãsta-
rea copilului. Organizaþia se concen-
treazã asupra muncii cu copiii, fami-
liile ºi comunitãþile rurale, în scopul
depãºirii sãrãciei ºi nedreptãþii. In-

În aceastã varã, World Vision România –
Biroul Zonal Dolj, alãturi de Asociaþia cultura-
lã “I.S. Drãgulescu” oferã copiilor din 20 de
sate partenere World Vision un spectacol de
teatru interactiv ºi moralizator, sub forma po-

veºtii Cenuºãresei. Spectacolul are ºi un rol
educativ: copiii nu sunt doar spectatori, ci sunt
implicaþi în poveste prin întrebãri ºi ghicitori,
iar la final primesc o serie de învãþãminte care
sã îi ajute în viaþa de zi cu zi.

„Cenuºãreasa” – un spectacol interactiv pentru
copiii din 20 de sate partenere World Vision

Castrul de la Rãcari, în prezent unul
dintre cele mai importante monumen-
te arheologice din judeþul Dolj, a fost
edificat în perioada rãzboaielor daco-
romane ºi lãrgit ulterior, în a doua ju-
mãtate a secolului al II-lea, fiind re-
construit din piatrã la începutul seco-
lului al III-lea. Fortificaþia are forma
unui dreptunghi cu latura mare de 170
de metri ºi latura micã de 140 de metri,
în colþurile cãruia se aflau turnuri de
supraveghere. În interiorul castrului,
pe lângã clãdirea comandamentului,
au fost construite barãci pentru caza-
rea soldaþilor, o magazie de alimente
ºi alte stabilimente.

„Este un prim pas necesar
spre amenajarea

unui parc arheologic”
«Cercetãrile la situl arheologic de

la Rãcari, reluate în urmã cu o lunã, au
dat rezultate remarcabile, care ne ofe-
rã o imagine ºi mai clarã despre com-
plexitatea organizãrii castrului roman.
Sunt aspecte de interes atât pentru
arheologi, cât ºi pentru orice pasio-

nat de istorie. Sãpãturile au adus la
luminã douã instrumente medicale,
confecþionate din os, ceea ce le dã
specialiºtilor de la Muzeul Olteniei
motive sã creadã cã ar fi existat, în
incinta castrului roman de la Rãcari,
ºi un cabinet medical, în clãdirea co-
mandamentului. Campania de anul
acesta s-a concentrat pe cercetarea
acestei construcþii, una de mari dimen-

siuni, cu fundaþii ºi ziduri din piatrã.
Echipa condusã de arheologul expert
Dorel Bondoc, ale cãrui eforturi le
apreciez în mod deosebit, a reuºit sã
delimiteze ºi sã contureze ºapte încã-
peri ale clãdirii. Vorbim de o camerã
centralã, în care se aflau statui ale zei-
tãþilor romane, precum ºi stindardele
ºi tezaurul unitãþii militare cantonate
aici, „Numerus Maurorum”, formatã
din soldaþi de origine maurã, cea care
a ºi edificat comandamentul. Celelal-
te ºase încãperi, dispuse de o parte ºi
de alta, erau folosite ca birouri sau
pentru pãstrarea armamentului ºi echi-
pamentului, iar una dintre ele se pare
cã gãzduia acest cabinet medical. ªi
tot în aceastã campanie au fost des-
coperite numeroase alte vestigii, fapt
care ne aratã cât de important este
acest sit arheologic, ca sursã de in-
formaþii despre perioada ocupaþiei
romane, ºi ne dã motive sã fim mulþu-
miþi cã am asigurat, din bugetul Con-
siliului Judeþean, finanþarea pentru
cercetãri. Îmbucurãtor este ºi faptul
cã specialiºtii s-au ocupat de conser-
varea fundaþiilor, astfel încât acestea
sã rãmânã vizibile, neacoperite de pã-

mânt. Este un prim pas necesar în di-
recþia în care intenþionãm sã avansãm
cu acest proiect: amenajarea unui parc
arheologic la Rãcari. Judeþul Dolj este
mult mai accesibil vizitatorilor, odatã
cu modernizarea Aeroportului Craio-
va ºi cu inaugurarea podului Calafat -
Vidin, iar existenþa unor astfel de zone,
cu o bogatã istorie, reprezintã pentru
noi un atu, prin care putem atrage tu-
riºti inclusiv de peste hotare. Avanta-
jul, în acest caz, este dublat de fericita
amplasare a castrului de la Rãcari în
apropierea Drumului European 70 ºi a
cãii ferate Craiova – Filiaºi», a decla-
rat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

“A fost descoperit un bogat
material arheologic”

La rândul sãu, Florin Ridiche, ma-
nagerul Muzeului Olteniei, a precizat
cã specialiºtii instituþiei au identificat
probe în sprijinul unei teorii interesan-
te privind  clãdirea comandamentului
castrului. «Sãpãturile din acest an,
care au beneficiat de finanþare sub-

stanþialã oferitã de Consiliul Judeþean
Dolj ºi de sprijinul direct al Primãriei
Comunei Brãdeºti, au dat rezultate
deosebite. A fost descoperit un bo-
gat material arheologic, care include,
pe lângã cele douã instrumente medi-
cale, monede, fibule, ustensile pentru
scris, piese de joc, chei, fragmente de
ceramicã, dar ºi þigle, cãrãmizi, cuie ºi
piroane. De asemenea, cercetarea clã-
dirii comandamentului a condus la
concluzia cã aceasta avea ºi un etaj.
Drept argumente, avem grosimea ne-
obiºnuitã a fundaþiilor ºi a zidurilor,
cele exterioare mãsurând 80 de centi-
metri, dar ºi cei trei contraforþi exte-
riori de la camera stindardelor, elemen-
te pe care le justificã doar necesitatea
de a susþine o construcþie de mari di-
mensiuni, cu douã niveluri. În conti-
nuare, din clãdirea comandamentului
rãmâne sã fie dezvelitã o parte semni-
ficativã. Ulterior, cercetãrile ºi restau-
rarea vor viza celelalte construcþii din
incinta castrului: magazia, locuinþa co-
mandantului ºi barãcile soldaþilor», a
afirmat managerul Muzeului Olteniei,
Florin Ridiche.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat cã actuala campanie de
cercetãri derulate la ºantierul arheologic de la
Rãcarii de Jos, finanþatã din bugetul institu-
þiei, a condus la descoperiri importante, cas-
trul roman putând fi transformat într-un atu al

judeþului, din punct de vedere turistic. Cam-
pania de cercetãri din acest an în situl arheo-
logic de la Rãcarii de Jos, derulatã de o echipã
coordonatã de arheologul expert Dorel Bon-
doc, de la Muzeul Olteniei, a debutat la mijlo-
cul lunii iunie a.c.

Campania arheologicã 2013 a Muzeului Olteniei:Campania arheologicã 2013 a Muzeului Olteniei:Campania arheologicã 2013 a Muzeului Olteniei:Campania arheologicã 2013 a Muzeului Olteniei:Campania arheologicã 2013 a Muzeului Olteniei:
rezultate remarcabile în situl de la Rãcarii de Josrezultate remarcabile în situl de la Rãcarii de Josrezultate remarcabile în situl de la Rãcarii de Josrezultate remarcabile în situl de la Rãcarii de Josrezultate remarcabile în situl de la Rãcarii de Jos

spiraþi de valori creºtine, reprezen-
tanþii acestui ONG lucreazã cu per-
soanele cele mai vulnerabile din lume,
indiferent de religie, rasã, etnie sau
gen. În 22 de ani de prezenþã în Ro-
mânia, organizaia a ajutat peste
350.000 de copii ºi adulþi, în 200 de
comunitãþi din opt judeþe.

World Vision România crede în
ºanse egale pentru copiii de la sate
ºi de la oraº. De aceea deruleazã în
comunitãþile rurale unde este prezen-
tã programe de lungã duratã pentru
educaþie ºi reducerea abandonului
ºcolar, sãnãtate ºi protecþia copilu-
lui, agriculturã ºi dezvoltare ruralã.
Copiilor li se faciliteazã astfel acce-
sul la educaþie formalã ºi informala ºi
la condiþii de viaþã mai bune prin dez-
voltarea comunitãþii în care trãiesc.

ALINA DRÃGHICI
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Preşedintele Societăţii Scriito-
rilor Danubieni, Ileana Roman, a
declarat pentru AGERPRES că a
propus respec tivul subiect al co-
locviului pentru a găsi soluţiile cele
mai inspirate pentru ajungerea căr-
ţii în mâinile cititorilor,  aceştia din
urmă,  din cauza crizei financ iare
c u care se confruntă, oc olind
standurile librăriilor. «Editarea căr-
ţilor trebuie subvenţionată de stat.
De asemenea,  este obligatoriu ca
să se impună anumite exigenţe în
tipărirea lor. În ultimii ani se pu-
blic ă în s til stahanovis t. Oricine
care are bani îşi arogă dreptul de
a deveni scriitor. Este un pericol
pentru cultura română acceptarea
acestui fenomen»,  a precizat Ilea-
na Roman.

Opinii asemănătoare au avut
Gabriel Chifu – secretarul Uniunii
Scriitorilor  din România, Cornel
Ungureanu – preşedintele filialei
scriitorilor din Timiş, Ioan Lascu
– critic literar şi redactor la revista

Scriitori craioveni la colocviul intercultural
despre carte şi cititorii săi, din Mehedinţi

Numeroş i scriitori din ţară ş i din
Serbia au participat,  în ace st we ek -
e nd, la Colocviul intercultural „Unde
ne sunt cititorii?”, organizat la
Drobe ta-Turnu Se ve rin, în cadrul
celei de-a XV-a e diţii a Festivalului
Naţional de Literatură „Sensul iubi-
rii”.  Desfăşurat sub e gida prestigioa-
să a Uniunii Scriitorilor din România,
e ve nime ntul a de butat pe 19 iulie,  la
Caste lul Artelor din municipiu, cu un
recital din opera poe tică a lui Nichita
Stăne scu,  şi a continuat cu de ce rnări
de premii lite rare şi mai multe
lansări de  cărţi.

„Ramuri” din Craiova, Nina Cera-
nu – directorul Editurii „Eubeea”
din Timişoara, C. Florian – critic
şi director al Editurii „Lumina”,
Jean Băileşteanu – director al Edi-
turii „MJM” din Craiova, Paul Pu-
rea – scriitor din Germania şi Mi-
hailo Vasielievici – poet din Serbia.

La manifestare au mai fost pre-
zenţi scriitori şi oameni de cultură
din judeţul Mehedinţi care s-au ală-
turat demersului propus de a solici-
ta autorităţilor de cultură, şi nu nu-
mai, să intervină pentru ca pe piaţa
cărţii din România să fie prezenţi cu
operele lor numai scriitorii valoroşi.

„Nuanţe”, la Galeria
de Artă „Vollard”

Casa de Cultură  „Tra-
ian Demetrescu” vă invită
astăzi, ora 17.00, la Gale-
ria de Artă „Vollard”, unde
are loc vernisajul expozi-
ţiei de grafică şi pic tură
„Nuanţe” a artistelor Ni-
culina Tătucu şi Simona-
Laura Damian. În deschi-
dere, susţine un recital de
chitară clasică profesorul
Gigi Smădoi, de la Şcoala
Populară de Arte „Cor-
netti” din Craiova.

Simona-Laura  Da-
mian a urmat cursurile
Facultăţii de Teologie din
c adrul Univers ităţii din
Craiova şi pe cele ale Şcolii
„Cornetti” – Secţia Grafi-
că, clasa profesorului Alfred Rece, unde a învăţat să picteze icoane. Se
află la prima sa expoziţie, în care prezintă icoane pe lemn şi lucrările
grafice în tuş şi creion.

Absolventă a Liceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, Niculina
Tătucu a mai deschis până acum expoziţii în foaierul Filarmonicii „Olte-
nia”, iar anul acesta a expus şi la Casa de Cultură din Motru. Lucrările ei
sunt realizate în ulei pe pânză.

„Răscruci”
de poezie
& psihiatrie

O nouă întâlnire în Agora Artelor
Arhitecturii din Craiova (Calea Unirii
nr. 64C) va avea loc în curând. De

această dată, sunteţi aşteptaţi la un „Răscruci” de poezie & psihiatrie.
Programul cuprinde consultaţii  „la liber” cu  Mircea Liviu Goga, jazz şi
poezie cu prietenii „Răscruciului”. Întâlnirea va avea loc joi, 25 iulie, cu
începere de la ora 20.20.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Din sala de concerte au ieşit mai
întâi în spaţii publice din centrul
oraşului, unde o mulţime de trecă-
tori s-a oprit să-i asculte şi să-i
aplaude. Apoi, între 6 şi 9 iulie, au
ajuns în patru importante cartiere
craiovene, unde, de asemenea, sute
de oameni s-au bucurat, în răcoa-

15 microconcerte de muzică clasică,
în spaţii neconvenţionale din Craiova

Să nu vă mire dacă, într-una din serile următoare, veţi auzi
răzbătând de sub fereastra dvs. acorduri de Mozart ori Beet-
hoven! Este modul artiştilor Filarmonicii „Oltenia” de a veni
mai aproape de dvs. şi a vă demonstra, încă o dată, că muzica
clasică poate fi accesibilă tuturor. Până la sfârşitul lunii au-

gust, nu mai puţin de 15 microconcerte vor fi susţinute de
tineri interpreţi în spaţii neconvenţionale din întregul oraş, fie-
care cu o durată de 33 de minute. Primul eveniment va avea loc
mâine, 23 iulie, ora 20.45, în curtea interioară a Blocului 156
apartamente „Lumea Copiilor”, din strada „Al. I. Cuza”.

rea serilor, de acc esul liber  la
„Anotimpurile” vivaldiene. Acum,
artiştii Filarmonicii „Oltenia” vin şi
mai aproape de craioveni.

«În această vară, întreprindem
un amplu demers cultural de sen-
sibilizare a publicului larg pentru a
se re(găsi) şi a se (re)cunoaşte cât

mai aproape de mirifica artă a su-
netelor. „La braţ” cu noi, vă aş-
teptăm să ne însoţiţi spre a (re)des-
coperi împreună farmecul muzicii
adevărate în diferite locuri ale Cra-
iovei. Vom veni special să cântăm
pentru dvs. chiar, „sub fereastră”...
la răscruce de cărări şi de gânduri,

pe strada dvs., în car-
tierul dvs., pentru su-
fletul dvs. Altfel spus,
îndrăzniţi să vă apro-
piaţi,  rămâneţi alături
de noi, nu ne ocoliţi şi
asc ultaţi c u luare-
aminte şi înţeleaptă bă-
gare de seamă.. . po-
vestea celor aproxima-
tiv 33 de minute de ne-
preţuită (în)cântare!»,
spune managerul Filar-
monicii „Oltenia”, Vlad
Drăgulescu, lansând,
totodată,  invitaţia la
ac es te evenimente
muzicale.

Seria de 15 micro-

concerte în spaţii necon-
venţionale susţinute de ti-
neri interpreţi va debuta
mâine, 23 iulie, ora 20.45,
în curtea interioară a Blo-
c ului 156 apartamente
„Lumea Copiilor”,  din
strada „Al. I. Cuza”. Cra-
iovenii vor putea audia, cu
acest prilej, creaţii de Wolfgang
Amadeus Mozart (Duo nr. 1 în
Sol major pentru vioară şi violă,
K. 423, partea I, Allegro modera-
to; solişti: Mihai Tufiş – vioară şi
Ionuţ Drăniceanu – violă); Vincen-
zo Bellini („Angiol di pace”) ,
Ludwig van Bee thoven  („O,
Sanctissima”; interpretează sopra-
nele Ionela Teculescu şi Gabriela
Iliescu, la pian – Lucian Suchici);
Johann Pachelbel (Canon în Re
major); Emil Kronke (Momento
giocoso); Georges Bizet („Car-
men” – antract şi habanera; „Ar-
leziana” – muzică de scenă la pie-
sa lui Alphonse Daudet, menuet;
interpretează Adrian Petrescu –

flaut şi Lucian Suchici – pian);
Claude  Debussy („Micul ne-
gru”); Georges Bizet („Carmen”
– aragoneză; interpretează Adrian
Petrescu –flaut).

Programul «Filarmonica „Olte-
nia” (RE)descoperă oraşul... în 33
de minute de muzică clasică” va
continua cu alte trei microconcer-
te susţinute luna acesta, următo-
rul fiind anunţat pentru vineri, 26
iulie, la Blocul 150 „Femina”, din
strada „Al. I. Cuza”. Alte 11 ase-
menea evenimente muzicale vor
avea loc în august, toate cu înce-
pere de la ora 20.45. Reprezentan-
ţii instituţiei vor anunţa în timp util
locurile de desfăşurare a acestora.
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Dupã 20 de ani de domnie, re-
gele Albert al II-lea, în vârstã de
79 de ani, ºi-a luat adio, sâmbã-
tã, de la supuºi, dupã ce îºi anun-
þase abdicarea la 3 iulie a.c., ce-
rând belgienilor coeziune, la pro-
funda divizare dintre flamanzi ºi
valoni, premergãtor cedãrii co-
roanei de suveran fiului sãu Phi-
lippe (foto), care a urcat ieri pe
tron, în cadrul unei festivitãþi
naþionale. Ultimul discurs al lui
Albert al II-lea a fost sobru, se-
rios ºi optimist. Belgia poate
„privi cu optimism spre viitor,
pentru cã are un suflu nou pe
plan intern ºi european”, a
spus el, în cursul unui discurs
televizat. Albert al II-lea este pri-
mul monarh belgian care a decis
sã se retragã de bunã voie în fa-
voarea fiului sãu, Philippe (53 de
ani), în pofida îndoielilor care
subzistã în rândul populaþiei, pri-
vind disponibilitãþile acestuia de
a asigura funcþia regalã. Va fi Phi-
lippe capabil sã-ºi asume funcþia
de ºef de stat? Ce fel de rege va
fi? ªi în discuþie este asigurarea

dinastiei de Saxa-Cobourg, sub-
minatã de o serie de peripeþii re-
cente, într-o þarã fragilizatã de
divergenþele flamanzilor nerlan-
dofoni, din nord, cu valonii fran-
cofoni din sud. Flamanzii îºi do-
resc mai multã independenþã.
Conform unui sondaj realizat de
televiziunile private RTL ºi VTM,
nu mai puþin de jumãtate dintre
flamanzii intervievaþi estimeazã
cã Philippe va fi un bun rege, în
timp ce valonii sunt favorabili în
procent de 2/3. Cotidianul fran-
cofon „L’Echo” a titrat la prima
paginã „Un rege, douã naþiuni”,
însã cotidianul flamand „De Stan-
dard” a marginalizat ceremonia
învestiturii regale în paginile din
numãrul sãu din week-end. Oa-
menii de afaceri sunt, de aseme-
nea, împãrþiþi, francofonii fiind
satisfãcuþi de status-quo, în timp
ce valonii susþin cã monarhia nu
mai are nici un rol politic. Deºi
nu este chiar aºa. În Belgia, re-
gele - Philippe va fi al ºaptelea –
are un rol onorific, dar în acelaºi
timp legile au nevoie de semnã-

tura sa pentru a intra în vigoare.
Regele este, de asemenea, impli-
cat în validarea primului-minis-
tru dupã alegeri ºi mediator în
formarea guvernelor de coaliþie,
atât de dificil de convenit în Bel-
gia. Dupã alegerile din 2010, care
n-au degajat o majoritate clarã,
Albert al II-lea a avut numeroase
întâlniri cu politicienii, timp de
541 de zile Belgia rãmânând fãrã
guvern, record de neatins. Sepa-
ratiºtii flamanzi, naþional-popu-
liºti, reprezentanþi prin Partidul
Independenþei, condus de Bart de
Wefer, ºeful Alianþei Neo-Fla-
mande (NVA), deºi principalul
partid din Parlament, au renun-
þat sã participe la guvernare ºi se
pronunþã pentru limitarea prero-
gativelor regale. Partidele fran-
cofone, inclusiv socialiºtii pre-
mierului Elio di Rupo, se opun.
Olanda a limitat prerogativele re-
gale anul trecut ºi regina Beatrix
a abdicat în aprilie a.c., în favoa-
rea fiului sãu Willem Alexander.
„Ideea cã avem nevoie de o in-
stituþie fundamentalã non-demo-
craticã, reprezentatã prin mo-
narh, pentru asigurarea stabili-
tãþii politice în þarã, mã face sã
mã îndoiesc”, a scris Bart de
Wefer într-o scrisoare deschisã
adresatã principelui Philippe în
luna mai. Partidul separatiºtilor
flamanzi, NVA (Nieuw Vlaamse
Alliantie), a fost reprezentat la
ceremonia de încoronare, dar nu
de preºedintele sãu, Bart de We-
fer, ci de primarul oraºului An-
vers. Ceremonia de învestiturã a
coincis cu sãrbãtoarea naþionalã
a Belgiei ºi cu împlinirea a 20 de
ani de domnie de cãtre Albert al

II-lea. Pentru a se face econo-
mii, Guvernul a cerut populaþiei
sã facã donaþii. Sâmbãtã, în ulti-
mul sãu discurs adresat naþiunii,
în faþa unui portet al lui Leopold
I, primul rege al Belgiei, Albert al
II-lea a cerut belgienilor sã rã-
mânã uniþi ºi sã-l susþinã pe fiul
sãu. Pentru a câºtiga simpatia
belgienilor, cum a fãcut-o ºi noul
suveran al Olandei, Willem Ale-
xander, Philippe a apãrut în pu-
blic cu soþia sa Mathilde ºi cu cei
4 copii, aceasta fiind mult mai
popularã decât el. Educat la Ox-
ford ºi Stanford, prinþul este pilot
în forþele aeriene ºi ºtia, de la o
vârstã fragedã, cã va deveni rege.
Festivitãþile au debutat asearã, fa-
milia regalã deplasându-se la un
bal naþional, în cartierul popular
Marolles, din Bruxelles. La ora
10,30, Albert al II-lea a semnat
actul oficial de abdicare, în faþa a
250 de persoane invitate la palat.
O orã ºi jumãtate mai târziu, Phi-
lippe, în uniformã militarã, a vor-
bit în trei limbi oficiale (olandeza,
franceza ºi germana) în faþa de-
putaþilor ºi senatorilor reuniþi în
ºedinþã. De Belgia ne leagã câte-
va lucruri: în primul rând Consti-
tuþia din 1866, preluatã integral,
consideratã cea mai avansatã din
Europa la acea datã, ºi apoi opþi-
unea pentru Filip de Flandra, fra-
tele regelui Leopold al II-lea, de a
i se oferi tronul României. Cum
Filip de Flandra aparþinea familiei
de Orleans, pretendentã la tronul
Franþei, Napoleon al III-lea nu a
primit favorabil aceastã alegere,
identificându-se soluþia cu Carol
de Hohenzollern. Cãruia i s-a în-
credinþat coroana fãrã condiþii.

Belgia: VBelgia: VBelgia: VBelgia: VBelgia: Va uni noul suveran o naþiune divizatã?a uni noul suveran o naþiune divizatã?a uni noul suveran o naþiune divizatã?a uni noul suveran o naþiune divizatã?a uni noul suveran o naþiune divizatã?

Un val de atentate cu bombã a fãcut 65
de morþi ºi peste 190 de rãniþi sâmbãtã
searã la Bagdad ºi împrejurimile sale, în cel
mai sângeros atac coordonat din aceastã
lunã, potrivit unor surse din securitatea
irakianã ºi medicale. Zece maºini ºi un

dispozitiv capcanã au explodat în diferite
cartiere, mai ales ºiite, ale capitalei irakiene,
în timp ce a doua bombã a lovit Madain, la
20 km sud de Bagdad. În cartierul Karrada,
din centrul oraºului, douã explozii au avut
loc la interval de câteva minute, în timp ce

mulþimea era adunatã în stradã dupã o zi de
post pentru Ramadan. Celelalte explozii au
urmat timp de aproape o orã. Aceste atacuri
coordonate ridicã la peste 500 numãrul
morþilor în Irak de la începutul lunii iulie,
potrivit unui bilanþ stabilit de AFP.

65 de morþi ºi peste 190 de rãniþi la Bagdad,
în urma unui val de atentate cu bombã

Biroul directorului serviciilor ame-
ricane de informaþii (ODNI) a anun-
þat, într-o dezvãluire fãrã precedent,
cã a decis sã declasifice ºi sã anunþe
prelungirea programului de suprave-
ghere a comunicaþiilor, prelungire
care are loc periodic, fãrã sã fie
anunþatã însã în mod public pânã
acum. O Curte secretã a prelungit
autorizarea oficialilor din cadrul ser-
viciilor americane de securitate sã
colecteze date telefonice în cadrul
acestui program de supraveghere a
comunicaþiilor vizând terorismul, un
program dezvãluit de fostul consul-
tant al Agenþiei Naþionale americane
de Securitate (NSA), Edward
Snowden, relateazã CNN. ODNI nu
a precizat când a fost dat ordinul de
cãtre Curtea pentru Supravegherea
Informaþiilor Strãine (FISA), însã
autorizarea NSA, în baza Patriot Act,
sã colecteze metadate telefonice în
cadrul supravegherii comunicaþiilor
urmeazã sã expire vineri. Aceastã

Programul de spionaj dezvãluit de Edward Snowden a fost prelungit

Venezuela pune capãt
dialogului sãu cu SUA

Venezuela a anunþat oficial cã
pune capãt convorbirilor începute
în luna iunie cu SUA, în scopul
normalizãrii relaþiilor bilaterale,
din cauza unor declaraþii america-
ne considerate „infame” de cãtre
Caracas, potrivit AFP. „Confirm
cã declar terminate toate convor-
birile începute în Guatemala cu
(n.r. - secretarul de stat american)
John Kerry”, a declarat preºedin-
tele Nicolas Maduro, cu ocazia
unei ceremonii militare, în vestul
Venezuelei. „Nu voi mai suporta
nici o agresiune în plus”, indife-
rent dacã este verbalã, politicã sau
diplomaticã, a spus Maduro.
Acesta s-a referit la declaraþiile
fãcute miercuri de Samantha
Power, numitã de preºedintele
Barack Obama ambasador al SUA
la ONU, care a spus în faþa
Senatului american cã, dacã
numirea sa va fi confirmatã, ea va
lupta împotriva „represiunii” din
Venezuela, potrivit sursei citate.
Patru bãrbaþi în vârstã
ºi trei femei, gãsiþi
sechestraþi în Houston

Un suspect, Walter Renard
Jones (31 de ani), a fost inculpat
în cazul descoperirii, vineri, a
patru bãrbaþi în vârstã, sechestraþi
de mai mulþi ani într-o locuinþã
insalubrã, dar ºi a trei femei
psihologic vulnerabile, la Hous-
ton, în sudul Statelor Unite, a
anunþat presa americanã. Bãrbaþii
- în vârstã de 80, 74, 65 ºi,
respectiv, aproximativ 50 de ani -
au fost atraºi într-un fost garaj
„cu promisiunea cã vor primi bere
ºi þigãri. Ei nu puteau ieºi ºi au
fost nevoiþi sã dea cecurile de
pensie” rãpitorului, a declarat
Kese Smith, un purtãtor de cuvânt
al poliþiei, pentru AFP. Ei
dormeau pe sol, pe linoleum, ºi nu
aveau acces la toalete, a adãugat
el, precizând cã singura piesã de
mobilier era un scaun. Femeile
trãiau în condiþii mai bune, dar
poliþia urmeazã sã stabileascã
dacã erau þinute captive ºi cum au
ajuns în aceastã situaþie. Unul
dintre bãrbaþi a declarat pentru
televiziune cã se afla acolo de ºase
luni ºi cã nu vrea sã plece. Altul a
declarat cã se afla acolo de
aproximativ zece ani, iar ceilalþi
de mai puþin timp.
Angela Merkel a mãrturisit
cã s-a gândit sã fugã
din fosta RDG

Cancelarul german, Angela
Merkel, a declarat cã s-a „gândit
sã fugã din (fosta) RDG”, dar cã a
reunþat pentru cã nu a dorit sã îºi
pãrãseascã prietenii ºi familia, într-
un interviu pentru sãptãmânalul
„Welt am Sonntag” publicat ieri.
„M-am gândit adesea sã plec”, a
declarat cancelarul, al cãrei tatã
era pastor protestant în fosta
Germanie de Est. „Nu voiam sã îi
abandonez ºi sã mã trezesc singu-
rã”, a completat ea, cu referire la
familie ºi prieteni. Merkel avea
veri ºi mãtuºi din partea mamei
care trãiau în fosta Germanie de
Vest ºi care trimiteau în mod
frecvent familiei sale pachete cu
bunuri care nu se gãseau în fosta
Republicã Democraticã Germania
(RDG), comunistã.

mãsurã în domeniul transparenþei
pare sã reprezinte un efort al admi-
nistraþiei Obama de a fi mai deschi-
sã în privinþa programului, dupã ce
a fost criticatã de membri ai Comi-
siei Juridice din Camera Reprezen-
tanþilor. Un membru republican al
Comisiei, care s-a declarat uluit de
amploarea supravegherii telefonice,
a avertizat cã membrii Congresului
ar putea bloca prelungirea progra-
mului în 2015. În urma unor dezvã-
luiri ale lui Snowden, anumite infor-
maþii despre colectarea de metadate
telefonice au fost declasificate, „cu
scopul de a oferi publicului o înþele-
gere mai bunã ºi mai echilibratã a
programului”, se aratã într-un co-
municat emis de ODNI. „În con-
cordanþã cu o decizie anterioarã de
declasificare ºi în lumina unui inte-
res public semnificativ ºi continuu”
faþã de aceastã problemã, Biroul a
decis sã declasifice ºi dezvãluie cã a
depus o cerere de prelungire a co-

lectãrii de metadate telefonice „în
bloc” ºi cã FISA „a prelungit acea
autorizaþie”, se aratã în comunicat.
„Administraþia efectueazã o analizã
atentã ºi aprofundatã dacã ºi pânã la

ce limitã pot fi declasificate infor-
maþii suplimentare sau documente
privind acest program, în concor-
danþã cu securitatea naþionalã”, mai
anunþã ODNI.
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07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:00 Ediþie specialã *Declaraþii

Christine Lagarde, director
general F.M.I.

12:30 România turisticã - Hurezi
13:00 Împreunã în Europa (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au

schimbat Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã (R)
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au

schimbat Lumea
00:10 Simtul umorului la

musulmani
01:55 Dosarele secolului XX (R)
02:25 Pe scurt despre orice (R)
02:30 Dincolo de celebritate
02:40 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)
06:55 Imnul României

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 O 9 atitudine – Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Nomazii din Kirghistan (R)
12:00 Despre documentar…în-

cã ceva în plus (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 Muzica DP 2
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:00 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 New York – ocolul lumii

în 13 kilometri
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate
00:55 Când se zideau

catedralele
01:50 România frumoasã (R)
02:50 Concertele DP 2 (R)
03:40 Trei regate (R)
04:25 Când se zideau

catedralele (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:30 Liga feminina de
baseball

10:35 Cinci
12:00 Beyonce: Viaþa e doar

un vis
13:30 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
15:05 Uimitorul Om-Pãianjen
17:20 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 O nouã identitate
21:35 ªi caii sunt verzi pe

pereþi
23:20 Urzeala tronurilor
00:10 Urzeala tronurilor
01:10 Jucãtoarea
02:45 Roman Polansky: Un

cineast incomod
04:15 Tentaþiile Jessicãi Stein
06:00 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Pasiune orbitoare
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Când întâlneºti un strãin
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:15 Serviþi, vã rog!
21:45 Fotbal – tur preliminar

Europa Champions League:
Vardar Skopje - Steaua

23:45 Culoarea minciunii
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Pasiune orbitoare (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Teleshoping
10:15 Que bonito amor (R)
11:15 Teleshoping
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
12:30 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:00 Teleshopping
14:30 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 ntrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan TV (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

08:00 Captain Planet (R)
09:00 Un bãrbat bun la toate
10:30 Captain Planet
11:30 Un bãrbat bun la toate
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Un bãrbat bun la toate (R)
15:00 The Sea Wolf
17:00 Meseriaºii (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Jusqu’à toi
23:45 În mintea criminalului
00:45 CSI: Miami
01:45 În mintea criminalului (R)
02:30 CSI: Miami (R)
03:15 Happy Hour (R)
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A.M.

10:00 În gura presei
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Treasure Buddies
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Fãrã alibi (R)
03:45 Acces direct (R)

07:15 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã - La

mare
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Dragoste ºi pedeapsã
16:45 Drept la þintã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 WOWbiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Iffet (R)
03:15 Drept la þintã (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã

(R)
06:30 Pastila de râs -

Medicament fãrã efecte secundare

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 La volan
09:30 O varã tra-la-la (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fete Bune
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 La volan (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile -

European Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Pe urmele antichitãþilor
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Pe urmele antichitãþilor
16:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Rãzboiul

depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
01:30 Rãzboiul depozitelor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici
06:00 Extratereºtri antici
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NAÞIONAL TV

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au

schimbat Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justitiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au

schimbat Lumea (R)
00:10 Mamut
02:15 Dosarele secolului XX

(R)
02:41 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)
06:55 Imnul României

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 RUGBY
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
18:30 Polo * Campionatul

Mondial de Nataþie de la Barcelona
19:40 Muzica DP 2
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Piloþii din Nunavik
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate
00:55 Când se zideau

catedralele
01:50 România frumoasã (R)
02:45 Concertele DP 2 (R)
03:35 Trei regate (R)
04:25 Când se zideau

catedralele (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:35 Închiderea unei fabrici
08:20 Uimitorul Om-Pãianjen
10:35 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
12:15 Un alt Pãmânt
13:50 Glee: The 3D Concert

Movie
15:15 Steve Zissou: Cel mai

tare de pe mare
17:10 Tom Sawyer
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 O afacere regalã
22:15 Vicepreºedinta
22:45 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:15 Anul dragonului
00:35 Petrecere acasã 3
02:10 O afacere regalã
04:25 Vecinii
06:00 Glee: The 3D Concert

Movie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Când întâlneºti un strãin

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Ciocnirea titanilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Cosa nostrã
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Apropo Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Teleshoping
10:15 Que bonito amor (R)
11:15 Teleshoping
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
12:30 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:00 Teleshopping
14:30 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)

07:45 Un bãrbat bun la toate (R)
08:30 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:00 Un bãrbat bun la toate
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Galidor
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Analiza finalã
00:30 În mintea criminalului (R)
01:15 CSI: Miami
02:00 Sub control
03:45 În mintea criminalului (R)
04:30 CSI: Miami (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

08:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

11:10 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Te Pui Cu Blondele (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã - La

mare
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Dragoste ºi pedeapsã
16:45 Drept la þintã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 O dadacã plinã de

surprize
22:15 WOWbiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 La un pas de fericire (R)
03:15 Drept la þintã (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30 Pastila de râs -

Medicament fãrã efecte secundare

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 În formã
09:30 Râul
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 O varã tra-la-la
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Râul (R)
04:00 În formã (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Extratereºtri antici
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Extratereºtri antici
15:00 Extratereºtri antici
16:00 Extratereºtri antici
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Din Alabama

pe Amazon
22:00 Al Doilea Rãzboi

Mondial în Est
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Din Alabama pe Amazon
02:00 Al Doilea Rãzboi

Mondial în Est
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici
06:00 Extratereºtri antici

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Ku Ninja în Atak!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Box: “SimiON FIRE”

Viorel Simion - Lee Selby
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
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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 bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

MEDITAÞII
Pregãtesc conta-
bil itate – stu-
denþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acope-
riºuri, subzidiri,
garduri, pavaje,
hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii,
finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanja-
re. Telefon: 0748/
210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de
contabi l i ta te
presteazã servi-
cii de calitate la
preþ avantajos.
Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri
diverse, mobilã,
tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/
906.706.

Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3.
Telefon: 0765/
610.457.
Vând 2 garsoni-
ere etaj 1 comu-
na Stoina, judeþul
Gorj. Telefon:
0730/ 600.132
V â n d / s c h i m b
garsonierã, Braz-
dã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament
2 camere ultra-
central. Telefon:
0744/344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Parti-
cular. Telefon:
0722/245.594.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956. 

Vând aparta-
ment 2 camere,
Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/
966.159.
Vând aparta-
ment 2 camere,
Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/
175.746.
Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, cart.
Rovine zona J-uri,
47 mii Euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere,
Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/
122.199.
Vând aparta-
ment 3 came-
re, complet re-
novat. Telefon:
0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtã-
þit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/
654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate,superb,
preþ negociabil,
zona Ciupercã.
Telefon: 0742/
872.319, 0748/
195.954.

Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 48.500
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoa-
ne, ultracentral.
Telefon: 0724/
804.875.
Vând aparta-
ment 4 camere
zonã ultracentra-
lã. Telefon: 0742/
423.237.
La Filiaºi vând
apartament 3 ca-
mere decomanda-
te ºi casã + teren.
Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.
Vând casã cu
mansardã, la roºu,
zona Preajba.
Telefon: 0744/
617.404.
Vând casã la 25
km de Craiova.
Telefon: 0748/
777.510.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

Vând casã Malu
Mare, la stradã.
Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5
camere, 2 bãi,
bucãtãrie, încãl-
zire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb
2 apartamente, 2
camere sau vari-
ante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit
+ 2400 mp teren
intravilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
VÂND teren intra-
vilan 800 mp Ca-
targiu, str. Dobro-
gea 45Euro/mp.
Telefon: 0769/
197.113.
VÂND teren intra-
vilan 1.800 mp,
com. Iºalniþa. Tele-
lon: 0761/862.536.
 PARCELE 400
mp, Podari, între
case, în construcþii,
utilitãþi, preþ 8 Euro/
mp, neg. Telefon:
0765/680.890.

Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + mo-
tosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan,
zona ANL (Parc)
preþ negociabil.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preaj-
ba 900 mp telefon:
0723/ 253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de la-
cul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
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Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, para-
lel cu drumul eu-
ropean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie super-
bã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren
centura Nord
600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intra-
vilan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008.
Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes
clasa S 320 diesel
din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B
din 2001 16, benzi-
nã, GPL, 2500
euro. Telefon: 0765/
076.103.

Vând Renault
Clio, 2003, ben-
zinã, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon:
0746/152.196.
De vânzare Tur-
bo Diesel, 90
C.P., fabricaþie
1996, aer condi-
þionat, preþ: 650
euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. Telefon:
0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.

Vând Opel Tigra
1400 cc, fabrica-
þie 1993, înmatri-
culat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Ofertã specialã
- Vând þiglã EL-
PRECO 500 de
bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiu-
vele cu geam.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei
/ buc. Telefon:
0761/355.869.
VÂND viþei pentru
tãiere. Telefon:
0761/090.063.
Vând presã de
balotat, sticle
plastic, cutii de
bere, putinã 50
vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
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.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon.
0751/ 403.323.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.

Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire.
Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50
lei, covor persan
220/180 bine în-
treþinut - 70 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând cadru me-
talic nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã
picior (ciupercã)
preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu
calorifer fontã fo-
losit, un calorifer
tablã 120/0,60
foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã
noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând un plug nr.
5 vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.

Vând aparat de
ozonat apa, eli-
minã  pesticide-
le din legume ºi
fructe, precum
ºi hormoni i  º i
antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu
microunde cu
geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat
rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã
micã albã, maºi-
nã de cusut Sin-
ger, mini aragaz
cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu te-
rasã ºi depen-
dinþe, zona Tribu-
nalul Judeþean,
str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/
660.001.
Vând prelatã au-
toturism, materi-
al gros, puþin fo-
lositã. Telefon:
0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci
2 persoane, cru-
ce de marmurã.
Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe
ºi uberdek Rimoldi.
Telefon: 0757/
072.050.
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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 frigider 320
litri, combinã mu-
zicalã stereo, piei
de bovinã tratate,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, flex
mare, aparat su-
durã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, ara-
gaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de
cusut, plãci muzi-
cã popularã ºi
uºoarã (0,50-1
leu), husã auto-
mobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþi-
onat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier
uºi glisante, co-
voare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Tele-
fon: 0741/473.338.

Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
2 morminte Cimi-
tirul Ungureni.
Telefon: 0351/
437.906.

Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi anima-
le mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capa-
citate mare ºi
centrifugã miere.
Telefon: 0728/
381.894.
Albine – Familii
puternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã
copii 2-4 ani (50
Ron), televizor
bucãtãrie, 2 ra-
dio casetofoane
(30 Ron/buc).
Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii,
fasole, vie 0,30-1-
2  lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.

Albine – familii
puternice – cu 4-
5 rame cu puiet.
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pen-
tru dame tunsã
scurt, pãr negru.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de
viºin altoiþi, fruc-
te mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde
restaurantul DI-
VERTIS. Telefon:
0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.

Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. 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 drujbã
electricã bunã,
lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã pi-
cior 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 centralã
electricã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând avantajos
centralã termicã pe
gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
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Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – 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 Du-
bet sau Diamant.
Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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

Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez la fami-
lie (salariaþi)
apartament 2
camere semide-
comandat Ca-
lea Bucureºti,
etj. 2, tot confor-
tul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, bi-
rou, depozit,
str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 ca-
mere decoman-
dat, zona Geor-
ge Enescu, stra-
da Fãgãraº. Tele-
fon: 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 aparta-
ment 3 camere
modificat în 4
camere, blocu-
rile K, strada
Pãltiniº, parter,
acces bilateral,
pretabil firmã.
Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Bres-
tei. Preþ convena-
bil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închi-
riez apartament
2 camere, zona
1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59
ani, 1.70 m, 70 kg,
caut jumãtatea.
Sunã-mã: 0754/
630.012.

DIVERSE
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.
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.

Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova, si-
tuatã în Valea Vlãi-
cii (vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera / ob-
iect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

PIERDERI
S.C. L & GOM
SRL anunþã pier-
derea Certificatului
Constatator elibe-
rat la data de
13.03.2006 elibe-
rat 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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Preºedintele clubului FC Barce-
lona, Sandro Rosell, a anunþat, vi-
neri searã, într-o conferinþã de pre-
sã, cã tehnicianul Tito Vilanova nu
mai poate asigura funcþia de antre-
nor al echipei catalane din cauza unor
grave probleme de sãnãtate. Mai
exact, o formã rarã de cancer cu
care a fost diagnosticat în 2011 i-a
recidivat pentru a doua oarã!

“Voi rãmâne veºnic
recunoscãtor pentru tot
ceea ce mi-aþi oferit”

Vilanova a þinut sã-ºi ia rãmas bun

de la suporterii “blaugrana” printr-o
scrisoare deschisã prezentatã de co-
tidianul Marca.

“Dupã cinci ani minunaþi în care
visele au devenit realitate e timpul
sã fac o schimbare în viaþa mea ºi
sã-mi concentrez energia în lupta
cu boala.

Tratamentele pe care le voi urma
nu îmi vor permite, conform medi-
cilor, sã mã dedic sutã la sutã carierei
de antrenor ºi nu mi-aº putea înde-
plini aºa cum trebuie sarcinile la un
club precum Barcelona. Iubesc
aceastã echipã ºi voi continua sã ur-
mãresc cu atenþie meciurile bãieþilor.

Nu este uºor pentru mine sã pãrã-
sesc acest grup special alãturi de care
am împãrtãºit atât de multe experi-
enþe de neuitat. Voi rãmâne veºnic re-
cunoscãtor pentru tot ce mi-aþi ofe-
rit. De asemenea, vreau sã mulþu-
mesc preºedintelui clubului ºi întreg
personalului administrativ care ºi-au
pus toatã încrederea în mine.

Mulþumesc ºi tuturor iubitorilor
fotbalului, colegilor de breaslã, tutu-
ror sportivilor, precum ºi tuturor ce-
lor care mi-au trimis mesaje de în-
curajare deºi nu mã cunosc perso-
nal. E o perioadã grea pentru mine
ºi pentru familia mea ºi am cerut
respect ºi înþelegere din partea mass-
media. Acum cã nu mai sunt antre-
norul Barcelonei sperãm sã avem
parte de intimitatea de care avem ne-
voie în urmãtoarea perioadã.

Nu pot încheia aceastã scrisoa-
re fãrã a ura multã baftã ºi succes
noului antrenor al celei mai bune
echipe din lume”.

Vilanova a fost numit antrenor al
Barcelonei pe 27 aprilie 2012, adicã

exact în momentul în care Pep Guar-
diola a anunþat cã va renunþa la banca
tehnicã a formaþiei catalane. Mutarea
era bizarã pentru mulþi, dar normalã
pentru clubul catalan. “Tito cunoaºte
foarte bine echipa pentru cã a fost asis-
tentul lui Guardiola. E un pas normal
pentru echipa noastrã”, spunea atunci
Sandro Rosell, preºedintele clubului de
pe “Camp Nou”. Însã mulþi ziariºti
spanioli au scris atunci cã Barcelona a
riscat mult prin numirea noului tehni-
cian. Vilanova fusese diagnosticat cu
cancer la glanda parotidã în noiembrie
2011 ºi suferise deja o operaþie la Spi-
talul Vall d’Hebron. Teoretic, boala
pãrea în remisie, iar Vilanova începu-
se perfect sezonul, Barcelona dobo-
rând record dupã record. Practic însã,
lucrurile au stat altfel.

Aproape de finalul lui 2012, la un
an de la primul diagnostic, Vilanova a
primit o altã veste cutremurãtoare.
“Ne pare rãu sã anunþãm cã Tito a
fost din nou diagnosticat cu cancer.
El va suferi o operaþie ºi apoi va re-
veni la echipã”, au spus ºefii Barce-

lonei. Într-adevãr, Vilanova a revenit
la antrenamente la doar câteva zile
dupã operaþie, dar nu a mai condus
echipa, plecând din nou la tratament
în New York. În acest timp, formaþia
a fost condusã de Jordi Roura, iar
jocul a început sã sufere. Când a re-
venit la echipã, Vilanova nu a reuºit
decât sã câºtige titlul. Iar în momen-
tele de pregãtire ale noului sezon, ca-
riera de antrenor a catalanului de 44
de ani a fost din iarãºi opritã, cance-
rul revenind pentru a doua oarã în
doar ºapte luni. “A demisionat din pro-
prie iniþiativã, a considerat cã nu mai
poate face faþã postului”, au spus
surse apropiate tehnicianului cãtre co-
tidianul catalan Sport.

Conform Mundo Deportivo, Vi-
lanova va fi supus, mâine, unei noi
intervenþii chirurgicale. Operaþia va
avea loc în spitalul Vall d’Hebron
din Barcelona.

Favoriþi sã-i succeadã sunt An-
dre Villas-Boas (Tottenham), Luis
Enrique (Celta Vigo) sau Marcelo
Bielsa (liber de contract).

TTTTTito Vito Vito Vito Vito Vilanova a renunþat la banca Barçeiilanova a renunþat la banca Barçeiilanova a renunþat la banca Barçeiilanova a renunþat la banca Barçeiilanova a renunþat la banca Barçei
Tehnicianul va suferi mâine o nouã operaþie,

a treia din noiembrie 2011 încoace

Sâcâit de o cumplitã maladie,

Naþionala de baschet mascu-
lin a României a fost învinsã în
Portugalia de naþionala lu-
sitanã, scor 77-83 (16-
25, 24-12, 19-27, 18-19),
în ultimul meci amical di-
naintea celor oficiale din
preliminariile Campiona-
tului European din 2015.
Pivotul Craiovei, Ionuþ
Drãrguºin, a reuºit doar
2 puncte pentru naþionala
noastrã, de altfel primele
din meciul disputat la  în
timp ce fostul jucãtor al
Craiovei, Brice Kabenge-
le, a marcat 5 puncte.
Drãguºin a început parti-
da ca titular, alãturi de
Adrian Tudor, Adrian Gu-
þoaia, Andrei Mandache ºi
Mihai Silvãºan. Drãguºin
a fost substituit de celã-
lalt pivot al naþionalei, Io-
nuþ Baciu, care a avut o
evoluþie mult mai consis-
tentã, marcând 11 punc-
te. Cel mai bun baschet-

Drãguºin a marcat primele 2 puncte ºi...atât
România a pierdut amicalul cu Portugalia la baschet

balist al trupei antrenate de Mar-
cel Þenter a fost clujeanul Mi-

hai Silvãºan, secondat de me-
dieºeanul Mandache. Silvãºan

23, Mandache 21, Baciu 11,
Guþoaia 5, Kabengele 5, Ni-
coarã 4, Tudor 3, Lazãr 3 ºi
Drãguºin 2. La turneul din
Portugalia, România a pier-
dut ºi partida cu Belarus,
scor  66-79,  în  t imp ce
Portugalia a învins reprezen-
tativa ex-sovieticã cu 81-68.
Primul meci oficial din cam-
pania CE din 2015 va avea
loc pe data de 1 august, la
Constanþa, cu Bulgaria, ur-
mat tot aici de o partidã cu
Islanda (7 august). Ulterior,
“tricolorii” vor disputa douã
meciuri în deplasare, cu Bul-
garia, la Varna (10 august)
ºi cu Islanda, la Reykjavik,
în 16 august.

Ciotlãuº, cel mai bun
tricolor under 18

Echipa naþionalã under 18
a României a câºtigat al doi-
lea meci la Campionatul Eu-

ropean under 18, divizia B, din
Macedonia, învingând cu 76-51
naþionala Scoþiei. Jucãtorul de la
SCM Universitatea Craiova, Ma-
rius Ciotlãuº, a fost cel mai bun
jucãtor al naþionalei noastre, reu-
ºind un double-double, dupã ce
a totalizat 20 de puncte, 11 re-
cuperãri, 4 intercepþii ºi un ca-
pac. În afara victoriei cu sco-
þia, România a cedat în faþa Su-
ediei, scor 63-81 (Ciotlãuº – 3
puncte) ºi a învins Slovacia cu

76-75 (Ciotlãuº – 6 puncte),
asearã urma sã întâlneascã naþi-
onala Elveþiei, iar astãzi este pro-
gramat ultimul meci din grupã,
contra Israelului. Altfel, naþionala
under 20 a pierdut primul meci
din grupa 9-12 la întrecerile con-
tinentale ale Diviziei B, gãzduite
de Sala Sporturilor din Piteºti,
59-80 (32-36) cu Portugalia. Ju-
cãtorul SCM Universitatea Cra-
iova, Andrei Damian, a reuºit 11
puncte.

Internaþionalul român Dorin Goian a semnat
ieri cu Asteras Tripoli, locul 3 în ultima ediþie a
campionatul Greciei. Stoperul de 33 de ani era
liber de contract dupã ce a încheiat înþelegerea cu
Glasgow Rangers. În ultimul sezon fundaºul a
fost împrumutat la Spezia, în liga a doua italianã,
în tricoul cãreia a jucat 26 de meciuri. Goian a
semnat un contract pe douã sezoane cu Asterar,
echipã cu care va evolua în Europa League.
„Începând de astãzi începe o nouã etapã a
carierei mele (poate ultima) la Asteras Tripoli pt 2
ani” a scris Goe pe pagina sa de Facebook. 52 de
selecþii are pentru naþionala României, Dorin
Goian, pentru care a marcat 5 goluri.

Dorin Goian va juca în Grecia
ACS Poli Timiºoara – Dinamo 2-0
Au marcat: S. Szekely 39, Bãrbuþ 63.
Pandurii – FC Braºov 3-1
Au marcat: Matulevicius 9, 60, Paraskevas 22 / Diogo Fonseca 82.
Sãgeata Nãvodari – Gaz Metan 1-0
A marcat: V. Dinu 61.
Steaua – Ceahlãul 2-1
Au marcat: Ad. Popa 11, Giorgevski 26 / Jula 40.

Meciurile FC Botoºani – CFR Cluj, „U” Cluj – Petrolul
ºi Viitorul – Astra Giurgiu s-au jucat asearã.

Astãzi

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

Liga I - Etapa I



luni, 22 iulie 2013 cuvântul libertãþii /15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Presa din Anglia apãrutã ieri a
scris de nouã tentativã a lui Chelsea
de a-l transfera pe Wayne Rooney
de la Manchester United! Dupã ce
gruparea de Jose Mourinho a fãcut
o ofertã de 10 milioane de lire plus
Juan Mata sau David Luiz, acum de-
þinãtoarea Europa League e gata sã
“arunce în luptã” 40 de milioane de
lire sterline (aproximativ 46,5 mili-
oane de euro) pentru Rooney, au
notat cei de la Sunday Telegraph.

Man United nu vrea sã renunþe la
Rooney, managerul David Moyes
spunând pentru a treia oarã de la ve-

nirea sa la United cã atacantul nu este
de vânzare. Problema “diavolilor”
este însã cã jucãtorul vrea sã plece!

Cei de la Telegraph au adãugat
cã Rooney, ajuns la 28 de ani, ac-
ceptã faptul cã nu mai este “baiatul
de aur” al lui United ºi e determinat
sã pãrãseascã “Teatrul viselor”. ªi
pentru asta, e gata sã facã chiar o
cerere de transfer.

“Vreau sã fiu lângã Jose” ar fi
spus Rooney, conform Telegraph.

Pânã una alta, fãrã Ronney – ac-
cidentat ºi indisponibil încã vreo
sãptãmâni, United a trecut, sâmbã-

tã, cu 5-1, de o selecþionatã a celor
mai buni jucãtori din campionatul
Australiei. Prima victorie a lui Da-
vid Moyes pe banca campioanei
Angliei a venit în urma golurilor
semnate de Lingard (11, 55), Wel-
beck (34, 71) ºi van Persie (87).

Propunere de nerefuzat!
Londonezii încearcã

ºi „repatrierea” lui Drogba
Revenirea lui Jose Mourinho la

Chelsea ar putea produce un nou
“come-back” de senzaþie pe “Stam-
ford Bridge”. Portughezul ºi-l do-
reºte enorm pe Didier Drogba, ac-
tualmente la Galatasaray, a scris,
ieri, The Mirror.

Pe lângã oferta ca jucãtor, Chelsea
a plusat ºi vrea sã-i ofere lui Drogba ºi
postul de secund al lui Mourinho. Nu-
mai cã ivorianul mai are un an de con-

tract cu turcii, ºi rãmâne de vãzut dacã
aceºtia îi vor da drumul. Mourinho e
convins cã Drogba mai poate evolua
la cel mai înalt nivel încã 3 ani!

Cei doi s-au întâlnit în urmã cu

câteva sãptãmâni la baza de antre-
nament a lui Chelsea, când Galata a
efectuat un stagiu de pregãtire în
Anglia, ºi o vor mai face pe 3 au-
gust, cu ocazia Emirates Cup.

Chelsea insistã pentru RooneyChelsea insistã pentru RooneyChelsea insistã pentru RooneyChelsea insistã pentru RooneyChelsea insistã pentru Rooney
Nici starul lui United n-ar spune nu, din contrã!

Mega-ofertã de astã datã

Goalkeeper-ul Pepe Reina are
ºansa sã bifeze al treilea campio-
nat tare din Europa, dupã experi-
enþele din Spania ºi Anglia, de la
Barcelona, Villarreal ºi Liverpool.

La 30 de ani, spaniolul nãscut la
Madrid ar putea sã ajungã în
campionatul Italiei, la Napoli.
Acolo este dorit cu insistenþã de
fostul sãu antrenor de la Liverpool,
Rafa Benitez, cu care a colaborat

excelent între 2005 ºi 2010.
ªi în prezent pe “Anfield”,

Reina este cotat la 13 milioane de
euro de site-ul specializat trans-
fermarkt.de.

Napoli vrea sã rezolve cât mai
repede problema postului de
portar, în condiþiile în care Julio
Cesar (Queen’s Park Rangers)
evitã sã revinã în Serie A (n.r. a
mai jucat pentru Inter), iar

titularul din sezonul trecut,
Morgan De Sanctis, a ajuns la

vârsta de 36 de ani.
Pepe Reina a fost curtat în

aceastã varã ºi de Barcelona, însã
interesul catalanilor a luat sfârºit
dupã ce l-au convins pe Victor
Valdes sã-ºi prelungeascã înþelege-
rea pânã în 2014.

Pe „San Paulo” a mai aterizat
un „galactic”

Tot în ceea ce o priveºte pe
Napoli, vicecampioana Italiei a
anunþat, ieri, pe contul oficial de
Twitter cã l-a achiziþionat pe
fundaºul spaniol Raul Albiol.
Apãrãtorul iberic este al doilea
“galactic” transferat de Benitez la
Napoli în aceastã varã, dupã Jose
Maria Callejon.

Deºi oficialii lui Napoli nu au
anunþat suma plãtitã în schimbul lui
Albiol, presa din Italia vehicula cã
aceasta s-ar ridica la 12 milioane de
euro. Fundaºul de 27 de ani a semnat
un contract valabil pe patru ani.

Pepe Reina, dorit de Rafa Benitez la Napoli

Digi Sport 1

19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov – Oþelul, FC Vaslui – Rapid.

Dolce Sport 1

19:45 – POLO – Campionatul Mondial de Nataþie de la Barcelona
(Spania): România – Italia.

Dolce Sport 2

18:30 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campionatul Mondial de Nataþie de la
Barcelona.

Eurosport

11:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campionatul Mondial de Nataþie
de la Barcelona: feminin 10m platformã sincron, masculin 1m finala /
16:15 – CICLISM – Turul Valoniei (Belgia): etapa a 3-a / 18:45, 21:00 –
FOTBAL (F), Campionatul European din Suedia, sferturi de finalã: Nor-
vegia – Spania, Franþa – Danemarca.

Eurosport 2

15:00 – CICLISM – Turul Valoniei: etapa a 3-a / 19:00 – FOTBAL –
Campionatul Poloniei: Legia Gdansk – Podbeskidzie / 21:15 – FOT-
BAL – Liga secundã germanã: Fortuna Dusseldorf – Energie Cottbus.

TVR 2

19:45 – POLO – Campionatul Mondial de Nataþie de la Barcelona:
România – Italia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII
ÎN DIRECT

Fundaºul român al celor de la Lazio, ªtefan Radu, a decla-
rat cã el ºi colegii sãi vor face totul pentru a câºtiga Supercu-
pa Italiei, în data de 18 august, în faþa campioanei Juventus
Torino, a notat presa italianã de ieri.

“Ne gândim la partida cu Juventus. Victoria din meciul cu
AS Roma (n.r. - finala Cupei Italiei) a fost extraordinarã, dar a
trecut. Cu cei de la Juve va fi mai dificil, asta ºi pentru cã au
cumpãrat jucãtori noi. Dar vom face totul pentru a câºtiga”,
a spus Radu pentru Lazio Style Channel.

ªtefan Radu a fãcut aceste declaraþii la finalul unui meci
amical cu o selecþionatã de jucãtori brazilieni, câºtigat de
Lazio cu scorul de 4-1.

Întâlnirea dintre Lazio ºi Juventus va avea loc chiar în
fief-ul “biancoceleºtilor”, pe Stadionul Olimpic din Roma.

ªtefan Radu i-a pus gând rãu campioanei Juventus,
în Supercupa Italiei: „Vom face totul sã învingem”

Tehnicianul Ioan Andone a semnat,
sâmbãtã, un contract cu FC Astana,
echipã aflatã pe locul doi în clasamen-
tul campionatului din Kazahstan. Potri-
vit site-ului clubului, Andone îºi va pre-
lua atribuþiile astãzi.

“Nu am mai antrenat niciodatã în Ka-
zahstan. Este o þarã ex-sovieticã, are un
fotbal destul de bun. Este o noua expe-
rienþã pentru mine dupã þãrile arabe,
dupa Cipru ºi dupã Bulgaria. Echipa are
ºanse sã câºtige campionatul ºi acest

lucru m-a fãcut sã accept aceastã pro-
vocare. Aici se doreºte titlul. În decem-
brie voi trage linie. Dacã voi rãmâne la
Astana, mã gândesc sã aduc ºi jucãtori
români”, a declarat Andone pentru Dol-
ce Sport, dupã semnarea contractului.

ªase puncte o separau, ieri, înaintea
meciurilor din cadrul etapei a 20-a (dis-
putate dupã închiderea ediþiei), pe FC
Astana, de liderul Aktobe.

Din postura de câºtigãtoare a Cu-
pei, noua formaþie a “Fãlcosului” a fost

angrenatã în acest sezon ºi în Liga Eu-
ropa, unde s-a înclinat în turul I prelimi-
nar în faþa bulgarilor de la Botev Plov-
div, 0-1 (a) ºi 0-5 (d).

Andone va antrena în Kazahstan
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CS Universitatea Craiova a pier-
dut cel de-al doilea amical al verii,
disputat vineri seară, la Buftea, în
compania divizionarei C FC Baloteşti,
scor 0-1. Unicul gol al meciului a
fost marcat de George Crăciun, în
minutul 52. Craiovenii au evoluat cu
un om mai puţin din minutul 54,

Ţinerea la distanţă a lotului
CS Universitate a Craiova de
Bănie nu a fost deloc întâmplă-
toare. Chiar dacă au au pretins

Trupa ataşată lui Mititelu a declanşat prigoana asupra CS Universitatea

Lincar şi jucătorii săi, ameninţaţi
cu bătaia, autocarul, vandalizat

că relocarea temporară la Bu-
cureşti s-a produs fiindcă în
Craiova nu sunt deocamdată
condiţii de pregătire, şefii CS

Universitatea au dorit să fereas-
că lotul de acţiunile violente ale
unor aderenţi ai proiectului lui
Adrian Mititelu şi de atmosfe-

ra ostilă creată de acoliţii aces-
tuia. Temerile le-au fost confir-
mate, fiindcă un grup de supor-
teri apropiaţi de Adrian Mitite-

lu i-a avertizat pe jucătorii CS
Universitatea Craiova că nu
vor fi acceptaţi în Bănie şi chiar
vor f i bătuţi în oraş , fiindcă ei
nu acceptă altă e chipă decât
cea a lui Adrian Mititelu. Indi-
rect, lui Erik Lincar i s-a trans-
mis că va fi bătut de 20 de per-
soane chiar în Bucureşti, iar
dacă vor avea tupe ul să apară
în Bănie jucătorii vor ave a de
sufe rit. „Vom intra pe tere n şi
vom întrerupe me ciurile,  le
veţi pierde cu 3-0, nu aveţi nici
un viitor la Craiova” li s-a
transmis jucătorilor CS Univer-
sitatea Craiova. Primul „aver-
tisment” din partea unei facţi-
uni rebele s-a petrecut în noap-
tea de sâmbătă spre duminică,
la Severin,  când pe autocarul
care  îi transporta în Serbia lo-
tul Craiovei au fost lăsate  me-
saje le  „Ştiinţa e  numai una”
şi „CS + FRF nu este UCV”,
ambele semnate Peluza Sud 97.

1

Craioveanu:
„În 3-4 ani ne
batem la titlu”

Directorul de imagine al Ştiinţei îşi doreşte
ca, pe lângă rezultate, echipa lui Lincar să facă
şi spectacol

De ieri, juveţii se pregătesc în Serbia
Stagiul de pregătire în Bucureşti s-a încheiat sâmbătă pentru formaţia

alb-albastră, o dată cu amicalul cu CS Baloteşti. Sâmbătă dimineaţa, lotul
Ştiinţei s-a deplasat spre Severin, de unde ieri a trecut graniţa în Serbia,
urmând ca până pe 2 iulie să se antreneze la Zlatibor. Aceasta este cea mai
căutată staţiune montană din Serbia, situată în Alpii Dinarici, aproape de
graniţa cu Muntenegru, la peste 1000 de metri altitudine şi la 180 de
kilometri de Belgrad. Zlatibor este locul obişnuit de cantonament al cam-
pioanei României la
handbal masculin,
HCM Cons tanţa,
dar şi al mai multor
echipe de basc het
din Liga Naţională.
În Serbia, craiove-
nii vor sus ţine ş i
patru meciuri ami-
cale, pe 24, 27 şi 29
iulie şi 1 august. La
revenirea în ţară,
craiovenii mai au
programat un alt
stagiu montan.

Daniel Opriţa, cel mai sonor nume
din lotul Ştiinţei

Înainte de plecarea în Serbia, lotul Ştiin-
ţei a fost completat cu un jucător experi-
mentat, fostul atacant de la Steaua, Dina-
mo şi Petrolul Ploieşti, Daniel Opriţa. La
31 de ani, Daniel Opriţa tocmai s-a des-
părţit de fosta echipă a lui Dorinel Muntea-
nu, Mordovia Saransk şi va evolua în se-
zonul următor pentru echipa de pe „Ion
Oblemenco”. Opriţa a mai fost aproape de

a semna cu Ştiinţa în urmă cu 10 ani, pe vremea când evolua la CSM
Reşiţa, însă conducătorii Stelei au reuşit să-l transfere. „Am discutat cu
oamenii de la Craiova, am ajuns la o înţelegere, sâmbătă o să plec cu ei în
cantonament în Serbia. Sper să reuşim să promovăm. Trebuia să rămân
în Rusia, dar a plecat Dorinel şi nu am mai apucat să semnez contractul.
Fanii să fie alături de echipă şi să spere că va reveni acolo unde a fost” a
spus Opriţa. Acesta a fost căpitan al Petrlului în urmă cu doi ani, când
formaţia prahoveană promova în Liga I. Pe când evolua în Ghencea,
Opriţa a suferit o gravă accidentare într-un meci cu Universitatea Craio-
va pe „Ion Oblemenco”, încheiat 0-0, după o intrare a lui Mihai Dina.

Venit din Spania special pentru a f i alături
de alb-albaştri,  Gic ă Craioveanu a as istat vi-
neri seara la amicalul Ştiinţei cu CS Baloteşti,
alături de preşedintele Pavel Badea, de fostul
conduc ător al echipei din Bănie, Ovidiu Cos-
teştin şi de colegul său din linia de atac a Craiovei
în anii 90, Eugen Neagoe,  secundul lui Victor Pi-
ţurcă la echipa naţională. Campion c u Universita-
tea Craiova în 1991, Gică Craioveanu are mare în-
credere în proiectul iniţiat de autorităţile locale.
Fos tul dublu golgheter al României a acceptat func-
ţia de director de imagine al c lubului CS Univers i-
tatea şi este convins  că suporterii din Bănie vor fi
în număr mare aproape de echipă. „Aveam nevoie
de o echipă, aveam nevoie de iluzii.  Nu ne puteam
permite să mai s tăm înc ă un an sau doi fără fotbal

la Craiova. Sunt convins  că Universitatea va face o
figură frumoasă ş i va atrage tot public ul din Craio-
va. Va fi echipa suporterilor,  nu echipa unuia sau
altuia. Într-un an sau doi îmi doresc să ne batem
cu Steaua,  cu Dinamo, cu Rapid pentru cupele eu-
ropene şi, de ce nu,  poate în 3-4 ani pentru câşti-
garea campionatului. Vrem să dăm spectacol într-o
oarecare măsură, să nu f im o ec hipă care să spe-
culeze cu rezultatul,  să se apere ş i dacă are o oc a-
zie să o marc heze şi după aceea să profite de ac ea
oc azie sau de ac el rezultat”, a mai Craioveanu.

Au pierdut amicalul cu CS Baloteşti
Ramses Gado fiind elimi-
nat şi le-a fost anulat un
gol marcat de Voinea, pe
motiv de ofsaid, în minu-
tul 70. Antrenorul Erik Lin-
car a început partida cu
următorul „unsprezece“:
Bojan Brac – Marian Câr-
jă, Bogdan Scarlat, Zoran
Ljubinkovic, Ionuţ Stan-
cu – Cristian Bardu, Ga-

briel Precup, Florian Pârvu, Cristian
Ganea – Enache Câju, Albert Voinea.
Pe parcurs au mai intrat: Mihai Ghe-
rasim - Gabriel Velcovici, Adrian Io-
nescu, Ramses Gado, Răzvan Go-
rovei, Sebastian Remeş, Ovidiu Chir-
ciu, Florin Pătraşcu, Lucian Pârvu,

Dragoş Dragalina, Engin Amet,
Valentin Tres tenic u ş i Arkan
Crkbo. Antrenorul Erik Linc ar a
explicat eşec ul prin oboseala bă-
ieţilor săi, aflaţi în plin program
de acumulări fizice şi veniţi după
vizita medicală la Institutul de Me-
dicină Sportivă din Bucureşti, care
a durat de la 8 dimineaţa până la
ora 15. „Suntem în grafic, nu-mi
fac probleme, sunt chiar mulţu-
mit de modul cum se pregătesc
jucătorii.  Mă interesează alte lu-
cruri acum, nu rezultatele. Trebu-
ie să fim pregătiţi pentru campio-
nat şi mai avem timp să punem la
punc t aspectele legate de joc” a
declarat antrenorul Ştiinţei.


