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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce dacă, Popescule, vre-
mea e frumoasă, dacă vremu-
rile sunt aşa cum sunt.

Primul

cotidian al

Olteniei

sănătate / 7

cultură / 9

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

Povestea nu este atât răscolitoare, cât terifian-
tă, cu ecoul mediatic de rigoare, şi are ca prota-
gonişti nişte tineri dependenţi de etnobotanice,
pe care le procurau de la diferiţi furnizori. Ei
i-au pus în încurcătură pe poliţiştii de la Judiciar
şi pe procurorii din judeţul Mehedinţi, iar cauza
complexă, derulată pe teritoriul a trei judeţe, ris-
ca să rămână nedezlegată. Maniera profesionis-
tă în care procurorii Gheorghe Covei şi Dan Vo-
lintiru, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Craiova, care au preluat dosarul şi au descoperit
autorii, este lăudabilă. Numai că afirmaţia deno-
tă un mod simplist de a privi lucrurile. Astăzi
sunt destui care consideră că orice crimă nu se

mai dezleagă repede, pornind de la un nasture, de
la firul de păr, de la un dinte, de la eventuale urme
de sânge, amprente etc. Mai ales etcetera. Şi că
metoda bazată pe eternul amănunt nu ar mai fi
modernă. Simple vorbe! În domeniul crimei nu exis-
tă clasic şi modern, nu există nimic profund şi
nimic superficial. Nu există nimic banal şi nimic
antrenant. Chiar dacă tehnicile IT susţin demer-
surile investigatorilor, ceea ce odinioară era cu
neputinţă, dăinuie încă veşnicile amănunte, oricât
de insignifiante, care nu scapă atenţiei profesiniş-
tilor cu adevărat desăvârşiţi. Cheia nu este la înde-
mâna oricui şi tocmai acest lucru încercăm să-l
punem în evidenţă prin relatarea noastră.

Monstruoasele crime pentru
etnobotanice de la Râpa, judeţul Gorj
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Medicii doljeni
refuză să distribuie
cardul de sănătate

Mult-discutata problemă a cardu-
rilor naţionale de sănătate pare să nu-
şi găsească o rezolvare nici măcar în
al doisprezecelea ceas. Medicii de fa-
milie au anunţat că refuză să inscrip-
ţioneze şi să distribuie acest docu-
ment, deşi s-a stabilit deja ca până la
sfârşitul anului să fie produse nu mai
puţin de 7,5 milioane de carduri.

La fel ca majoritatea colegilor din
ţară, şi medicii de familie doljeni spun
pas inscripţionării şi distribuirii car-
durilor naţionale de sănătate. Motivul:
doctorii se tem de birocraţie şi decla-
ră că o astfel de activitate, desfăşu-
rată în termenii actuali, nu ar face
decât să îi pună în dificultate atât pe
medici, cât şi pe pacienţi.

Festivalul de
datini şi obiceiuri
„Tradiţiile verii”,
în Piaţa
Prefecturii

economie / 6

Termen-limită, 29 iulie: Înregistrarea absolvenţilor
de liceu în evidenţele AJOFM Dolj
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Omar Hayssam (foto) a fost transferat
dintr-un centru de reþinere ºi arest preventiv
al Poliþiei Române într-o unitate din cadrul Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitenciarelor (ANP),
a anunþat, ieri, Inspectoratul General al Poli-
þiei Române. Asta dupã ce, anterior, ANP
ºi Poliþia Capitalei au comunicat Tribu-
nalului Bucureºti, unde Hayssam trebu-
ia adus ieri pentru judecarea dosarului
în care procurorii DIICOT îl acuzã de
înºelãciune ºi delapidare, cã „nu se ºtie
locul în care se aflã” omul de afaceri
sirian, acesta fiind motivul pentru care
Hayssam nu a putut fi prezent în instan-
þã. „În cursul acestei zile, condamnatul
Omar Hayssam a fost transferat dintr-
un Centru de Reþinere ºi Arest Preven-
tiv al Poliþiei Române într-o unitate din
cadrul Administraþiei Naþionale a Peni-
tenciarelor”, se aratã în comunicatul de
presã al IGPR. Potrivit sursei citate, Ha-
yssam s-a aflat, din 19 iulie, în custodia
Poliþiei Române, fiind introdus într-un
centru de reþinere ºi arest preventiv pe
baza celor trei mandate de executare a
pedepsei cu închisoare emise pe numele sãu.
Hayssam a fost condamnat la trei ani de în-
chisoare pentru bancrutã frauduloasã, în iunie

Hayssam a ajuns ieri la Penitenciarul Bucureºti RahovaHayssam a ajuns ieri la Penitenciarul Bucureºti RahovaHayssam a ajuns ieri la Penitenciarul Bucureºti RahovaHayssam a ajuns ieri la Penitenciarul Bucureºti RahovaHayssam a ajuns ieri la Penitenciarul Bucureºti Rahova
2010, la 20 de ani de închisoare pentru acte
de terorism, în octombrie 2012, ºi la 16 ani de
închisoare pentru înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave ºi asociere în vederea sã-
vârºirii de infracþiuni, în noiembrie 2012, se

mai aratã în comunicatul IGPR.
Ulterior, Administraþia Naþionalã a Peniten-

ciarelor a venit ºi ea cu un comunicat, care

menþiona cã „persoana condamnatã la o pe-
deapsã privativã de libertate Hayssam Omar
se aflã în custodia Penitenciarului Bucureºti
Rahova, începând de astãzi, 23 iulie 2013.
Dupã îndeplinirea procedurilor de primire în

unitate, aceasta va fi cazatã într-o ca-
merã cu profil de carantinare - observa-
re, în conformitate cu prevederile lega-
le”. Sirianul a fost încarcerat ieri, în ju-
rul orei 12,00, la Penitenciarul Rahova,
unde va rãmâne pentru urmãtoarele 21
de zile, cât reprezintã perioada de ca-
rantinã, au precizat pentru Agerpres ofi-
ciali ai ANP. Potrivit surselor citate, dupã
expirarea perioadei de carantinã, se va
forma o comisie care îl va repartiza pe
Omar Hayssam într-un regim de deten-
þie, conform faptelor pentru care a fost
condamnat. În funcþie de acest lucru, el
poate rãmâne în continuare la Peniten-
ciarul Rahova, fiind vorba despre un re-
gim de maximã siguranþã, sau poate fi
transferat la alt penitenciar.

Omar Hayssam a fost predat Poliþiei
Române vineri dimineaþã, anunþa purtã-

torul de cuvânt al ºefului statului, Bogdan Oprea,
precizând ulterior cã acesta se aflã în arestul
Poliþiei, fiind predat poliþiºtilor la ora 6.40.

Grupul patronat de Gruia
Stoica a câºtigat ºi licitaþia
pentru transportatorul
feroviar din Croaþia

Grupul Grampet, din care face par-
te ºi Grup Feroviar Român (GFR), care
a câºtigat licitaþia pentru privatiza-
rea CFR Marfã, a fost desemnat câºti-
gãtor ºi al licitaþiei pentru preluarea
operatorului de transport feroviar de
marfã (de stat) din Croaþia, a declarat
pentru Mediafax omul de afaceri Gru-
ia Stoica, proprietarul grupului. „În
plus, rãmânem în pole-position în com-
petiþia pentru privatizarea operatoru-
lui feroviar de stat din Bulgaria, BDZ
Cargo, unde aºteptãm continuarea
privatizãrii dupã aºezarea situaþiei po-
litice”, a spus Stoica. În luna iunie,
Stoica a anunþat cã urmeazã sã depu-
nã oferte pentru privatizarea compa-
niilor feroviare de transport marfã din
Bulgaria ºi Croaþia, BDZ Cargo ºi HZ
Cargo, cu afaceri cumulate de 250 mi-
lioane euro ºi un numãr total de 10.000
de angajaþi. GFR a câºtigat ºi licitaþia
pentru privatizarea CFR Marfã.
Blaga nu e în stare sã unifice,
cine nu l-a susþinut a fost înjurat

PDL ar trebui sã caute uniunea cu
Miºcarea Popularã, susþine Theodor
Paleologu, precizând cã Vasile Blaga
nu este în stare sã unifice ºi cã toþi de-
mocrat-liberalii care nu l-au susþinut
pe actualul preºedinte al PDL au fost
înjuraþi „în stil românesc, bãdãrãnesc,
mitocãnesc”. „Într-o logicã sãnãtoasã,
trebuie sã ne unim împotriva Guvernu-
lui USL, sã avem o listã comunã la ale-
gerile europene, dar e clar, pe zi ce tre-
ce e mai clar, cã Vasile Blaga nu e în
stare sã unifice, cã este un factor de di-
viziune. Dacã Eugen Tomac este preºe-
dintele noului Partid Miºcarea Popu-
larã este graþie atitudinii avute la Con-
gresul din urmã, atitudine confirmatã
în lunile care au urmat, aceastã exclu-
dere, marginalizare cu înjurãturi, în stil
românesc, bãdãrãnesc, mitocãnesc, a
tuturor celor care nu l-au susþinut pe
Vasile Blaga. Aºa cã este rezultatul unei
atitudini sinucigaºe, dupã pãrerea
mea”, a declarat Paleologu la RFI.

Partidul Miºcarea Popularã
(PMP) a depus ieri la tribunal
documentele necesare pentru
înfiinþare. Au fost strânse
aproximativ 50.000 de semnã-
turi, deºi, conform legii, sunt
necesare minimum 25.000 de
semnãturi, din peste 30 de
judeþe, potrivit unui comunicat
al Fundaþiei Miºcarea Popularã.
Comitetul de Iniþiativã Naþionalã
al PMP este format din preºe-
dintele interimar, Eugen Tomac,
Teodor Baconschi, Adrian
Papahagi, Cristian Petrescu ºi
Dragoº Ciuparu. Deputatul
Eugen Tomac a confirmat ieri,
într-o conferinþã de presã, cã
Partidul Miºcarea Popularã,
formaþiune pe care o va condu-
ce interimar, ºi-a depus la
tribunal actele pentru înfiinþare,
el prezentând cu aceastã ocazie
echipa de conducere, precum ºi
sigla ºi simbolul PMP, care este
mãrul. Tomac a declarat cã
Miºcarea Popularã se constituie
ca ºi partid la dorinþa populaþiei,
scopul politic iniþial fiind
obþinerea unui scor bun la
europarlamentare. El a þinut sã
sublinieze cã cei din Partidul
Miºcarea Popularã sunt parte-
neri ai actualului ºef al statului.
Un alt obiectiv precizat de
preºedintele interimar este legat
de parcursul european al
Republicii Moldova, lucru
dovedit ºi de faptul cã PMP va
avea o filialã ºi în Republica
Moldova. „Suntem un partid
creºtin-democrat ºi liberal, de
acolo ne tragem tradiþia noastrã
politicã. Suntem ºi rãmânem
partenerii preºedintelui Româ-
niei. Susþinem ºi vom continua

Tomac: Partidul Miºcarea Popularã
ºi-a depus actele de înfiinþare,

suntem parteneri ai preºedinteluiUSL nu trebuie sã ia în calcul
o nouã suspendare a preºedin-
telui Traian Bãsescu ºi nici sã se
lase provocatã de ºeful statului,
deoarece „ceasul merge”, iar
România va avea anul viitor un
nou preºedinte, considerã co-
preºedintele Uniunii Social Libe-
rale, premierul Victor Ponta.
„Categoric nu. Preºedintele Bã-
sescu, vãzând cã nu îl mai bagã
nimeni în seamã, va încerca sã
ne provoace, dar nu trebuie sã
cãdem în capcanã. Ceasul mer-
ge ºi, la anul, vom avea un alt
preºedinte”, a spus Ponta la RTV,
întrebat dacã existã posibilitatea
unei noi suspendãri a preºedin-
telui, conform declaraþiei lui
Frunzãverde. El a arãtat cã Ro-
mânia nu are nevoie de o nouã
crizã chiar dacã Bãsescu îºi do-
reºte acest lucru. Vicepreºedin-

Ponta nu vrea o nouã suspendare
a lui Bãsescu

Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din Româ-
nia (CNADNR) a reziliat contractul de proiectare ºi execuþie a lotului
2, de 16,6 km, al tronsonului de autostradã Nãdlac - Arad, dupã fali-
mentul constructorului austriac Alpine Bau. Pânã în prezent, Alpine
Bau a încasat suma de 305,9 milioane lei, fãrã TVA, pentru acest
proiect, iar stadiul de execuþie a lucrãrii este de 84,75%, potrivit
CNADNR. Construcþia autostrãzii Nãdlac-Arad a fost împãrþitã în
douã loturi, pe o distanþã totalã de aproape 39 de kilometri. Primul a
fost adjudecat de asocierea româno-portughezã Romstrade-Montea-
driano Engenharia e Construcao-Donep Construct, pentru 115,8 mi-
lioane euro, iar lotul al doilea a revenit Alpine Bau, valoarea con-
tractului fiind de 124,45 milioane euro. CNADNR reziliase deja, la
sfârºitul lunii noiembrie, ºi contractul pentru construirea primului tron-
son al autostrãzii, motivul principal fiind întârzierea lucrãrilor. Alpine
a cerut intrarea în insolvenþã la sfârºitul lunii iunie. Compania este
închisã ºi vândutã pe bucãþi, dupã ce proprietarul, FCC, ºi bãncile
creditoare au refuzat sã asigure fonduri de 3 milioane de euro pe zi
pentru a continua lucrãrile la proiectele aflate în lucru.

Contractul pentru lotul 2 al autostrãzii
Nãdlac-Arad, reziliat din cauza

falimentului Alpine

sã susþinem reformele pe care
ºeful statului român le-a
demarat. Credem cã este foarte
important ca þara noastrã sã fie
respectatã ºi apreciatã de
partenerii noºtri”, a arãtat
Eugen Tomac.

Preºedintele Fundaþiei Miºca-
rea Popularã (FMP), Marian
Preda, a declarat, la rândul sãu,
ieri, cã prin înregistrarea la
tribunal a Partidului Miºcarea
Popularã s-a nãscut un viitor
partid de guvernãmânt al
României. „Fundaþia Miºcarea
Popularã este bucuroasã sã vã
anunþe cã dacã ieri (n.r. - luni)
s-a nãscut un viitor rege în
vestul Europei, astãzi s-a
nãscut, acum o jumãtate de orã,
un viitor partid de guvernãmânt
pentru România, Partidul
Miºcarea Popularã”, a declarat
Preda. „În trei luni de zile,
fundaþia are multe realizãri. Pe
24 aprilie am lansat prima filialã,
la Constanþa. De asemenea, pe
25 mai, la Timiºoara, în urma
unui sondaj de opinie, prin care
am consultat cei, pe atunci
6.000, de membri ai fundaþiei,
am hotãrât sã lansãm strângere
de semnãturi pentru înfiinþarea
Partidului Miºcarea Popularã.
Semnãturile au fost strânse încã
de acum câteva sãptãmâni. Am
avut aproape 50.000 de semnã-
turi. Ele au fost depuse astãzi.
Între timp, membrii fondatori au
înfiinþat 33 de filiale ale fundaþiei
în þarã ºi în Bucureºti, am
pregãtit statutul ºi programul,
am selectat un grup de coordo-
nare naþionalã a viitorului partid,
pe care-l vedeþi alãturi de mine”,
a declarat preºedintele FMP.

tele PNL Sorin Frunzãverde a
declarat luni searã, pentru Me-
diafax, cã ieºirea publicã a ºefu-
lui statului aratã cã acesta a „re-
devenit arogant”, iar acest lucru
i-a fost permis de USL, motiv
pentru care trebuie începute de-
mersurile unei nou suspendãri
din funcþia a lui Traian Bãsescu.
„Cred cã USL, evident pe cale
parlamentarã, chiar ºi într-o se-
siune specialã, trebuie sã încea-
pã demersul suspendãriii lui Tra-
ian Bãsescu. Motive sunt sufi-
ciente, nu se poate coabita cu
Traian Bãsescu ºi România nu-
ºi poate permite sã plãteascã în
continuare costurile comporta-
mentului lui Traian Bãsescu”, a
spus Frunzãverde, precizând cã
discuþia în PNL pe acest subiect
ar putea avea loc în a doua ju-
mãtate a lunii august.
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«A fost ceva de-
osebit, am partici-
pat atât cu Ansam-
blul de dans „Bor-
deiaºul”, recunos-
cut în întreaga þara,
cât ºi cu un taraf
format din ºase ar-
tiºti care au încân-
tat publicul. Ne-am
întors cu diplome
de participare, cu
aprecieri, dar cel
mai important lucru
este faptul cã dupã
aceastã deplasare ne simþim mai
bogaþi sufleteºte, pentru cã din-
colo ne-am întâlnit cu fraþii
noºtri din Timoc. Am înþeles cã
vorbim acelaºi grai, avem obi-
ceiuri asemãnãtoare, iar în do-
meniul artistic avem foarte mul-
te lucruri în comun», a subliniat

Vergicã ªovãilã, primarul lo-
calitãþii Cãlãraºi. La eveniment
a luat parte ºi senatorul Viorel
Badea, vicepreºedintele Comisiei
românilor de pretutindeni, o pre-
zenþã deja obiºnuitã pentru ro-
mânii din Timoc, senatorul de-
mocrat-liberal de Diaspora fiind
unul din politicienii apreciaþi de
românii timoceni.

La finele sãptãmânii trecute, în Valea
Timocului, la Jîtcoviþa (•itkovica), co-
muna Golubãþ, Serbia de Rãsãrit, a avut
loc cea de-a VII-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Folclor al Românilor
din Balcani „Joc Românesc”.  Au parti-
cipat, în premierã, artiºtii populari din
comuna Cãlãraºi, judeþul Dolj, însoþiþi

de primarul localitãþii, Vergicã ªovãi-
lã, precum ºi de consilierii locali ºi o
serie de reprezentanþi ai administraþiei
publice. Doljenii au onorat  astfel o in-
vitaþie lansatã de Iviþa Gliºici, preºedin-
tele asociaþiei locale a românilor timo-
ceni, fãcutã în urmã cu o lunã, tot în Ti-
moc, la Malainiþa.

Consultãri cu liderii
din Timoc

Cu acest prilej, senatorul Viorel
Badea a avut o serie de consultãri
cu lideri ºi reprezentanþi ai româ-
nilor din Banatul sârbesc ºi din
Serbia de Rãsãrit, printre care îi

amintim pe: ªtefan Mihailov, pre-
ºedintele Comunitãþii Românilor din
Serbia, Boian Barbucici, preºedin-
tele Iniþiativei Românilor din Ser-
bia, Zavisa Jurj, preºedintele aso-
ciaþiei “Ariadnae Filum”, precum
ºi cu organizatorii evenimentului –
Iviþa Gliºici, preºedintele asociaþiei
locale a românilor timoceni, ºi Lu-
cian Marina, preºedinte al Socie-

tãþii de Limba Românã
din Voivodina.

„A fost un eveniment
de excepþie, bine orga-
nizat, unde românii de
pe ambele maluri ale
Dunãrii ºi-au dat mâna.
Au participat ansambluri
folclorice ale românilor
din Banatul istoric, pre-
cum ºi ale românilor de
la sud de Dunãre, din
Timocul sârbesc, gru-
puri vocale ºi rapsozi
populari, soliºti vocali ºi

instrumentiºti români din judeþele
Dolj, Cluj ºi Prahova”, a subliniat
senatorul Viorel Badea.

Colocviu despre
istoria românilor
Tot în premierã, anul acesta,

organizatorii au introdus douã se-
siuni de comunicãri despre istorie
ºi folclor, unde oameni de specia-
litate au dezbãtut probleme sensi-
bile ale existenþei româneºti pe
aceste meleaguri greu încercate de
istorie, în cadrul unui colocviu de-
spre istoria românilor (aromâni, is-
troromâni, rumâni ºi valahi) ºi unei
mase rotunde despre folclorul ro-
mânilor din Peninsula Balcanicã ºi
þãrile dunãrene.

Un capitol important al manifes-
tãrii a constat în ineditele competi-
þii, specifice doar acestui minunat
festival. Este vorba de „Cel mai bun
solist vocal”; „Cel mai bun solist
instrumentist”; „Cel mai bun an-
samblu folcloric”; „Cel mai frumos
costum naþional”; „Cea mai fru-
moasã ie” ºi „Cel mai frumos ciu-
pag”. Competiþia internaþionalã a
excelat ºi în prepararea mâncãru-
rilor tradiþionale româneºti: Cea mai
calitativã brânzã; Cea mai gustoa-
sã colieºã-mãmãligã. Nu au lipsit
nici concursurile de frumuseþe:
„Românca Miss Serbia”; „Miss
Festivalul Joc Românesc”.

MARGA BULUGEAN

O casã din comuna dol-
jeanã Goieºti a ars aproape
în întregime în urma unui
incendiu produs luni seara.
Pompierii au intervenit cu
douã autospeciale de lucru
cu apã ºi spumã, pentru stin-
gerea flãcãrilor, care au cu-
prins acoperiºul, cu posibi-
litatea de propagare la întrea-
ga casã, anexele ºi casa în-
vecinatã. Din primele cerce-
tãri a rezultat cã incendiul s-

a produs din cauza unui scurtcircuit, focul distrugând acoperi-
ºul casei pe o suprafaþã de aproximativ 140 de metri pãtraþi, o
anexã gospodãreascã ºi deteriorând aproximativ 4.000 kg grâu
ºi 2.000 kg orz. De asemenea, din cauza temperaturii ridicate,
s-au deteriorat cinci ferestre PVC la locuinþa învecinatã.

ALINA DRÃGHICI

Casã distrusã în urma
unui incendiu

O adolescentã în vârstã de
17 ani cãutatã de sãptãmâna
trecutã, fiind suspectatã cã ar
fi participat la comiterea mai
multor furturi, a fost depis-
tatã ieri de lucrãtorii Secþiei 1
Poliþie Craiova. Poliþiºtii au
stabilit cã tânãra, împreunã cu
o adolescentã de 15 ani, au
furat lãnþiºoarele a douã fe-
mei, împotriva minorelor fi-
ind dispusã începerea urmã-

ririi penale pentru sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie. Fata de 15
ani a fost arestatã sãptãmâna trecutã pentru 15 zile, fiind intro-
dusã în arestul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj,
în timp ce tânãra depistatã ieri a fost reþinutã pentru 24 de ore ºi
urmeazã sã fie prezentatã Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de punere în miºcare a acþiunii penale ºi
arestare preventivã. “Cercetãrile sunt continuate de poliþiºtii Secþiei
1 împreunã cu poliþiºtii de investigaþii criminale din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie, în vederea documentãrii întregii activitãþi infracþio-
nale”, aratã un comunicat de presã remis de Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Adolescentã reþinutã
pentru furt de lãnþiºoare

Preºedintele PDL Cluj, Da-
niel Buda, le cere liderilor USL
sã nu modifice Legea ANI,
susþinând cã o persoanã nu
poate fi în acelaºi timp primar,
consilier local sau judeþean ºi
membru în Consiliul de Ad-
ministraþie al unei societãþi
subordonate, dispunând ast-
fel asupra investiþiilor la aceas-
ta. „Solicit public USL, pre-
mierului Victor Ponta, lui Crin

Antonescu ºi lui Liviu Dragnea sã lase nemodificatã legea Agenþiei
Naþionale de Integritate (ANI) în ceea ce priveºte regimul incom-
patibilitãþilor între funcþia de primar, consilier local ºi judeþean ºi
membru în consiliile de administraþie ale regiilor aflate în subordi-
nea acestor instituþii. Atrag atenþia cã România este monitorizatã
de UE, avem MCV, iar domniile lor pun încã o datã în pericol
aderarea la Schengen”, a afirmat, ieri, într-o conferinþã de presã,
liderul PDL Cluj, citat de corespondentul Mediafax. Potrivit lui
Buda, „dincolo de presiunea MCV (n.r. – Mecanismul de Coope-
rare ºi Verificare instituit de Comisia Europeanã), nu e normalã
chestiunea pe care o doresc” aceºtia, în sensul cã „nu poþi sã fii
primar, consilier local ºi judeþean ºi, în acelaºi timp, membru în
CA într-o societate din subordinea ta. Nu poþi sã fii primar sau
consilier ºi membru într-un CA, ca sã dispui investiþiile care se
fac la acea societate subordonatã. E o chestiune imoralã ºi de
legalitate dacã ar modifica Legea ANI ºi s-ar naºte suspiciuni cu
privire la imparþialitatea atribuirii ºi cheltuirii banilor publici”.

Buda: Nu poþi
sã fii primar, consilier
ºi membru în CA
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Drogurile, eterna poveste
Ion Ulăreanu, zis „Axi”, din ora-

şul Filiaşi, judeţul Dolj, se ocupa
de mai mult timp cu vânzarea de
substanţe etnobotanice în localită-
ţile Motru, Strehaia şi Drobeta
Turnu Severin. De la acest consa-
crat „furnizor”, în perioada 2012
- 27 mai 2013, Mînea Florin Clau-
diu şi minorul Drăgoi Bogdan Ale-
xandru, din Motru, au procurat, în
diferite rânduri, „marfă”, încât în-
tre furnizor ş i consumatori se
crease o relaţie de încredere şi
apropiere. De multe ori, „Axi” ve-
nea în oraşul Motru, însoţit de că-
tre o persoană de
sex feminin,
semn al unui sta-
tut aparte.

Într-una din
zile, mai exact la
27 mai a.c., în ju-
rul orelor 16.00 -
17.00, Mînea Flo-
rin Claudiu (23
ani), Ionescu Dra-
goş (19 ani), Bă-
lan Mihai Dorin
(21 de ani) şi mi-
norul Bogdan Ale-
xandru Drăgoi
(17 ani), în timp
ce c onsumau o
cafea, în Motru,
în strada „Macu-
lui” nr.11,  bloc
N2, scara 2, s-au
hotărât să procu-
re substanţe etnobotanice, de care
deveniseră dependenţi. Neavând
bani pentru achitarea acestora, au
hotărât să îi ceară lui „Axi” să le
procure, întâlnirea urmând să aibă
loc în afara oraşului Motru, unde-
va pe digul de protecţie al râului
cu acelaşi nume, unde puteau să îl
agreseze şi să îl deposedeze de

Monstruoasele crime pentru
Povestea nu este atât răscolitoare, cât terifiantă, cu ecoul

mediatic de rigoare, şi are ca protagonişti nişte tineri de-
pendenţi de etnobotanice, pe care le procurau de la dife-
riţi furnizori. Ei i-au pus în încurcătură pe poliţiştii de la
Judiciar şi pe procurorii din judeţul Mehedinţi, iar cauza
complexă, derulată pe teritoriul a trei judeţe, risca să ră-
mână nedezlegată. Maniera profesionistă în care procu-
rorii Gheorghe Covei şi Dan Volintiru, de la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care au preluat do-
sarul şi au descoperit autorii, este lăudabilă. Numai că
afirmaţia denotă un mod simplist de a privi lucrurile. As-
tăzi sunt destui care consideră că orice crimă nu se mai

LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR
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substanţele halucinogene. Indife-
rent de complicaţii, neluate în cal-
cul. În jurul orelor 17.00, „Axi” a
fost contactat telefonic pentru o
comandă  deloc mică, în valoare
de 2.000 de lei.

Un plan criminal de acţiune
Mînea Florin Claudiu,  Bălan

Mihai Dorin şi Ionescu Dragoş
s-au întâlnit, aşadar, în jurul orei
20.00, în apartamentul celui din-
tâi. Au mâncat şi,  în jurul orei
23.00, minorul Drăgoi Bogdan a
plecat să îl întâmpine pe „Axi” la
intrarea în oraşul Motru, ceilalţi trei,
înarmaţi cu o cheie franceză, dar

şi cu o cheie metalică fixă şi un
picior de scaun, s-au deplasat în
punctul Râpa, situat între podul de
pes te râul Motru şi satul Râpa.
Conform listingului transmis  de
serviciul de telefonie mobilă,  în
baza Încheierii nr.3 din 29 mai a.c.
a Tribunalului Mehedinţi, pronun-
ţată în dosarul nr.3/2013 şi a ima-

ginilor video de pe camerele situa-
te pe străzile din oraşul Motru, re-
zultă că victimele au ajuns la locul
convenit în jurul orei 23.30, când
minorul Bogdan Drăgoi Alexandru
este identificat că urcă în autotu-
rismul acestora. Probă materială
extrem de importantă. „Axi” şi

partenera acestuia, Du-
mitrana Gabriela Ilea-
na, au venit cu autotu-
rismul marca Hyundai
Coupe, înmatriculat în
Bulgaria, sub numărul
BH 5769 BT, cu două

uşi de culoare neagră.
Stratagema lui Drăgoi Bogdan

Alexandru a fost aceea de a-l con-
vinge pe Ion Ulăreanu „Axi” să
conducă autoturismul pe un drum
forestier, situat la 53 de metri de
podul peste râul Motru, sub pre-
textul ieşirii din eventualul filaj al
poliţiei, însă a fost refuzat, ca o

presimţire „de capcană”. În acest
timp, ascunşi în lizieră, Mînea Flo-
rin Claudiu, Bălan Mihai Dorin şi
Ionescu Dragoş deja se deplasau
spre autoturismul menţionat, de-
cişi să comită abominabilele crime.
Determinarea lor era maximă.

Ajunşi în dreptul autoturismu-
lui, fără a mai aştepta un semnal,
Bălan Mihai Dorin şi Ionescu Dra-
goş au deschis uşa din partea stân-
gă şi l-au lovit cu cheia metalică
fixă, dar şi cu piciorul de scaun,
în zona capului şi apoi pe tot cor-
pul, pe Ion Ulăreanu, aflat la vo-
lan. Prăbuşit cu capul pe scaunul
din dreapta faţă, „Axi” a fost tras
de picioare afară, în faţa autotu-
rismului. A reuşit să se mai ridice
în picioare însă, fiind din nou lovit
năpraznic în zona feţei şi abdome-
nului cu pumnii, de către Bălan Mi-
hai Dorin, a căzut, inconştient, la
pământ, între autoturism şi cana-
lul colector, fiind lovit consecutiv
până când a decedat. Victima a fost

depusă, cu sânge rece, apoi în au-
toturism, pe bancheta din spate.

Actul doi
al abominabilelor crime

Dumitrana Gabriela Ileana, care
coborâse din autoturism ş i ţipa
„ajutor”, a fost lovită cu cheia fran-
ceză în zona capului de Mînea Flo-
rin Claudiu, rostogolindu-se în ca-
nalul colector betonat, situat la o
diferenţă de nivel de circa 3 metri.
Recuperată de către făptaşi, Du-
mitrana Gabriela Ileana a fost in-
trodusă în portbagajul autoturis-
mului,  la volanul căruia va urca

Mînea Florin Claudiu - fără a avea
permis de conducere - , alături de
care s-a aşezat minorul Drăgoi Bog-
dan Alexandru, în timp ce, pe ban-
cheta din spate, se aflau Ionescu
Dragoş şi Bălan Mihai Dorin, între
ei fiind şi victima Ion Ulăreanu.
Consumul de adrenalină fusese
maxim şi planul “era în grafic”. In-
tenţia făptaşilor viza abandonarea
autoturismului cu cadavrele men-
ţionate în lacul din satul Meriş, co-
muna Broşteni, din nordul judeţu-
lui Mehedinţi. Un luciu de apă care
permitea aşa ceva. Numai că Du-
mitrana Gabriela Ileana încă mai
gemea, motiv pentru care Ionescu
Dragoş, deschizând portbagajul, a
aplicat soluţia finală: strangularea
victimei. S-a identificat, apoi, un
loc accesibil scufundării, însă Mî-
nea Claudiu Florin, pierzând con-
trolul volanului, a intrat cu autotu-
rismul în mlaştină dintr-un înce-
put,  aces ta împotmolindu-se.
Atunci făptaşii s-au hotărât să sus-
tragă bunurile care se aflau în au-
toturism, premergător incendierii.
Au fost aruncate cele două telefoa-
ne ale victimelor în lac, iar apoi,
inculpaţii Mihai Dorin şi Mînea Flo-
rin Claudiu, cu şosete pe mâini,
scoase de pe picioare, au început
să cotrobăie prin autoturism însu-
şindu-şi mai multe pachete cu et-
nobotanice, suma de 300 de lei, o
cameră video, un pachet de ţigări
şi un ceas Rolex. Cu seninătate,
autoturismului i s-a dat foc.

Ştergerea urmelor
Tot ce a urmat, detaliu cu deta-

liu, este de-a dreptul grotesc. Să nu
scăpăm din vedere că făptaşii erau
nişte oameni tineri, consumatori de
etnobotanice şi predispuşi la violen-
ţă. Ionescu Dragoş, împreună cu
Drăgoi Bogdan Alexandru, s-au în-
tors la locul crimelor ca să înlăture,
cu cinism, toate urmele. Au făcut-o,
însă, superficial. Parţial i-ar fi putut
ajuta o eventuală ploaie. Când au
ajuns la „Râpă”, au şters, cât au
putut, petele mari de sânge de pe
jos şi au recuperat cheia franceză,
care rămăsese în canalul colector.
În tot acest timp,  Mînea Florin
Claudiu şi Bălan Mihai Dorin au ră-
mas lângă autoturismul care ardea
în flăcări, pentru a se asigura că totul
va fi scrum. Întorcându-se şi cei-
lalţi doi, au mers împreună în apar-
tamentul lui Mînea Florin Claudiu
de pe strada „Macului”, din Motru.
S-au dezbrăcat de hainele pline de
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etnobotanice de la Râpa, judeţul Gorj
dezleagă repede, pornind de la un nasture, de la firul de
păr, de la un dinte, de la eventuale urme de sânge, am-
prente etc. Mai ales etcetera. Şi că metoda bazată pe
eternul amănunt nu ar mai fi modernă. Simple vorbe! În
domeniul crimei nu există clasic şi modern, nu există
nimic profund şi nimic superficial. Nu există nimic banal
şi nimic antrenant. Chiar dacă tehnicile IT susţin demersu-
rile investigatorilor, ceea ce odinioară era cu neputinţă, dăi-
nuie încă veşnicile amănunte, oricât de insignifiante, care
nu scapă atenţiei profesiniştilor cu adevărat desăvârşiţi.
Cheia nu este la îndemâna oricui şi tocmai acest lucru
încercăm să-l punem în evidenţă prin relatarea noastră.

Reconstituire Reconstituire

Reconstituire

sânge şi de adidaşi, stopiţi şi ei, şi
le-au băgat pe toate în maşina de
spălat. S-au îmbrăcat apoi cu haine
curate de la Mînea Florin Claudiu şi
au împărţit „captura” însuşită din
maşina incendiată. Ionescu Dragoş
şi Bălan Mihai Dorin s-au ales cu
suma de 100 de lei şi două plicuri
cu substanţe etnobotanice, iar mi-
norul Drăgoi Bogdan Alexandru a
primit, drept recompensă, suma de
100 de lei şi un plic cu substanţe,
„preţul” participării la o tragedie.
După aceasta, fiecare a plecat aca-
să. A doua zi, pe 28 mai a.c., incul-
paţii Mînea Florin Claudiu şi Dră-
goi Bogdan Alexandru, având asu-
pra lor cheile franceză şi metalică
fixă, cu care uciseseră victimele,
s-au deplasat cu un taxi în comuna
Samarineşti, punctul Boca, din ju-
deţul Gorj, locul de muncă al incul-
patului Bălan Mihai Dorin. Le-au
îngropat lângă o fântână, într-o zonă
mlăştinoasă, de unde vor fi ridicate
două zile mai târziu de către orga-
nele de urmărire penală, în prezen-
ţa celor doi făptaşi.

Un martor zăreşte fumul
Stancu Viorel Luigi,  care lo-

cuieşte c hiar  în acea zonă,  a vă-
zut puţin după miezul nopţii, în-
tre orele 0.30 şi 1.00, c um un
fum dens şi înnecăc ios se ridica
„dintre lacuri”, cum i se spune
locului. Fiind curios ce s-a întâm-
plat noaptea acolo, a doua zi, pe
la ora 10.30,  a mers la lac.  A gă-
sit autoturismul inc endiat şi, pe
sc aun,  cadavrul lui „Axi”.  A su-
nat la 112 ş i a ses izat organele de
urmărire penală.

Încep investigaţiile:
eternul ... amănunt

Rapoartele de necropsie 595/
56/2013 ş i 296/56/2013,  elibera-
te de Laboratorul de Medicină
Legală Drobeta Turnu Severin,
atestă că moartea lui Ion Ulărea-
nu şi Dumitrana Gabriela Ileana
a fost violentă ş i s-a datorat he-
moragiei c erebrale, consec inţa
unui traumatism c ranio-cerebral
cu fractură c ominutivă de cra-
niu şi că leziunile puteau f i pro-
duse doar prin lovire c u un corp
dur. Probele de sânge rec oltate
nu au pus în evidenţă prezenţa
monoxidului de carbon, c eea ce
înseamnă c ă persoanele erau de-
cedate la momentul inc endierii.
Alte probe materiale peremptorii,
precum urmele de sânge - care
au fos t găsite pe geaca de fâş de
culoare bleumarin, cu glugă şi cu
eticheta „Fashion S’West”, apar-
ţinând lui Drăgoi Bogdan Alexan-
dru - indicau că acestea erau ale
lu i Io n Ulăre anu.  Mis iun ea
procurorilor anchetatori Ghe or-
ghe Cove i şi Dan Volintiru, de
la Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Craiova, în identif icarea
făptaş ilor nu părea deloc facilă.
Căutau ac ul în carul cu fân. Nici
un act, nici un indiciu, nici o pis-
tă,  enigmă totală, s tupoare, sc ep-
ticism, c um scrie la carte.  Chiar
dacă experienţa criminalis tică a
ac estora era una notabilă -  ambii
dispunând de fler, sagacitate şi
tehnic a desăvârşită a coroborării
probelor mărunte,  mereu decis i-

ve în obţinerea deznodământului
dorit.  Rechizitoriul din 18 iunie
a.c . ,  întoc mit de proc urorul
Gheorghe Covei, nu stăruie asu-
pra „micilor detalii”, dar tocmai
ac estea,  îi determină pe inculpa-
ţii Ionescu Dragoş,  Mînea Florin
Claudiu,  Bălan Mihai Dorin ş i
Drăgoi Bogdan Alexandru să re-
cunoască faptele,  într-un târziu,

precum şi modalitatea săvârşir ii
ac estora,  cu indicarea locului în
care erau dos ite corpurile delic te
(c heile metalice, precum ş i hai-
nele şi încălţămintea ce purtau
urmele infrac ţiunilor).

Dar cum se ajunge
la „eternul amănunt”?

Seria şasiului autoturismului
marc a Hyundai Coupe, înmatricu-
lat în Bulgaria, sub numărul BH
5769 BT, a fost „pista de dec ola-
re”,  dacă putem spune aşa, a in-
vestigatorilor. S-a aflat,  mai întâi,
cine este proprietarul maşinii şi,
din aproape în aproape, s-a des-
coperit şi ultima alimentare cu car-

buranţi, la o staţie PECO dotată
cu camere de filmare,  care se afla
pe traseu,  la intrarea în oraşul
Motru. De la această margine a
lucrurilor, raţionamentul procuro-
rilor Gheorghe Covei şi Dan Vo-
lintiru cunoaşte, în trepte, noi eta-
pe de dezvoltare.  Eventualele ali-
biuri ale c riminalilor păreau nişte
castele de nisip lovite de valul mă-

rii. Şi dacă la locul faptei, repetăm
puncul Râpa, din satul cu acelaşi
nume, din judeţul Gorj, nu se făcu-
seră cercetări, circumscrise recon-
stituirii, când acestea se declanşea-
ză, atunci totul se decantează şi, fi-
nalmente, făptaşii sunt nevoiţi să re-
cunoască, aidoma personajelor din
filmele poliţiste, cu Peter Falk (alias
locotenent Colombo), deşi ne fe-
rim să nu cădem în facil,şi, vorbă
ştiută, viaţa bate filmul.
Încadrarea faptelor: omor deosebit

de grav, tâlhărie, distrugere
şi profanare de morminte

Pericolul c onc ret al infracţi-
unilor  săvârş ite de inc ulpaţii

Ione scu Dragoş (anterior fuse-
se c ondamnat la 2 ani înc hisoa-
re prin Sentinţa Penală nr.162
din 21 iunie 2012 pentru o in-
frac ţiune de furt calific at),  Mî-
ne a Florin Claudiu ,  Băl an
Mihai Dorin (amendat pentru
săvârş irea unei infrac ţiuni de
furt calificat) ş i minorul Bogdan
Alexandru Drăgoi (sanc ţionat
administrativ printr-o ordonan-
ţă 2160/P/2012,  din 4 aprilie
a.c. , a Parchetului Motru),  in-
serează rec hizitoriul, rezultă din
modalitatea de săvârşire a fap-
telor,  respec tiv agres ivitatea şi
ferocitatea cu care au lovit vic-
timele, după care,  înc erc ând să
ascundă urmele, au inc endiat au-
toturismul şi cadavrele. Faptele
inculpaţilor,  de acum menţionaţi,
de a uc ide două persoane în
sc op de tâlhărie, întrunesc ele-
mentele c onstitutive ale infrac-
ţiunii de omor deosebit de grav,
ale infracţiunii de tâlhărie, dar şi
ale infracţiunii de distrugere. De
asemenea,  proc urorii de caz au
mai reţinut că fapta inc ulpaţilor
de a incendia cadavrele victime-
lor întruneş te şi elementele con-
stitutive ale infracţiunii de pro-
fanare de morminte. Faţă de toţi
c ei enumeraţi s -a luat măsura
ares tării preventive.

Fireşte, nici o enigmă, în cri-
minalistică, nu se dezleagă sin-
gură, fără un efort de gândire.
Fără logică desăvârş ită. Fără o
bună c umpănire a luc rurilor.
Identif ic area autorilor unor cri-
me abominabile,  pe motivele
enunţate, într-un timp atât de
sc urt,  relegitimează c ompetenţa
unor destoinic i profesionişti în
criminalistică: procurorii Gheor-
ghe Covei ş i Dan Volintiru.  Aces-
ta es te f ilmul năstruşnic , cu sus-
pansul de r igoare,  al unor c rime
oribile săvârş ite în buza verii
anului în c urs. Mobilul: proc u-
rarea de etnobotanic e.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna trecutã, la Tg Jiu, a fost semnat un nou contract de finanþare în cadrul Progra-
mului Operaþional Regional. Contractul a fost semnat de Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice, Marilena Bogheanu – director al Agenþiei pentru Dezvolta-
re Regionalã Sud-Vest Oltenia, ºi de Ion Cãlinoiu – preºedintele Consiliului Judeþean Gorj.

Contractul „Reabilitare drum judeþean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni - Godi-
neºti - Tismana - Pestiºani - Brãdiceni - Buduhala (DN 67)” are un buget total de
87.907.254,53 lei, din care finanþarea nerambursabilã este de 68.943.183,46 lei (15.885.526,15
euro). Prin implementarea acestui contract, Consiliul Judeþean Gorj îºi propune reabilitarea a
43,623 km de drum ºi a 23 de podeþe, precum ºi construirea a 27 de podeþe noi. Marilena
Bogheanu, directorul executiv al ADR SV Oltenia, ne-a precizat cã se va realiza astfel conec-
tarea drumului judeþean DJ 672 la reþeaua de drumuri naþionale DN 67 ºi DN 67D.

„Aceste contract se adaugã celor 454 deja semnate pânã în prezent la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, prin intermediul cãrora se vor realiza investiþii de peste 619,2 milioane euro.
Dintre acestea, 61 de proiecte, prin care sunt solicitaþi peste 82,7 milioane euro, sunt imple-
mentate în judeþul Gorj”, a  subliniat Marilena Bogheanu, director al ADR SV Oltenia.

Peste 20 de milioane de euro investiþi în infrastructura judeþului Gorj

Utilizatorii Cartelei Vodafone din judeþul
Dolj pot beneficia de noua extraopþiune
“Nelimitat 5”, care oferã SMS-uri nelimi-
tate în orice reþea naþionalã ºi de douã ori
mai multe beneficii la serviciile de voce ºi
trafic de date.

 «Astfel, activând extraopþiunea “Nelimi-
tat 5”, în valoare de 5 euro credit, utilizatorii
Vodafone din judeþul Dolj primesc beneficii

duble: 4.000 de minute în reþea, 200 de
minute naþionale ºi 100 MB trafic de date,
pe lângã SMS-urile nelimitate cãtre orice
reþea naþionalã», se precizeazã într-un
comunicat de presã al Vodafone.

Promoþia completeazã portofoliul de
extraopþiuni lansat la sfârºitul lunii mai,
care aducea, în premierã pentru Cartela
Vodafone, comunicarea nelimitatã prin

SMS-uri în orice reþea
naþionalã. Pentru
tinerii cu vârsta de
pânã la 26 de ani,
extraopþiunea “Nelimi-
tat 5” oferã, de
asemenea, SMS-uri
naþionale nelimitate ºi
de douã ori mai multe
beneficii: 4.000 de
minute în reþea, 200
de minute naþionale ºi
200 MB trafic de date.
„Extraopþiunea poate
fi activatã atât de noii
utilizatori, cât ºi de
clienþii existenþi”, se
mai precizeazã în
comunicat.

Vodafone lanseazã “Nelimitat 5”
Special pentru judeþul Dolj

Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt, precum
ºi absolvenþii ºcolilor speciale pentru persoane cu
handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care într-
o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au
reuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii
profesionale, se pot înregistra la Agenþia Judeþea-
nã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj în ve-
derea medierii pentru încadrarea în muncã.

“Precizãm faptul cã numai persoanele care se
înregistreazã în termen de 60 de zile beneficiazã
de indemnizaþia de ºomaj în sumã de 250 RON,
care se acordã absolvenþilor pe o perioadã de ºase
luni. Având în vedere adresa nr. 5892/18.07.2013
transmisã de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
data absolvirii cursurilor claselor a XII-a, respectiv
a XIII-a  în anul ºcolar 2012-2013, este 31 mai
2013, pentru elevii care au promovat la toate dis-
ciplinele, indiferent dacã au promovat sau nu exa-
menul de bacalaureat. În aceste condiþii, absol-
venþii claselor a XII-a, respectiv a XIII-a  pro-
moþia 2013,  indiferent dacã au promovat sau nu
examenul de bacalaureat, pentru a beneficia de
prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se vor prezenta la sediul
AJOFM Dolj, pânã pe data de 29 iulie 2013, în
vederea înregistrãrii în evidenþele instituþiei, cu o

Înregistrarea absolvenþilor
de liceu în evidenþele AJOFM Dolj

serie de documente”, a spus Daniela Barbu, di-
rector executiv al AJOFM Dolj.

Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt pot be-
neficia, de asemenea, ºi de alte servicii oferite de
AJOFM Dolj, respectiv informare ºi consiliere
profesionalã, mediere în vederea încadrãrii în
muncã, cursuri de formare profesionalã gratuite.

Termen-limitã, 29 iulie:

Mâine, ora 10.00, la sediul Camerei
de Comerþ ºi Industrie se va organiza
conferinþa de lansare cu tema „For-
marea profesionalã continuã – necesi-
tate ºi beneficiu pe piaþa muncii”,
eveniment care se va desfãºura în
cadrul „FPC eficient – Format,
Performant, Calificat”, proiect
implementat de Global Commercium
Development ºi cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritarã nr. 2 „Corelarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii”.

Obiectivul general al acestui proiect
este în concordanþã cu Strategia
Europeanã de Ocupare la care Româ-
nia trebuie sã se alinieze ºi vizeazã în
primul rând dezvoltarea capitalului
uman ºi creºterea competitivitãþii
economice prin îmbunãtãþirea accesu-

lui ºi participãrii la programele de
formare profesionalã continuã.

„Ca urmare a implementãrii acestui
proiect la nivelul judeþului Dolj, 800
de persoane angajate vor beneficia de
activitati de informare asupra formãrii
profesionale continue, iar 84 de
persoane vor beneficia de activitãþi
specifice de consiliere ºi orientare
profesionala, de programe de formare
profesionalã continuã, iar la final vor
obþine certificãri în meseriile: lucrãtor
în tricotaje-confecþii, lucrãtor în
filaturã-þesãtorie, lucrãtor în confecþii
piele ºi înlocuitori, cusãtor piese din
înlocuitori. În scopul diseminãrii
obiectivelor mai sus menþionate, se
organizeazã Conferinþa de lansare cu
tema Formarea profesionalã conti-
nuã – necesitate ºi beneficiu pe piaþa
muncii”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã remis redacþiei.

Formarea profesionalãFormarea profesionalãFormarea profesionalãFormarea profesionalãFormarea profesionalã
continuã – necesitatecontinuã – necesitatecontinuã – necesitatecontinuã – necesitatecontinuã – necesitate

ºi beneficiu pe piaþa munciiºi beneficiu pe piaþa munciiºi beneficiu pe piaþa munciiºi beneficiu pe piaþa munciiºi beneficiu pe piaþa muncii
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sãnãtate

La fel ca majoritatea colegi-
lor din þarã, ºi medicii de fami-
lie doljeni spun pas inscripþio-
nãrii ºi distribuirii cardurilor na-
þionale de sãnãtate. Motivul –
doctorii se tem de birocraþie ºi
declarã cã o astfel de activita-
te, desfãºuratã în termenii ac-
tuali, nu ar face decât sã îi punã
în dificultate atât pe medici cât
ºi pe pacienþi. „Nu este o acti-
vitate medicalã propriu-zisã.
Noi avem contract de prestãri
servicii medicale ºi cu asta tre-
buie sã ne ocupãm. Sunt atâtea
programe de prevenþie ºi scre-
ening. Eu cred cã acesta este
rolul nostru, nu sã pierdem tim-
pul cu inscripþionarea ºi distri-
buirea unor carduri. O astfel de
activitate nu ar fi în interesul
pacientului, ci în detrimentul
acestuia. În plus, nu ar face
decât sã creascã birocraþia. Nu
are nicio legãturã cu noi ºi mai
mult ca sigur ar dãuna actului
medical”, a precizat dr. Mirela
Profir, preºedintele Patronatu-
lui Medicilor de Familie Dolj.

„Suntem de
acord cu un
sistem de
sãnãtate
informatizat”

Medicii de familie dol-
jeni au þinut sã precizeze,
în schimb, cã nu se opun
nicidecum unei informati-
zãri a sistemului sanitar
românesc,  contr ibuind
încã de la început la încu-
rajarea unui astfel de de-
mers, mai ales în cazul
reþetei electronice. „Cu si-
guranþã suntem de acord

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Mult-discutata problemã a car-
durilor naþionale de sãnãtate pare
sã nu-ºi gãseascã o rezolvare nici
mãcar în al doisprezecelea ceas.
Medicii de familie au anunþat cã

refuzã sã inscripþioneze ºi sã dis-
tribuie acest document, deºi s-a
stabilit deja ca pânã la sfârºitul
anului sã fie produse nu mai puþin
de 7,5 milioane de carduri.

cu un sistem de sã-
nãtate informatizat.
Însã proiectele tre-
buie implementate
corect. Spre exem-
plu, editarea datelor
în cardul de sãnãta-
te este inutilã,  în
contextul lansãrii
Dosarului Electro-
nic al Pacientului în-
cepând cu anul vii-
tor. Cardul de asigu-
rat trebuie sã fie dis-
tribuit de asigurãtor
cãtre  as igurat ,  e l
constituind o legãtu-
rã  directã  înt re
aceºtia, care nu poa-
te include terþi. În
nicio þarã unde se
folosesc cardurile de

sãnãtate, acestea nu au fost dis-
tribuite de medici”, a mai spus
dr. Mirela Profir.

Se cautã soluþii
În faþa refuzului medicilor de

familie, autoritãþile sanitare cau-
tã soluþii. La începutul acestei
sãptãmâni, oficialii din Ministe-
rul Sãnãtãþii au avut o întâlnire
cu reprezentanþii Societãþii Na-
þionale de Medicinã a Familiei
(SNMF) ºi cu conducerea Ca-
sei Naþionale de Asigurãri de Sã-
nãtate (CNAS). Printre temele
abordate s-a numãrat bineînþe-
les ºi problema distribuirii car-
dului naþional de sãnãtate. În
urma dezbaterilor, conducerea
Ministerului Sãnãtãþii împreunã
cu SNMF ºi CNAS au convenit
mai multe soluþii posibile. Prin-
tre altele, s-a stabilit ca distri-
buirea cardurilor de sãnãtate sã
nu implice medicii de familie. În
acest sens, au fost lansate mai
multe propuneri de distribuþie a
cardurilor, CNAS urmând sã
hotãrascã cele mai potrivite va-
riante pentru ca acestea sã ajun-

gã la pacienþi. De asemenea, Mi-
nisterul Sãnãtãþii ,  CNAS ºi
SNMF au cãzut de acord ca ini-
þializarea cardurilor din punct de
vedere medical sã fie realizatã

prin cabinetele de medicinã de
familie, urmând sã se stabileas-
cã criteriile. În ceea ce priveº-
te cititoarele, acestea vor fi
achiziþionate centralizat, prin li-
citaþie naþionalã, iar distribuirea
ºi plata se vor negocia ulterior.

În urma discuþiei, s-a stabilit
ca pânã sãptãmâna viitoare, re-
prezentanþii SNMF sã înainteze
CNAS ºi Ministerului Sãnãtãþii
propuneri de ameliorare a unor
prevederi din Contractul Cadru
ºi din normele acestuia, inclu-
siv prevederi pentru modificãri
legislative. Toate aceste propu-
neri vor fi analizate pentru ca,
la sfârºitul sãptãmânii viitoare,
sã fie supuse transparenþei de-
cizionale.

Dupã cardul
naþional de
sãnãtate urmeazã
dosarul electronic

Dupã cum au anunþat autori-
tãþile, cardul naþional de
sãnãtate ar urma sã fie,
alãturi de reþeta ºi dosa-
rul electronic, una din
componentele de bazã ale
sistemului informatic sa-
nitar, sistem de la care se
aºteaptã o debirocratiza-
re ºi o îmbunãtãþire sem-
nificativã a serviciilor
medicale din România.
Din pãcate, întregul pro-
ces se dovedeºte a fi unul
greoi, întârzierile fiind
puse pe seama unei „stra-
tegii pe termen lung”.
Dacã anul trecut a fost

implementatã reþeta electronicã,
2013 pare sã fie anul cardului
naþional de sãnãtate, pânã în de-
cembrie urmând sã fie produse
7,5 milioane de exemplare. În
plus, de anul viitor va demara
ºi testarea pilot pe 5.000 de pa-
cienþi a dosarului electronic, un
document medical ce ar urma
sã conþinã istoricul medical al
fiecarui bolnav.

Documentul va
conþine informaþii
medicale vitale

În ceea ce priveºte cardul
naþional de sãnãtate, acesta con-
þine informaþii medicale vitale,
cum ar fi grupa de sânge ºi RH-
ul. Cardul are inscripþionate, la

vedere, pe lângã nume ºi pre-
nume ºi codul de identificare în
sistemul de sãnãtate. În plus, va
avea un cip pe care vor fi în-
carcate de cãtre medicul de fa-
milie ºi alte informaþii esenþiale:
CNP-ul, grupa sanguinã, RH-ul,
diagnostice medicale cu risc
vital, boli cronice, dar ºi datele
de contact ale medicului.

Cardul de sãnãtate va avea
elemente de securitate speciale
împotriva falsificãrii ºi contra-
facerii. Însã, în situaþia în care
asiguratul va pierde cardul de
sãnãtate, îl va deteriora sau îi
va fi furat, acesta va suporta
costurile. În termen de 15 zile
calendaristice de la producerea
uneia dintre aceste situaþii, ti-
tularul sau, dupã caz, reprezen-
tantul legal ori împuternicitul
acestuia este obligat sã solicite
prin intermediul casei de asigu-
rãri de sãnãtate eliberarea unui
nou card naþional.

Pe de altã parte furnizorii de
servicii medicale, medicamen-
te ºi dispozitive medicale aflaþi
în relaþii contractuale cu case-
le de asigurãri de sãnãtate au
obligaþia de a acorda asistenþã
medicalã titularilor de card na-
þional în condiþiile prevãzute de
contractul-cadru ºi de norme-
le metodologice de aplicare a
acestuia.
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În judeþul Dolj, din cei 159 de profesori
doljeni înscriºi sã susþinã examenul de
definitivat care a avut loc sãptãmâna trecutã
la ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade”, s-au
prezentat 135, adicã 93,7%, 29 dintre aceºtia
luând hotãrârea sã se retragã din examen din
motive personale, iar alþi doi din cei înscriºi
au fost invalidaþi de aplicaþia electronicã. 48
de profesori au promovat examenul de
definitivat, obþinând peste nota 8, iar alþi 58
au fost respinºi. La disciplinele istorie,
ºtiinþe psiho-sociale, filosofie, promovabilita-
tea a fost de 100%.

48 de profesori  doljeni  au promovat
examenul  de def in i t ivat

Prin desfãºurarea acestui
proiect se urmãreºte creºterea
gradului de inserþie pe piaþa
muncii a 300 de studenþi de la
ºapte specializãri universitare
din domeniul socio-uman – Te-
ologie, Asistenþã Socialã, So-
ciologie, Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene, Istorie, Ro-
mânã ºi Comunicare. Studenþii

au continuat sã participe ºi în
aceastã lunã la stagiile de
practicã profesionalã în institu-
þiile de primire – Arhiepiscopia
Craiovei, Consiliul Judeþean
Dolj, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, Asociaþia „Va-
siliada”, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”,

Muzeul Olteniei, Parohia „Sfin-
þii Arhangheli”, Parohia „Sfân-
tul Nicolae – Dorobãnþia”, Gru-
pul ªcolar „Traian Vuia”, Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi”.

“Pe baza regulamentului, re-
dactat în comun cu instituþiile
de primire, a continuat organi-
zarea ºi desfãºurarea, în insti-
tuþiile de practicã, a celor ºapte

concursuri de stimulare a per-
formanþelor studenþilor la sta-
giile de practicã, corespunzã-
toare fiecãrei specializãri so-
cio-umane din proiect. Pe baza
unor criterii elaborate ºi popu-
larizate anterior, responsabilii
de practicã împreunã cu tutorii
au analizat ºi evaluat portofo-
liile individuale de practicã re-

alizate de studenþi ºi au acor-
dat punctajele necesare oferi-
rii unor subvenþii financiare, res-
pectiv a unui stagiu de pregãti-
re la o instituþie de profil din
spaþiul european”, a declarat
lector univ. dr. Gelu Cãlina, de
la Facultatea de Teologie.

În cadrul Centrului de eva-
luare socio-profesionalã ºi ori-
entare pentru o carierã în do-
meniul socio-uman, a fost con-
tinuatã realizarea planurilor de
dezvoltare profesionalã indivi-
dualizatã pentru fiecare student,
facilitându-se accesul perma-
nent al acestora la resursele in-
formaþionale ale proiectului.

Facultatea de Teologie din Craiova desfãºoarã, pe parcursul a doi ani, în
perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, proiectul „Competenþe socio-
umane pentru piaþa muncii  din regiunea Sud – Vest Oltenia”.

Facultatea de Teologie din Craiova deruleazã
un proiect în sprijinul studenþilor

 Proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, „Competenþe socio-
umane pentru piaþa muncii  din regiunea Sud-Vest Oltenia”,
este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa prioritarã 2 „Corelarea învãþãrii pe tot parcursul
vieþii cu piaþa muncii”, Domeniul major de intervenþie: 2.1
„Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã”.

Profesorii care promoveazã examenul de
definitivat dobândesc titlul de profesor cu
drept de practicã în învãþãmântul preuniversi-
tar. ªi profesorii care au contract de muncã pe
perioadã determinatã care vor promova exa-
menul de definitivat vor avea asiguratã conti-
nuitatea pe postul didactic/catedra ocupatã,
prin hotãrârea consiliului de administraþie din
ºcoala respectivã. Cei care nu au promovat,
pot participa la cel mult douã alte sesiuni ale
acestui examen, în condiþiile reluãrii de fiecare
datã, anterior susþinerii examenului, a stagiului
de practicã cu durata de un an ºcolar.

Pentru realizarea admiterii
va fi concurs de dosare ºi se
va þine cont doar de media
obþinutã la bacalaureat, urmând
ca pentru departajarea candi-
daþilor cu aceeaºi medie sã se
ia în calcul nota obþinutã la
disciplina Limba ºi literatura
românã la examenul de baca-
laureat. Pentru toate domeniile
din cadrul Facultãþii de Ingine-
rie Electricã taxa de înscriere

este 100 de lei pentru un
domeniu, iar taxa ºcolarizare
pentru locurile nebugetate este
de 3.000 de lei pe an.

314 locuri bugetate
la Mecanicã

De asemenea, termenul-limitã
pentru depunerea dosarelor la
Facultatea de Mecanicã din
cadrul Universitãþii din Craiova
este tot 29 iulie. În total, la

aceastã facultate sunt scoase la
concurs 540 de locuri, dintre
care 314 la buget ºi 216 la taxã.
Pentru realizarea admiterii va fi
concurs de dosare ºi se va þine
cont doar de media obþinutã la
bacalaureat. Pentru departajarea

candidaþilor cu aceeaºi medie se
vor lua în calcul mediile obþinute
la Limba ºi literatura românã la
examenul de bacalaureat, scris ºi
oral, precum ºi media obþinutã la
disciplina Matematicã la exame-
nul de bacalaureat.

Pentru domeniile din cadrul
Facultãþii de Mecanicã, taxa
de înscriere este de 100 de lei
pentru un domeniu, iar taxa
de ºcolarizare pentru locurile
nebugetate este de 3.000
de lei pe an.

Facultatea de Inginerie Electricã din
cadrul Universitãþii din Craiova desfã-
ºoarã pânã pe 29 iulie admiterea pentru
anul universitar 2013-2014, la domenii-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Admitere la Facultatea de Inginerie ElectricãAdmitere la Facultatea de Inginerie ElectricãAdmitere la Facultatea de Inginerie ElectricãAdmitere la Facultatea de Inginerie ElectricãAdmitere la Facultatea de Inginerie Electricã
ºi Facultatea de Mecanicã, pânã pe 29 iulieºi Facultatea de Mecanicã, pânã pe 29 iulieºi Facultatea de Mecanicã, pânã pe 29 iulieºi Facultatea de Mecanicã, pânã pe 29 iulieºi Facultatea de Mecanicã, pânã pe 29 iulie

le din structura sa. În total, la aceastã fa-
cultate, au fost scoase la concurs 390 de
locuri, dintre care 283 la buget, 57 la taxã
ºi 50 la Învãþãmânt cu Frecvenþã Redusã.
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S-a stins din viaţă muzicianul
Ion Butnaru

S-a stins din viaţă, ieri, profe-
sorul Ion Butnaru, apreciat muzi-
cian de jazz-blues, cunoscut cra-
iovenilor – dar nu numai – graţie
recitalurilor sale extraordinare şi

colaborărilor pe care le-a avut cu
importante instituţii de cultură,
prec um Filarmonic a „Oltenia”,
Muzeul de Artă – Palatul „Jean
Mihail”, Teatrul Naţional „Marin

Sorescu”, Bibliotec a Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman” ş.a.

Reprezentativă rămâne stagiu-
nea muzicală sub genericul „Se-
rate de jazz”, organizată de mu-
zeul craiovean în primăvara anu-
lui 2010, pe parcursul lunilor mar-
tie, aprilie şi mai, şi susţinută de
cunoscutul muzician împreună cu
invitaţii săi, între care Ion Ciprian
(flaut), solista vocală Ella, Bogdan
Uţă (saxofon), Cristian Ciomu
(claviaturi electronice), mezzoso-
prana Ilinca Zamfir, Anca Balac-
ciu (contrabas) şi Paul Negoiţă
(percuţie). Găzduite de Sala Oglin-
zilor, seratele de miercuri seara şi-
au propus să dezvăluie publicului
valenţele expresive ale acestui gen
muzical şi s-au bucurat de un suc-
ces deosebit.

Ion Zamfir Butnaru a susţinut,
de-a lungul anilor, o intensă acti-
vitate interpretativă ca pianist şi

conducător de formaţii de mu-
zică uşoară şi jazz, în Craiova
şi în Bucureşti. În perioada stu-
denţiei a cântat în formaţia Uni-
versităţii din Capitală, iar în anii
care au urmat – în diverse for-
maţii din Cetatea Băniei. A în-
fiinţat, la Craiova, primul Club
de jazz, cu sprijinul Bibliotecii
Americane. Ca pianist, a cântat
în cadrul unor formaţii care au
acompaniat solişti apreciaţi, pre-
cum Dan Spătaru, Angela Si-
milea, Anda Călugăreanu, Ale-
xandru Arşinel ş.a. A realizat
multe turnee şi are meritul de a
fi înfiinţat primul Cvintet de
jazz în Craiova, cu care a pre-
zentat multe concerte, gustate
de tineri.

De asemenea, în 2004 a fost
distribuit de celebrul regizor Sil-
viu Purcărete în piesa „Cum do-
riţi sau Noaptea de la spartul târ-
gului”, de William Shakespeare,
unde era Muzicantul. A revenit pe
scena Teatrului Naţional din Cra-
iova, asigurând ilustraţia muzica-
lă,  în 2010, în „Balconul”, de
Jean Genet (regia: Nicu Nitai), apoi
în 2011, în „Caligula”, de Albert
Camus (regia: Laszlo Bocsardi).

A promovat un repertoriu de
calitate, piese ale compozitorilor
români, precum şi muzică din re-
pertoriul internaţional, a c ăutat
mereu să se perfecţioneze, dar şi
să încânte şi să insufle celor mai
tineri dragostea pentru jazz. Ves-
tea dispariţiei lui Ion Butnaru – la
nici două luni de la trecerea în ne-
fiinţă a soţiei sale, judecător Ma-
ria Butnaru – i-a surprins şi i-a
întristat deopotrivă pe iubitorii de
muzică. Odihnească-se în pace!

Cinci ansambluri folclorice,
într-un spectacol în aer liber

«Vara este anotimpul lui Cireşar, Cuptor şi
Gustar, luni ale anului cu activităţi specifice,
dar şi cu tradiţii şi obiceiuri asemenea. (…)
Tuturor acestor secvenţe străbunii noştri le-
au dedicat diferite obiceiuri pe care Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj, prin proiectul cul-
tural „Tradiţiile verii”, demarat în anul 2012,
încearcă să le readucă în memoria publicului
spectator într-o amplă manifestare în aer li-
ber la care să participe formaţii neprofesio-
niste din judeţul Dolj şi din alte zone etnofol-
clorice ale ţării», spune prof. Nicolae Dumi-
tru, referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj.

Organizată cu susţinerea Consiliului Jude-
ţean Dolj, în colaborare cu Primăria şi Consi-
liul Local Municipal Craiova, cea de-a II-a edi-
ţie a Festivalului de datini şi obiceiuri „Tra-
diţiile verii” va aduce la Craiova cinci ansam-

Festivalul de datini şi obiceiuri
„Tradiţiile verii”, în Piaţa Prefecturii

Fiecare anotimp îşi are obiceiuri şi tradiţii specifice activităţilor din lumea
satelor româneşti. Mai cunoscute sunt cele de iarnă, dar şi vara există unele
tradiţii legate de Sânziene sau Drăgaica, de seceriş, invocarea ploii în timpul
secetelor lungi, Paparude, frământarea aluatului din noua recoltă etc. Anul
trecut, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio-
nale Dolj a organizat, pe esplanada Teatrului National „Marin Sorescu”, prima
ediţie a unei ample manifestări, Festivalul de datini şi obiceiuri „Tradiţiile verii”,
la care au fost invitate ansambluri folclorice din judeţul Dolj, dar şi din diferite
zone etnografice ale ţării. Cea de-a II-a ediţie a manifestării se va desfăşura
vineri, 26 iulie, în Piaţa „Mihai Viteazul” din Craiova, şi va reuni într-un spec-
tacol, ca va începe la ora 17.00, ansambluri din Sibiu, Mehedinţi, Gorj şi Dolj.

bluri folclorice: „Cununa” din Agnita (Sibiu),
„Roua” din Cloşani-Padeş (Gorj), Liliacul” din
Baia de Aramă (Mehedinţi), „Alunelul” din Pie-
leşti (Dolj) şi „Dor Călător” din Craiova. Spec-
tacolul va avea loc în aer liber, în Piaţa Prefec-
turii, în prezentarea Laurei Pumnea.
 „Sânzienele” şi „Paparudele”
vin din Mehedinţi şi Gorj

Artiştii vor aduce în faţa publicului datini
şi obiceiuri păstrate şi azi în lumea satului.
Spre exemplu, ansamblul folcloric care poartă
nume de floare, din Baia de Aramă – condus
de cunoscuta şi îndrăgita solistă de muzică
populară Elena Mimiş-Trancă – va prezenta
„Obiceiul de Sânziene”, un obicei popular
care se mai performează în zona de nord a
Mehedinţilor, dar şi câteva cântece şi jocuri
populare reprezentative pentru acest ţinut cu
un farmec aparte.

Cu „Obiceiul de Sânziene” şi „Paparuda”

vine şi Ansamblul gorjean „Roua”, fondat ca
secţie externă a Şcolii Populare de Artă din
Târgu Jiu, de Carmen Sarcină, instructor de
tradiţii şi obiceiuri. Grupul are în componen-
ţă aproape 40 de membri, cu vârste între 7 şi
35 ani, şi a participat la peste 150 de specta-
cole şi festivaluri, atât în judeţ, cât şi în ţară.
Obiceiuri populare care însoţesc
secerişul şi suite de dansuri
de pe Valea Hârtibaciului

În Fes tivalul „Tradiţiile verii”, un grup
al prestigiosului Ansamblu „Dor călător”

va prezenta obi-
c eiul p opular
„Sfinţirea de co-
lac”, dedicată pri-
mului aluat din re-
c enta rec oltă de
grâu obţinută în
urma sec erişului
abia încheiat. An-
samblul s -a for-
mat c u mai bine de
zec e ani în urmă,
sub îndrum area
cunosc utei inter-
prete de folc lor
Aurelia Popesc u
Preda.

De ritualul facerii pâinii ne aminteşte şi
Ansamblul Folcloric „Cununa” al Casei de
Cultură „Ilarion Cocişiu” din Agnita, judeţul
Sibiu, care va aduce în faţa spectatorilor obi-
ceiul „Cununa de grâu” însoţit de o suită de
dansuri de pe Valea Hârtibaciului. Înfiinţat în
anul 1975, ansamblul a fost prezent, până în
1990, la toate festivalurile naţionale mai im-
portante, câştigând valoroase premii şi di-
plome, iar apoi a participat la manifestări cul-
turale internaţionale în Belgia, Grecia, Ger-
mania, Spania şi Franţa.
„Alunelul” aduce pe scena festivalului
tradiţii din satele doljene

În f ine, Ansamblul „Alunelul” ne va adu-
ce aminte c ă în ac eastă lună, mai exac t pe
20 iulie, s-a sărbătorit Sf. Ilie,  prilej cu care
în satele româneşti se împarte „porumb
fiert”. Totodată,  va prezenta şi un scurt
program artistic cu cele mai importante mo-
mente ale repertoriului său foarte bogat şi
variat. Ansamblul a fost înfiinţat în anul
2004, la iniţiativa Marinelei Daniela Paciu-
rea,  directorul Căminului Cultural Pieleşti.
Sub conduc erea c oregrafei Margareta
Chiurtu, 25 de copii din formaţia de juniori
şi încă 25 de tineri dansatori oferă specta-
torilor o diversă gamă de jocuri populare
spec ifice regiunilor folclorice ale ţării.
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Mai bine sã-ºi mãrturiseascã pã-
catele, fãrã a mai aºtepta, privind
colaborarea autoritãþilor germane
în cadrul programului de spionaj.
Negând cã armata ºi serviciile de
informaþii germane au colaborat
activ cu programul PRISM, al
Agenþiei Naþionale americane de
Securitate (NSA), cancelarul se în-

fundã singur într-un impas fãrã ie-
ºire. Aproape fiecare zi aduce noi
dezvãluiri în presa localã, care pre-
cizeazã contactele dintre agenþiile
de spionaj ale celor douã þãri. ªi pe
Angela Merkel (foto) o aºteaptã
alegerile legislative din luna sep-
tembrie. Sãptãmânalul „Der Spie-
gel” a dezvãluit deja cã Serviciul

Federal de Informaþii (BND) ºi Ofi-
ciul Federal pentru Protecþia Con-
stituþiei (BfV) s-au servit de logis-
tica NSA pentru spionarea diver-
selor þinte. Acest program de in-
formaþie electronicã, botezat XKe-
yscore, permite în special desco-
perirea cercetãrilor efectuate de un
utilizator pe Internet ºi salvarea
unora dintre rezultatele cãutãrilor.
Vizibil deranjaþi de întorsãtura lu-
crurilor, patronii BND ºi BfV au
dezminþit colaborarea cu agenþia de
securitate americanã, recunoscând
în acelaºi timp cã au testat logisti-
ca lor de spionaj. Sãptãmâna tre-
cutã, popularul cotidian „Bild Zei-
tung” a arãtat cã armata germanã a
descoperit existenþa PRISM în
2011. Un purtãtor de cuvânt al Gu-
vernului federal a încercat sã oco-
leascã problema, explicând cã cele
douã programe omonime au fost im-
plementate de NSA ºi NATO, cre-
ând o situaþie echivocã, dar nimeni
nu pare astãzi dispus sã vorbeas-
cã despre colaborarea „ciudaþilor”
germani cu aliaþii lor yankei. Docu-
mentele interne de la NSA publica-
te de hebdomadarul „Der Spiegel”
consolideazã acest sentiment. Tex-
tul menþioneazã, de asemenea,
„dorinþa” ºefului BND de a lucra
cu americanii. „BND a cãutat sã in-

fluenþeze guvernul german pentru
a oculta interpretarea legii de pro-
tecþie a vieþii private, în scopul de
a crea mai multe oportunitãþi pen-
tru schimbul de informaþii”, a spus
patronul BND. Berlinul a fost „par-
tenerul cel mai prolific” al SUA în
Afganistan. Acest document nu
ajutã cu adevãrat cauza Angelei
Merkel. Pânã în prezent, aceastã
afacere, care nu înceteazã sã aparã
în presa naþionalã ºi regionalã, nu
are un veritabil impact asupra po-
pularitãþii ei. Partidul Democrat
Creºtin (CDU) ºi aliatul sãu bava-
rez, CSU, continuã, de la mijlocul
lunii mai, sã colecteze între 40 ºi
42% din intenþiile de vot la alegeri-
le legislative din 22 septembrie.
Opoziþia social-democratã a SPD
nu depãºeºte, la rândul sãu, încã,
pragul de 26%. Dar, deºi conserva-
torii conduc în sondajele de opinie,
scorul nu le va permite probabil sã
obþinã o majoritate suficientã pentru
a guverna singuri þara. Iar o colabo-
rare cu SPD ºi cu Verzii se anunþã
dificilã. Unul din trei electori încã nu
au spus pânã acum cum vor vota la
scrutin, potrivit unui sondaj publi-
cat în hebdomadarul „Stern”. Este
motivul pentru care Merkel trebuie
sã fie pusã în gardã, pentru a nu fi
convinsã de excesul de încredere.

Germania: Angela Merkel neagãGermania: Angela Merkel neagãGermania: Angela Merkel neagãGermania: Angela Merkel neagãGermania: Angela Merkel neagã
colaborarea cu programul PRISMcolaborarea cu programul PRISMcolaborarea cu programul PRISMcolaborarea cu programul PRISMcolaborarea cu programul PRISM

Coreea de Nord a suspendat
construcþia unei instalaþii de lansa-
re pentru rachetele cu razã lungã de
acþiune, a anunþat ieri un centru de
studii american pe baza imaginilor
surprinse de satelit. Construcþia
acestei noi rampe, a unui hangar de
asamblare ºi a unui centru de con-
trol al lansãrii la instalaþia Tonghae
a fost opritã în septembrie 2012, a
precizat Institutul americano-core-
ean al Universitãþii Johns Hopkins
pe site-ul sãu de Internet, 38 North.
Aceastã instalaþie era destinatã lan-
sãrii unor proiectile de gabarit mai
mare decât racheta Unha-3, care a

Coreea de Nord a oprit
construcþia unei noi instalaþii

de lansare de rachete
Liderul Guvernului spaniol, Mari-

ano Rajoy, a anunþat cã se va adresa
în curând Parlamentului pentru a ex-
plica situaþia din þarã, în timp ce opo-
ziþia îl preseazã sã rupã tãcerea cu pri-
vire la un scandal de presupusã co-
rupþie. „Mã voi prezenta în faþa Parla-
mentului pentru a da toate explicaþii-
le” privind situaþia þãrii, la sfârºitul lunii
iulie sau la începutul lunii august, a
declarat Mariano Rajoy pentru presã.
Aceste explicaþii se vor referi la „si-
tuaþia economicã din þarã, însã ºi la
situaþia politicã, ºi voi vorbi despre
subiectul care vã intereseazã”, a adã-
ugat el, întrebat cu privire la atitudi-

Mariano Rajoy va da explicaþii
Parlamentului cu privire
la scandalul de corupþie

Hezbollah a calificat drept „agresivã” ºi „ne-
dreaptã” decizia Uniunii Europene de a înscrie aripa
sa militarã pe lista UE cu „organizaþii teroriste”, a
relatat ieri televiziunea Al-Manar. „Hezbollah res-
pinge clar decizia UE ºi o considerã drept o decizie
agresivã, nedreaptã, care nu se bazeazã pe nici o
justificare ºi pe nici o probã”, a afirmat partidul într-
un comunicat. În opinia Hezbollah, „Uniunea Euro-
peanã s-a pliat presiunilor americano-sioniste (...) ºi
diktat-ului Casei Albe”, ceea ce constituie „o ten-
dinþã periculoasã”. „Aceastã decizie a fost redacta-
tã de o mânã americanã cu cernealã israelianã ºi nu
i s-a cerut Europei decât sã-ºi punã ºtampila”, se
afirmã în comunicatul Hezbollah, citat de Al-Manar.
Hezbollah avertizeazã cã „dacã þãrile UE cred cã,
supunându-se ºantajului american, îºi creeazã o in-
fluenþã în regiunea noastrã arabo-musulmanã, atunci
noi le spunem cã Washingtonul a luat o decizie si-
milarã ºi nu s-a ales decât cu pierderi ºi decepþii”. La
rândul sãu, preºedintele libanez, Michel Sleiman, a
cerut UE sã-ºi revizuiascã decizia de a înscrie aripa
armatã a Hezbollah pe lista cu „organizaþii teroris-
te”. Sleiman „ºi-a exprimat speranþa (...) cã UE va
putea sã-ºi revizuiascã decizia, din dorinþa de a evi-

Hezbollah calificã includerea sa pe lista organizaþiilor
teroriste drept „agresivã” ºi „nedreaptã”

Economia Franþei a ieºit
din recesiune

Economia Franþei a ieºit din
recesiune în trimestrul al doilea,
a declarat ministrul de Finanþe,
Pierre Moscovici, citând estimãri
ale bãncii centrale ºi biroului de
statisticã privind un avans al
PIB de 0,2% în perioada aprilie-
iunie. „Trebuie acum sã lucrãm
pentru a transforma aceastã
ieºire din recesiune într-o
recuperare realã”, a spus
ministrul, citat de cotidianul
britanic „The Guardian”.
Economia a înregistrat o
contracþie de 0,2% în primele
trei luni ale anului. Aºteptãrile
privind recuperarea economiei
Franþei au fost susþinute ºi de
datele publicate ieri, privind
încrederea companiilor în
economie. Astfel, un indicator al
încrederii companiilor a crescut
uºor, de la 86 de puncte în iunie
la 87 de puncte în iulie. Un
avans mai puternic decât
anticipau analiºtii a fost con-
semnat în industrie, unde
indicatorul a urcat de la 93 de
puncte la 95 de puncte, maximul
ultimului an.

Cel puþin 19 morþi într-un
accident de autobuz
în Thailanda

Cel puþin 19 persoane au
murit, ieri dimineaþã, în Thailan-
da, când un aubuz a intrat în
coliziune cu un camion, dupã
care a luat foc, au anunþat surse
oficiale. Autobuzul cu douã
nivele se deplasa între capitala
Bangkok ºi provincia Roi Et
(nord-est). Acesta a luat foc
imediat dupã impact. Imaginile
difuzate de televiziunea thailan-
dezã arãtau rãmãºiþele autobu-
zului carbonizate. Dintre cele 19
persoane ucise, 18 au murit pe
loc, a anunþat un oficial din
cadrul Institutului naþional de
urgenþe din capitalã. ªoferul
camionului, care transporta
ciment, a fost arestat. Se pare cã
acesta a pierdut controlul
vehiculului. „Camionul a
traversat calea feratã în sens
invers ºi a lovit autobuzul”, a
declarat colonelul de poliþie
Assavathep Janthanari, preci-
zând cã în coliziune a fost
implicatã ºi o camionetã.

Trei militari NATO uciºi
în Afganistan, într-un atentat
comis de un kamikaze

Trei militari NATO ºi un
interpret afgan au fost uciºi ieri
de cãtre un atacator sinucigaº,
în provincia Wardak, la sud-vest
de Kabul, au anunþat surse
concordante. „Un kamikaze
cãlare pe un mãgar s-a detonat
la trecerea unui convoi al
forþelor afgane ºi strãine. Trei
militari strãini au fost uciºi,
patru militari afgani au fost
rãniþi, iar un interpret afgan a
murit”, a declarat pentru AFP
Ataullah Khogyani, un purtãtor
de cuvânt al Guvernului provin-
cial din Wardak. Forþa internaþi-
onalã NATO în Afganistan
(ISAF) a confirmat, într-un
comunicat, moartea a trei
militari, fãrã sã le precizeze
naþionalitatea. Provincia
Wardak este un fief al talibani-
lor, care luptã de la îndepãrta-
rea lor de la putere, în 2001,
împotriva Guvernului afgan ºi
unei coaliþii internaþionale de
aproximativ 100.000 de militari,
dintre care majoritatea sunt
americani.

ta decizii precipitate ºi de a prezerva stabilitatea Li-
banului”, se afirmã într-un comunicat publicat la
încheierea unei întâlniri a preºedintelui cu ºefa De-
legaþiei UE în Liban, Angelina Eichhorst. El a fãcut
din nou apel la reluarea dialogului în legãturã cu „o
strategie naþionalã de apãrare”, care a eºuat de mai
multe ori, deoarece Hezbollah refuzã sã depunã ar-
mele, care, în opinia lui Sleiman sunt necesare pen-
tru apãrarea þãrii împotriva Israelului, inamicul
sãu declarat. Arsenalul Hezbollahului este prin-
cipalul motiv de discordie între partid ºi rivalii
sãi din Liban, care-l acuzã cã foloseºte armele
pentru a se impune în politica þãrii. La rândul
sãu, ambasadoarea Eichhorst a indicat într-un
comunicat cã „UE transmite un mesaj politic im-
portant: actele de terorism sunt inacceptabile,
oricare ar fi autorii lor”, adãugând însã cã aceas-
tã decizie nu împiedicã continuarea dialogului
„cu toate partidele politice din Liban” ºi „nu va
afecta sprijinul financiar pe care-l furnizeazã UE
în Liban”. ªi Iranul a denunþat decizia UE, esti-
mând cã o astfel de mãsurã ar corespunde „inte-
reselor sioniste”, cu referire la Israel, un duºman
declarat al Republicii Islamice, dupã cum a de-

clarat ºeful diplomaþiei iraniene, Ali Akbar Salehi,
citat de presa localã. „Din cauza lipsei unei judecãþi
corecte asupra crizei din regiune, Uniunea Europea-
nã a luat decizia greºitã împotriva poporului libanez
ºi a Hezbollah, care a apãrat þara contra agresiunilor
sioniste”, a adãugat ministrul iranian. Miniºtrii eu-
ropeni de Externe au decis, luni, sã includã aripa
militarã a miºcãrii Hezbollah pe lista neagrã a UE.

nea pe care intenþioneazã sã o adopte
faþã de scandalul „afacerii Barcenas”.
Opoziþia, condusã de Partidul Socia-
list, cere cu insistenþã ca premierul
conservator sã dea explicaþii în faþa
Parlamentului, dupã ce numele sãu a
apãrut într-o listã de beneficiari pre-
supuºi ai sumelor de bani vãrsate de
fostul trezorier al partidului sãu, Luis
Barcenas. „Vreau sã dau explicaþii Par-
lamentului, sã povestesc ceea ce s-a
întâmplat ºi sã prezint versiunea mea,
ceea ce cred cã toþi cetãþenii au nevo-
ie”, a declarat Rajoy, care a negat me-
reu cã s-a atins de bani ºi a afirmat
lunea trecutã cã nu va demisiona.

reuºit sã plaseze pe orbitã un satelit
în decembrie. Institutul Hopkins
emite douã ipoteze: Coreea de Nord
a apreciat cã îi este suficientã o sin-
gurã instalaþie de lansare (la Sohae)
sau a „decis sã încetineascã sau
chiar sã punã capãt activitãþilor sale
de proiectare a unei rachete mai
mari”, ceea ce ar marca o turnurã în
politica sa de apãrare. Phenianul
susþine cã programul sãu militar ur-
meazã o traiectorie pur ºtiinþificã, în
timp ce Seulul ºi aliaþii sãi, în special
SUA, acuzã regimul cã dezvoltã ra-
chete intercontinentale, încãlcând
sancþiunile ONU.



cuvântul libertãþii / 11miercuri, 24 iulie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã a Finan-
þelor Publice Dolj - Administraþia Fi-
nanþelor Publice pentru Contribua-
bili Mijlocii, organizeazã în data de
6.08.2013, ora 10 la sediul sãu din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, în conformitate cu prevederile art.
159, alin. 3, lit. d, din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, privind Codul
de Procedurã Fiscalã, republicatã,
vânzarea prin licitatie a bunului imo-
bil ”Constructie C1 parter instruire
personal” aparþinând SC LPG AD-
VISER SRL, CUI 15110338, sat Bal-
ta Verde, comuna Podari, T21, P11,
12, Bl. Cladire Administrativa C3, ju-
detul Dolj, in suprafata de 367,21 mp
(nr. cadastral 992S) – 86.840 lei si a
urmatoarelor bunuri mobile: reci-
pient –1 6.200lei, paratrasnet –
10.840 lei, detector portabil gaz –1
.040 lei, compensator temperatura
– 3.960 lei, laptop DELL Inspiration
1501 – 420 lei, Laptop AMILO – 420
lei, biblioraft – 200 lei, birou – 120
lei, birou - 140 lei, biblioraft (corpmo-
bil) – 100 lei si biblioraft (corp mo-
bil) - 90 lei aparþinând SC LPG AD-
VISER SRL. Preturile nu includ TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sa în-
stiinteze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilita
pentru vânzare. Pentru participarea
la licitatie ofertantii trebuie sa depu-
na, cu cel putin o zi inainte de data
licitatiei, urmatoarele documente:
oferta de cumparare, dovada platii
taxei de participare; împuternicirea
persoanei care îl reprezinta pe ofer-
tant (procura special legalizata);
pentru persoanele juridice de na-
tionalitate romana, copie dupa cer-
tificatul unic de înregistrare elibe-
rat de Oficiul Registrului Comertu-
lui; pentru persoanele fizice româ-
ne, copie dupa actul de identitate;
dovada emisa de creditorii bugetari

Anunþul tãu!
ca nu au obligatii bugetare restante.
Oferta de cumparare se va prezenta
in scris organului de executare, inso-
tita de dovada platii sumei reprezen-
tand 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei pana in ziua de 5.08.2013. Taxa
de participare se va achita in contul
RO95TREZ2915067XXX006744, CUI
21828791. Pentru relatii suplimentare
va puteti adresa Administratiei Finan-
telor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, Serviciul Executare Silita si Stin-
gerea Creantelor Fiscale, la camera
406, tel. :0251/402277.
S.C. SILVEDAN SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Parc foto-
voltaic” propus a fi amplasat în co-
muna Gighera, sat Nedeia, judeþul
Dolj, T 130, P 60, 61, 62, 63, 64. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul S.C.
SILVEDAN SRL, situat în Craiova,
Aleea Gheþiºoarei nr. 4, bl. 167C, sc.
1, ap. 18, în zilele de L-V, între orele
9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1.
S.C. OMV PETROM SA rep. prin SC
Aquaproiect SA anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Umplere ºi recon-
strucþie ecologicã amplasament
batal Vârteju” propus a fi amplasat
în comuna Talpas, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, str.
Petru Rareº nr. l, Craiova, în zilele
de luni-vineri între orele 9.00-14.00
ºi la sediul S.C. OMV PETROM SA
cu sediul în Bucureºti, str. Corali-
lor, nr. 22, sector 1. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul A.P.M. Dolj.

Anunþul tãu!
INFORMARE. Aceasta informare
este efectuatã de: SC IND STAR MA-
NAGEMENT SA, localitatea Eselni-
þa, strada Dunarii, nr. 230 A, jud. Me-
hedinþi. Punct de lucru: comuna Co-
þofenii din Faþã, sat Beharca, jud. Dolj,
ce intenþioneazã sa solicite de la ABA
JIU CRAIOVA,  aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea lucrãrilor
la „INFIINÞARE FERMÃ DE ACVA-
CULTURÃ LA S.C. IND STAR MANA-
GEMENT S.A.”  Aceastã investiþie
este nouã. Ca rezultat al procesului
de producþie vor rezulta (temporar/
permanent): - ape uzate tehnologice
provenite de la bazinele piscicole,
care se vor deversa in bazinul de
decantare si, de aici, se vor deversa
controlat in emisar (parâul Almaje-
lul). - ape uzate tehnologice proveni-
te de la spaþiile de procesare a peºte-
lui, care vor fi preluate de staþia de
epurare, dupa ce in prealabil au tre-
cut printr-un separator de grasimi si
vor fi deversate convenþional curate
in emisar. Aceasta solicitare de aviz
este conformã cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificãrile
si completãrile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obþina informaþii su-
plimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sele menþionate sau la telefonul:
0756042828.
 I.I. APOSTOL LUCREÞIAN anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea AMPLA-
SARE STAÞIE PREPARARE BETON
ce se desfãºoarã în sat Balta Verde,
comuna Podari Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 7.08.2013.
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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

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioa-
sã pânã în 45 ani pen-
tru îngrijire copii în Ita-
lia. Ofer 500 Euro. Te-
lefon: 0764/637.101.
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/ 239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljea-
na.(45.000E) Telefon:
0764/ 447.730.
Vând garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
Vând 2 garsoniere etaj
1 comuna Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0730/ 600.132
Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

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

Vând apartament 2
camere ul t racen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament 2
camere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet
renovat. Telefon:
0724/558.703.

3 semidecomanda-
te, îmbunãtãþit, In-
stitut, bl. 4. Telefon:
0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabi l ,  zona
Ciupercã. Telefon:
0 7 4 2 / 8 7 2 . 3 1 9 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
f ie).  48.500 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.

Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, l ivadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
TEREN 2500 mp cu
l ivadã ºi  loc de
casã, stradal în lo-
calitatea Spineni -
Balº. Telefon: 0763/
530.002.
VÂND teren intravilan
800 mp Catargiu, str.
Dobrogea 45Euro/
mp. Telefon: 0769/
197.113.

VÂND teren intravi-
lan 1.800 mp, com.
Iºaln i þa .  Tele lon:
0761/862.536.
 PARCELE 400 mp,
Podari, între case,
în construcþii, utili-
tãþi, 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 negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiº-
tilor. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
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Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici.telefon: 0728/
896.048.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 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 salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon. 0751/ 403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.

Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã) preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.

Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
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Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electri-
cã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.

Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

CASE
CUMPÃR casã, Craio-
va în oraº. Telefon:
0755/030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
OFER spre închiriere
spaþiu pretabil foarte
bine pentru Cabinet
Medical sau sediu fir-
mã. Telefon: 0729/
884.757.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Telefon:
0762/743.502.

Închiriez apartament
2 camere, decoman-
dat, zona Lãpuº, eta-
jul 2, semimobilat. Te-
lefon: 0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

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

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

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Primãria comunei Me-
lineºti organizeazã li-
citaþie publicã deschi-
sã în data de
2.08.2013, ora 11.00
pentru închirierea spa-
þiului de 52,80 m.p. si-
tuat în incinta Dispen-
sarului Comunal Meli-
neºti, judeþul Dolj.
Caietul de sarcini se
ridicã de la sediul Pri-
mãriei Melineºti. Ter-
menul de depunere a
ofertelor este de
2.08.2013 ora 9.00.
Promoþia anului 1979 a
Colegiului Naþional Ele-
na Cuza, secþia uman,
anunþã aniversarea a
34 de ani de la absol-
vire. Relaþii la telefon:
0766/656.844 – doam-
na Marinica Paºoi.
Ofer gratis gospodãrie
ºi teren unei persoa-
ne (familii) nevoiaºe
dar serioase sã ºtie sã
o întreþinã ºi admnis-
treze. Telefon: 0351/
809.908.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

CONDOLEANÞE
A mai plecat unul
dintre prietenii mei,
IONEL BUTNARU.
S–a dus sã le cânte
îngerilor, lãsându-
mã îndurerat. Odih-
neascã-se în pace!
Gabriel Bratu.
Prietenii de la Mu-
zeul de Artã Craio-
va se despart acum
cu mare durere de
prof. ION BUTNARU,
un Om excepþional,
un excelent pianist,
alãturi de care am
organizat numeroa-
se seri de Jazz pen-
tru publicul Craio-
vean. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Cu durere în suflet ºi
profund regret, fa-
milia Cornel Sores-
cu trãieºte momen-
tul dramatic al dece-
sului fulgerãtor al
profesorului ION
BUTNARU, prieten
de-o viaþã, fiinþã no-
bilã ºi creator sensi-
bil. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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Site-ul oficial al Barcelonei a ofi-
cializat, ieri, faptul cã Gerardo Mar-
tino va fi noul antrenor al echipei,
acesta urmând sã-l înlocuiascã pe
Tito Vilanova, care a fost nevoit
sã demisioneze din cauza unor gra-
ve probleme medicale.

În vârstã de 52 de ani, argenti-
nianul era aºteptat asearã în Cata-
lunia pentru a-ºi pune semnãtura

Gerardo “TGerardo “TGerardo “TGerardo “TGerardo “Tata” Martino,ata” Martino,ata” Martino,ata” Martino,ata” Martino,
noul antrenor al Barceloneinoul antrenor al Barceloneinoul antrenor al Barceloneinoul antrenor al Barceloneinoul antrenor al Barcelonei

pe un acord valabil trei sezoane.
Într-o primã fazã, toate privirile

s-au dus cãtre Luis Enrique (ac-
tualmente la Celta), cel care s-a
ºcolit la Barcelona B ºi care cu-
noaºte foarte bine filozofia clubu-
lui. Apoi a fost lansatã ipoteza, de-
loc anticipatã, cu Gerardo Marti-
no, cel care a câºtigat “Clausura”
în sezonul 2012-2013 în Argenti-

na, cu Newel’s Old Boys, ºi care
este adeptul unui joc în vitezã cu
foarte multe pase. „Nu am cum sã
nu mã identific cu jocul Barcelo-
nei“, spunea Martino, cel suranu-
mit Tata, într-un interviu pentru
presa din Argentina. De-a lungul
zilei de luni au mai apãrut variante-
le Jupp Heynckes ºi Guus Hiddink,
dar s-au stins spre searã, când cele
mai importante ziare din Spania
anunþau la unison cã Martino este
noul antrenor al Barcelonei.

Martino va veni pe “Camp Nou”
cu „secunzii“ pe care i-a avut la
Newell’s, Elvio Paolorroso ºi Jor-
ge Pautasso. Conform presei din
Barcelona, celor trei li se va alãtu-
ra zilele urmãtoare ºi Adrian Coria,
un alt colaborator al lui Martino.
Intersant este cã Adrian Coria a
fost antrenorul lui Leo Messi la
grupele de juniori ale lui Newell’s,
pe când superstarul Barcelonei
avea doar 11 ani. Un alt lucru pe
care îl are multiplul Balon de Aur
în comun cu noul staf este cã s-a
nãscut în acelaºi oraº ca ºi Marti-
no, Rosario, acolo unde golghete-
rul Barcelonei a început fotbalul.

Presa spaniolã a notat cã jucã-
torii Barcelonei au fost consultaþi
înainte de luarea deciziei, una luatã
în urma unei tele-conferinþe.

Martino este privit ca un disci-
pol al fostului tehnician de la At-
hletic Bilbao, Marcelo Bielsa (a
evoluat sub comanda sa la încep-
tul anilor ’90, la Newell’s), ceea
ce a reprezentat un avantaj în ho-
tãrârea luatã de ºefii Barçei.

CARTE DE VIZITÃ
Gerardo “Tata” Martino

♦ Nãscut pe 20 noiembrie 1962
♦ A jucat 505 meciuri pentru Newell’s, iar fanii echipei îl considerã cel mai

bun jucãtor din istoria clubului
♦ Are o selecþie în naþionala Argentinei
♦ Are patru titluri ca tehnician, toate cucerite în Paraguay: Liberdad (2002,

2003, 2006) ºi Cerro Porteno (2004)
♦ A fost desemnat cel mai bun antrenor din America de Sud în 2007, pe

vremea când era selecþionerul Paraguayului
♦ A câºtigat “Clausura” în Argentina în 2012-2013, cu Newell’s, dar a

pierdut finala campionatului cu Velez Sarsfield
♦ În afarã de Liberdad (2002-2003, 2005-2006), Cerro Porteno (2003-2004),

naþionala Paraguayului (2006-2011) ºi Newell’s (2012-2013), le-a mai pregãtit
pe Almirante Brown (1998), Platense (1999), Instituto (2000) ºi Colon de Santa
Fe (2005) – toate formaþii argentiniene.

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

MANªÃ SECUNDÃ
Astãzi

          în tur
Ludogorets Razgrad (Bul) – Slovan Bratislava (Slc) 1-2
NK Maribor (Slv) – Birkirkara FC (Mal) 0-0
Partizan Belgrad (Srb) – Shirak FC (Arm) 1-1
Legia Varºovia (Pol) – The New Saints (TG) 3-1
Asearã, dupã închiderea acestei ediþii
Vardar Skopje (Mac) – STEAUA 0-3
ªahtior Karagandy (Kaz) – BATE Borisov (Blr) 1-0
Sutjeska Niksici (Mun) – Sheriff Tiraspol (Mol) 1-1
Nomme Kalju (Est) – HJK Helsinki (Fin) 0-0
Daugava Daugavpils (Let) – IF Elfsborg (Sue) 1-7
Molde FK (Nor) – Sligo Rovers (Irl) 1-0
Skenderbeu Korce (Alb) – Neftci Baku (Azb) 0-0
EB / Streymur (Fer) – Dinamo Tbilisi (Geo) 1-6
Maccabi Tel Aviv (Isr) – ETO Gyor (Ung) 2-0
Dinamo Zagreb (Cro) – Fola Esch (Lux) 5-0
Celtic FC (Sco) – Cliftonville FC (Irl. N) 3-0
Zeljesnicar Sarajevo (Bos) – Viktoria Plzen (Ceh) 3-4
FH Hafnarfjardar (Isl) – FK Ekranas (Lit) 1-0

Cele 17 echipe ce se vor califica de mai sus,
alãturi de alte 13 formaþii calificate din oficiu,

vor juca în turul III astfel:
� Streymur (Fer)/Din. Tbilisi (Geo) – Vardar (Mac)/STEAUA
� Karagandy (Kaz)/BATE (Blr) – Korce (Alb)/Neftci (Azb)
� Din. Zagreb (Cro)/Fola Esch (Lux) – Sutjeska (Mun)/Sheriff (Mol)
� Kalju (Est)/HJK Helsinki (Fin) – Zeljesnicar (Bos)/Plzen (Ceh)
� Celtic (Sco)/Cliftonville (Irl. N) – Daugava (Let)/Elfsborg (Sue)
� Molde (Nor)/Sligo (Irl) – Legia (Pol)/The New Saints (TG)
� Ludogorets (Bul)/Slovan B. (Slc) – Partizan (Srb)/Shirak (Arm)
� APOEL Nicosia (Cip) – Maribor (Slv)/Birkirkara (Mal)
� Austria Viena (Aus) – Hafnarfjar-

dar (Isl)/Ekranas (Lit)
� Basel (Elv) – Maccabi TA (Isr)/

Gyor (Ung)
� Nordsjaelland (Dan) – Zenit (Rus)
� Salzburg (Aus) – Fenerbahce (Tur)
� PAOK Salonic (Gre) – Met.

Harkov (Ucr)
� PSV Eindhoven (Ola) – Wara-

gem (Bel)
� Lyon (Fra) – Grasshopper (Elv)
Turul acestor meciuri este programat

în 30/31 iulie, iar returul în 6/7 august.

Românca Sorana Cîrstea,
cap de serie numãrul 5 ºi locul
32 WTA, s-a calificat, luni
searã, în turul doi al turneului
de la Stanford (SUA), dotat cu
premii în valoare totalã de
795.707 dolari, dupã ce a
dispus, cu scorul de 6-2, 6-2,
la finele unei ore ºi 17 minute
de joc, de Ayumi Morita
(Japonia), poziþia 51 în ierarhia
mondialã.

Viitoarea adversarã a
târgoviºtencei în vârstã de 23

Sorana Cîrstea, în turul doi la Stanford

Naþionala femininã de handbal a Româ-
niei va debuta în grupa D a Campionatului
Mondial din Serbia (6-22 decembrie) în
compania reprezentativei Tunisiei, potrivit
programului oficial al competiþiei anunþat,
ieri, de forul internaþional de profil (IHF).

Programul meciurilor a fost decis dupã
negocierile dintre IHF, organizatori ºi com-
pania deþinãtoare a drepturilor TV. Din gru-
pa României, ale cãror partide se vor dispu-
ta la Novi Sad, mai fac parte, alãturi de Tu-
nisia, Ungaria, Cehia, Germania ºi Australia.

Digi Sport 1
22:00 – FOTBAL – Meci amical:

Real Madrid – Lyon / 3:45 – FOT-
BAL – Cupa Libertadores, finala,
manºa secundã: Atletico Mineiro
(Brazilia) – Olimpia Asuncion (Para-
guay), în tur 0-2.

Dolce Sport 1
14:30, 18:30, 22:30 – POLO –

Campionatul Mondial de Nataþie de
la Barcelona (faza grupelor): Ungaria
– Serbia, România – Kazahstan, Mun-
tenegru – Spania.

Dolce Sport 2
20:00 – ÎNOT SINCRON – Cam-

pionatul Mondial de Nataþie de la
Barcelona.

GSP TV
14:30 – VOLEI PE PLAJÃ (Ma-

maia) / 21:00 – BILIARD – Cupa GSP
TV: etapa a 14-a.

Sport.ro
22:00 – FOTBAL – Meci amical:

Bayern Munchen – Barcelona.
TVR 2

18:30 – POLO – CM de Nataþie
de la Barcelona (faza grupelor): Ro-
mânia – Kazahstan.

Eurosport
15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM

de Nataþie de la Barcelona: feminin
platformã 10m – semifinale / 16:30 –
CICLISM – Turul Valoniei (Belgia):
etapa a 5-a / 18:30, 20:00 – POLO –
CM de Nataþie de la Barcelona (faza
grupelor): România – Kazahstan, Ita-
lia – Germania / 21:30 – FOTBAL (F)
– Campionatul European din Suedia,
semifinala 1: Suedia – Germania.

Eurosport 2
15:30 – CICLISM – Turul Valo-

niei (Belgia): etapa a 5-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

de ani ar putea fi chiar
Monica Niculescu, locul 47
WTA, care a întâlnit asearã
târziu pe una dintre reprezen-
tantele gazdelor, Coco
Vandeweghe, jucãtoare venitã
din calificãri ºi poziþia 245 în
clasamentul mondial.

Pentru calificarea în turul
doi la Stanford, fazã echiva-
lentã cu optimile de finalã,
Cîrstea va primi 60 de puncte
WTA ºi un cec în valoare de
10.700 de dolari.

HANDBAL (F)

România va debuta contra Tunisiei la CM din Serbia
Programul complet
7 decembrie: Ungaria – Cehia, Germania

– Australia, România – Tunisia (ora 20:15,
ora României);

9 decembrie: Tunisia – Ungaria, Cehia –
Germania, Australia – România (20:15);

10 decembrie: Cehia – Tunisia, Germa-
nia – România (18.00), Ungaria – Australia;

12 decembrie: Australia – Cehia, Germa-
nia – Tunisia, România – Ungaria (20:15);

13 decembrie: Tunisia – Australia, Un-
garia – Germania, România – Cehia (20:15).

Celelalte trei grupe au urmãtoarea com-
ponenþã: Muntenegru, Franþa, Olanda, Co-
reea de Sud, Republica Dominicanã, Con-
go (grupa A, la Belgrad), Serbia, Danemar-
ca, Brazilia, Japonia, China, Algeria (grupa
B, la Nis) ºi Norvegia, Polonia, Angola,
Spania, Argentina, Paraguay (grupa C, la
Zrenjanin).

Primele patru clasate din fiecare grupã
se vor califica în optimile de finalã, meciu-
rile fiind programate în 15-16 decembrie,
la Belgrad ºi Novi Sad.

Partidele din sferturile de finalã vor avea
loc în 18 decembrie, în aceleaºi oraºe, iar
semifinalele ºi finalele pentru medalii, în 20
ºi 22 decembrie, la Belgrad.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Pandurii 1 1 0 0 3-1 3
ACS Poli 1 1 0 0 2-0 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Săgeata 1 1 0 0 1-0 3
Oţelul 1 1 0 0 1-0 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
FC Vaslui 1 1 0 0 2-1 3
CFR Cluj 1 0 1 0 0-0 1
Botoşani 1 0 1 0 0-0 1
Rapid 1 0 0 1 1-2 0
Ceahlăul 1 0 0 1 1-2 0
Corona 1 0 0 1 0-1 0
Mediaş 1 0 0 1 0-1 0
„U” Cluj 1 0 0 1 0-1 0
Braşov 1 0 0 1 1-3 0
Dinamo 1 0 0 1 0-2 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa I
ACS Poli Timişoara – Dinamo 2-0
Au marcat: S. Szekely 39, Bărbuţ 63.
Pandurii – FC Braşov 3-1
Au marcat: Matulevicius 9, 60, Paraskevas 22 / Diogo Fonseca 82.
Săgeata Năvodari – Gaz Metan  1-0
A marcat: V. Dinu 61.
Steaua – Ceahlăul 2-1
Au marcat: Ad. Popa 11, Giorgevski 26 / Jula 40.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-0
„U” Cluj – Petrolul 0-1
Au marcat: Hamza 58.
Viitorul – Astra Giurgiu 0-4
Au marcat: Budescu 50, 53, 60, De Amorim 65.
Corona Braşov – Oţelul 0-1
A marcat: Marquinhos 73 – pen.
FC Vaslui – Rapid 2-1
Au marcat: Sânmărtean 10, Antal 20 / Tănasă 56.

CS Universitatea a efectuat astăzi deja primele două
antrenamente în cadrul cantonamentului din Serbia.
Oltenii sunt cazaţi la hotelul Palisad din Zlatibor, unde
beneficiază de condiţii excelente de cazare, masă şi
antrenament. De altfel, în zonă se pregătesc cel puţin
încă 15 echipe de fotbal, baschet şi handbal din zona
Balcanilor. În dimineaţa aceasta, de la ora 10.30, craio-
venii vor întâlni echipa Mladost Lucani, locul 9 în Liga
a II-a din Serbia în sezonul trecut. Pe 27 iulie întâlnesc
echipa de amatori din Zlatibor, pe 29 iulie vor juca îm-
potriva muntenegrenilor de la OFK Petrovac, ultimul
adversar, pentru jocul de pe 1 august, nefiind stabilit-
.OFK Petrovac a fost a şaptea în Prva Liga la finalul
sezonului trecut. Lotul care se pregăteşte sub coman-

AS Podari – Pandurii II în Cupa României
Nou-promovată în Liga a III-a,  ec hipa AS Po-

dari va întâlni în runda a doua naţională a Cupei
României formaţia satelit a clubului Pandurii Târ-
gu J iu,  c are probabil îi va fi colegă de serie în
eşalonul al treilea. Mec iul va avea loc mierc uri, 31

iulie,  de la ora 17.30,  pe s tadionul din Podari. În
primul tur  al Cupei României, faza naţională, echipa
lui Nicolae Ungureanu a eliminat ec hipa Viitorul
Municipal Craiova,  fosta CS Apă,  în timp c e Pan-
durii II a trecut de Ştiinţa Turc eni.

Echipa lui Adrian Mititelu s-a
reunit luni seara ieri la un restau-
rant din Bănie, unde jucătorii au
petrecut alături de staff-ul tehnic
şi finanţator. O apariţie de ultim
moment a fost cea a lui Dorel Stoi-
ca, acesta fiind înduplecat cu greu
de Adrian Mititelu să rămână la
echipă, după ce se decisese să ple-
ce din cauza promisiunilor neono-
rate din start de patron.  Aseară,
craiovenii trebuiau să susţină şi
primul antrenament, dar acesta a
fost anulat. „Având în vedere si-
tuaţia litigioasă existentă între Club
şi Municipiul Craiova, FC Univer-
sitatea Craiova nu vrea să tensio-
neze atmosfera şi aşa încordată
între cele două părţi. Prin urmare,
renunţă la antrenamentul planificat

în această  seară, de la ora 18, pe
arena «Ion Oblemenco» urmând ca
antrenamentul oficial în faţa supor-
terilor Universităţii să se facă după
terminarea primul cantonament de
vară, cantonament care va începe
în această seară şi se va termina
pe 3 august. De asemenea mai pre-
cizăm că mâine, Judecătoria Cra-
iova va soluţiona cererea clubului
FC Universitatea Craiova de rein-
tegrare în Complexul «Ion Oble-
menco».  În acest sens suntem
foarte încrezători că justiţia va crea
posibilitatea ca Universitatea Cra-
iova să se întoarcă pe stadionul ce
îl deţine din anul 1967” a fost co-
municatul clubului lui Mititelu. Pen-
tru a se obişnui cu atmosfera de
lângă Dunăre, la Severin urmând

a-ş i disputa meciurile de acasă,
echipa lui Mititelu se va deplasa la
Calafat pentru un prim stagiu de
pregătire, locaţia aleasă fiind hote-
lul „Amfiteatru”. „Ne bucurăm
pentru revenirea echipei deş i se
pare că pentru unii nu se bucură
atât de tare. Încercăm să revenim
în competiţie, deşi este foarte greu
s-au schimbat multe în aceşti doi
ani. Eu cred că vom reuşi să ne
ridicăm din genunchi şi să ţinem
capul sus. Vom mai aduce doi trei
jucători, petru a ne îndeplini ob-
iectivul şi anume de a câştiga cam-
pionatul Ligii a II-a. Suntem con-
ştienţi că va fi foarte greu, ne aş-
teaptă un campionat cu multe greu-
tăţi, cu piedici. Vor fi meciuri gre-
le, şi vom întâmpina ostilităţi din
partea tuturor”, a spus Adrian Mi-
titelu. „Sunt pentru a patra oară la
conducerea tehnică a echipei, sunt
mulţumit de lotul pe care l-am for-
mat. Vom avea un atacant francez
şi unul sârb, vom înceca să mai
luăm un portar şi ne pregătim pen-
tru a începe o nouă aventură în
Liga II-a. Deocamdată nu pot să
vă spun ce ajutor am în antreno-
rat. Vom încerca să facem un cam-
pionat bun, cred că pentru oraş
ar f i bine să jucăm pe Ion Oble-
menc o, dar vom vedea”, a spus
Nicolo Napoli. Ier i au sosit şi ul-
timii jucători ai echipei lui Mitite-
lu, Stephane Acka ş i Rafael Co-
race, care au jucat în ligile infe-
rioare din Italia.

Echipa lui Mititelu a renunţat la antrenamentul
pe „Ion Oblemenco” şi a plecat la Calafat

Craiovenii, la primul test în Serbia
Universitatea se pregăteşte deja de două zile la Zlatibor,

iar astăzi va întâlni formaţia Mladost Lucani
da lui Erik Lincar este: Mihai Gherasim, Bojan Brac,
Ionuţ Irimia, George Trifan (portari), Zoran Ljubinko-
vic, Cristian Bardu, Daniel Opriţa, Albert Voinea, Ivo
Molnar, Enache Câju, Florian Pârvu, Dragoş Dragali-
na, Florin Pârvu, Ramses Gado, Răzvan Gorovei, Cris-
tian Ganea, Gabriel Precup, Adrian Ionescu, Ştefan Pop,
Gabriel Velcovici, Ionuţ Stancu, Adrian Sin, Claudiu
Dragu, Marian Cârjă, Bogdan Scarlat, Miodrag Todoro-
vic – jucători de câmp. Noutăţile faţă de perioada de la
Mogoşoaia sunt portarul Ionuţ Irimia, de 33 de ani, fost
la Petrolul sau Poli Iaşi, atacantul sârb Miodrag Todoro-
vic, stoperul croat Ivo Molnar (18 ani), care a evoluat în
campionatul de juniori din Italia, atacantul Adrian Sin
(19 ani), George Trifa, un portar de la Focşani, atacan-
tul Claudiu Dragu (19 ani), de la Delta Tulcea.

CS Universitatea, îmbrăcată de Nike
Echipa de pe „Ion Oblemenco” va purta în sezonul

următor al Ligii a II-a echipament produs de firma Nike,
în acest sens fiind deja semnat un contract între direc-
torul general al Ştiinţei, Pavel Badea şi Mihai Sava, di-
rectorul Elmec, reprezentanţa din România a celebrei
firme de echipament sportiv. La antrenamente, craio-
venii folosesc totuşi tricouri cu însemnele Macron, însă
echipamentul de prezentare şi cel de joc a fost virat
deja de către Nike. Sponsorul principal, imprimat pe
tricouri, este GDF Energy, firma omului de afaceri
George Brăiloiu. Adrian Mititelu a anunţat şi el că echi-
pa sa va purta în sezonul următor echipament Nike.


