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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă eşti bolnav, Popescu-
le, şi te duci la doctor, e musai
să ai un plic “sănătos”.

Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie / 5

cultură / 8

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

În şedinţa de ieri a Consili ului Judeţean Dolj s-a aprobat asoci erea
Clubul ui Sportiv Ştiinţa “U” Craiova cu CS Universitatea Craiova, ast-
fel încât grupel e de juniori  ale Consili ului Judeţean vor evolua din
sezonul viitor pentru clubul la care este implicată şi Primăria Craio-
vei . Din cei 36 de membri prezenţi la şedinţă, 29 au votat pentru aso-
ciere, abţinându-se doar reprezentanţii PDL.
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Ambiţia primarului
Vergică Şovăilă:
Pepenii
din Călăraşi
vor trece graniţa

Locuitorii din comuna Călăraşi sunt
recunoscuţi prin hărnicie şi corecti-
tudine. Faptul că au  pepeni de soi şi
grădini c are se întorc după soare
aproape că nu mai surprinde pe ni-
meni, an de an gospodarii comunei
atingând record după record în ma-
terie de producţie la cartofi, roşii şi
mai ales la pepeni. Primarul localită-
ţii, Vergică Şovăilă are totuşi un „of”,
legat de faptul că pepenii de la Călă-
raşi recunoscuţi în ţară nu pot fi gus-
taţi şi de nemţi, ruşi sau cehi, aşa cum
se întâmpla pe vremuri.

Japonezii învaţă
să joace olteneşte
de la artiştii
Ansamblului
Folcloric
„Maria Tănase”
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Guvernul ar putea suplimenta plafonul garanþii-
lor pentru creditele din cadrul programului „Prima
Casã” cu un miliard de lei pentru acest an, din care
300 milioane lei sunt pentru achiziþia locuinþelor
construite de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
(ANL), potrivit unui proiect de hotãrâre. „Prin pro-
iectul de act normativ supus aprobãrii se propune
introducerea la nivelul normelor metodologice a dis-
poziþiilor care sã permitã gestionarea eficientã a pla-
foanelor de garantare reutilizate în cadrul progra-
mului „Prima Casã”, astfel cã finanþatorii care au
optat pentru reutilizarea plafonului în condiþiile îm-
pãrþirii riscurilor ºi pierderilor între finanþator ºi stat,
au obligaþia de a consuma plafonul reutilizat pânã la
data de 31 decembrie 2013. Diferenþa rãmasã neuti-
lizatã la data de 31 decembrie 2013 va fi realocatã
potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotãrârea
Guvernului 119/2010”, se aratã în nota de funda-
mentare a proiectului de hotãrâre de Guvern. Tot
aici se precizeazã cã „la nivelul normelor metodolo-
gice de aplicare a programului „Prima Casã” se pro-
pune reglementarea unui mecanism care sã asigure
un tratament egal pentru beneficiarii care au achizi-
þionat o locuinþã de la un dezvoltator imobiliar, care
poate oferi la schimb o altã locuinþã corespunzãtoa-
re calitativ, în raport cu cei care au achiziþionat lo-
cuinþa de la o persoanã fizicã spre exemplu, care nu
are aceastã posibilitate, dar în cazul cãrora va fi po-
sibilã accesarea programului pentru a doua oarã”.

La finele lunii iunie, preºedintele Fondului Naþi-
onal de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM), Aurel ªaramet, a anunþat cã autoritã-
þile au în vedere suplimentarea fondurilor pentru
„Prima Casã” dupã epuizarea sumelor existente, es-
timatã pentru septembrie-octombrie anul acesta. Tot
atunci, ªaramet spunea cã discuþiile sunt avansate
în acest sens ºi se poate ajunge la o decizie în câte-
va sãptãmâni. „Se are în vedere (n.r. - suplimentarea
fondurilor pentru „Prima Casã”). Fac precizarea cã
cel puþin pânã la mijlocul lunii septembrie, poate
chiar octombrie, actualele sume
sunt valide ºi funcþionale, dar sunt
discuþii avansate cu Ministerul Fi-
nanþelor pentru a se suplimenta
acest program”, a afirmat preºedin-
tele FNGCIMM. Valoarea finanþã-
rilor acordate prin programul „Pri-
ma Casã” în acest an a ajuns la 490
milioane euro, pentru 13.000 de be-
neficiari, iar pentru acest an mai sunt
disponibile fonduri de 300 de mili-
oane de euro, care se vor epuiza
însã în circa trei luni, dacã se va
menþine ritmul actual de contracta-
re. Astfel, de la lansarea programu-
lui, în 2009, FNGCIMM a acordat
94.000 de garanþii, valoarea finan-
þãrilor ajungând la aproape 3,5 mili-

arde euro. Valoare medie a finanþãrii accesate pe
toatã perioada de derulare a programului este de
circa 39.000 euro, iar 28% din valoarea garanþiilor
acordate a fost destinatã achiziþiei de imobile con-
struite între anii 2008 ºi 2013.

Beneficiarii programului sunt persoane care nu
deþin în proprietate exclusivã sau împreunã cu so-
þul/soþia nici o locuinþã sau care au în proprietate
exclusivã sau împreunã cu soþul/soþia cel mult o
locuinþã, dobânditã prin orice alt mod decât prin
„Prima Casã”, în suprafaþã utilã mai micã de 50 mp.

Statul are în vedere suplimentarea fondurilorStatul are în vedere suplimentarea fondurilorStatul are în vedere suplimentarea fondurilorStatul are în vedere suplimentarea fondurilorStatul are în vedere suplimentarea fondurilor
pentru programul „Prima Casã”pentru programul „Prima Casã”pentru programul „Prima Casã”pentru programul „Prima Casã”pentru programul „Prima Casã”

Site-ul Ministerului Transporturilor
a fost atacat de hackeri

Site-ul Ministerului Transporturi-
lor, www.mt.ro, a fost atacat ieri de
hackeri, pagina de pornire fiind
înlocuitã cu un mesaj din partea unei
grupãri autointitulate „I.T.S.E. Army”.
„Noi suntem o echipã de informati-
cieni specializaþi pe securitate, ITSE
Army fiind o grupare de Hackeri”, se
aratã în mesajul respectiv, postat pe un
ecran de culoare neagrã, cu o melodie
hip-hop ca fundal sonor. Ulterior, site-
ul afiºa mesajul „Paginã în construc-
þie. Vã rugãm reveniþi mai târziu”.
Conducerea PDL a decis
sã nu-i mai excludã din partid
pe cei 22 de primari din Argeº

Biroul Permanent Naþional al
PDL a luat act, ieri, de decizia
Comisiei Nationale de Integritate,
Statut, Eticã ºi Litigii a partidului de
a invalida hotãrârea organizaþiei
judeþene Argeº privind excluderea
celor 22 de primari democrat-liberali,
a anunþat prim-vicepreºedintele
Andreea Paul. Ea a spus cã, astfel, cei
22 de primari nu sunt excluºi din
PDL, arãtând cã în partid nu mai sunt
asemenea situaþii. Paul a mai spus cã
ea considerã decizia fostului preºe-
dinte PDL Argeº, Mircea Andrei, de a-
i exclude pe edili ºi apoi de a-ºi da
demisia ca fiind un „gest impardona-
bil”. Într-un comunicat al PDL remis
ieri se aratã, de asemenea, cã
reprezentanþii Comisiei Nationale de
Statut au constatat cã excluderea din
partid a celor 22 de primari a avut
„un vãdit caracter abuziv”. Fostul
senator Mircea Andrei, lider al PDL
Argeº, a declarat, recent, pentru
Mediafax, cã a demisionat din partid,
el motivând gestul prin faptul cã
Vasile Blaga ºi conducerea PDL „au
uitat cã existã judeþul Argeº”. Înainte
de a demisiona, Andrei a aprobat
excluderea din partid a 22 de primari
din judeþ, pe motiv cã au anunþat cã
nu mai doresc sã activeze.

Deputatul Eugen Tomac, preºe-
dintele interimar al Partidului Miºca-
rea Popularã (PMP), a declarat ieri cã
premierul Victor Ponta trebuie sã re-
nunþe la „limbajul de golãnaº”, dând
ca exemplu afirmaþia acestuia cã PMP
este alcãtuitã din „loseri de profesie
ºi þuþãri ai preºedintelui Traian Bã-
sescu”. „Eu nu m-am dezis ºi nu mã
voi dezice niciodatã de preºedintele
Traian Bãsescu, Ponta însã trebuie
sã se dezicã urgent de oameni pre-
cum Radu Mazãre, care a dat o gaurã
de 100 de milioane de euro la Portul
Constanþa, Nicolescu de la Argeº pe
care l-a apãrat pe treptele DNA îm-
preunã cu tot partidul, ºantajistul
Voiculescu, fraudatorul de alegeri
Dragnea, inculpatul Fenechiu, care
furã transformatoare, precum ºi de
toþi primarii ºi consilierii locali decla-
raþi incompatibili de cãtre ANI, pe care
vrea sã îi salveze prin modificãri abu-
zive de legislaþie”, a afirmat Tomac.

Miºcarea Popularã este o
ciorbã reîncãlz i tã,  a lcãtuitã

din „loser i  de profesie”Administraþia Naþionalã de Meteorologie a extins codul portocaliu de ca-
niculã pentru mai multe judeþe din sudul þãrii. Avertizarea de caniculã ºi dis-
confort termic accentuat este valabilã astãzi în Capitalã ºi ºapte judeþe, în timp
ce alte 12 judeþe se aflã sub avertizare cod galben de caniculã. Canicula va
persista astãzi în sudul ºi sud-estul þãrii. Temperaturile maxime vor înregistra
valori de 36-38 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi al disconfortului termic. Astãzi, în judeþele Dolj,
Olt, Teleorman, Dâmboviþa, Giurgiu, Cãlãraºi ºi Ilfov (inclusiv municipiul Bu-
cureºti) temperaturile maxime se vor situa între 38 ºi 40 de grade. Disconfortul
termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) se
va situa peste pragul critic de 80 de unitãþi. Instabilitatea atmosfericã se va
accentua treptat în toatã þara. Îndeosebi seara ºi noaptea, vor fi frecvente

descãrcãri electrice, in-
tensificãri ale vântului
care pot lua aspect de
vijelie, averse ce vor
avea ºi caracter torenþi-
al, iar izolat cantitãþile de
apã vor depãºi 25-30 l/
mp ºi se va semnala grin-
dinã. Judeþele Mehe-
dinþi, Gorj, Vâlcea,
Argeº, Prahova, Ialomi-
þa, Constanþa, Tulcea,
Buzãu, Brãila, Vrancea ºi
Galaþi vor fi pe cod
galben de caniculã.

Codul portocaliu de caniculã
a fost extins

Preºedintele fondator al PC, Dan
Voiculescu, a venit ieri la DNA, pen-
tru a fi audiat în dosarul de ºantaj în
care sunt cercetaþi, printe alþii, fiica
acestuia, Camelia Voiculescu, ºi di-
rectorul general al Antena TV Group,
Sorin Alexandrescu. Dupã audieri,
Voiculescu a declarat cã anchetatorii
i-au comunicat, cu acest prilej, cã este
complice. Potrivit Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie (DNA), Dan Voicu-
lescu este urmãrit penal pentru com-
plicitate la ºantaj. „Mi s-a adus la
cunoºtinþã cã aº fi complice. Deci am
fost, spun ei cã sunt complice. Eu nu
am nici o treabã cu dosarul ãsta de
nici un fel, ca atare lucrurile sunt pu-
þin complicate. Pãrerea mea este ur-
mãtoarea: este o încercare de intimi-

dare a presei, o încercare care de mult
este doritã (...) Nu avem de-a face
nici mãcar cu un ºantaj. Este un con-
flict comercial între Antena Group ºi
RCS, conflict care dureazã de ºase
ani, conflict care nu are nici un fel de
legãturã cu penalul”, a spus Voicu-
lescu, la ieºirea de la DNA. La intra-
rea în sediul Direcþiei, fondatorul PC
a þinut sã îi transmitã un mesaj ºefu-
lui statului: „Vreau sã-i transmit la
modul cel mai serios lui Bãsescu Tra-
ian cã adversitatea noastrã politicã,
de mare notorietate ºi de ani de zile,
nu trebuie sã afecteze valori funda-
mentale ale societãþii româneºti, cum
e familia ºi, mai ales, cum e libertatea
de exprimare, pentru care au murit
oameni în decembrie. Asta e partea

foarte serioasã ºi dureroasã”. DNA
informeazã cã probatoriul din acest
caz relevã implicarea lui Voiculescu
în activitãþile desfãºurate de Sorin
Alexandrescu. Concret, aratã anche-
tatorii, lui Voiculescu i-a fost adus la
cunoºtinþã, atât de cãtre Sorin Ale-
xandrescu, cât ºi de cãtre fiica sa
Camelia Voiculescu, fiecare demers
realizat în scopul de a se încheia con-
tractul cu RCS&RDS. De asemenea,
susþine DNA, Voiculescu i-a precizat
lui Alexandrescu faptul cã materiale-
le compromiþãtoare ar trebui sã fie
difuzate ºi pe alte cãi mediatice decât
posturile de televiziune ºi i-a indicat
sã manifeste precauþie cu ocazia în-
tâlnirilor ºi discuþiilor cu partea vãtã-
matã, se precizeazã într-un comuni-

cat remis ieri agenþiei Mediafax. DNA
a anunþat, în 25 iulie, cã SC Antena 3
SA este urmãritã penal pentru com-
plicitate la ºantaj, în dosarul în care
sunt cercetaþi Sorin Alexandrescu,
Camelia Voiculescu, George Maties-
cu, SC Antena TV Group ºi SC Intact
Publishing SRL. Potrivit procurorilor,
în perioada 16 aprilie - 24 mai 2013,
Sorin Alexandrescu l-ar fi constrâns
pe administratorul RCS&RDS Ioan
Bendei sã semneze un contract în
condiþii prestabilite, impuse de direc-
torul general al Antena TV Group,
sub ameninþarea cã, în caz de refuz,
va da în vileag fapte presupus com-
promiþãtoare pentru acesta ºi cã, în
acest scop, va fi realizatã o anchetã
jurnalisticã.

DNA a început urmãrirea penalã împotriva lui Voiculescu

Partidul Miºcarea Popularã este o
ciorbã reîncãlzitã, alcãtuitã din „lo-
seri de profesie ºi þuþãri ai preºedin-
telui Traian Bãsescu”, o formaþiune
care nu va fi capabilã de vreo surpri-
zã pe scena politicã, a afirmat liderul
PSD, premierul Victor Ponta. El a sus-
þinut, la RTV, cã nu a observat vreun
om nou la Miºcarea Popularã, ci doar
persoane care s-au aflat ºi la PSD ºi
PNL, dar „au luat bãtaie”. Deputatul
Eugen Tomac a anunþat, marþi, cã
PMP, formaþiune pe care o conduce
interimar, ºi-a depus la Tribunal ac-
tele pentru înfiinþare, el prezentând,
într-o conferinþã de presã, echipa de
conducere, precum ºi sigla ºi simbo-
lul PMP, un mãr stilizat în culorile al-
bastru-verde. Membrii Comitetului
de iniþiativã naþionalã al PMP este
format din preºedintele interimar Eu-
gen Tomac ºi Teodor Baconschi,
Adrian Papahagi, Cristian Petrescu
ºi Dragoº Ciuparu.
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Festivitãþile dedicate Zilei
Imnului Naþional al României
au început de dimineaþã, de la
ora 10.00, când un sobor de
preoþi a oficiat o slujbã
religioasã în Piaþa Tricoloru-
lui, în prezenþa oficialitãþilor
judeþene ºi locale. A urmat
apoi momentul alocuþiunilor
rostite de oficialitãþi. „Ziua
Imnului Naþional constituie o
manifestare istoricã care
defineºte adevãratul patriotism
al poporului român, exprimat
prin ataºamentul faþã de

libertate, suveranitate ºi
autonomie statalã. În zãvoiul
Vâlcii a rãsunat pentru prima
datã acest cântec care a
însufleþit ºi a dat sens luptei
eroilor Revoluþiei de la 1848.
Simbolistica versurilor sale
depãºeºte graniþele timpului
care au animat zbuciumul
unioniºtilor paºoptiºti români.
Deºteaptã-te, române este
Imnul care a însufleþit mo-
mentele cruciale ale istoriei
statului român, dând sens
noþiunilor de patriotism,

unitate ºi  suvernitate”,
a declarat Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

„A rãsunat în toate momentele
importante pentru români”
Autoritãþile locale au fost

reprezentate de viceprimarul
Craiovei, Mihail Genoiu, care
s-a adresat direct craiovenilor,
rugându-i „sã se deºtepte”
dupã cei 23 de ani care s-au
scurs de la obþinerea libertãþii.
„Aº dori sã le adresez tuturor
craiovenilor Deºteaptã-te,
române, azi la 23 de ani de
când aceast cântec a devenit
Imnul nostru naþional. Româ-
nii au cântat pentru prima datã
Imnul Naþional la Revoluþia
din 1948, ca o chemare a
întregului popor de a-ºi apãra
libertatea ºi de a-ºi clãdi un
viitor pentru copii lor. Apoi
Imnul a rãsunat în toate
momentele importante pentru
români. Ne-am deºteptat, dupã

aproape o jumãtate de secol
de comunism, ºi am vãrsat
sângele copiilor, pãrinþilor
ºi fraþilor noºtri pentru a ne
recupera libertatea, am obþinut
dreptul de a circula liberi,
de a vota cu cine ne dorim”,
a  spus Mihail Genoiu, vice-

primarul Craiovei.

Imnul emoþionat asistenþa
Cel mai emoþionant moment

a fost însã intonarea Imnului
Naþional al României. Deºi ieri
a fost cald încã de dimineaþã,
atât reprezentanþii autoritãþilor,
cât ºi puþinii craioveni care au
fost prezenþi la manifestãri au
dat curs invitaþiei adresate de a
cânta împreunã versurile
Imnului Naþional, astfel cã
primele strofe din „Deºteaptã-
te, române” s-au auzit rãsu-
nând într-un singur glas.
Manifestarea s-a încheiat cu
un moment muzical, oferit de
fanfara Garnizoanei Craiova,
precum ºi cu o paradã militarã
a detaºamentului de onoare,
compus din Garda Drapelului
ºi douã plutoane aparþinând
„Scorpionilor Roºii”, coman-
daþi de cãpitanul Mihai Ioniþã.

LAURA MOÞÎRLICHE

 „România îºi sãrbãtoreºte astãzi ( n.r
ieri) Imnul Naþional. Poate nu atât de
uniþi cum ar trebui ºi poate nu cu

„Sã onorãm, deci, Imnul Naþional”

Deputatul Eugen Tomac :

Cu ocazia Zilei Imnului Naþional, Parti-
dul Naþional Liberal a transmis tuturor
românilor un îndemn la solidaritate în jurul
valorilor care definesc naþiunea românã:
limba, cultura, credinþa, istoria. În decem-
brie 1989, la aproape un veac ºi jumãtate
de la apariþia sa, ”Deºteaptã-te, române!”
a continuat sã fie strigãtul de libertate al
românilor ºi a rãsunat în Piaþa Revoluþiei
din glasurile a zeci de mii de români. În
Constituþia din 1991, ”Deºteaptã-te, româ-
ne!” este consacrat ca Imnul Naþional al
României. Timp de câþiva ani, pânã în
1994, ”Deºteaptã-te, române!” a fost ºi Im-
nul Naþional al Republicii Moldova. Imnul
naþional este liantul care aminteºte unui po-
por de valorile sale, de unicitatea sa ºi de
moºtenirea pe care o adaugã patrimoniului

PNL : „Imnul naþional este liantul care
aminteºte unui popor de valorile sale”

sentimentul puternic de respect pentru
simbolurile naþionale, precum l-au
cântat, spre exemplu, românii de
dincolo de Nistru, în 1924, când a fost
înfiinþatã Republica autonomã moldo-
veneascã de cãtre Stalin, cu capitala la
Balta, iar sovietele aveau un alt scop în
ceea ce-i priveºte pe românii din acea
zonã. ªi totuºi, e singura melodie,
singurul vers care ne face sã ne
simþim cu adevãrat mândri când îl
auzim la competiþii sportive ºi de orice
alt gen, care ne aminteºte cine suntem

ºi care ne face sã ne preþuim, cu
adevãrat, identitatea de român. Sã
onorãm, deci, Imnul Naþional ºi sã nu
uitãm mãcar astãzi, 29 iulie, de
“Deºteaptã-te, române!”

universal. Acum mai mult decât oricând,
românii trebuie sã aibã încredere în proprii-
le forþe ºi sã contribuie la modernizarea Ro-
mâniei ºi la construirea unei Europene unite
care sã promoveze respectul ºi mândria na-
þionalã a tuturor cetãþenilor sãi.

Pe o cãldurã înnãbuºitoare, autoritã-
þile judeþene ºi locale au sãrbãtorit, alã-
turi de craioveni, Ziua Imnului Naþio-
nal al României. Cel mai impresionant
moment a fost chiar intonarea Imnului
„Deºteaptã-te, române”, care a rãsunat

în Piaþa Tricolorului, din imediata
apropiere a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”. Deºi temperaturile dimineþii
urcaserã deja destul de simþitor, versu-
rile înflãcãrate au fost rostite, în cor, de
aproape toþi cei prezenþi.

Imnul Naþional al României, cântatImnul Naþional al României, cântatImnul Naþional al României, cântatImnul Naþional al României, cântatImnul Naþional al României, cântat
în cor de oficialitãþi ºi craioveniîn cor de oficialitãþi ºi craioveniîn cor de oficialitãþi ºi craioveniîn cor de oficialitãþi ºi craioveniîn cor de oficialitãþi ºi craioveni

Grupaj realizat de MARGA BULUGEAN
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Un echipaj mobil al subuni-
tãþii Calafat, din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, a fost sesizat vinerea tre-
cutã cu privire la un cetãþean
turmentat, care ameninþa cu o
armã albã persoane aflate într-
un bar din localitate, fiind ne-
mulþumit cã nu primea de bãut.
«Vineri, 26 iulie 2013, în jurul
orei 20.40, un echipaj mobil al
subunitãþii Calafat, din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj, a fost sesizat
prin Serviciul Unic de Apeluri
de Urgenþã 112, de cãtre C. A.
din Calafat, judeþul Dolj, cu pri-
vire la faptul cã în incinta ba-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În perioada 26 – 29 iulie a.c., echipa-
jele de intervenþie din cadrul Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj au fost solicitate sã in-
tervinã pentru stingerea a 11 incendii, 1
deblocare uºã, 1 asanare muniþie ºi la 65
cazuri pentru acordarea asistenþei medi-
cale de urgenþã, iar Serviciile Voluntare
pentru Situaþii de Urgenþã au intervenit
pentru stingerea a 12 incendii.

Echipajele de intervenþie din cadrul

Pompierii doljeni au intervenit
la stingerea a 12 incendii

Duminicã, 28 iulie a.c.,
poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui Rutier – Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene îm-
preunã cu agenþi rutieri din
cadrul Poliþiei Filiaºi ºi efec-
tive ale Biroului Rutier Cra-
iova au organizat ºi execu-
tat o acþiune, în sistem re-
leu, pentru prevenirea ºi
combaterea accidentelor de
circulaþie cauzate de vitezã
ºi de neacordarea de priori-
tate pietonilor aflaþi regula-
mentar în traversarea strã-
zii. În cadrul activitãþilor
desfãºurate au fost consta-
tate 93 abateri de naturã
contravenþ ionalã  pentru
sancþionarea cãrora au fost
aplicate amenzi în sumã to-
talã de 14.370 lei. Poliþiºtii
au aplicat 41 sancþiuni pentru vitezã
neregulamentarã, totdatã fiind reþinu-

Tribunalul Dolj a dispus ieri aresta-
rea pentru 29 de zile a doljeanului Ma-

Un echipaj mobil din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj
aflat în misiune pe raza municipiului

Arestat pentru ºantaj

Femeie prinsã de jandarmi în timp ce spãrgea
geamul unei societãþi comerciale

rului ,,La cãpitanul” din locali-
tate, se aflã o persoanã în sta-
re vãditã de ebrietate care are
asupra sa, la vedere, o armã
albã, cu care ameninþã persoa-
ne aflate în incinta barului»,
precizeazã un comunicat de
presã remis de Inspectoratul
de Jandarmi al Judeþului Dolj.
Jandarmii s-au deplasat ime-
diat la faþa locului, iar în urma
verificãrilor efectuate au con-
statat faptul cã numitul Z. A.,
din Calafat, pe motiv cã a fost
refuzat sã fie servit cu bãuturi
alcoolice, i-a ameninþat cu o
sabie din metal confecþionatã
artizanal, atât pe barman, cât

ºi pe membrii familiei acestu-
ia. «Persoanei în cauzã i-au
fost întocmite actele premer-
gãtoare de constatare sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de
,,port, fãrã drept, în locurile ºi
împrejurãrile  în care s-ar pu-
tea primejdui viaþa sau integri-
tatea corporalã a persoanelor,
a cuþitului etc.”, precum ºi pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
,,ameninþare”, faptã prevãzu-
tã ºi pedepsitã de art. 193 Cod
Penal, actele de constatare ur-
mând a fi înaintate organelor
competente pentru soluþiona-
re», mai precizeazã comunica-
tul de presã.

ISU Dolj au fost solicitate sã intervinã
pentru stingerea a 6 incendii de vegeta-
þie uscatã ºi miriºte, izbucnite pe raza
municipiului Craiova ºi în localitãþile Mis-
chii (sat Motoci), Iºalniþa, Giubega ºi Co-
þofenii din Faþã, unde, din cauza resturi-
lor de þigarã aprinse ºi aruncate la în-
tâmplare de cãtre persoane necunoscu-
te ºi a focului deschis în spaþii deschise,
au ars aproximativ 108 ha vegetaþie us-
catã ºi miriºte.

te în vederea suspendãrii 3 permise de
conducere.

rin Paºa, de 44 de ani, din comuna Ma-
glavit. Acesta este cercetat de procu-

rorii Pachetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova
ºi de poliþiºtii Serviciului
de Investigaþii Criminale,
împreunã cu colegii lor de
la Secþia 9 Poliþie Ruralã
Cetate pe motiv cã, „în
perioada iunie - iulie 2013,
i-ar fi solicitat unui bãrbat
din Craiova suma de
1.000 de euro, sub pretex-
tul divulgãrii unor date
compromiþãtoare despre
familia sa“, dupã cum se
aratã într-un comunicat al
Inspectoratului General al
Poliþiei Române.

Craiova sâmbãtã, 27 iulie, în jurul orei
4.45, a depistat o femeie care spãr-
gea geamul uºii de acces al unei so-

cietãþi comerciale situatã
pe strada A.I. Cuza, fo-
losind un obiect metalic.
Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Jan-
darmi al Judeþului Dolj,
femeia nu a putut motiva
gestul sãu, acesteia i-au
fost întocmite actele pre-
mergãtoare de constata-
re sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de distrugere,
faptã prevãzutã ºi pedep-
sitã de art. 217 Cod Pe-
nal, dosarul urmând a fi
înaintat organelor compe-
tente pentru soluþionare.

Amenzi în valoare de 14.370 lei
date de poliþiºtii de la Rutierã
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Comuna Cãlãraºi înfloreºte pe
fiecare zi, la propriu, pentru cã flori-
le multicolore de la porþile oameni-

lor, dar ºi cele din faþa celor mai im-
portante clãdiri, dãdeau ieri un aer
de prosperitate. I-am gãsit pe locui-
torii Cãlãraºiului aºa cum ne-am
obiºnuit deja, la muncã, majoritatea
având ca îndeletnicire de bazã agri-
cultura. De hrana sufleteascã a cã-
lãrãºenilor se intereseazã edilul lo-
calitãþii, primarul Vergicã ªovãilã.
Ieri, acesta se afla pe ºantier, la Cã-
minul Cultural, care se primeneºte
pentru ziua în care va gãzdui artiºtii
ce vor descreþi frunþile localnicilor.

„Tocmai am demarat lucrãrile de
modernizare ºi extindere a Cãminului
Cultural. Aceasta presupune ºi ex-
tinderea clãdirii pentru cã el nu avea
o camerã în care sã aºtepte ansam-
blurile, în care sã aºtepte cei care ur-
cau pe scenã. Ei trebuiau sã stea într-
o sãliþã foarte micã. Apoi, vom reabi-
lita ºi acoperiºul. În plus, fundaþia
clãdirii este din cãrãmidã. Deja o fac
din ciment, cu fier-beton. Sã întãrim
construcþia pentru cã este pãcat de

ea. O altã lucrare vizeazã salã de lec-
turã în care avem biblionetul. Avem
peste 13.000 de volume în biblioteca

din comunã. Vom rea-
menaja cãminul pentru
cã nu nu avea decât 250
de locuri. Vor fi construi-
te balcoane pentru a
mãri capacitatea. Eu
cred cã un primar trebuie
sã fie orientat ºi spre vi-
itor. Generaþiile viitoare
sigur vor avea nevoie
de aceastã clãdire pen-
tru cã trebuie sã mai faci
ºi altceva decât agricul-
turã. De la aceastã pre-
misã am plecat, pentru
cã acolo este ºi acces
la internet ºi poate oa-
menii din comunã mai
au nevoie. Lucrãrile
de reabilitare costã
440.000 de lei, un preþ

acceptabil zic eu”, a subliniat
Vergicã ªovãilã, edilul comunei.

Soluþia  ar fi tot
ºcolile profesionale...

Primarul Cãlãraºului considerã
cã ar fi momentul sã se reintrodu-
cã în sistemul educaþional ºcolile
profesionale, care în mod cert, ar
avea mai mare cãutare în rândul
elevilor din Cãlãraºi. La nivelul
comunei studiazã mulþi elevi, pes-
te 1.300, dar rezultatele la învãþã-
mântul liceal nu sunt chiar foarte
bune. „Noi avem o postlicealã cu
280 de cursanþi. Ca structurã ºco-
larã cred cã este un a dintre cele
mai complexe, la nivel de comune,
din þarã. Sunt cele 280 de locuri
pe farmacie ºi asistenþi generaliºti.
Avem Liceul Tehnologic cu peste
500 de cursanþi, plus cele trei ºcoli
generale din Cãlãraºi ºi Sãrata.
Avem peste 1.300 de elevi în total.

Ce mi se pare mie anormal, la aceste
licee de agriculturã, mecanice vin
cursanþi cu o pregãtire precarã. Toþi
cei care picã la liceele toretice ajung
la aceste licee. Din punctul meu de
vedere ar fi bine sã se înfiinþeze ºco-
lile profesionale, astfel încât cei care
nu pot sã acceadã la aceste licee sã
meargã la ºcolile profesionale care
sã pregãteascã muncitori cãtre di-
verse domenii. Altfel, ne mirãm de
ce doar 2-3 reuºesc sã ia Bac-ul”, a
mai spus edilul comunei Cãlãraºi.

„Am putea gãsi pieþe
de desfacere cu siguranþã”
Vergicã ªovãilã, recunoscut ca un

foarte bun organizator, nu are liniºte
când îi vede pe concetãþenii sãi care
muncesc toatã primãvara, iar acum,
când trebuie sã valorifice producþia,
o dau aproape pe degeaba, pentru
cã nu mai existã posibilitarea de ex-
porta pepenii, aºa cum se fãcea îna-
inte de 1989. Edilul crede cã Executi-
vul, prin Ministerul Agriculturii ar
trebui sã se implice mai mult în aceas-
tã direcþie. „Pânã nu se vor pune ba-
zele evaluãrii superioare a produc-
þiei pe care agricultorii noºtri le obþin
lucrurile tot aºa vor merge. Guvernul
ar trebui pe undeva sã nu mai mear-
gã pe acea chestie cu cererea ºi ofer-
ta. Ar trebui mai ales Ministerul Agri-
culturii sã se ocupe de aceste centre
de preluare a producþiei ºi de gãsit în
afarã posibilitãþi, astfel încât aceastã
producþie sã fie preluatã în alte þãri.
Dacã cineva din Ministerul Agricul-
turii s-ar ocupa de aceastã treabã
câºtigul ar fi enorm. În primul rând
cã la noi în zonã existã timpurietate.
Cartoful timpuriu se recolteazã prin
luna mai, lubeniþa la tunel la începu-
tul lunii iunie deja iese. La fel roºiile
la solar ºi cele din serã. Deci am pu-
tea gãsi pieþe de desfacere cu sigu-
ranþã cu produsele de calitate pe care
le avem. Dar nu existã preocupare în
construirea acestor centre pentru cã
toate lumea se întreabã cine le pre-
ia”, a subliniat primarul ªovãilã.

Demersuri peste demersuri
...dar, degeaba

Edilul comunei Cãlãraºi nu a stat
nici el cu mâine în sân ºi s-a zbãtut
atât cât i-a permis funcþia de primar.
A bãtut pe la toate uºile cu speranþa
cã munca agricultorilor va fi într-un
târziu rãsplãtitã pe mãsurã trudei.
„Am fãcut o grãmadã de demersuri
ºi la Ministerul Agriculturii, am fãcut

memoriu la Preºedenþie, la Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale. Nimeni nu

poate sã-ºi dea ceva concret
pentru cã nu ºtie cine ºi cum le
finanþeazã aceste depozite, cu
toate cã ar fi un câºtig. În pre-
zent nu facem decât sã încura-
jãm economia subteranã. Spre
exemplu, agricultorul scoate cu
un anumit preþ kilogramul de lu-
beniþã. Merge cu el la marginea
satului, îl dã cu 20-30 de bani
kilogramul, iar cel care câºtigã
este intermediarul care ia de aici
ºi îl duce pe piaþã. Sub 1 leu nu
prea se dã pepenele verde în pie-
þele din Craiova. ªi atunci, de la
30 de bani ºi pânã la 1 leu, toþi
aceºti bani, merg în buzunarele
altora. ªi nu numai la lubeniþã
se pune problema aºa. ªi la car-
tof, ºi la toate culturile. ªi sunt
mii de tone care ajung pe pieþele
din toatã þara. Oamenii nu mai
sunt motivaþi. Acum grâul mai
mult de 50 de bani nu este. Ei nu
mai pot sã reia procesul de pro-
ducþie pentru cã în ritmul acesta

nu scot nici banii pe care îi bagã. La
pepeni ºi la roºii din cauza preþului
mic oamenii nu-ºi scot nici banii pe
care i-au investit...”, a mai susþinut
primarul ªovãilã.

Pepenii de Cãlãraºi erau un
deliciu la Moscova

Primarul îºi aduce aminte ºi din
vremea în care era ºef de fermã ºi
dãdea toatã producþia de pepeni ob-

þinutã la Cãlãraºi la export, pepenii
noºtri fiind solicitaþi de nemþi, de
ruºi, de polonezi ºi mai ales de cehi.
„Dãdeam atât de mult la export încât
abia mai rãmânea pentru piaþã inter-
nã. Erau mii de tone. Iar acum de ce
nu se mai poate? Produsele noastre
ajungeau în RDG, în Polonia, Ceho-
slovacia ºi Rusia. Toatã Rusia mân-
ca lubeniþe de la noi”, a spus edilul.
Primarul crede cã ºi problema preþu-
lui energiei electrice ar trebui regle-
memtatã, mai ales pentru agricultorii
care vor sã îºi irige terenurile. „Eu am
inventariat 280 de puþuri, unde omul
ºi-a luat o micã motopompã ºi îºi iri-
gã când doreºte el. S-a limitat la o
micã suprafaþã, sã scoatã astfel în-
cât sã-ºi asigure existenþa de acolo
ºi nu mai vrea sã producã pentru a
vinde. Organizaþia Utilizatorilor de
Apã nu mai poate sã fiinþeze în aces-
te condiþii pentru cã vin mereu fac-
turi, recalculãri. Dacã te costã 90%
din preþ numai energia, oamenii nu
prea au de ales. O udare este între
200-250 de lei pe 50 de ari”, a con-
chis primarul Vergicã ªovãilã.

Locuitorii din comuna Cãlãraºi sunt recu-
noscuþi prin hãrnicie ºi corectitudine. Faptul
cã au pepeni de soi ºi grãdini care se întorc
dupã soare aproape cã nu mai surprinde pe
nimeni. An de an gospodarii comunei doboa-
rã recorduri în materie de producþie la car-
tofi, roºii ºi mai ales la lubeniþã. Primarul lo-
calitãþii, Vergicã ªovãilã are totuºi un „of”
legat de faptul cã pepenii de la Cãlãraºi, cu-
noscuþi în toatã þara, nu pot fi gustaþi ºi de
nemþi, ruºi sau cehi, aºa cum se întâmpla pe
vremuri. Recunoscut ca un fiu al comunei
ambiþios, edilul Cãlãraºiului întreprinde nu-

meroase demersuri atât pe la ministere cât ºi
la administraþia judeþeanã ºi centralã pentru
a putea face un en-gross unde sã se strângã
toatã producþia de la nivelul comunei Cãlã-
raºi ºi ulterior sã o poatã exporta în þãrile
Uniunii Europene ºi nu numai. Primarul nu
poate sã conceapã cã truda concetãþenilor sãi,
care se strãduiesc tot anul, sã nu fie plãtitã
corespunzãtor. În lipsa unui en-gross, bene-
ficiarii acestui efort sunt intermediarii care
cumpãrã pepenii cu 20 sau 30 de bani  pe ki-
logram de la cãlãrãºeni ºi îi vând pe piaþa din
Craiova cu 1 leu.

Pepenii din Cãlãraºi vor trece graniþaPepenii din Cãlãraºi vor trece graniþaPepenii din Cãlãraºi vor trece graniþaPepenii din Cãlãraºi vor trece graniþaPepenii din Cãlãraºi vor trece graniþa
Ambiþia primarului Vergicã ªovãilã :

Comuna Cãlãraºi va trece din toamna acestui an la un alt nivel de
dezvoltare. Toþi locuitorii vor beneficia de canalizare ºi apã curentã.
„Aºteptãm Masterplanul de Apã ºi Canalizare al localitãþii, mai ales la
nivelul satului Cãlãraºi. Sper ca în aceastã toamnã sã începem. Aici
avem peste 4 milioane de euro. Oamenii vor beneficia de racordare
gratuitã, va fi suportatã de cei care vor câºtiga licitaþia ºi o parte de la
Consiliul Local”, a precizat Vergicã ªovãilã.

Racordare gratuitã la canalizare
S-au fãcut investiþii ºi în infrastructurã. Primarul localitãþii Cãlã-

raºi ne-a precizat cã au fost pietruite aproape toate drumurile atât
din intravilan cât ºi din extravilan. „Cu 60.000 de lei am reuºit sã
reabilitãm aproape toatã reþeaua de drumuri. Eu cred cã este o per-
formanþã. Am verificat costurile ºi le-am comparat cu alte, în alte
judeþe ºi vã spun cã din punct de vedere al preþ-calitate suntem
mulþumiþi”, a subliniat edilul Cãlãraºului.

60.000 de lei au fost investiþi în drumuri

Vergicã
ªovãilã
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Ion Mihai Pacepa, dacă era vo-
cea lui, fiidcă oricum înfăţişarea
era „protejată”, a oferit duminică
seara un interviu la B1 TV, la îm-
plinirea a 35 de ani de la defecta-
rea sa din funcţia de şef adjunct al
Departamentului de Informaţii Ex-
terne din cadrul Securităţii Statu-
lui şi, în plus, din cea de consilier
pentru securitate şi dezvoltare teh-
nologică al preşedintelui României.
În vârstă acum de 85 de ani (n. 28
octombrie 1928), Ion Mihai Pace-
pa lasă impresia că se adresează
unor idioţi, care îl mai bagă în sea-
mă, fiindcă numai dacă memoria
îi joacă feste teribile putea să-şi
amintească că în zilele de 26, 27 şi
28 februarie 2009, la Miami, în
Florida, a acordat un amplu inter-
viu Luciei Hossu Longin, jurnalist
de televiziune, însoţită de soţul său,
regizorul Dan Necşulea, publicat
la Editura Humanitas, în acelaşi an,
sub titlul „Faţă în faţă cu gene-
ralul Ion Mihai Pacepa”. Întrea-
ga discuţie lăbărţată, întinsă pe trei
zile, nu era altceva decât apă de

MIRCEA CANŢĂR

Ion Mihai Pacepa şi delirul unui senil!
ploaie şi în afara unor bârfe facile,
de calibrul celor din „Orizonturi
roşii”, o carte execrabil scrisă, fără
pic de talent narativ, dar care a fă-
cut destul rău puterii de la Bucu-
reşti, prin discreditarea devastatoa-
re,  doar încercarea disperată şi
obsedantă de a f i privit precum
colonelul polonez Ryszard Kuklin-
ski mai era de reţinut. Ca orice
vulpe bătrână,  şireată şi veşnic
dedublată, Mihai Pacepa şi-a reac-
tivat duminică seara câteva din „fi-
şele” utilizate în dialogul lui Lucia
Hossu Longin, precum „Mao Tze-
dun spunea că o minciună repeta-
tă de o sută de ori devine ade-
văr”, că „l-a cunoscut pe parla-
mentarul francez Yves Bonnet, fost
şef al DST (Direction de la Sur-
veillance du Territoire)”, pentru
informaţii în dosarul Carlos. Teză
reiterată: l-a prezentat sistematic pe
Nicolae Ceauşescu drept un asa-
sin şi un terorist internaţional, care
crease prin DIE o societate mixtă
„româno-sovietică” însărcinată cu
contrabanda de droguri, arme, vân-

zarea de germani şi evrei, răpirea
şi asasinarea adversarilor politici
din exil. Prin toate aceste „dezvă-
luiri”, Ion Mihai Pacepa a corodat
statuia liderului de la Bucureşti, de
pe soclul pe care se afla în Occi-
dent. Se spune că la 22 iunie 1978,
într-o discuţie fără martori, Nico-
lae Ceauşescu i-ar fi cerut să-l eli-
mine pe Noel Bernard, directorul
Europei Libere. Aceasta este teza
lui Ion Mihai Pacepa, care recu-
noştea, repetăm, dacă voc ea îi
aparţinea, că s-a ocupat cu furtul,
dar nu şi cu uciderea de oameni.
S-a vorbit mult despre trădarea lui
Ion Mihai Pacepa, care declara că
„acest cuvânt defector e foarte
aproape, foarte învecinat cu cu-
vântul trădător”, iar el considera
că cei care au trădat sunt cei care
l-au servit pe Nicolae Ceauşescu,
nu cei care s-au... luptat cu el. Is-
toricul american Larry Watts, cu
două cărţi esenţiale publicate şi în
limba română, lămureşte mult mai
concret, mai credibil şi mai argu-
mentat, în temeiul accesului la sur-

se de documentare exhaus tivă,
politica Bucureştiului şi războiul
purtat de serviciile sec rete ale
URSS pentru izolarea şi elimina-
rea lui Nicolae Ceauşescu, conclu-
zionând că Ion Mihai Pacepa ar fi
trădat la comanda KGB. Teză mult
mai verosimilă. Ce „prietenie” a
avut liderul de la Bucureş ti cu
Kremlinul am văzut în decembrie
1989, şi nu trebuie să ascultăm elu-
cubraţiile unui fugar atins de seni-
litate. Care după ce a profitat din
plin de avantajele poziţiei avute în
regimul comunist, a şters-o pur şi
simplu în SUA, intuind ceea ce îl
păştea. Şi laţul era aproape. Ion
Mihai Pacepa nu l-a trădat pe Ni-
colae Ceauşescu, aşa cum delirea-
ză, gâdilând urechea celor ce vor
să-l asculte: a încălcat o regulă de
fier a oricărui serviciu special din
lume – că dintr-o asemenea func-
ţie nu se putea ieşi decât cu picioa-
rele înainte. Stors ca o lămâie de
noii săi stăpâni, a debitat destule
prostii, punându-i în încurcătură.
Rămâne bun pentru posteritate

doar prin faptul că a relegitimat
drumul trădării, fiind răsplătit pen-
tru asta, şi chiar urmat. Nu există
trădări bune şi proaste,  ci doar
imbecili care sunt capabili să o facă
chiar şi atunci când e vorba de
propria lor ţară. Un scuipat în
obrazul cosmetizat al lui Ion Mihai
Pacepa este tot ceea ce merită, la
minciunile debitate. O singură do-
vadă, dintre atâtea, de nevasalitate
a Bucureştiului faţă de Moscova,
„autentic test de loialitate”, este
prezenţa României la Jocurile
Olimpice de vară din 1984, de la
Los Angeles – California – deschi-
se de Ronald Reagan, atât de mult
invocat. Din blocul comunist doar
România, China şi Iugoslavia n-au
boicotat aceste Jocuri Olimpice. În
cartea sa „Cei dintâi vor fi cei
din urmă” (Ed. RAO, 2012), Lar-
ry Watts spune aşa: „La mijlocul
anilor 1980, CIA a susţinut încă o
dată că România a refuzat în mod
constant să acorde ajutor clienţi-
lor marxişti ai URSS” (n.r. - Cuba
şi Vietnam).

 Deputatul PDL, Constantin Dascălu, a prezentat,
ieri, într-o conferinţă de presă, proiectul de lege, care
a fost depus deja în Parlament, precizând totodată că
ideea a venit în urma discuţiilor purtate cu reprezen-
tanţii mediului privat. „Noi credem că a sosit momen-
tul ca cei care duc greul în această ţară, întreprinză-
torii privaţi şi angajaţii pe care îi au, aproape 3,7 mili-
oane de oameni, să aibă o lege a lor prin care să fie
protejaţi. Agenţia va fi independentă ca să poată să
aibă autoritate asupra instituţiilor şi să recupereze pre-
judiciile”, a declarat Dascălu.
Noul organism va fi autonom

Potrivit acestuia, întreprinzătorii privaţi susţin 3
milioane de locuri de muncă şi plătesc taxe şi impozi-
tele către stat, dar nu au un organism care să îi repre-
zinte la nivel naţional. ”Noua lege stabileşte un cod de
conduită foarte clar al statului în raport cu întreprin-
zătorii privaţi. Crează o agenţie naţională privind pro-
tecţia întreprinzătorului care are drept ţintă sancţio-
narea acelor instituţii care încalcă drepturile întreprin-
zătorilor. Decide prin vot toate măsurile şi, în termen
de180 de zile, trebuie să reglementeze sesizările şi să

Dascălu mai vrea o agenţie
Deputaţ ii demo-
crat-liberali au
iniţiat  un proiect de
lege prin care să fie
protejate interesele
întreprinzătorilor
privaţi din România.
Aceşt ia propun
înfiinţarea Autorită-
ţ ii Naţ ionale pentru
Protecţ ia Întreprin-
zătorului (ANPI) , o
autoritate autono-
mă care va avea
ca sarcină se lupte
cu statul pentru
drepturile privaţ ilor.

amendeze instituţiile statului care nu şi-au făcut dato-
ria pentru a putea recupera prejudiciul care a fost adus
întreprinzătorului”.
Dascălu: „Puterea poate să vină cu îmbunătăţiri”

Întrebat dacă proiectul de lege are şanse să fie
adoptat, dată fiind majoritatea USL, deputatul demo-
crat-liberal a răspuns că a sesizat că unele semnale
de îmbrăţişare a legii ş i de către reprezentanţii pute-
rii, încă de la depunerea proiectului. „Şi cei care sunt
la putere s -ar putea să vină cu îmbunătăţiri c a să
scoatem o lege bună fiindc ă este necesară”. Deputa-
tul PDL a mai spus că investitorii trebuie protejaţi
întrucât ei sunt cei care crează locuri de muncă, în
contextul în care, în ţară,  se anunţă un val de dispo-
nibilizări.  „Avem o mare problemă la nivelul ec ono-
miei naţionale şi credem că guvernul ar trebui să ana-
lizeze profund ac eastă s ituaţie pentru că lipsa loc uri-
lor de muncă va duc e în final la nerealizarea indica-
torilor economici ş i a bugetului de stat, ca să nu mai
vorbim de scăderea nivelului de trai în România”, a
mai spus Constantin Dasc ălu.

LAURA MOŢÎRLICHE

Preşedintele PSD Dolj, deputatul Claudiu Manda, a fost prezent duminică la cea de-a 36 ediţie a
Sărbătorii Secerişului din comuna Cernăteşti. Aproximativ 2.000 de persoane au luat parte la această

sărbătoare, bucurându-se de spectacolul de
muzică populară organizat de Primăria şi
Consiliul Local Cernăteşti. “Îi mulţumesc
domnului primar Dumitru Ciontea pentru
invitaţia făcută. Ne-am dorit să fim alături
de dumnealui dar şi de dumneavoastră, eu
şi foarte  mulţi colegi din Biroul Judeţean
al PSD Dolj, pentru că vă preţuim. Pentru
că o dată cu Sărbătoarea Secerişului se săr-
bătoreşte şi Ziua comunei Cernăteşti vă
spun la multi ani, vă doresc să aveţi multă
sănătate şi să vă bucuraţi de spectacolul
oferit de Primăria şi Consiliul Local Cernă-
teşti! ”, a spus preşedintele PSD Dolj Clau-
diu Manda. Din delegaţia preşedintelui PSD
Dolj, Claudiu Manda.

Claudiu Manda a participat la
Sărbătoarea Secerişului la Cernăteşti
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Poiana Mare:
Roşiile
n-au preţ

An generos şi pentru
vestiţii legumicultori, peste
2.500 la număr, din Poiana
Mare, care nu mai fac faţă
în aceste zile cu recoltatul
la roşii, vinete, ardei, dar şi
celelalte specii legumicole
de sezon. Numai că

legumicultorii nu sunt din cale afară de mulţumiţi şi asta din
cauza preţurilor scăzute la valorificarea producţiei obţinute.
Roţiile, de pildă, se achiziţionează, în comună, la preţul de 0,5-
0,6 lei/kg şi deloc mai bine se vând şi vinetele şi ardeii. Cum
producţia este eşalonată, legumicultorii din Poiana Mare îşi fac
nădejdi că cel puţin în luna august preţurile de livrare să mai salte
puţin.

Poiana Mare:
pregătirea
spaţiilor
pentru
apropiatul
an şcolar

Marin Vintilă, primarul
comunei Poiana Mare, crede că nu e deloc devreme pentru
demararea lucrărilor de igienizare şi reabilitare la cele 17 corpuri
de clădire destinate învăţământului gimnazial şi liceal. Tot în
cadrul pregătirilor premergătoare deschiderii anului şcolar, în
vederea sezonului rece, s-au transportat deja 600 metri cubi de
lemne de foc, aşa cum s-a procedat şi în anii precedenţi.

Ghidici:
Primarul
Constantin
Tache
primeneşte
comuna

Cu 6,5 milioane
euro, fonduri europene,
dar şi guvernamentale,

atrase începând cu 2004, când a obţinut primul mandat de
primar, Constantin Tache n-a pierdut multe oportunităţi. Momen-
tan, e preocupat de extinderea modernizării unor uliţe, care
însumează o lungime totală de 17 km la nivelul localităţii. În lucru
ar mai fi doar 6 km, motiv pentru care se aşteaptă sesiunea
viitoare a Grupului de Acţiune Locală (GAL) Calafat, pentru
obţinerea fondurilor care mai sunt necesare.

Ghidici:
Livada firmei
Constantin
Agroserv SRL
se extinde

La cele 20 ha de livadă
cu pomi fructiferi din
speciile măr, păr, prun,
piersic, în plin potenţial
de rodire, se vor adăuga
în această toamnă încă 16
ha cu cireş în sistem
intensiv, sistem de irigare

prin picurari şi plasă antigrindină. Investiţia se ridică la 600.000
euro, iar înfiinţarea unui hectar de plantaţie costă 32.000 euro.

Grupaj realizat de Radu Iliceanu

Cele 20 de chioşcuri se aflau în
zona Poştei din cartierul Craioviţa
Nouă şi, potrivit directorului Poli-
ţiei Loc ale,  Tavi Mateescu, se
aflau în ilegalitate în sensul că pro-
prietarii lor se întinseseră cu con-
strucţiile mai mult decât era pre-

20 de chioşcuri
din Craioviţa Nouă au fost demolate

În cursul zilei de ieri, nu mai puţin de 20 de chioşcuri din cartierul Craioviţa Nouă au fost
demolate. Autorităţile locale au anunţat că acţiunile continuă şi în următoarele zile

când vor fi puse la pământ alte 13 construcţii ilegale.

văzut în contractele lor de închi-
riere. „Unii aveau suprafeţe aproa-
pe duble faţă de ceea ce aveau în
contractele de închiriere. Vă daţi
seama că plăteau şi mai puţin la bu-
getul local. Am avut dispoziţii de
demolare emise de Primăria Cra-

iova şi am mers la faţa locului unde
am dispus demolarea lor”, a preci-
zat Tavi Mateescu.

Urmează
alte 13 construcţii ilegale

Fiind vorba de mai multe chioş-
curi, acţiunea de demolare s-a pre-
lungit toată ziua. Dezmembrările au
fost făcute de angajaţii RAADPFL
Craiova, care au fost tot timpul su-
pravegheaţi îndeaproape de poliţiştii
locali, de poliţiş tii de la Secţia 5
Craioviţa-Nouă, precum şi de jan-
darmi. Acţiunea s-a desfăşurat în
linişte,  potr ivit directorului Tavi
Mateescu, titularii contractelor de
închiriere recunoscându-şi ilegali-
tăţile. Între cfele 20 de spaţii co-
merciale se aflau mai multe maga-
zine, patiserii şi chiar două restau-
rante. Autorităţile locale au anun-
ţat totodată că alte 13 chioşcuri,
tot din Craioviţa Nouă, vor fi de-
molate pentru acelaşi motiv, în ur-
mătoarele zile.

LAURA MOŢÎRLICHE

Duminică, 28 iulie, a avut loc la
Biserica Sf. Nicolae din satul Go-
lenţi, slujba de resfinţire a bisericii
care a trecut printr-un incendiu în
anul 2010. Lăcaşul de cult a fost
reabilitat cu ajutorul Primăriei Ca-
lafat şi prin eforturile părintelui Ioan
Stelică Pisică. După finalizarea lu-
crărilor atât în interior
cât şi pe exterior s-a
făcut conform rându-
ielilor Bisericii Ortodo-
xe, slujba de resfinţi-
re. Câteva sute de cre-
dinc ioşi în s traie de
sărbătoare au luat par-
te la slujba arhierească
oficiată de Acad. Dr.
Irineu Arhiepiscop al
Craiovei şi Mitropolit al
Olteniei, în sobor cu
diaconii şi cei 20 de
preoţi invitaţi să slujes-
că. Pe lângă persona-
lul clerical au partici-

S-a pus piatra de temelie la Paraclisul
de la Spitalul Municipal Calafat

pat şi o serie de personalităţi loca-
le pentru a puncta acest eveniment
deosebit. Slujba de sfinţire repre-
zintă o ocazie unică pentru cre-
dinc ioşi, deoarece au posibilitatea
de a săruta s fânta masă din alta-
rul biseric ii la piciorul căreia se
găsesc moaşte de sfinţi.  Părintele

Paroh, Ioan Stelică Pisică, a mul-
ţumit autorităţilor locale din Cala-
fat, şi primarului Mircea Guţă care
a făc ut ca locaşul să fie adus la
starea iniţială.
Proiect de refacere
a lăcaşului de cult

Preotul paroh al bisericii “Sf Ni-
colae”din Golenţi a primit titlul de
inconom stavrofor iar Primarul
Mircea Guţă o gramată mitropoli-
tană pentru ajutorul oferit pe par-
cursul derulării proiectului de refa-
cere a lăcaşului de cult. A fost hiro-
tionit şi viitorul preot de la Bis. Sf.
Nicolae Calafat (Biserica din parc).
Tot în cadrul acestei slujbe a fost
hirotonit pentru postul II la Parohia
Sf. Nicoale Calafat, părintele Tu-
dor Cătălin Nicuşor, absolvent al Fa-
cultăţii de Teologie din Craiova ,
promoţia 2008-2012.Tânărul preot
în vârstă de 23 de ani s-a născut în
Craiova şi va sluji cu părintele Adri-
an Micu. Noul preot va ajunge la
Calafat după circa două săptămâni

când se va încheia stagiu-
lui de practică liturgică pe
care orice nou hirotonit tre-
buie să-l parcurgă. S-a pus
piatra de temelie la Paracli-
sul de la Spitalul Municipal
Calafat. După încheierea
slujbei de la Golenţi, Mi-
tropolitul Olteniei s-a de-
plasat la Spitalul Munici-
pal Calafat, pentru a pune
piatra de temelie a noului
paraclis care va avea ca
hram pe “Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena”.

CRISTIAN
RUDĂREANU
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Schimbul de experienţă între japonezi şi
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul –
Junii” din Sibiu durează de ani buni şi a fost
axat pe deprinderea de jocuri populare ro-
mâneşti în cadrul unui seminar condus de
Silvia Macrea. Interesul pentru folclorul nos-
tru, manifestat de oameni aparţinând unei
culturi atât de diferite, le-a determinat pe
gazde să extindă colaborarea şi cu alte an-
sambluri din ţară. Aşa se face că japonezii
au ajuns în diferite colţuri ale României încă
de acum aproape zece ani.

Oaspeţi în România încă din anul 2006
„Au mai venit în ţara noastră – ba chiar şi

la Craiova – atât în anul 2006, când au ajuns
şi în Bacău, Bistriţa-Năsăud şi Braşov, cât şi
în 2009. Până acum au studiat Muntenia de
Nord, Moldova şi Bucovina. De data aceas-
ta au cerut special să vadă Oltenia şi Munte-
nia”, a explicat maestrul coregraf Theodor
(Puiu) Vasilescu, care însoţeşte delegaţia
de străini în oraşele pe care le vizitează în
această vară. Profesor renumit, autor al unor
importante lucrări de spec ialitate, Teodor
Vasilescu  a avut şi are o bogată activitate
atât în ţară, cât şi în străinătate. După cum a
mărturisit, de 25 de ani predă dansuri româ-
neşti în Japonia, dar nu numai.

«I-am însoţit pe japonezi pentru că îi cu-
nosc  foarte bine.  În plus, doamna Silvia
Mac rea (n. r.  – c oregraf ,  manager al
CJCPCT „Cindrelul – Junii” din Sibiu) m-a
rugat să îi ajut să-şi continue ac tivitatea de
învăţare şi de documentare asupra nu nu-
mai a dansurilor, ci şi din punc t de vedere
etnografic, al locurilor, al devenirii satului.
Îi interesează ce şi cum se mai păstrează
îndeosebi în zonele rurale», a mai spus
Theodor Vasilescu.

Vin din mai multe oraşe ale Japoniei şi
au cele mai diverse profesii

Delegaţia din Japonia – care a ajuns la
Craiova duminică, 28 iulie – numără 11 per-
soane, atât din capitala Tokyo, cât şi din alte
oraşe, precum Kyoto şi Sapporo. Au diver-

Au venit tocmai din Ţara Soarelui Răsare pentru a învăţa să joace Ga-
laonul, Trandafirul, Boiereasca şi Alunelul de la Daneţi! E vorba de 11
japonezi care au ales să-şi petreacă vacanţa de vară în România şi să
deprindă aici jocurile noastre populare, dar şi să deguste bucate tradiţio-
nale. Invitaţi ai Ansamblului „Junii Sibiului”, cu care au schimburi cultura-
le de mai mulţi ani, şi însoţiţi de maestrul coregraf Theodor (Puiu) Vasiles-
cu, oaspeţii au ajuns zilele acestea la Craiova, unde au luat lecţii de la
artiştii Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, dar şi la Işalniţa, unde s-
au întâlnit cu dansatorii de la Ansamblul Folcloric „Ion Şerban”. Astăzi se
vor îndrepta spre Târgu Jiu, iar apoi spre Sibiu, unde vor participa la Fes-
tivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Munţilor” (2-4 august). Cu-
rioşi şi foarte atenţi la detalii şi la explicaţii, japonezii i-au uimit pe dansa-
torii craioveni cu talentul şi receptivitatea lor. O singură problemă au avut,
căreia i-au căutat în zadar rezolvare cât au fost în vizită: canicula!

se domenii de activitate, dar îi uneşte pasiu-
nea pentru cunoaşterea aprofundată a tra-
diţiilor popoarelor europene. „Ne place să
dansăm, înainte de toate. L-am cunoscut pe

Theodor Vasilescu în Japonia şi l-am ur-
mat apoi în România”, a declarat Sen-
zoki Fusae, şefa delegaţiei.

Dar nu numai de România sunt inte-
resaţi. „Au început c u dansurile gre-
ceşti, apoi i-au vizitat pe sârbi, pe ma-
cedoneni, croaţi şi bulgarii. Cu câţiva
ani în urmă au trecut Dunărea, spre noi,
apoi s-au îndreptat către Ungaria”, a mai
spus maestrul Vasilescu. „Ei nu vor să
cunoască dansul românesc în principiu,
ci îl practică. Şi o fac poate mai bine ca
românii. Aţi văzut pe la vreo nuntă cum
ţopăie unii când joacă o sârbă!”, a adă-
ugat acesta, zâmbind.

Au vizitat Parcul „Romanescu”
şi ansamblul folcloric din Işalniţa

La Craiova, oaspeţii din Ţara Soarelui Ră-
sare au fos t primiţi de reprezentanţii An-
samblului Folcloric „Maria Tănase”, împre-
ună cu care au vizitat Parcul „Nicolae Ro-
manescu”, apoi au fost invitaţi la masă la
restaurantul cu specific românesc de la Be-
harc a. În ac eeaşi zi, cei 11 japonezi iubitori

de folclor s-au în-
tâlnit cu artiştii de
la unul dintre c ele
mai reprezentative
ansambluri dolje-
ne de cântece şi
dansuri populare –
„Ion Şerban” din
comuna Işalniţa.
„A fost o demon-
s tra ţie abs olut
senz aţională la
Işalniţa. Acolo se
desfăşoară o acţi-
une de repunere în
circ uit a jocurilor

vechi, pe c are le transmit puţinii oameni
care se mai ocupă de culegerea ş i însuş irea
dansului popular de la noi”, a povestit co-

regraful Theodor Va-
silescu.

În paşi de dans,
de la Trandafirul şi
Brătuşca la Galaon

Ieri, japonezii au
vizitat sediul Ansam-
blului Folcloric  „Ma-
ria Tănase” din Cra-
iova, unde,  după ofi-
ciile gazdelor, şi-au
pus degrabă adidaş ii
în pic ioare şi au in-
trat în sala de repe-
tiţii.  «Maestrul Ionel
Garoafă, c oregraful

nostru, le va „preda”
câteva dansuri olte-
neş ti»,  ne-a lămurit
managerul ins tituţiei,
Oana Bică. «Îi vom
învăţa jocuri olteneşti
de pe Valea Dunării.
Ne-am propus să le
arătăm Trandaf irul ,
Brătuşca, Alunelul de
la Daneţi, un Gala-
on ş i o Boierească.
Noi am mai c olabo-
rat cu ei şi în anii tre-
cuţi. Maes trul Theo-
dor Vasilesc u i-a mai
adus aic i în 2006 ş i
în 2009 ş i am fos t
deosebit de încântaţi de capac itatea de
rec epţie ş i de c ât de bine învaţă joc urile
româneş ti, în general, pentru c ă ei apro-
fundează dansurile din toate zonele ţă-
r ii»,  a prec izat maes trul coregraf Ione l
Garoafă.

„Craiova e un oraş mare.
Şi foarte fierbinte!”

Atenţi la explicaţiile acestuia, japonezii s-
au dovedit a fi foarte buni învăţăcei. Mai întâi
au exersat paşii, urmărind cu atenţie mişcări-
le şi numărătoarea maestrului coregraf, apoi,
prinşi în horă alături de dansatorii ansamblu-
lui, au ţinut perfect ritmul muzicii, primind
încurajări şi aplauze din partea asistenţei. Cel
mai mult nu paşii de dans i-au încurcat, ci…
căldura aproape insuportabilă, împotriva că-
reia s-au „apărat” cu evantaie şi apă rece. „Cra-
iova e un oraş mare. Şi foarte fierbinte!”, a
mărturisit, de altfel, Senzoki Fusae.

Aşteptaţi la Sibiu, să petreacă
alături de 800 de artişti din şapte ţări

Astăzi, delegaţia din Japonia se va îndrep-
ta spre Târgu Jiu, unde se întâlneşte cu re-
prezentanţii Ansamblului Folcloric Profesi-

onist „Doina Gorjului”.
Apoi va porni spre Si-
biu, unde, în perioada
2-4 august, va partici-
pa la cea de a 38-a edi-
ţie a îndrăgitului Festi-
v al International
„Cântecele Munţilor”.
Amplul program al eve-
nimentului le va oferi
posibilitatea să asiste la
recitaluri folclorice ale
unor cunoscuţi inter-
preţi români, ca Ionuţ
Dolănescu ş i Maria
Ciobanu, la parade ale
portului popular nu nu-

mai din ţara noastră, ci şi Brazilia, Belarus,
Germania, Serbia, Muntenegru şi Mexic. Tot-
odată, japonezii vor putea participa la seri
tradiţionale cu meniu specific ţărilor invita-
te. În total, festivalul de la Sibiu reuneşte
800 de artişti din şapte ţări.
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ªefa diplomaþiei UE, Catheri-
ne Ashton, care a sosit dumini-
cã seara la Cairo, a pledat pen-
tru un proces de tranziþie politi-
cã în care sã fie asociatã inclu-
siv miºcarea Fraþii Musulmani,
din care provine fostul preºedinte
islamist Mohamed Morsi, desti-
tuit de armatã la începutul aces-
tei luni. Într-un comunicat pu-
blicat dupã sosire, Ashton anunþã
cã „vine în Egipt pentru a dis-
cuta cu toate pãrþile ºi a conso-
lida mesajul (UE) în favoarea
unui proces de tranziþie politicã
total incluzãtor, asociind toate
grupurile politice, inclusiv (miº-
carea) Fraþii Musulmani”. „Acest
proces este necesar sã condu-
cã, cât mai rapid posibil, la o
ordine constituþionalã, la alegeri
libere ºi corecte ºi la (formarea)
unui Guvern civil”, a adãugat ea.
Înaltul Reprezentant UE pentru
Politicã Externã se va întâlni cu
preºedintele interimar al Egiptu-
lui, Adly Mansour, vicepreºedin-
tele însãrcinat cu relaþii interna-
þionale, Mohamed ElBaradei,
comandantul armatei ºi ministrul

Apãrãrii, Abdul Fatah al-Sisi, ºi
alþi membri ai Guvernului. Întâl-
niri sunt prevãzute, de asemenea,
cu oficiali din cadrul Partidului
Libertate ºi Justiþie (PLJ), aripa
politicã a miºcãrii Fraþii Musul-
mani, ºi cu membri ai societãþii
civile. În paralel cu vizita oficia-
lului UE, mai multe mii de susþi-
nãtori ai preºedintelui Mohamed
Morsi, îndepãrtat de armata de
la putere la 3 iulie, au ieºit în
noaptea de duminicã spre luni în
cadrul unei noi manifestaþii, mãr-
ºãluind spre sediul Ministerului
egiptean al Apãrãrii, în pofida
unui avertisment al armatei, ris-
când o nouã confruntare, dupã
violenþele de la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, soldate cu mai
multe zeci de morþi, potrivit Reu-
ters. Armata egipteanã a emis o
declaraþie în care a cerut simpa-
tizanþilor lui Morsi sã nu se apro-
pie de clãdirile Ministerului Apã-
rãrii, în special de „sediul servi-
ciului de informaþii militar”.
Principala revendicare este re-
punerea în funcþiei a preºedin-
telui îndepãrtat de la putere. Ieri,

susþinãtori ai lui Mohamed Morsi
au îndemnat la organizarea unui
marº de „un milion de manifes-
tanþi” pentru astãzi, care sã cearã
reinstalarea la putere a fostului
preºedinte. „Îndemnãm (...) la
organizarea unui marº de un mi-
lion de persoane, sub sloganul
«martirii loviturii de stat»”, a
anunþat ieri, într-un comunicat,
o coaliþie de grupãri islamiste

care îl susþin pe fostul preºedin-
te. Comunicatul îi îndemna tot-
odatã pe susþinãtorii lui Morsi sã
se adune, asearã, pe teritoriul
întregului Egipt, la „clãdiri ad-
ministrative aparþinând forþelor
de securitate (...), pentru a con-
damna acþiuni criminale ºi utili-
zarea de gloanþe reale, de cãtre
ministrul de Interne, împotriva
unor manifestanþi paºnici”.
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Primele întâlniri privind negocieri de pace
directe între israelieni ºi palestinieni au fost
prevãzute pentru asearã ºi astãzi de diminea-
þã, la Washington, a anunþat Jen-
nifer Psaki, o purtãtoare de cu-
vânt a Departamentului american
de Stat, citatã într-un comunicat.
„Astãzi (duminicã), secretarul de
stat John Kerry a discutat cu pre-
ºedintele Autoritãþii Palestiniene
(AP), Mahmoud Abbas, ºi cu pre-
mierul israelian, Benjamin Neta-
nyahu, ºi i-a invitat personal sã
îºi trimitã echipele de negociatori
la Washington, cu scopul de a
relua în mod oficial negocieri di-
recte. Primele întâlniri sunt pre-
vãzute luni seara, pe 29 iulie, ºi
marþi, pe 30 iulie”, a precizat De-

partamentul de Stat. Israelienii sunt reprezen-
taþi de cãtre ministrul Justiþiei, Tzipi Livni, ºi
Yitzhak Molcho, iar delegaþia palestinianã va

fi condusã de cãtre negociatorii Saeb Erekat
ºi Mohammad Shtayyeh, precizeazã Psaki.
Aºa cum a anunþat secretarul de stat la 19
iulie, la Amman, în Iordania, israelienii ºi pa-
lestinienii au ajuns la un acord în vederea re-
luãrii unor negocieri directe, iar întâlnirile de
la Washington vor marca începutul acestor
negocieri, mai precizeazã ea. „Aceste nego-
cieri vor reprezenta o ocazie de dezvoltare a
unui plan de lucru care va stabili modul în
care vor proceda pãrþile în aceste negocieri,
în decursul urmãtoarelor luni”, a adãugat pur-
tãtoarea de cuvânt. În invitaþia sa, secretarul
de stat a lãudat „curajul demonstrat de pre-
mierul Netanyahu ºi preºedintele Abbas”, a
continuat Psaki, adãugând cã „cei doi lideri
au dat dovadã de o voinþã de a adopta decizii
dificile, un lucru esenþial în vederea ajunge-
rii” la reluarea negocierilor.

Primele negocieri directe israeliano-palestiniene,
prevãzute pentru ieri ºi azi

Cel puþin 38 de persoane au
murit ºi alte aproximativ 10 au fost
grav rãnite, duminicã seara, într-
un accident de autocar care
transporta pelerini în apropiere de
Avellino, în regiunea Napoli (sud).
Este vorba despre unul dintre cele
mai sângeroase accidente rutiere
înregistrate în Europa în ultimii
ani, ultimul având loc în martie
2012 în Elveþia, unde au murit 28
de persoane, inclusiv 22 de copii.
La ora 01.45 (02.45 ora Româ-
niei), fuseserã recuperate de cã-
tre pompieri 36 de cadavre din
autocarul care aproape cã a pla-
nat peste un pod rutier. Între per-
soanele grav rãnite se aflã ºase
femei, doi bãrbaþi ºi trei copii.
Autocarul transporta aproximativ
50 de pasageri, toþi originari din
provincia Napoli, care se întor-
ceau dintr-un pelerinaj la Pietrel-

cina, localitatea natalã a lui Padre
Pio, un preot italian canonizat în
2002 ºi foarte venerat în sudul
Italiei. ªoferul autocarului a mu-
rit în accident. În noaptea de du-
minicã spre luni, pompierii conti-
nuau sã acþioneze, la lumina unor
lanterne, în condiþii foarte difici-
le, zona unde s-a prãbuºit auto-
carul fiind foarte greu accesibilã.
Accidentul s-aprodus pe un via-
duct de pe autostrada A16 Napoli-
Bari, în zona Monteforte Irpino,
în provincia Avelino, la aproxima-
tiv 50 de kilometri est de Napoli.
Autocarul a ajuns în vitezã pe o
porþiune în coborâre, în pofida nu-
meroaselor panouri privind limita-
rea vitezei, ºi a percutat un limita-
tor, provocând un carambol uriaº.
Un fotograf AFP a numãrat cel pu-
þin ºapte sau opt maºini încastrate
unele în altele. Dupã aceea, vehi-

culul a efectuat un veritabil zbor
peste un pod rutier ºi s-a prãbuºit
de la 30 de metri. Mai mulþi pasa-
geri au fost aruncaþi din vehicul.
„Scena (accidentului) este tragicã.
Pe drum existã maºini distruse,
(sunt) cel puþin zece... Iar dedesubt

sunt aproximativ 30 de corpuri aco-
perite cu cearºafuri albe, aliniate la
marginea drumului provincial”, a
declarat un forograf al agenþiei Ansa.
Parchetul din Avellino a deschis ieri
o anchetã pentru omucidere invo-
luntarã în acest caz.

Italia: Cel puþin 38 de morþi, dupã ce un autocar aproape a zburat peste un pod

Tunisia: Poliþia disperseazã
manifestanþii cu gaze
lacrimogene

Poliþia a folosit gaze lacrimogene,
ieri, pentru a dispersa manifestanþii reu-
niþi la Sidi Bouzid, în partea central-
vesticã a Tunisiei, care cereau îndepãr-
tarea Guvernului condus de islamiºti, a
constatat un corespondent al AFP. Poli-
þia a folosit gaze lacrimogene în momen-
tul în care manifestanþii, reuniþi în faþa
guvernoratului din Sidi Bouzid ºi scan-
dând sloganuri împotriva Ennahda,
partidul islamist aflat la putere, au înce-
put sã arunce cu pietre, potrivit acele-
iaºi surse. Sute de protestatari s-au reu-
nit de la ora localã 07.00 (09.00 ora
României), dupã care au încercat sã in-
terzicã accesul funcþionarilor la sediul
guvernoratului protejat de armatã. Opo-
zanþii ºi locuitorii din acest oraº natal
al Mohamed Brahmi, reprezentantul
opoziþiei asasinat joi, au cerut plecarea
guvernatorului, un apropiat al Ennah-
da. Sâmbãtã, oraºul a început o miºcare
de nesupunere alãturi de Frontul Popu-
lar (alianþa stângii ºi naþionaliºtilor) ºi
secþia regionalã a sindicatului UGTT. Un
consiliu de notabili a fost pus în funcþiu-
ne pentru gestionarea afacerilor oraºu-
lui pânã la înlãturarea actualei puteri.
Thailanda: O maree uriaºã
de petrol se deplaseazã
spre insula Samet

O imensã maree de petrol se apropia
duminicã de celebra staþiune Samet
(Thailanda) punând în pericol flora ºi
fauna unice ale Parcului Naþional de
aici, care include cinci insule tropicale
din Golful Siam, dupã cum a relatat CBB
News ºi Asia News. Astfel, sunt amenin-
þate de poluare ºi plajele de azur din
zonã, situate nu departe de cunoscuta
staþiune Pattaya. Un oficial local, direc-
torul departamentului pentru conserva-
rea vieþii sãlbatice, Theerapat Prayo-
onsit, ºi-a exprimat profunda îngrijora-
re în legãturã cu riscurile pentru mediul
insulei, plajele frumoase, recifii de co-
rali ºi vietãþile marine. Mareea neagrã,
cu o lungime de 2,5 km ºi o lãþime de
800 de metri, înainta în primele ore dupã
incident spre zona staþiunii Mae Ram-
phung, o celebrã destinaþie turisticã thai-
landezã. Aproximativ 50 de tone de þiþei
brut s-au scurs sâmbãtã, în jurul orei
locale 6,50, în Marea Chinei de Sud, la
20 km de coastã, dintr-un petrolier care
transporta materie primã pentru una din
rafinãriile locale.
Seulul a transmis
Phenianului o ofertã
„finalã” cu privire la
redeschiderea Kaesong

Coreea de Sud a trimis ieri propune-
rea sa „finalã” Coreei de Nord în vede-
rea negocierii redeschiderii complexu-
lui industrial intercoreean Kaesong,
închis unilateral de Phenian în aprilie.
Cele ºase runde de negocieri care au
avut loc în ultimele sãptãmâni la Kae-
song nu au permis deblocarea situaþiei.
Oferta sud-coreeanã a fost transmisã
prin intermediul satului de frontierã
Panmunjom, unde a fost semnat armisti-
þiul din 1953, care a pus capãt Rãzboiu-
lui Coreei. „Îndemnãm încã o datã Co-
reea de Nord sã facã alegerea bunã în
vederea normalizãrii (situaþiei la) Kae-
song ºi a relaþiilor intercoreene”, a subli-
niat Kim Hyung-suk, un purtãtor de cu-
vânt al Ministerului sud-coreean al
Unificãrii. În semn de bunãvoinþã, Seu-
lul a autorizat ieri trimiterea de materi-
al umanitar în Coreea de Nord. Cinci
asociaþii au primit aprobarea sã furni-
zeze medicamente, alimente ºi îmbrãcã-
minte pentru copii. Seulul a oferit toto-
datã echivalentul sumei de 4,5 milioane
de euro pentru proiecte destinate tot
copiilor, cu susþinerea UNICEF. Ploi
puternice au afectat Coreea de Nord în
ultimele sãptãmâni, provocând moar-
tea a aproximativ 20 de persoane ºi lã-
sând mii de persoane fãrã adãpost.
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii
zile de naºtere – Adrian
frate, Geta cumnatã ºi
copii Anca ºi Bogdan
ureazã doamnei ENUCA
LUDMILA din Craiova,
La mulþi ani, sãnãtate,
prosperitate ºi bucurii.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioasã
pânã în 45 ani pentru
îngrijire copii în Italia.
Ofer 500 Euro. Telefon:
0764/637.101.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei
bãtrâne. Telefon: 0749/
780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
ªCOALÃ de ºoferi, cate-
goriile A, B. Telefon: 0766/
516.737.
Economistã tin evidenþã
contabilitate. Telefon:
0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon: 0764/
447.730.
Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând 2 garsoniere etaj 1
comuna Stoina, judeþul Gorj.
Telefon: 0730/600.132
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.

Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Telefon:
0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular. Te-
lefon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, cart.
Rovine zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
Vând apartament 4 ca-
mere zonã ultracentralã.
Telefon: 0742/423.237.
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3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere, 4 bal-
coane, ultracentral. Tele-
fon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã cu mansardã,
la roºu, zona Preajba. Te-
lefon: 0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.

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

TERENURI
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
170 mp, central, stradal,
Craiova. Telefon: 0766/
516.737.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
TEREN 2500 mp cu liva-
dã ºi loc de casã, stradal
în localitatea Spineni - Balº.
Telefon: 0763/530.002.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. intra-
vilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.

Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finan-
telor Publice Dolj - Administraþia  Fi-
nanþelor Publice a  Municipiului Cra-
iova organizeazã licitaþie publica în
condiþiile precizate de O.G.nr.92/
2003 rep. privind Codul de procedu-
rã fiscalã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M. -
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam. 206  pentru debitorul: SC  MO-
TIVART X SRL Craiova, str. Dr. Vic-
tor Gomoiu, nr 25, bl K8, sc.1, ap.12,
bir. 3, jud. Dolj, cod identificare fisca-
la 17392359 in data de 12.08.2013, ora
11.00 pentru vanzarea bunurilor:
autoturism marca Jeep, tip Com-
mander, nr. inmatriculare DJ-99-MTV,
an fabricatie 2007, pret pornire licita-
tie 50.500 lei; autoturism marca Nis-
san, tip Primera, nr. inmatriculare DJ-
55-MTV, an fabricatie 2006, pret por-
nire licitatie 22.850 lei; autoturism
marca Daewoo, tip Cielo, nr. inmatri-
culare DJ-22-MTV, an fabricatie 1995,
pret pornire licitatie 2.100 lei. Ampla-
sare: sediul societatii. Preþurile nu in-
clud TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.F.P.M. - Craiova înainte de data sta-
bilita pentru vânzare, mentionata mai
sus. Invitãm pe cei interesaþi in cum-
pãrarea bunurilor sã se prezinte la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitaþiei urmãtoa-
rele documente: oferta  de  cumpã-
rare; dovada plaþii taxei de participa-
re sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã,ta-
xa de participare reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plã-
teºte în lei, în contul IBAN  RO3-
2TREZ 291.50.67XXX005065, cod fis-
cal 4416952 deschis la Trezoreria
A.F.P.M.-Craiova; împuternicirea per-
soanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþi-

Anunþul tãu!
onalitate românã,copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine,actul de înmatriculare tra-
dus in limba românã; pentru per-
soanele fizice strãine,copie de pe
paºaport; pentru persoanele fizice
române , copie de pe actul de iden-
titate; dovada emisã de organele fis-
cale cã nu au obligaþii fiscale restan-
te faþã de acestea (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând  sã se prezin-
te la datele stabilite pentru  vânzare
si la locul fixat in acest scop. Împo-
triva prezentului înscris, cel intere-
sat  poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competen-
tã în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoºtiinþã, în con-
formitate cu prevederile art.172-173
din OG nr. 92/2003, republicatã cu
modificãrile si completãrile ulterioa-
re. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior pre-
þului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face în
favoarea participantului care a ofe-
rit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la li-
citaþie, celui care a refuzat încheie-
rea procesului-verbal de adjudeca-
re, precum ºi adjudecatarului care
nu a platit preþul. Potivit dispozitii-
lor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003, rep, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, cand urmeaza sa se
ia masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informatii suplimentare va
puteþi adresa A.F.P.M.-Craiova, str.
Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207.

Primãria Malu Mare – Dolj, or-
ganizeazã concurs (examen) la se-
diul Primãriei din Malu Mare, str.
Primãriei, nr. 7, jud. Dolj, în data
de 11 Septembrie 2013, ora 10.00
proba scrisã, ºi în data de 13 Sep-
tembrie 2013 ora 14.00, inter-
viul, pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi vacante în cadrul Cen-
trului Social „Sf. Andrei comuna
Malu Mare: 1 post medic, 3
posturi asistent medical, 1 post
infirmierã ºi 1 post bucãtar.

Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 13 August 2013
ora 16.00 la sediul Primãriei Malu
Mare- Dolj.

Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei Malu
Mare – Dolj sau la telefon: 0251/
446.145.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Vând teren Preajba 900
mp. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, pozi-
þie excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Tele-
fon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Peli-
nului), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641; 0723/
591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.

Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova
– cedez 4500mp pentru
renovarea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti  (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat
2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B din
2001 16, benzinã, GPL,
2500 euro. Telefon: 0765/
076.103.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996,
aer condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.

Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând grâu 10 lei baniþa.
Telefon: 0762/933.364.
Vând pui Ciobãneºti Miori-
tici. Telefon: 0728/896.048.
Ofertã specialã - Vând þiglã
ELPRECO 500 de bucãþi.
Telefon: 0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat, sti-
cle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon: 0751/403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863. 0765/
027.337.

Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþio-
nal 541. Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri alumi-
niu nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat rufe,
pompã defectã 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). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn masiv,
triploc 5 aþe ºi uberdek Ri-
moldi. Telefon: 0757/
072.050.

Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, ma-
ºinã de cusut, plãci muzi-
cã popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã auto-
mobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice – cu
4-5 rame cu puiet. Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
CASE

CUMPÃR casã, Craiova
în oraº. Telefon: 0755/
030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã,zonã cu vad. Te-
lefon. 0761/ 665.763.
Primesc fatã  în gazdã. Te-
lefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, semimo-
bilat. Telefon: 0744/
563.822.

Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constata-
tor pentru IS COSTEL II, cu
seria 12878/ 21.02.2011.
Se declarã nul.

ANUNT LICITATIE

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2, jude-
tul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro or-
ganizeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica si a HG 168/2007 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza art. 123 din Legea
215/2001 republicata licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 20
ani a suprafetei de 42000 mp din care luciu de apa 35000 mp situata in comuna
Leu, sat Leu aflata in domeniul privat al comunei Leu.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 42000 mp din care luciu de apa
35000 mp situata in comuna Leu, T 110 P 971 aflata in domeniul privat.

Pot participa la licitatie: persoane juridice, persoane fizice care fac dovada
achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, garantiei de participare in
suma de 5% din valoarea imobilului, achitarii contravalorii caietului de sarcini
in suma de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul Pri-
mariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor 14.08.2013.
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data de 27

august 2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii, adresa, nr. de

telefon al ofertantului.
Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata

de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor
c)  acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in data de

28 august 2013 ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de conce-

sionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, Craiova.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu, comparti-
mentul secretariat sau telefon: 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutitiile abilitate in vederea publicarii:
17 iulie 2013.
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Ieri dimineaþã Steaua a plecat spre
Tbilisi, unde în aceastã searã va sus-
þine prima manºã a turului III prelimi-
nar al Ligii Campionilor (penultimul
pas pânã la grupe), în compania gru-
zinilor de la Dinamo Tbilisi.

Prin amânarea partidei de campio-
nat cu Astra, tehnicianul „militarilor”,
Laurenþiu Reghecampf, a avut la dis-
poziþie o sãptãmânã pentru a pregãti
acest joc ºi, în mare, conform infor-
maþiilor venite ieri, s-ar fi decis asu-
pra formulei pe care o va folosi.

Astfel, faþã de meciul de sãptã-
mâna trecutã de la Skopje (2-1 cu
Vardar, dupã 3-0 în tur), în primul 11
al Stelei vor reveni Chiricheº, recu-
perat dupã accidentarea suferitã la
încãlzirea meciului din prima etapã cu
Ceahlãul, ºi Tãnase, menajat în capi-
tala Macedoniei.

Cum Nicuºor Stanciu pare sã-i fi
luat faþa lui Gabriel Iancu, în picioare
stând evoluþia excelentã a ex-vaslu-
ianului la Skopje, singura dilemã a
lui Reghe e pe cine va trimite din pri-
mul minut în atac, ori pe Piovaccari,

Tot astãzi
ªahtior Karagandy (Kaz) –

Skenderbeu Korce (Alb)

Austria Viena (Aus) – FH
Hafnarfjardar (Isl)

Nomme Kalju (Est) –
Viktoria Plzen (Ceh)

FC Basel (Elv) – Maccabi
Tel Aviv (Isr)

FC Nordsjaelland (Dan) –
Zenit St. Petersburg (Rus)

PAOK Salonic (Gre) –
Metalist Harkov (Ucr)

Dinamo Zagreb (Cro) –
Sheriff Tiraspol (Mol)

PSV Eindhoven (Ola) –
Zulte Waragem (Bel)

Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv)

Mâine
APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor (Slv)

Molde FK (Nor) – Legia Varºovia (Pol)

Ludogorets Razgrad (Bul) – Partizan Belgrad (Srb)

FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur)

Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue)

Returul acestor jocuri este programat în 6/7 august.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Reghe & co., în misiune în Georgia
Dinamo Tbilisi – Steaua, astãzi, ora 19:00, Digi 1

Reprezentativa Statelor Unite ale Americii a câºtigat
pentru a cincea oarã Gold Cup, competiþie ce adunã la
start echipe din zona Concacaf (America de Nord, Cen-
tralã ºi Caraibe), dupã ce a învins, ieri noapte, la Chicago,
cu scorul de 1-0, selecþionata statului Panama.

În prezenþa a 58.000 de spectatori, unicul gol al dispu-
tei de pe “Soldier Field” a fost marcat de echipierul en-
glezilor de la Stoke City, Brek Shea, în minutul 69.

Selecþionerul yankeilor, germanul Jurgen Klinsmann,
a urmãrit partida din tribunã, el fiind eliminat în semifina-
la cu Honduras (3-1).

SUA îºi mai adjudecase titlul continental în 1991, 2002,
2005 ºi 2007. În 2005 chiar în dauna Panama, 3-1 la lovitu-
rile de departajare.

Formaþia Statelor Unite ale Americii va juca un meci de
baraj cu învingãtoarea ediþiei din 2015 a Gold Cup pentru
a se stabili reprezentanta Concacaf la Cupa Confederaþii-
lor din 2017, din Rusia.

SUA a triumfat pentru a cincea oarã la Gold Cup

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga Campionilor: Dinamo Tbilisi –

Steaua.
Digi Sport 2
1:30 – Jocurile Mondiale pentru sporturi neolimpice  (Cali/

Columbia).
Dolce Sport 1
Campionatul Mondial de Nataþie de la Barcelona (Spania)

– 16:30,  18:00, 22:45 – POLO, sferturi de finalã: Grecia –
Ungaria, Croaþia – Australia, Spania – Italia.

Dolce Sport 2
CM de Nataþie: 17:00 – SÃRITURI ÎN APÃ, 19:00 –

Dacã la nivel mondial îºi împarte constant
trofeele cu SUA, mai nou apãrând ºi Japonia, la
nivel european Germania e aproape imposibil de
învins. Chiar ºi când joacã mai slab decât oponen-
ta! Aºa s-a întâmplat duminicã, contra Norvegiei, în
finala de Stockhom (Suedia), unde Germania a
cucerit al 8-lea titlu dintr-un total de 11, ultimele 6
consecutive.

Într-un meci arbitrat de românca Cristina Dorcio-
man ºi în care nordicele au ratat douã lovituri de
pedeapsã, ambele apãrate de goalkeeperul Angerer,
(Ronning ’29, Gulbrandsen ‘61), scorul a fost 1-0,
graþie reuºitei semnate de rezerva Anja Mittag, în
minutul 49. Dublã campioanã europeanã, Norvegia
a avut ºi un gol anulat corect, pe motiv de ofsaid.

A pus monopol pe trofeu!

Germania îºi continuã dominaþia în fotbalul feminin continental

ÎNOT, 21:15 – POLO, sferturi de finalã: Serbia – Muntenegru.
Sport.ro
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Lechia – FC Barcelona.
TVR 2
19:00 – NATAÞIE – CM de la Barcelona.
Eurosport
CM de Nataþie: 11:00 – ÎNOT, 17:00 – SÃRITURI ÎN

APÃ, 18:00 – POLO, sferturi: Croaþia – Australia, 19:00 –
ÎNOT, 21:15, 22:45 – POLO, sferturi: Serbia – Muntenegru,
Spania – Italia.

Eurosport 2
18:30 – CICLISM – Turul Poloniei.

Oþelul 2 2 0 0 3-1 6
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Ceahlãul 2 1 0 1 4-2 3
Pandurii 1 1 0 0 3-1 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Sãgeata 1 1 0 0 1-0 3
1Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
FC Vaslui 2 1 0 1 2-3 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Rapid 2 0 1 1 2-3 1
Viitorul 2 0 1 1 1-5 1
Braºov 1 0 0 1 1-3 0
Mediaº 2 0 0 2 1-3 0
„U” Cluj 2 0 0 2 1-3 0
Corona 2 0 0 2 0-4 0
Runda viitoare (2-5 august): “U” Cluj – Ceahlãul, Botoºani – Nãvo-

dari, Steaua – Rapid, Corona – Astra, Petrolul – Braºov, Pandurii – Oþe-
lul, Poli – Mediaº, Viitorul – Dinamo, Vaslui – CFR Cluj.

ori pe Nikolici. S-ar putea sã iese în-
vingãtor primul, dat fiind faptul cã a
deschis scorul în returul cu Vardar.

Reamintim, Dinamo Tbilisi, forma-
þie antrenatã de fostul tehnician al Ti-
miºoarei ºi CFR-ului, cehul Duºan
Uhrin jr., a trecut în turul II de feroiezii
de la EB/Streymur, cu scorul general
de 9-2, 6-1 (a) ºi 3-1 (d). Principalul
pericol pentru Steaua vine din partea
spaniolului Xisco Munoz, golgeteru-

lui ediþiei trecute a campionatului
Georgiei, cu 17 reuºite. Acesta nu are
însã deloc amintiri plãcute legate de
Steaua, gãsindu-se atât în lotul Va-
lenciei, cât ºi în al lui Betis, formaþii
eliminate în trecut de roº-albaºtrii.

Echipa probabilã a Stelei: Tãtã-
ruºanu – Georgievski, Szukala, Chi-
richeº, Latovlevici – Pintilii, Bourcea-
nu – Ad. Popa, N. Stanciu, Cr. Tãna-
se – Piovaccari.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Liga I - Etapa a II-a
Gaz Metan Mediaº – FC Botoºani 1-2

Au marcat: Llulaku 54 / Cârjan 15, Hadnagy 75.

Ceahlãul – Corona Braºov 3-0

Au marcat: Achim 3, Golubovic 70, A. Marc 87.

Oþelul Galaþi – „U” Cluj 2-1

Au marcat: Neagu 73, Marquinhos 87 / Cristocea 2.

CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara 2-2

Au marcat: Cadu 57, Deac 80 / S. Szekely 7, 69.

Rapid – Viitorul 1-1

Au marcat: C. Pãun 41 / Benzar 10.

Dinamo – FC Vaslui 2-0

Au marcat: D. Rotariu 57, C. Matei 90 – pen.

Meciurile FC Braºov – Sãgeata Nãvodari ºi Petrolul – Pandurii s-au

jucat asearã.

Meciul Astra Giurgiu – Steaua a fost amânat.
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sport

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)

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Eric
Lincar, şi directorul sportiv Zeno Bundea au
răspuns întrebărilor presei la conferinţa de
presă organizată la Zlatibor, unde alb-albaş-
trii se află în cantonament. Lincar a analizat
perioada de pregătire de până acum şi s-a
declarat mulţumit de stadiul în care se află
echipa: „Totul decurge conform planului,
condiţiile de pregătire sunt foarte bune, bă-
ieţii au răspuns bine atât la antrenamentele
fizice, cât şi la cele tactice. Celor două me-
ciuri amicale din ţară nu le-am supus anali-
zei, însă de meciurile din Serbia sunt mulţu-
mit. Am avut posesie bună, deşi încă ne lip-
seşte totuşi clarviziunea pe faza de atac, mai
avem probleme la construcţie, însă acestea
se pot rezolva. Am jucat împotriva lui Bu-
ducnost Podgorica, o echipă cu nume din
Muntenegru şi am oferit o replică bună, am
avut 4-5 situaţii de marca, deşi am pierdut
din cauza unui penalty acordat în mod hilar.
Mi-am propus ca în Serbia toţi jucătorii să
aibă şansa de a evolua măcar 45 de minute
pe meci, la fel şi în amicalele de acasă. Voi

Echipa de handbal feminin SCM Craiova va
disputa pe teren propriu primul meci din noua
ediţie a Ligii Naţionale. În etapa programată pe
5 septembrie, echipa pregătită de Carmen Ama-
riei va întâlni pe HC Zalău, formaţia selecţione-
rului Gheorghe Tadici. Interesant este că pri-
mul meci al handbalistelor craiovene în noua
Sală Polivalentă a fost tot cu HC Zalău, care s-
a impus atunci. Următoarele jocuri ale SCM-
ului în turul Ligii Naţionale vor fi, în ordine, cu:
Corona Braşov (d), Cetate Deva (a), Jolidon
Cluj (a), Dunărea Brăila (d), Neptun Constanţa
(a), HCM Vâlcea (d), CSM Ploieşti (a), HCM
Baia Mare (d), CSM Bucureşti (a), HCM Ro-
man (d). Din sezonul 2013-2014, sistemul com-
petiţional a fost schimbat, urmând ca după se-
zonul regulat să aibă loc fazele eliminatorii, cu
play-off şi play-out.

Lincar: „Vom juca ofensiv,
în spirit oltenesc”
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Antrenorul Craiovei a vorbit despre stadiul
în care se află echipa şi obiectivele acesteia

încerca să cristalizez un prim unsprezece,
dar iau în calcul în continuare completarea
lotului cu alţi jucători. ”

Problema principală –
lipsa de omogenitate

Despre obiectivele pe termen scurt şi me-
diu, antrenorul Craiovei a comentat: „Sun-
tem în discuţii pentru aducerea unor fotba-
lişti, unii chiar cu nume. E totuşi dificil să
aduci în Liga a II-a jucători cu cotă, ţinând
cont de nivelul la care evoluăm şi de limitele
salariale. Mizăm mult pe tineri de perspecti-
vă, care pot creşte. Trebuie să omogenizăm
acest lot destul de repede, mulţi dintre jucă-
tori acum s-au cunoscut, dar am ţinut să
aduc la echipă fotbalişti de caracter şi care
să fi evoluat constant în ultimul an, cel puţin
la Liga a II-a, unii chiar care au cochetat cu
echipe din primul eşalon. Nu m-am ocupat
personal de transferuri, deşi am fost sunat
de mulţi jucători, unii chiar s-au prezentat la
Mogoşoaia cu intenţia de a da probe de joc.

Avem un buget consistent, dar asta nu
înseamnă că acesta va fi canalizat doar pe
salarii, avem şi alte probleme de rezolvat,
cantonamente, probleme de logistică, medi-
camentaţie, etc. Totuşi, vor fi bonusuri im-
portante de performanţă. Avem şi 6-7 olteni
în echipă, mi-aş fi dorit şi mai mulţi, fiindcă
îmi place spiritul oltenesc, însă fenomenul
practic nu a existat în Craiova în ultimii doi
ani, singura echipă fiind Apă Craiova, în Liga
a III-a. E greu să-i aduci pe cei care au ajuns
la un nivel ridicat, cel puţin acum, în Liga a
II-a”.

„Nu sunt un antrenor
copy-paste, am
propriul stil”

Tehnicianul şi-a expus şi filosofia de an-
trenor: „Majoritatea antrenorilor m-au influ-
enţat, dar îmi place să cred că am propriul
stil, nu sunt un antrenor copy-paste. Trebu-
ie să ai personalitatea ta, modul tău de a privi
fotbalul, iar dacă vrei să ai succes trebuie să
vii mereu cu ceva nou. Au apărut şi la noi
mulţi antrenori tineri, lideri fiind Reghecampf
şi Contra, avem şi modelul portughez, cu
Villas Boas, care a câştigat un trofeu euro-
pean la 33 de ani. În fotbalul actual nu nea-
părat experienţa este determinantă, deşi nu
este nici de neglijat”

Despre impactul echipei şi al său perso-
nal cu suporterii din Bănie, Lincar a preci-
zat: „Nu cred că voi avea probleme de adap-
tare sau de acceptare şi partea craiovenilor.
Am jucat la Steaua, dar am fost aproape de
a ajunge şi la Craiova, pe vremea când Mir-
cea Rednic era antrenor aici. Mi-ar fi plăcut
să am de partea mea atmosfera din Bănie,
una specială, am admirat-o şi pe vremea când

eram adversar al Ştiinţei. Totuşi, vorbim
despre două cariere diferite, iar Craiova este
prima echipă mare din cariera mea. Nu aş
avea vreo problemă să antrenez orice echi-
pă, cu excepţia lui Dinamo, nu sunt compa-
tibil cu acest club”. Lincar a promis că echipa
va etala un fotbal plăcut în cel mai scurt timp:
„Vom juca ofensiv, Craiova a fost tot timpul
o echipă care s-a impus, care nu a acceptat
dominarea, a avut un stil ofeinsivă, specta-
culos, doar astfel poţi avea fanii aproape”.

Bundea: „Vrem
suporterii aproape!”

Orădean ca şi Lincar, Zeno Bundea este
obişnuit cu atmosfera din Bănie, evoluând
acum 10 pentru Universitatea, el, alături de
alţi olteni din echipă, având misiunea de a le
oferi amănunte celorlalţi jucători despre ceea
ce înseamnă Craiova: „Vreau să le transmit
suporterilor că îi vrem alături prec um în
perioada când eram jucător la Craiova şi vor
avea ce vedea. Le-am spus şi jucătorilor ce
înseamnă Craiova, ce înseamnă suporterii
Ştiinţei. Sunt plăcut surprins de modul cum
au recţionat jucătorii, au demonstrat deja că
au caracter. Nu ne interesează ce se întâm-
plă la un alt club, indiferent că este din Cra-
iova sau nu, noi ne vom concentra pe rezul-
tatele noastre, pe jocul nostru, care sperăm
să satisfacă suporterii”. Bundea a menţionat
şi principalele contracandidate la promova-
rea în Liga I: „Sunt convins că vom avea
rivale puternice în lupta pentru promovare,
Tg. Mureş este echipă care şi-a propus pro-
movarea, la fel Damila Măciuca - actuala
CSM Rm. Vâlcea, dar şi Gloria Bistriţa, care
are aproape acelaşi lot din Liga I, poate chiar
FC Bihor, deşi şi ei sunt în căutări”.

În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean
Dolj s-a aprobat asocierea Clubului Sportiv
Ştiinţa “U” Craiova cu CS Universitatea Cra-
iova, astfel încât grupele de juniori ale Con-
siliului Judeţean vor evolua din sezonul vii-
tor pentru clubul la care este implicată şi
Primăria Craiovei. Din cei 36 de membri
prezenţi la şedinţă, 29 au votat pentru aso-

CJ Dolj a votat asocierea cu CS Universitatea Craiova
ciere, abţinându-se doar reprezentanţii PDL.
„Ani de zile, craiovenii nu au ştiut ce co-
moară are Consiliul Judeţean. A fost o deci-
zie dureroasă, aceea de a alege între două
echipe, dar municipalitatea ne-a cerut aju-
torul. Ne-am fi dorit o singură echipă şi sper
ca până la finalul acestui an să se aleagă cea
care cu adevărat să reprezinte judeţul Dolj”

a declarat Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj.
„CS Universitatea este un club care continuă
tradiţia Craiovei Maxima, care ne-a încântat
în anii 80 şi la începutul anilor 90. Este un
proiect frumos şi de viitor, cu care sperăm
să promovăm în prima ligă şi peste câţiva ani
să câştigăm campionatul”, a spus directorul
CS Ştiinţa “U” Craiova, Bogdan Pâncu.

Hadbal (f) Duel Amariei-Tadici, în debutul Ligii Naţionale


