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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nevastã-mea Popescule,
parcã e leoaicã atunci când îmi
ia leii.
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CERECERECERECERECEREALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJ
cumpãrã din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAÞIE

Livrat la silozurile ºi bazele sale din judeþul Dolj:

-Siloz Banu Mãrãcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moþãþei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Bãileºti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portãreºti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreþ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeºti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaºi: 0251.447.562
-Baza Dãbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaþii suplimentare puteþi obþine la Direcþia Contractãri:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuþ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Criºan Alin 0736.202.112

Biografia ºoc a jurnalistu-
lui american Christopher An-
dersen evidenþiazã faþetele,
pânã acum neexplorate, ale
miticului cuplu Kennedy. De-
spre Jackie se spune cã ºtia
tot. De Jacqueline Lee Bou-
vier Kennedy, soþia celui de-
al 35-lea preºedinte, este vor-
ba. Fosta Primã Doamnã, în
timpul preºedinþiei soþului
ei, John F. Kennedy, din 1961
pânã la asasinarea din 1963.
Cel mai tânãr preºedinte al
Americii. La numai 43 de ani.

Ca în fiecare varã, autoritãþi-
le atrag atenþia asupra riscurilor
la care se expun toþi cei care
aleg sã se rãcoreascã în locurile
de scãldat neamenajate. Repre-
zentanþii Administraþiei Bazinale de Apã Jiu Craiova aten-
þioneazã, de altfel, încã o datã, cã este interzisã îmbãie-
rea în apele curgãtoare, acestea neîndeplinind condiþiile
pentru a fi folosite în acest scop.
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Site-ul Cryptome.org a publicat o listã de þãri
ºi un planiglob pe care sunt marcate puncte roºii
despre care afirmã cã „ar putea fi locuri sim-
bolice sau ar putea indica (existenþa) unor ser-
vere X-Keyscore (n.r. – un program secret de
spionaj al SUA dezvãluit recent de fostul con-
sultant NSA Edward Snowden) aparþinând NSA
la ambasade ale Statelor Unite”, inclusiv în Ro-
mânia. Potrivit site-ului, care nu
precizeazã vreo sursã, deºi unele lo-
curi în care se aflã servere sunt cu-
noscute ca „staþii de spionaj NSA-
Echeleon în cadrul Five-Eyes - Sta-
tele Unite, Marea Britanie, Canada,
Australia ºi Noua Zeelandã -, multe
dintre locurile serverelor sunt mar-
cate în capitalele acestor state sau
în apropiere de capitale”. Site-ul
considerã o „surprizã” punctul de
la Moscova ºi noteazã cã alt punct
apare în partea centralã din sudul
Chinei, departe de Beijing, apreci-
ind cã ar fi un „server clandestin”.
De asemenea, site-ul evidenþiazã cã
staþia Agenþiei Naþionale de Securi-
tate (NSA) a SUA din Hawaii, unde a lucrat
Edward Snowden, nu apare pe hartã. Pe plani-
glob sunt marcate aproximativ 85 de puncte în
care s-ar afla „aproximativ 150 de situri”, 25
de puncte aflându-se pe coastele Antarcticii.

Puncte roºii apar, de asemenea, în 51 de þãri.
Cea mai densã concentrare este în Europa,
Orientul Mijlociu, Asia de Sud ºi America Cen-
tralã, observã site-ul, care subliniazã cã „nici
unul nu apare în zone ca Norvegia, Suedia, Is-
landa, Canada, în cea mai mare parte din Ame-
rica de Sud, Pacific ºi insulele din Atlantic”.
Cryptome.org considerã cã „ar fi logic ca Agen-

þia Naþionalã americanã pentru Securitate (NSA)
sã utilizeze ambasadele americane ca pe avan-
posturi pentru colectarea (datelor) comunica-
þiilor locale cu ajutorul X-Keyscore”, notând cã
ambasadele au fost folosite pentru „întregul

spectru al spionajului, în toate formele ºi de-
ghizãrile sale, militar, politic, economic, social”
ºi conchizând cã „adãugarea aspectului ciber-
netic era inevitabilã”. Site-ul argumenteazã cã
ambasadele deþin reþele multiple de comunica-
re, de la cele mai de jos nivele de securitate,
pânã la cele mai înalte. Aceeaºi sursã adaugã cã
alte noi dezvãluiri de documente provenind de

la Edward Snowden ar putea sã de-
scrie cum este realizat acest lucru de
cãtre personal, reþele ºi arhitectura
serverelor de date, nu doar prin pro-
gramele PRISM ºi X-Keyscore. Cryp-
tome.org este o bibliotecã digitalã pen-
tru gãzduire, creatã în 1996 de cãtre
cercetãtori americani independenþi ºi
arhitecþii John Young ºi Deborah Nat-
sios. Biblioteca funcþioneazã ca loc de
stocare a unor informaþii despre liber-
tatea de exprimare, criptografie, spio-
naj ºi supraveghere. Cryptome îºi asu-
mã ca misiune, pe site, „sã primeas-
cã spre publicare documente care
sunt interzise de guverne în întreaga
lume, în particular materiale despre

libertatea de exprimare, confidenþialitate, crip-
tologie, tehnologii cu dublã utilizare, securita-
tea naþionalã, informaþii (secrete) ºi guvernanþã
secretã - documente declasificate, secrete ºi cla-
sificate - dar nu se limiteazã doar la acestea”.
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Anchetã la Jilava, dupã ce
Becali a gãsit 1.000 de euro
în buzunarul unor pantaloni

Penitenciarul Jilava a început
o anchetã internã, dupã ce Gigi
Becali a anunþat cã a gãsit în
buzunarul unei perechi de
pantaloni 1.000 de euro, bani pe
care i-a predat agentului suprave-
ghetor. Potrivit unor surse din
Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, Becali a anunþat
agentul supraveghetor al secþiei
de deþinere, în 1 august, cã într-o
pereche de pantaloni a gãsit douã
bancnote de câte 500 de euro. În
urma sesizãrii a fost întocmit un
raport de eveniment, iar la nivelul
Penitenciarului Jilava a fost
declanºatã o anchetã internã,
pentru a se stabili cum au ajuns
banii în buzunarul pantalonilor
lui Gigi Becali.
 Poºta vrea sã introducã
servicii financiar-bancare ºi
sistemul de francizã pentru
oficii poºtale

Poºta Românã vrea sã-ºi
extindã portofoliul prin introduce-
rea de servicii financiar-bancare,
urmând sã prezinte proiectul, în
perioada 6 august-6 septembrie,
bãncilor interesate. De asemenea,
compania va introduce, începând
cu ultimul trimestru al acestui an,
sistemul de francizã poºtalã, prin
care persoanele fizice sau juridice
interesate vor putea furniza
servicii de profil sub brandul
Poºta Românã. Compania va
furniza Regiei Autonome Adminis-
traþia Patrimoniului Protocolului
de Stat, în urmãtorii patru ani,
servicii de curierat pentru livrarea
permiselor de conducere ºi a
certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor la domiciliul solici-
tanþilor. Contractul este de 32,1
milioane lei cu TVA.

Partidul Miºcarea Popularã
(PMP), anunþat ca fiind o Albã
ca Zãpada în politicã ºi al cãrui
semn electoral este mãrul, a fã-
cut deja douã mutãri. Prima: i-a
fãcut loc, prin statut, fundaþiei
omonime, în care preºedintele
Traian Bãsescu va intra dupã în-
cheierea mandatului, la masa de-
ciziilor din partid. A doua: ºi-a
închiriat un sediu, pânã în 2018,
chiar peste drum de Palatul Co-
troceni, o casã cu cinci camere
ºi curte. Susþinãtorii noului par-
tid prezidenþial provin cu precã-
dere din judeþele în care PDL are,
în ultima perioadã, tot mai mulþi

Part idu l  Miºcarea  Popularã
º i-a  luat  sediu  peste  drum

de Pa latu l  Cot rocen i
Europarlamentarul Adrian

Severin a venit, ieri, la DNA
pentru a-i fi prezentat materialul
de urmãrire penalã în dosarul în
care este acuzat de luare de mitã,
trafic de influenþã, ºi folosire sau
prezentare de documente ori
declaraþii false, inexacte sau
incomplete. La intrarea în sediul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), unde a stat 4 ore, Severin
a declarat cã nu are mari speranþe
în cazul acestui dosar ºi cã este
vorba despre o înscenare,
motivatã de faptul cã el reprezintã
un pion important în politica
externã. Întrebat dacã se pune
problema demisiei sale din
legislativul european, Severin a
rãspuns: „De ce sã mã gândesc la
demisie? Sub nici o formã nu se
pune problema de demisie, pentru
cã, indiferent de ceea ce se va
întâmpla în continuare, eu mã
simt cu conºtiinþa absolut împã-
catã. Nu e o faptã spontanã pe
care cineva a descoperit-o, ci este
una provocatã sau încercarea de
a se provoca o faptã. Oamenii
aceia au venit în intenþia de a ne
determina pe unii sau pe alþii sã
facem anumite lucruri care nu
sunt în regulã ºi mai ales din
intenþia de a demonstra la sfârºit
cã noi am fãcut ceea ce nu era în
regulã”. Conform Ordonanþei de
începere a urmãririi penale
întocmitã de procurori, în
perioada 2007 - 2010, Adrian
Severin „a folosit ºi a prezentat în
Parlamentul European documen-
te, declaraþii false sau inexacte,

Severin: Sub nici  o formã nu
se pune problema demisiei
din Par lamentul  European

contrar reglementãrilor legale (art.
43 din Normele de aplicare a
Statutului deputaþilor în Parlamen-
tul European - Decizia Biroului din
19 mai 2008 ºi 9 iulie 2008)”.
Documentele prezentate se referã
la o serie de contracte de consul-
tanþã încheiate cu ºase societãþi
comerciale româneºti, „înfiinþate
cu scopul de a justifica prestãri de
servicii fictive, prin intermediul
respectivelor contracte de
consultanþã”, au arãtat procurorii
DNA. „În felul acesta, învinuitul
Severin Adrian a înlesnit unor
persoane apropiate obþinerea pe
nedrept a sumei de 436.663 euro
din bugetul Parlamentului Euro-
pean”, potrivit procurorilor. În
primãvara 2011, reporterii de la
„Sunday Times” au înregistrat o
discuþie cu europarlamentarul
român, în biroul acestuia de la
Strasbourg, material video-audio în
care Severin vorbeºte despre
demersurile fãcute pentru introdu-
cerea unui amendament la o
directivã europeanã. Reporterii
ziarului britanic le-au propus mai
multor deputaþi - un român, un
sloven ºi un austriac - sã le
plãteascã 100.000 de euro în
schimbul unor amendamente a
cãror adoptare ar putea-o obþine.
Cei trei deputaþi au acceptat, relata
atunci AFP. Severin a trimis un e-
mail falºilor lobbyiºti, afirmând:
„Doar ca sã ºtiþi cã amendamentul
pe care îl vreþi a fost depus la
timp”. La scurt timp, el a trimis ºi
o facturã de 12.000 de euro pentru
„servicii de consiliere”.

Vicepreºedintele PDL Ioan Oltean considerã cã nu i se poate reproºa
concret Elenei Udrea o anumitã activitate opozabilã PDL. „Am sã fiu
foarte sincer: nu putem, cel puþin la vedere, în planul concret, sã-i repro-
ºãm doamnei Udrea o anumitã activitate care sã fie opozabilã PDL. Sunt
diverse speculaþii fãcute de unii ºi de alþii, dar noi nu putem sã luãm
decizii pe speculaþii, nu putem lua decizii pe vorbe aruncate la întâmplare
de unii sau de alþii. E nevoie de o discuþie foarte serioasã între Elena
Udrea ºi Vasile Blaga, pentru a clarifica suspiciunile ºi speculaþiile fãcute
poate de unii cu rea intenþie. Sper ca Udrea sã fie devotatã PDL ºi sã
rãmânã în partid”, a declarat Ioan Oltean la RFI. El spune cã la ºedinþa de
luni a conducerii PDL s-a discutat despre faptul cã „nu poþi sã desfãºori
o activitate politicã în interiorul Partidului Democrat Liberal ºi în acelaºi
timp sã visezi cã ai fi ºi membru al Miºcãrii Populare”. Întrebat ce riscã
Elena Udrea, el a rãspuns: „Eu sper sã nu riºte nimic. Eu sper ca doamna
Udrea sã aibã comportamentul unui membru de partid devotat Partidului
Democrat Liberal, membru de partid care sã nu aibã nici în clin, nici în
mânecã cu activitatea unui alt partid, fie cã se cheamã Miºcarea Popularã
sau Forþa Civicã sau oricum altcumva”.

Oltean: Nu putem sã-i reproºãm
concret Elenei Udrea o anumitã

activitate opozabilã PDL

disidenþi, de la primari la lideri de
filiale sau în care actualii consi-
lieri de la Palatul Cotroceni au
legãturi puternice. În top 3 se aflã
Constanþa, Galaþi ºi Olt. Urmea-
zã Arad, Dâmboviþa, Neamþ, Argeº,
dar ºi judeþe în care PDL-iºtii ar
putea avea surprize în perioada
urmãtoare: Dolj, Bistriþa-Nãsãud,
Suceava, Braºov, scrie gandul.in-
fo.  „N-am nici primari care sã ple-
ce, nici nu ºtiu de membri care sã
fi semnat. Cu toate eforturile mele,
n-am gãsit pe nimeni pânã acum,
nu-mi explic”, a declarat europar-
lamentarul Marian Jean Marines-
cu, liderul PDL Dolj.
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Totul a pornit de la un
proiect de hotãrâre prin care
Primãria Craiova se pregãteº-
te sã cumpere douã terenuri în

cartierul Brazda lui Novac.
Amândouã aparþin craiovea-
nului Nicolae Nuþã, care le-a
obþinut în 2007, când prefectul
judeþului era Silviu Dumitru.
Imediat dupã ce a devenit
proprietar în acte, craioveanul
le-a înscris în cartea funciarã
ºi a solicitat certificate de
nomenclaturã stradalã de la
Primãria Craiova. Arhitectul
de atunci al municpiului,
Mihaela Al-Bashtawi, i-a
eliberat proprietarului douã
certificate, unul pentru o
suprafaþã de 490 de metri
pãtraþi, situatã pe strada
„Nicolae Magereanu”, la nr.
16 (lângã blocul G4), ºi
celãlalt pentru o suprafaþã de
75 de metri pãtraþi, care se
aflã pe aceeaºi stradã, dar la
nr. 17 (lângã blocul D27).
Cele douã bucãþi de terenuri
dintre blocuri sunt
acum achiziþionate de
Primãria Craiova
care intenþioneazã sã
construiascã aici
locuri de parcare.

Recordul lui Cherciu

Consilierului PDL,
Dan Cherciu i s-a
pãrut ciudat faptul cã
proprietarul în cauzã
a depus oferta de
vânzare la Primãria
Craiova într-o zi, iar a
doua zi tranzacþia
dintre el ºi municipali-
tate se transformase
deja într-un proiect
de hotãrâre. „Astãzi
asistãm la un record

mondial. Cererea prin care
respectivul proprietar îºi face
cunoscutã intenþia de a vinde
terenul este depusã pe data de

30 iulie. Pe data de 31 iulie, la
mai puþin de 24 de ore, ordi-
nea de zi a acestei ºedinþe
extraordinare include ºi acest
proiect. În condiþiile în care
ºtim cã existã zeci de astfel de
oferte pe care cetãþenii care
au fost puºi în proprietate cu
terenuri pe care nu se poate
construi au fãcut ofertã de
vânzare cãtre Primãrie. Mã
întreb care este urgenþa, care
este criteriul pe care a fost
selectatã una din aceste zeci
de cereri într-un timp mai
scurt de 24 de ore?”, a ridicat
problema Dan Cherciu.

Motivul: locatarii urãsc
parcãrile cu gropi

Viceprimarul Craiovei,
Cristina Calangiu a explicat cã
proprietarul Nicolae Nuþã a

mai depus o cerere în acest
sens în urmã cu un an de zile.
Tranzacþia a devenit însã
tentantã pentru Primãria

Craiova abia anul
acesta dupã ce munici-
palitatea ºi-a propus sã
rezolve toatã infras-
tructura cartierului
Brazda lui Novac din
punct de vedere al
parcãrilor ºi locurilor
de joacã. „În perioada
în care s-au fãcut
lucrãri de reabilitare,
am bãtut la pas toatã
Brazda ºi am identifi-
cat nu douã, ci mai
multe terenuri. Dar noi
nu putem amenaja
acolo pentru cã nu sunt
proprietatea noastrã.
Sunt sub formã de
gropi, dar funcþioneazã
ca niºte parcãri pentru
care absolut toþi

cetãþenii din zonã sunt extrem
de nemulþumiþi. Acesta a fost
criteriul ºi acestea au fost
raþiunile pentru care ne-am

orientat spre acel teren. Am
avut discuþii cu persoana
respectivã ºi s-a ajuns la
concluzia cã dânsul vrea sã
vândã. Nici eu nu cunosc
persoana, dar a fost rugat sã-
ºi refacã aceastã cerere pe
care a depus-o prin 2011
fiindcã noi am considerat cã
este oportun sã facem aceastã
achiziþie pentru parcãri ºi
pentru terenuri de joacã”, a
spus Cristina Calangiu.

Pledoarie pentru un „miracol”
Consilierul Dan Cherciu ºi-a

continuat însã raþionamentul,
spunându-i viceprimarului
Craiovei cã nu poate fi convins
care este urgenþa cumpãrãrii
acestor douã terenuri. „Pledoa-
ria dumneavoastrã nu m-a

convins cã un simplu cetãþean
se prezintã astãzi la un ghiºeu
al Primãriei Craiova, depune o
cerere ºi a doua zi se petrece
un miracol ºi apare pe ordinea
de zi. Pe de altã parte, ºtiu cã
aveþi o majoritate care nu are
nevoie de argumente ºi va vota
corespunzãtor”. Cherciu a
lansat o sãgeatã ºi mai veni-
noasã, ameninþându-i pe
funcþionari ºi pe edili cu datul
cu subsemnatul pe la instanþele
de judecatã. „Nu vreau sã am
gura bocitã, dar sã nu uitãm cã,
în ultimele douã mandate, din
nefericire pentru Craiova, a
venit Gaia ºi a luat fie funcþio-
nari, fie persoane alese. Mi-e
teamã cã nici acest mandat nu

va fi ferit de Gaia care va veni
ºi va ridica funcþionari care
înþeleg sã îºi facã, în modul
acesta, treaba. Voi vota
împotriva acestui proiect, puþin
mã intereseazã cine este acest
cetãþean, dar atâta vreme cât
nu se stabilesc niºte criterii
clare ºi nu vom servi cetãþenii
craiovenii în acelaºi fel, eu nu
voi fi de acord cu acest mod
de lucru”.

Pe cine ia Gaia?

Cristina Calangiu l-a rugat
pe consilierul municipal sã vinã
cu idei constructive, pentru a
putea fi sprijinit ºi pentru a se
putea discuta „într-un climat
mai colegial ºi plin de respect”:
”Îmi pare rãu cã aþi tras aceste

concluzii. În ceea ce
priveºte niºte reguli ºi un
regulament, puteþi, aveþi
dreptul ºi chiar vã sfãtuiesc.
Consider cã este o idee
care ne poate duce la un
climat de discuþii mai
colegial ºi plin de respect.
Puteþi sã le iniþiaþi, cu
siguranþã voi fi alãturi de
dumneavoastrã sã îl punem
în discuþie ºi sã tragem
împreunã niºte concluzii,
care sã fie benefice ºi sã ne
putem privi în ochi cu mai
mult respect”. Viceprimarul
Craiovei nu s-a speriat nici
de Gaia, pe care a recunos-
cut cã a vãzut-o cum
acþioneazã, ºi culmea tot în
parcare: „ Ceea ce facem
noi nu are nici o legãtura cu

bunul plac, cu ºpaga, cu Gaia ..
Are legãturã cu terminarea
infrastructurii în cartierul în
care cetãþenii au obþinut, în
urma unor revendicãri, dreptu-
rile lor, dar între blocuri unde
nu pot sã construiascã. Nu
facem ca cei care au legãturã
cu Gaia sã facem parcarea ºi
pe urmã sã nu dãm banii
oamenilor, sã se ducã prin
instanþã ºi sã ne dea în judeca-
tã ca sã plãtim pânã ºi bani pe
perioada de nefolosinþã a
terenului”.

 În cele din urmã, achiziþia
celor douã terenuri a fost
votatã cu majoritate de voturi
ºi o abþinere, din partea
consilierului PDL.

Dupã procesul fostului primar
Antonie Solomon, consilierii muni-
cipali se sperie rãu când aud de
judecatã. Alesul PDL, Dan Cher-
ciu le-a spus colegilor, în plenul de
ieri, cã o sã vinã din nou „Gaia”
la Primãria Craiova ºi o sã îi ridi-
ce atât pe funcþionari cât ºi pe
„persoanele alese” care nu res-

Contaminaþi cu sindromul „Gaia”Contaminaþi cu sindromul „Gaia”Contaminaþi cu sindromul „Gaia”Contaminaþi cu sindromul „Gaia”Contaminaþi cu sindromul „Gaia”
pectã anumite criterii la tranzac-
þiile fãcute cu anumiþi cetãþeni ai
municipiului. În lipsa primarului,
viceprimarul Cristina Calangiu a
dat imediat replica: nu e vorba de
Gaia, ci de niºte parcãri pe care
autoritãþile le-ar fi croit demult în
cartierul Brazda lui Novac, dar nu
au gãsit nici un loc.
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Un minor dat în urmã-
rire la nivel naþional a fost
prins ieri de poliþiºtii de
investigaþii criminale ai
Secþiei 2 Poliþie Craiova.
Bãiatul, în vârstã de 16
ani, din localitatea Piatra
Olt, judeþul Olt, se sus-
trãgea executãrii unei pe-
depse de trei ani de închi-
soare pentru furt califi-
cat, pedeapsã stabilitã de
magistraþii Judecãtoriei
Craiova. Dupã ce a fost identificat, tânãrul a fost introdus
în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj.

Poliþiºtii craioveni au prins un
minor urmãrit la nivel naþional

Poliþiºtii au fost sesizaþi
în cursul zilei de luni, 5
august, ora 8.30, de cãtre
trei bãrbaþi, unul din co-
muna Scaeºti, Dolj, ºi cei-
lalþi doi din Filiaºi cu pri-
vire la faptul cã, în noap-
tea de 4 spre 5 august per-
soane necunoscute le-au
sustras din autoturisme
suma de 400 de euro,
1.500 de lei, documente ºi
faþa detaºabilã a unui ra-
diocasetofon auto, prejudiciul cauzat fiind de 4.500 de lei.

În urma investigaþiilor desfãºurate de poliþiºtii din Filiaºi,
în aceeaºi zi, a fost identificat fãptuitorul în persoana lui
A.Constantin, 25 de ani, din localitate. „Pe numele suspec-
tului a fost întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt calificat, bunurile fiind recuperate în tota-
litate ºi restituite pãrþilor vãtãmate. Cercetãrile sunt conti-
nuate de poliþiºti cu autorul în stare de libertate pentru do-
cumentarea întregii activitãþi infracþionale”, a precizat Amelia
Cãprãrin, purtãtor de cuvânt în cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj.

Cercetat pentru cã a comis
trei furturi într-o singurã noapte

Jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jan-
darmi  Jude þean  Dol j ,
aflaþi ieri  în timpul exe-
cutãrii unei misiuni spe-
cifice, au observat marþi,
în Piaþa Centralã, din mu-
nicipiul Craiova, un bãr-
bat ce avea asupra sa mai
multe pachete de þigãri,

Jandarmii au procedat
la oprirea ºi  stabilirea
identitãþii acestuia ºi fiind întrebat cu privire la cantitatea de
þigãri deþinutã, Z. Sorin, de 38 ani, din Craiova, nu a putut
sã justifice provenienþa acestora ºi a recunoscut cã nu po-
sedã astfel de documente. În urma numãrãrii pachetelor de
þigãri a rezultat faptul cã asupra sa se afla un numãr de 30
pachete de þigãri, fãrã marcaj fiscal legal, iar Z. Sorin a fost
condus la sediul unitãþii de jandarmi unde au fost solicitaþi
inspectorii din cadrul Direcþiei Judeþene pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Dolj, urmând ca acesta sã fie sancþionat
contravenþional, conform Legii 571/2003 privind Codul fis-
cal. Întreaga cantitate de þigãri în valoare de aproximativ
300 lei a fost confiscatã.

Þigãri în valoare de 300 lei,
confiscate de jandarmii doljeni

Poliþiºti ai Serviciului
Rutier - Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene ºi din
cadrul Biroului Rutier Craiova
au executat
luni, 5 august
a.c., o acþiune
de control care
a vizat preveni-
rea ºi combate-
rea accidentelor
de circulaþie
cauzate de
conducerea
autovehiculelor
cu defecþiuni
tehnice, de
traversãrile
neregulamenta-
re ºi de neacor-
darea de priori-
tate pietonilor.
În cadrul activitãþilor desfã-
ºurate au fost constatate 154

abateri de naturã contravenþi-
onalã, pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi
în valoare de 17.220 de lei.

Poliþiºtii de la Rutierã au
aplicat 24 de sancþiuni pentru

defecþiuni tehnice, opt pietoni
au fost amendaþi pentru
traversãri neregulamentare,
22 de ºoferi au fost sancþio-

naþi pentru
neacordare de
prioritate pietoni-
lor ºi 27 de
amenzi au fost
aplicate pentru
încãlcarea obliga-
þiei de a purta
centura de sigu-
ranþã. Totodatã,
poliþiºtii rutieri au
reþinut în vederea
suspendãrii
dreptului de a
conduce autove-
hicule pe drumu-
rile publice 21
permise ºi au

retras ºapte certificate de
înmatriculare.

Controale în trafic pentru
prevenirea accidentelor

Secþia de Pompieri Bãileºti a
intervenit în municipiul Bãi-
leºti, pe strada Mareºal Averes-
cu, cu o autospecialã de lucru
cu apã ºi spumã pentru stinge-
rea unui incendiu izbucnit la
anexe gospodãreºti, proprieta-
tea lui Alexandru M. Ajuns la
faþa locului, echipajul de pom-
pieri a constatat cã incendiul se
manifesta la anexe gospodã-
reºti pe o suprafaþã de aproxi-
mativ 80 mp , cu posibilitatea
de propagare la casa de locuit.
Din cauza focului deschis în
spaþii deschise, au ars anexe
gospodãreºti pe o suprafaþã de
aproximativ 80 mp  , aproxima-
tiv 2 mc  lemne de foc ºi apro-
ximativ 15 m gard din lemn.

Zeci de hectare
de vegetaþie uscatã,

mistuite de flãcãri
De asemenea, echipajele de

intervenþie din Craiova, Cala-
fat ºi Segarcea au intervenit
pentru stingerea a 4 incendii de
vegetaþie uscatã ºi miriºte, iz-

În cursul zilei de luni, 5 august a.c.,
echipajele de intervenþie din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al judeþului Dolj au
fost solicitate sã intervinã pentru

stingerea a 5 incendii ºi la 24 cazuri
pentru acordarea asistenþei medicale
de urgenþã, iar Serviciile Voluntare
pentru Situaþii de Urgenþã au inter-
venit pentru stingerea a 5 incendii.

Pompierii doljeni  lucreazãPompierii doljeni  lucreazãPompierii doljeni  lucreazãPompierii doljeni  lucreazãPompierii doljeni  lucreazã
la foc automatla foc automatla foc automatla foc automatla foc automat

bucnite în municipiul Craiova,
zona Bariera Vâlcii - Centura
de Nord, ºi pe raza localitãþi-
lor Calafat, Iºalniþa ºi Bârca,
unde din cauza focului deschis
în spaþii deschise ºi a resturi-

lo r  de  þ igarã
aprinse ºi arun-
cate la întâmpla-
re de cãtre per-
soane necunos-
cu te ,  au  a rs
aproximativ 22
ha vegetaþie us-
catã ºi  miriºte.
Serviciile Volun-
tare  pentru Si-
tuaþii de Urgenþã

din localitãþile Podari, Orodel,
Pleniþa ºi Brãdeºti au interve-
nit în raioanele lor de interven-
þie pentru stingerea a 4 incen-
dii de vegetaþie uscatã, unde,
din cauza focului deschis în
spaþii deschise, au ars aproxi-
mativ 31 ha vegetaþie uscatã ºi
miriºte.  Pompierii doljeni s-au
luptat cu flãcãrile ºi la Filiaºi,
unde au fost solicitaþi sã inter-
vinã pentru stingerea unui in-
cendiu izbucnit la o locuinþã de
pe s t rada Stadion.  Potr ivi t
pompierilor, focul a pornit în
urma arderii, cu intenþie, a unor
articole de îmbrãcãminte într-
una din camerele locuinþei.
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Biografia ºoc a jurnalistului
american Christopher Ander-
sen evidenþiazã faþetele, pânã

Jack ºi Jackie – Kennedy – douã fiinþe singuraticeJack ºi Jackie – Kennedy – douã fiinþe singuraticeJack ºi Jackie – Kennedy – douã fiinþe singuraticeJack ºi Jackie – Kennedy – douã fiinþe singuraticeJack ºi Jackie – Kennedy – douã fiinþe singuratice
MIRCEA CANÞÃR

nu o deranjeze prea mult, afir-
mã Christopher Andersen în
cartea sa, fructul unei lungi
anchete în cercurile intime ale
familiei Kennedy. Printre nu-
meroasele dezvãluiri ale cãrþii
este redatã ºi o convorbire te-
lefonicã între Prima Doamnã
ºi celebra amantã a preºedin-
telui american, care ar fi evo-
cat cu acel prilej relaþia sa cu
JFK, adãugând cã acesta i-ar
fi promis pãrãsirea familiei
pentru ea. Adicã iubirea era
devastatoare. În faþa acestui
afront, Jackie Kennedy ar fi
rãspuns: „Marilyne, dacã vrei
sã te cãsãtoreºti cu Jack este
super. Te vei instala la Casa
Albã ºi îþi vei asuma respon-
sabilitãþile de Primã Doam-
nã”. Cartea dezvãluie, de ase-
menea, dependenþa cuplului
prezidenþial de injecþiile cu
amfetaminã ºi steroizi, pe care
medicul de încredere al lui
JFK, cunoscut sub numele Dr.
Feelgood,  le  adminis t ra  la

Casa  Albã ,  a scunzându-se
marelui public. Multe alte po-
veºti privind sãnãtatea preca-
rã a preºedintelui, premoniþie
a asasinatului de la Dallas,
sunt relatate. Autorul foloseº-
te un citat din Chuck Spal-
ding, un prieten al cuplului, pe
care îl rezumã printr-o formu-
lã lapidarã: erau douã fiinþe
singuratice . Cartea a apãrut
deja în Statele Unite ºi deja
mai multe publicaþii de pe con-
tinent au anunþat evenimentul.
De ce? Pentru cã pânã în zi-
lele noastre planeazã o umbrã
de mister asupra crimei seco-
lului trecut, deºi în urmã cu
22 de ani, dupã apariþia filmu-
lui „JFK”, cu Kevin Costner
în rolul procurorului din New
Orleans, Congresul a aprobat
redeschiderea dosarului asasi-
nãrii lui Kennedy, o comisie
specialã consultând arhivele
CIA ºi FBI, declasificând cu
aceastã ocazie nu mai puþin
de 4 milioane de pagini. Jim

Garrison, procurorul din New
Orleans, acuzase public CIA
ºi exilaþii cubanezi de a se fi
aflat în spatele crimei comise
împotriva lui Kennedy. A mai
existat raportul Warren, dupã
numele preºedintelui Curþii
Supreme, Earl Warren, ºeful
comisiei de contraanchetã ju-
diciarã. Totul pare acum ca o
poveste de varã. Jacqueline
Lee Bouvier Kennedy s-a cã-
sãtorit cu magnatul grec Aris-
to te l  Onas is  în  1968,  deº i
acesta n-a mai trãit decât 7
ani. S-a prãpãdit ºi ea la 64
de ani, în 1994, la 19 mai,
convinsã pânã la sfârºitul vie-
þii cã a evitat un imens scan-
dal de presã, care ar fi putut
afecta reputaþia soþului sãu în
ochii  marelui  public,  ºi  nu
doar le-ar fi distrus cãsnicia,
dar  antrena prest igiul  þãr i i
sale. Criza rachetelor ºi inva-
zia Cubei (Golful porcilor) au
fost principalele mega eveni-
mente gestionate de JFK.

ING Bank a anunþat lansa-
rea unui serviciu de platã con-
tactless a cumpãrãturilor cu
ajutorul unor smartphone-uri
iPhone ºi Samsung Galaxy S
conectate la internet. Plata se
face prin trecerea telefoanelor
prin faþa unor terminale spe-
ciale instalate la comercianþi.
Pentru cumpãrãturi mai mici
de 100 de lei în România sau
aproximativ 20 euro în alte
þãri, nu este necesarã introdu-
cerea codului PIN, iar pentru
cumpãrãturi de peste 100 de
lei, se solicitã codul PIN. În
þarã sunt în prezent peste 3800
de terminale POS care accep-
tã plãþi contactless. Comisio-
nul de emitere este de 95 de
lei ºi banca mai percepe un co-
mision anual de administrare

acum neexplorate, ale miticu-
lui cuplu Kennedy. Despre Ja-
ckie se spune cã ºtia tot. De

Jacqueline Lee Bouvier
Kennedy, soþia celui de-
al  35-lea preºedinte ,
este vorba. Fosta Pri-
mã Doamnã, în timpul
preºedinþiei soþului ei,
John F. Kennedy, din
1961 pânã la asasinarea
din 1963. Cel mai tânãr
preºedinte al Americii.
La numai  43 de ani .
Cartea explozivã apãru-
tã în SUA, sub ti t lul
„Aces te  câteva  z i l e
preþioase: ultimul an
a l  lu i  Jack  º i  Ja -
ckie” , din care „New
York Post” a publicat
duminicã primele extra-
se ,  demons t reazã  cã
Jackie Kennedy era la
curent cu infidelitatea
so þu lu i  s ãu .  Re l a þ i a
acestuia cu actriþa Ma-
rilyne Monroe pãrea sã

Serviciu de platã contactless a cumpãrãturilor
cu ajutorul smartphone-urilor

de 95 de lei. Nu sunt percepu-
te comisioane suplimentare la
plãþile fãcute prin telefon. Pa-
chetul ING Pay cuprinde un

card micro SD, în care este
stocatã, într-o zonã securiza-
tã, o aplicaþie de platã Visa.

MARGA BULUGEAN

Rata de absorbþie a fondurilor
Uniunii a crescut în luna iulie
când au intrat în România peste
700 milioane de euro, sumã
aproape egalã cu tot ce a atras
România ca rambursãri în prime-
le ºase luni ale anului. Este o ves-
te foarte bunã pentru economie,
dar ºi pentru bugetul consolidat
care acum plãteºte din sume pro-

Luna trecutã,
România a absorbit

peste 700 milioane de euro
prii sau din împrumuturi la Tre-
zorerie cheltuielile decontate de
beneficiarii de fonduri europene.
Potrivit informatiilor publicate de
Ministerul Fondurilor Europene,
de la 30 iunie pânã la 26 iulie
României i-au fost rambursate de
la UE 723 milioane de euro, în
vreme ce sumele totale rambur-
sate în primele ºase luni ale anu-

lui au fost de 735 milioane de
euro. Astfel, pânã la 26 iulie, rata
de rambursare a ajuns la 19,1%
de la 15,3% in iunie. Absorbþia
înregistratã luna trecutã este cea
mai mare înregistratã într-o sin-
gurã lunã, de când România pri-
meºte fonduri structurale neram-
bursabile de la UE.

MARGA BULUGEAN

Numãrul restanþierilor - persoa-
ne fizice - la bãnci ºi instituþii fi-
nanciare nebancare (IFN) a cres-
cut în luna iunie cu 0,63%, faþã de
mai 2013, ajungând la 740.180
persoane, potrivit datelor Bãncii
Naþionale a României (BNR). Nu-
mãrul este mai mare cu 4.680 per-
soane faþã de luna precedentã ºi cu

Numãrul rãu-platnicilor la bãnci a crescut
10.047 faþã de nivelul din iunie
2012.  Potrivit datelor BNR, va-
loarea totalã a restanþelor a cres-
cut, în iunie, cu 1,66% faþã de luna
mai, la peste 10,403 miliarde lei.
Din totalul restanþelor, peste 7,562
miliarde lei aveau întârziere mai
mare de 90 de zile.

MARGA BULUGEAN



6/ cuvântul libertãþii miercuri, 7 august 2013
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Pentru cã Doljul se regãseº-
te pe lista judeþelor aflate sub
incidenþa codului galben de ca-
niculã este de aºteptat ca, zile-
le acestea, locurile de îmbãiere
sã fie luate cu asalt. Pentru a
preveni producerea unor trage-
dii ºi pentru a avertiza popula-
þia în legãturã riscul pe care ºi-
l asumã dacã se scladã în apele
Jiului – expunere la îmbolnãvi-
re ºi înec – angajaþii din cadrul
Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu Craiova au amplasat pe ma-
lul râului Jiu plãcuþe cu «Scãl-
datul interzis».

Scãldatul în Jiu este interzis
În plus, pentru ca avertismen-

tul sã fie cât mai vizibil, condu-
cerea Administraþiei Bazinale
de Apã Jiu Craiova, prin Siste-
mul de Gospodãrire a Apelor
Dolj a decis ca, în perioada ur-
mãtoare, sã mai amplaseze câ-
teva plãcuþe de atenþionare de-
a lungul râului Jiu, în locurile
unde cetãþenii, pe propria rãs-
pundere, fac baie.

«Pericolul cel mai mare la
care se expun cetãþenii fãcând
baie în Jiu este înecul. La aces-
ta se adaugã ºi riscul major de
a se îmbolnãvi, apa nefiind cu-
ratã ºi neîndeplinind condiþiile
de îmbãiere. Drept urmare am
decis sã mãrim numãrul plãcu-
þelor cu „Scãldatul Interzis” sau

„Pericol de înec”. Deºi în fie-
care an montãm astfel de plã-
cuþe ne confruntãm cu fenome-
nul dispariþiei acestora. Din anu-
mite motive cetãþenii preferã sã
le distrugã decât sã respecte
avertismentul inscripþionat», a
declarat Florinel Stancu, direc-
torul Sistemului de Gospodãrire
a Apelor Dolj.

Pe lângã riscul de înec existã ºi
pericolul contactãrii unor boli

Pe lângã pericolul de înec, ºi
medicii spun, din experienþa ani-
lor trecuþi, cã existã destul de
multe boli ce pot fi contactate
din apã ºi chiar de pe malurile
cu vegetaþie sãlbaticã. Specia-
liºtii avertizeazã cã scãldatul în
locuri neamenajate corespunzã-
tor, cu plaje, grupuri sanitare ºi
duºuri, determinã riscuri majo-
re pentru sãnãtate. Pe lista
afecþiunilor ce pot fi contactate
din apã se regãseºte leptospi-
roza - boalã infecþioasã mani-
festatã prin febrã, dureri de cap,
dureri musculare, afectarea fi-
catului, a rinichilor ºi icter.

De asemenea, existã riscul
îmbolnãvirii de meningitã, boalã
ce se manifestã prin febrã, du-
rere de cap severã ºi persisten-
tã, gât înþepenit ºi dureros la
miºcare, convulsii ºi tulburãri ale
stãrii de conºtienþã. Medicii
atrag atenþia ºi asupra perico-
lului contactãrii unor boli de pie-
le, cum ar fi micozele sau ecze-
mele, a unor boli digestive sau
a unor afecþiuni ale ochilor ºi
urechilor - blefarite, conjuncti-
vite, otite ºi sinuzite. Nu în ulti-

mul rând, foarte periculoase pot
fi înþepãturile de cãpuºe.

Doar ºtrandurile ºi piscinele
sunt autorizate pentru scãldat

Aºadar, amatorilor de scãldat
le rãmâne doar varianta ºtran-
duri ºi piscine. Acestea sunt
controlate pe întreaga duratã a
sezonului estival de inspectorii
din cadrul Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã Dolj. Controalele au
ca scop verificarea modului în
care sunt respectaþi indicatorii
igienico-sanitari. Printre condi-
þiile ce trebuie, în mod obligato-
riu, îndeplinite se numãrã pãs-
trarea calitãþii apei de îmbãiere
ºi spãlarea periodicã a bazine-
lor, primenirea ºi dezinfecþia

continuã a apei. Administratorii
acestor unitãþi trebuie sã deþinã
un registru de autocontrol cu
ajutorul cãruia, zilnic, sã moni-
torizeze concentraþia de clor
rezidual liber ºi PH-ul apei.

De asemenea, aceºtia trebu-
ie sã asigure curãþarea perma-
nentã a plajelor ºi perimetrelor
din jurul bazinelor. Tot pentru a
oferi condiþii de igienã cores-
punzãtoare ºi pentru a asigura
un anumit grad de siguranþã,
este interzis accesul în apropie-
rea bazinelor cu þigãri, pahare
sau sticle cu bãuturi. În plus,
celor cu afecþiuni dermatologi-
ce li se recomandã sã evite
ºtrandurile sau bazinele publice.

RADU ILICEANU

Ca în fiecare varã, autoritãþile atrag
atenþia asupra riscurilor la care se ex-
pun toþi cei care aleg sã se rãcoreascã
în locurile de scãldat neamenajate. Re-
prezentanþii Administraþiei Bazinale

de Apã Jiu Craiova atenþioneazã, de
altfel, încã o datã, cã este interzisã
îmbãierea în apele curgãtoare, acestea
neîndeplinind condiþiile pentru a fi
folosite în acest scop.

Atenþie la locurile de scãldat!

Scandaloasa întâmplare cu fostul ºef
al închisorii comuniste din Râmnicu-Sã-
rat mi-a adus în memorie o alta, petre-
cutã demult, pe la sfârºitul anilor ’60.
Nu mai insist aici ºi acum asupra ticã-
loºiei torþionarului Viºinescu. S-a scris
ºi s-a vorbit prea mult în aceste ultime
zile, când, de fapt, nu de vorbe ducem
lipsã, ci de fapte, urmare a acelor deci-
zii de elementar bun-simþ pe care legea
– cea juridicã ºi cea moralã – le preve-
de ºi le impune.

Cum spuneam, cazul acesta mai dezo-
lant decât canicula mi-a amintit de o altã
întâmplare pe care am trãit-o în înde-
pãrtata mea studenþie craioveanã ºi
care, pusã în oglindã cu cea a ticãlosu-
lui mai sus pomenit, capãtã, îmi place
sã cred, mãsura unei veritabile parabo-
le a unei condiþii umane dificil de înca-
drat în categoriile comune de judecatã.

Într-un bar de pe vechea ºi cocheta
stradã a Unirii, unde, imberb student fi-
lolog, obiºnuiam sã-mi beau cafeaua, am
descoperit, zile ºi sãptãmâni la rând, un
bãtrân cu o fizionomie frapantã: firav,
mai curând, cu ochi de un albastru ce-

lest, iscoditori dar deopotrivã galeºi ºi, pe
deasupra, de o eleganþã care, departe de
a fi sfidãtoare, captiva pânã la seducþie.

Ne-am cunoscut într-un târziu. Avea
sã mã fascineze cu o inteligenþã aºeza-
tã ºi o culturã impresionantã. Nu întin-
derea cunoºtinþelor uimea la el, cât ca-
litatea lor. Ducea cu el, într-o clandes-
tinitate pe care mersul vremii de atunci
o alinia instigaþiei, o bibliotecã alcãtuitã
parcã dupã reþeta unui Borges: de la po-
emele homerice din care ºtia sute de ver-
suri în greacã ºi în latinã, trecând prin
Commmedia dantescã ori Hamletul
shakespearean pânã la Baudelaire ori
Valery din care îmi recita într-o france-
zã sorbonianã poeme întregi.

A fost firesc, date fiind împrejurãrile,
sã devin pradã uºoarã seducþiei acestui
bãtrânel descins parcã din ºtie ce pa-
gini flaubertiene. Însã perplexitatea mea
avea sã se producã, cu o lentoare aproa-
pe vinovatã, atunci când am realizat cã,
în absenþa celor mai elementare indicii
despre identitatea sa realã, m-am lovit
de un elegant, dar vehement refuz al sãu
de a se destãinui. Unica referinþã de

care am avut parte era sigilatã într-o
expresie aproape sibilinicã a cãrei se-
manticã avea sã mã obsedeze pânã as-
tãzi ºi a cãrei semanticã aveam s-o
aproximez abia în aceºti ultimi ani. Vor-
bea, deci, de niºte ani, n-a dezvãluit nici-
odatã câþi, în care absentase din lume:
„acolo” era acel cuvânt hermetic ºi cu
o aurã de exotism pe care îl invoca
atunci când venea vorba de tinereþea ºi
de întâia sa maturitate.

Într-o bunã zi, nu s-a mai arãtat. În
lipsa ºi celor mai elementare informaþii
despre identitatea sa, aveam sã aflu,
doar prin capricioase jocuri ale sorþii, cã
fusese, în prima tinereþe un glorios das-
cãl de geografie la unul din liceele cra-
iovene, licenþiat la Sorbona, iscoditor
prin idiomuri ºi biblioteci plurilingve ºi,
apoi, brusc, victimã a închisorilor comu-
niste ai teribililor ani ’57-58.

Prin urmare, eu îl cunoscusem scurt
timp dupã „eliberare”.

Faptul cã memoria mea îl conservã
încã ºi azi în multe ºi aparent insigni-
fiante detalii ale scurtei perioade în care
i-am devenit confident se datoreazã

poate celui mai emblematic dintre lucru-
rile pe care, altminteri, aveam sã-l con-
ºtientizez mult mai târziu: refuzul sãu de
a vorbi despre anii petrecuþi în temniþã
ºi, mai mult, efortul, cu siguranþã dure-
ros, de a se sustrage oricãrei judecãþi.
Nici învinuire, nici regret. Fãrã indicii,
fãrã repere. De parcã, într-un pact tai-
nic cu instanþa divinã, lãcãtuit în pro-
pria-i intimitate, asumase cea mai co-
pleºitoare dintre menirile noastre pe pã-
mânt: împãcarea cu lumea ºi cu sine în-
suºi. Nici vorbã de resemnare. Unica
sa pavãzã – ºi terapie miraculoasã – a
fost acel patrimoniu cultural pe care îl
purta cu el, sunt sigur, ca pe o comoarã
de legendã.

Victima se sfinþise. Cãlãul, al cãrui pro-
totip a fost scos zilele acestea din coci-
na istoriei perverse, Viºinescu ºi toþi Vi-
ºineºtii sãi, nu-ºi poate abandona cocina
în care a intrat, voluntar ºi entuziast, ºi
din care nu mai poate sã iasã. Nici nu
vrea. Aidoma porcului, el ºtie cã fãrã
nãmol, pe …curat, viaþa sa e în pericol.
Un liliac în peºtera unui destin imund.
Cãlãu ºi victimã? Crima ºi reversul.

Cãlãu ºi victimã sau crima ºi reversulCãlãu ºi victimã sau crima ºi reversulCãlãu ºi victimã sau crima ºi reversulCãlãu ºi victimã sau crima ºi reversulCãlãu ºi victimã sau crima ºi reversul
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Învãþãtorii din Românii au
strâns rândurile pentru prima
oarã, în 1898, la Ploieºti, iar
de atunci, acest eveniment a
devenit o tradiþie. Ultimele Con-
grese Naþionale s-au desfãºu-
rat la Arad, Bucureºti - Palatul
Parlamentului ºi Universitatea
Politehnica, Constanþa, Slobo-
zia, Buºteni ºi nu în ultimul
rând, Chiºinãu. La vecinii de
peste Prut, existã înregistratã
cu acte în regulã, la Ministerul
Justiþiei, ,,Asociaþia Generalã a
Învãþãtorilor din România - fi-
liala R. Moldova”, care are o
activitate bogatã ºi diversifica-

tã. Congresele AGIRo au intrat
aºadar în tradiþia învãþãmântu-
lui românesc ca veritabile fo-
rumuri directe de manifestare
a solidaritãþii de breaslã, a con-
ºtiinþei de sine a dãscãlimii ro-
mâne, de dezvoltare a teoriei ºi
practicii managementului edu-
caþional, pentru a contribui la
creºterea calitãþii actului edu-
caþional ºi a prestigiului ºcolii
româneºti. La aceste evenimen-
te, s-au înregistrat de fiecare
foarte mulþi dascãli, cel mai
mic numãr înregistrat fiind de
750 delegaþi, iar cel mai mare
de 1300 delegaþi din absolut
toate judeþele þãrii.

Se va prelua
medialia de la
profesorii din
Chiºinãu

Au mai participat la congre-
sele AGIRo miniºtrii educaþiei
în funcþie ºi foºti miniºtri ai

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Sãrmane învãþãtor, ... Care misiune e mai frumoasã decât a ta?
Cine altul, în afarã de salvatorul lumii, a mai purtat numele de

învãþãtor?
(„Înainte mergãtorii. Din Istoricul AGIRo”, 1940)

Timp de trei zile, în perioada 21-
23 august, în judeþul Olt, la Slatina
va avea loc cel de-al XXXV-lea Con-
gres al Asociaþiei Generale a Învãþã-
torilor din România (AGIRo), Congres
al Cadrelor Didactice din România ºi
al Cadrelor Didactice Române de

peste Hotare. Evenimentul se do-
reºte a fi unul de execepþie, prin
participare dar ºi prin diversitatea
subiectelor puse în discuþie, vizavi
de evoluþia sistemului de educaþie
din România, adaptat la cerinþele
pieþei Uniunii Europene.

educaþiei din România ºi Repu-
blica Moldova, preºedintele
României, preºedintele ºi vice-
preºedintele Academiei Româ-
ne, parlamentari, europarla-
mentari, reprezentanþi ai auto-
ritãþilor locale, personalitãþi ale
vieþii publice ºi din domeniul
culturii. Au conferenþiat nume
de cel mai mare prestigiu din
domeniul ºtiinþelor educaþiei.

„Ca ºi în alþi ani, vom invita
ºi acum Ministerul Educaþiei
Naþionale sã aprobe desfãºura-
rea evenimentului sub înaltul
sãu patronaj.  Ca de fiecare
datã, partenerul principal al

evenimentului va fi inspectora-
tul ºcolar de la nivel local – de
aceas tã  datã ,  Inspectora tul
ªcolar Judeþean Olt. Medalia de
aur a Congresului AGIRo se
aflã din 2012 la Ministerul Edu-
caþiei din Chiºinãu. Sperãm ca
la Slatina, domnul ministru
Remus Pricopie sã accepte sã
preia  medal ia-º tafetã  de la
omologul sãu din Republica
Moldova, doamna Maia Sandu.
Vreau sã menþionez cã medalia
a mai poposit pânã acum câte
un an în Tiraspol, Cernãuþi,
Valea Timocului ºi Regiunea
Odessa. Alãturi de colegi din
toate judeþele României ºi din
filialele ºi sucursalele noastre
din Republica Moldova, Ucrai-
na, Serbia, Bulgaria, Ungaria,
Macedonia, Albania, Croaþia,
vom invita la Slatina ºi miniº-
trii educaþiei din Ucraina ºi Ser-
bia, foºti miniºtri ai educaþiei,
pe doamna ministru Ecaterina
Andronescu - preºedinte de

onoare al AGIRo, lideri sindi-
cali ºi preºedinþi ai altor aso-
ciaþii profesionale ale cadrelor
didactice, demnitari ºi perso-
nalitãþi ale vieþii culturale etc”,
a subliniat Viorel Dolha, preºe-
dintele Asociaþiei Învãþãtorilor
din România.

Simpozion
internaþional
ºi sesiune
de formare

În prima zi a Congresului va
avea loc întrunirea Consiliului
Director al AGIRO, precum ºi

întâlnirea preºedinþilor de aso-
ciaþii ºi sucursale, membre ale
Asociaþiei .  Se vor organiza
centre tematice de lucru. Con-
gresul va continua cu o dez-
batere pe tema educaþiei, mai
exact se va discuta despre si-
tuaþia învãþãmântului în limba
românã la comunitãþile etnice
româneºti de peste hotare, as-
pecte ale statutului cadrelor
didactice, evaluãri ºi examene
naþionale, programe ºcolare,
manuale ºcolare, planuri – ca-
dru pe discipline ºi cicluri ºco-
lare, legislaþie, clasa pregãti-
toare, activitate didacticã º.a.
Congresul se va încheia cu o
analizã pe tema schimburilor
de experienþe pozitive în viaþa
asociativã ºi în activitatea di-
dacticã. Va mai avea loc o se-
siune de formare ºi nu în ulti-
mul rând, un simpozion inter-
naþional.

AGIRo este
semnatarã a
pactului naþional
pentru educaþie

Asociaþia Generalã a Învã-
þãtorilor din România (AGI-
Ro) este (conform statutului)
„o asociaþie non-guvernamen-
talã, nonprofit, independentã,

cu beneficiu public, continua-
toare a Asociaþiei Generale a
Învãþãtorilor din România cu
statut autentificat de Tribuna-
lul  I l fov cu nr.  12686/1927
prin sentinþa nr. 39/30 iunie
1927 ºi înscrisã în registrul
persoanelor juridice nr. 354/
1927, cu activitate întreruptã
abuziv în 1945 ºi reactivatã în
2006”. AGIRo funcþioneazã ca
o federaþie având în toate ju-
deþele României asociaþii / su-
cursale judeþene membre AGI-
Ro, sucursale în alte 7 state
în care existã comunitãþi ro-
mâneºti ºi o filialã AGIRo în
Republica Moldova. Conform
statutului, „membrii Asocia-
tiei Generale a Învãþãtorilor
din România se asociazã în
scopul cultivãrii spiritului de
so l idar i t a t e ,  a l  r i d i cãr i i
prestigiului ºcolii ºi al cadre-
lor didactice, al recuperãrii
tradiþiei asociative învãþãto-
reºti începutã la 1869 ºi a pa-
trimoniului istoric al asocia-
þiei, al creºterii eficienþei ac-
tului educativ prin dezvoltare
profesionalã, ameliorarea le-
gis laþ ie i ,  a  programelor,  a
manualelor ºi a materialului
didactic, al promovãrii ºi apã-

rãrii drepturilor ºi libertãþilor
omului, al progresului comu-
nitãþii din care fac parte ºi al
comunitãþii românilor de pes-
te hotare ºi al promovãrii in-
tereselor morale, sociale ºi
mater ia le  a le  membr i lor” .
AGIRo este semnatarã a pac-
tului naþional pentru educaþie.
AGIRo este luatã în evidenþa
ministerului cu nr. 217/ 23 07
2008 în conformitate cu Le-
gea 246/2005, OUG 75/2005
privind asigurarea calitãþii edu-
caþiei, OG 129/2000 privind
organizarea activitãþilor de for-
mare profesionalã, Legea 324/
2003 privind cercetarea ºtin-
þificã. În 27 01 2011 AGIRo a
semnat cu MECTS Protocolul
de colaborare prin care i se re-
cunoaºte rolul consultativ pe
lângã minister în proiectarea,
fundamentarea º i  apl icarea
strategiilor naþionale în dome-
niul educaþiei în conformitate
cu art. 14 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011. AGIRo are prevã-
zute ºi departamente distincte
pentru nivelul preºcolar, pri-
mar, gimnazial, liceal ºi, la ce-
rerea unor universitari din aso-
ciaþie, avem ºi departament
pentru acest nivel.

“Bogaþi în lipsuri, în îndatoriri ºi în iubiri de moºie, apropiaþi-vã de
sufletele noastre, ridicaþi-le pânã unde poate vrednicia ºi conºtiinþa
voastrã treazã. Aºa Vã vrem!”

Din cuvântul de întâmpinare la al V-lea Congres învãþãtoresc din
perioada interbelicã).

,,Ne simþim legaþi prin fire nevãzute de generaþiile trecute, prezen-
te ºi viitoare. Suntem moºtenitorii tuturor celor repauzaþi, asociaþii
tuturor celor ce trãiesc, providenþa tuturor celor ce ne vor urma.”

,,Înainte mergãtorii. Istoricul Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor
din România”, scris în 1940 de I.G. Dumitraºcu:
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 Dupã succesul obþinut de Mi-
hai Viteazul, aflat din nou în alianþã
cu generalul Gheorghe Basta, îm-
potriva principelui Sigismund Bat-
hory la Guruslãu (judeþul Sãlaj),
domnitorul este asasinat la 9 au-
gust 1601, din ordinul acestuia din
urmã. Uciderea miºeleascã ºi bar-
barã a fost dusã la îndeplinire de
un cãpitan valon, iar soldaþii sãi
s-au comportat bestial cu trupul
neînsufleþit al domnitorului. Capul
acestuia a fost dus în faþa gene-
ralului, apoi lãsat sã zacã pe ca-
davrul calului sãu, lângã care se
afla ºi trupul, în apropierea cor-
tului domnesc.

Dupã ridicarea pazei, trupul a
fost îngropat pe ascuns, noaptea,
într-un loc greu de precizat pe
Câmpia Turzii, iar capul a fost fu-
rat ºi dus la Biserica „Sf. Nico-
lae” a Mãnãstirii Dealu de lângã
Târgoviºte, fiind îngropat în pro-
naos cu cinstea cuvenitã. Pe pia-
tra tombalã pusã de Radu Buzes-
cu ºi soþia fratelui sãu, Preda, fii-
ca banului Mihalcea, ucis tot
atunci, s-a gravat: „Aici zace cin-
stitul ºi rãposatul capul creºtinu-
lui, Mihail, Marele Voievod, ce a
fost Domn Terei Româneºti ºi Ar-
dealului ºi Moldovei, cinstitul trup
zace pe câmpia Toardei…”.

Curând dupã aducerea capului
lui Mihai Viteazul, Mãnãstirea Dea-
lu a fost devastatã de soldaþii prin-
cipelui Gabriel Bathory, care au
profanat ºi mormintele domneºti.
Douã secole mai târziu domnito-
rul Gheorghe Bibescu (1842-
1848) avea sã renoveze biserica
Mãnãstirii Dealu, scoþând cranii-
le lui Radu cel Mare (1495-1508)
ºi Mihai Viteazul, pe care le-a aºe-
zat pe douã talere într-un dulap
de brad cu geam, pe peretele din
stânga al bisericii, construind în
acelaºi timp o ºosea mãrginitã de
tei, care sã facã legãtura cu ceta-
tea de scaun a Târgoviºtei.

În 1864, Dimitrie Bolinti-
neanu – ministrul Instrucþiunii ºi
Cultelor, propune aducerea cra-
niului primului întregitor de pã-
mânturi româneºti la ctitoria sa
din Bucureºti, Mãnãstirea „Mihai
Vodã”. O nouã încercare de adu-

cere la Bucureºti s-a fãcut în
1873, acesta urmând sã fie aºe-
zat într-o criptã sub amplasamen-
tul statuii marelui voievod, care,
însã, a fost aºezatã în locul unde
se aflã în prezent. La îndemnul ºi
prin stãruinþa lui Grigore Tociles-
cu, Liga pentru Unitatea Cultura-
lã a Tuturor Românilor începe în
1901 strângerea de fonduri‚ „spre
a pãstra în mod cuvenit capul,
care acum se aflã scos din mor-
mântul sãu”, iar în 1904 racla de
sticlã este schimbatã cu un chi-
vot de bronz.

Acesta, care se afla la Muzeul
Militar Naþional, dupã care se
poate realiza o copie pentru Sala
„Mihai Viteazul” din viitoarea ex-
poziþie permanentã a Muzeului Ol-
teniei, are forma uni turn, cu fa-
þada ornamentalã în partea de sus
cu motive florale, ceilalþi pereþi ºi
interiorul având suprafaþa lisã.
Imediat, sub ghirlanda cu motive
florale este încrustat un brâu cu
motive geometrice. Registrul ur-
mãtor este format din arcada des-
chiderii ºi douã suprafeþe orna-
mentate cu motive florale. Des-
chiderea este mãrginitã cu câte
douã colonete, canelate. Registrul
de bazã este compus din douã su-
prafeþe dreptunghiulare, dispuse
lateral, ornamentaþia fiind alcãtuitã
din motive evocatoare ale unor
fapte de arme sub formã de tro-
fee, care simbolizeazã capacitãþi-
le militare ale viteazului domn ºi
reprezintã elogiul adus de urmaºi
geniului militar ºi politic întruchi-
pat de Mihai Viteazul.

Puþin mai târziu, la iniþiativa lui
Nicolae Iorga au fost realizate
douã sarcofage de marmurã, de
sculptorul Carol Stork, ce au fost
plasate în cele douã pãrþi ale pro-
naosului, unul pentru rãmãºiþele
lui Radu cel Mare (1495-1508),
ºi altul pentru craniul lui Mihai Vi-
teazul (1593-1601). Rãmãºiþele lui
Radu cel Mare au fost îngropate
definitiv în anul 1908, iar craniul
lui Mihai Viteazul, datoritã faptu-
lui cã sarcofagul a fost terminat
în 1913, cât ºi unor evenimente

majore – rãzboaiele balcanice
(1912-1913), moartea regelui Ca-
rol I, începutul rãzboiului mon-
dial (1914), apoi intrarea Româ-
niei în rãzboi (1916) –, a avut o
altã soartã.

La intrarea inamicului în þarã în
1916, racla sfântã, spre a fi apã-
ratã de o nouã pângãrire a fost
strãmutatã prin Bucureºti la Iaºi,

fiind depusã într-o tainiþã de pe
peretele de rãsãrit a Mitropoliei din
Iaºi. În faþa ofensivei germano-
austro-ungare din august 1917,
craniul atât de preþios poporului
român a luat din nou drumul pri-
begiei, fiind strãmutat la Kerson
(Ucraina). Pentru efectuarea
acestui transport secret au fost
delegaþi Petre Gârboviceanu, ad-
ministratorul Casei Bisericilor ºi
Grigore Popescu – Breasta, di-
rectorul Seminarului „Sf. Grigo-
re Decapolitul” din Craiova, aces-

ta din urmã trebuind sã aibã grijã
sã aducã înapoi relicva atât de pre-
þioasã.  Epopeea reîntoarcerii de
lângã gurile Niprului se încheie în
aprilie 1918, când cei doi ajung la
Iaºi, încheindu-se misiunea în Ru-
sia, acum bolºevicã, ºi predând re-
licva sfântã Mitropolitului Pimen
al Moldovei ºi Sucevei.

Aici, la 8 noiembrie 1918, cra-
niul sacru a fost aºezat
într-un sicriu de stejar
umplut cu bucãþi vechi
de brocart ºi încununat
de lauri, chiar de regi-
na Maria, ridicându-se
un catafalc în mijlocul
Mitropoliei din Iaºi,
aducându-se un oma-
giu de recunoºtinþã re-
ligios, dar ºi laic la Tea-
trul Naþional ºi Aula
Universitãþii.

Dupã aceste mani-
festaþii în cinstea sfin-
tei relicve, aceasta a rã-
mas în capitala Moldo-
vei pânã la 23 august
1920, timp în care po-
porul român ºi-a desã-
vârºit unitatea statalã ºi

de neam, când, dupã oficierea
unui serviciu religios, racla, în-
soþitã de un important cortegiu,
s-a îndreptat spre garã, unde îna-
intea îmbarcãrii a avut loc o de-
filare militarã, prezentându-se
onorul.

Trenul special, care avea un va-
gon amenajat pentru racla între-
gitorului aºezatã pe catifeaua unei
mese pãzitã de douã santinele, a
pornit spre Ruginoasa, unde fu-
sese înmormântat Alexandru Ioan
Cuza, cel care a pus bazele statu-
lui naþional în anul 1859, ºi apoi
spre Mirceºti. Aici cortegiul a po-
posit la mormântul lui Vasile Alec-
sandri, luptãtor ºi cântãreþ înflã-
cãrat al Unirii. A doua zi dupã po-
pasuri în gãrile Roman ºi Bacãu,
trenul a pornit la Focºani, de unde
întregul convoi s-a deplasat la Mã-
rãºeºti, apoi trenul a plecat spre
Târgoviºte. De menþionat este fap-
tul cã în toate localitãþile unde a
oprit au avut loc manifestaþii en-
tuziaste, la care au participat mii
ºi mii de oameni.

La Târgoviºte, relicva a fost
aºezatã pe un afet de tun drapat
cu drapelul naþional, tras de ºase
cai albi ºi, în sunetul clopotelor
bisericilor din oraº, a pornit spre
Mãnãstirea Dealu, însoþitã de un
alai important, avându-l în frunte
pe regele Ferdinand I.

Dupã oficierea slujbei religioa-
se ºi câteva discursuri ale unor
personalitãþi, solemnitatea a în-
cheiat-o regele: „Cu evlavie ºi plini
de mãreþie ne descoperim ºi ne
plecãm capetele înaintea ta, Vite-
ze Mihai, care ne-ai fost o stea
lucitoare în timpuri de grea încer-
care ºi un izvor nesecat de îm-
bãrbãtare pentru ostaºul nostru în
toiul luptei, iar pentru întreg nea-
mul românesc ai fost mai mult
decât atât: simbolul viu ºi glorios
al unitãþii naþionale”. Apoi, înainte
de a pune craniul în mormânt,
regele ºi-a scos de la piept broºa
Ordinului „Mihai Viteazul”, format
dintr-o cruce treflatã din metal
auriu, emailatã albastru, cu mo-
nograma regalã pe avers, iar pe
revers anul „1916”, aºezând-o pe
fruntea eroului ºi apoi a cimentat
cu mortar capacul de marmurã al
sarcofagului, care îl aºtepta încã
din 1913 la Mãnãstirea Dealu.

Prof. ONORIU STOICA

Preºedintele Secþiei Craiova
a Societãþii Numismatice

Române
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Cu un extraordinar
succes la public, pro-
iectul „Autobuzul cu
pãpuºi” s-a desfãºu-
rat pentru prima datã
în cadrul Zilelor Cra-
iovei, la sfârºitul lunii
mai a acestui an, punc-
tul culminant fiind de
1 Iunie – Ziua Inter-
naþionalã a Copilului.
«Ionica Dobrescu,
Alis Ianoº ºi Daniel
Mirea, care este ºi co-
ordonatorul acestui
proiect, sunt actorii
Teatrului „Colibri” responsabili cu
plimbarea printre fabule ºi poveºti,
cu ajutorul ºi deschiderea pe care
Regia Autonomã de Transport Cra-
iova le-a dovedit cu prisosinþã! Cu
umor, dibãcie ºi isteþime, Vulpea cea
ºireatã pãcãleºte, dar este la rândul
ei pãcãlitã! Fabulele lui La Fontai-
ne, Grigore Alexandrescu ºi Alexan-
dru Donici sunt mai actuale ca ori-
când. Este un proiect care va cere
bis, suntem siguri!», declara, la
vremea respectivã, Adriana Teo-
dorescu, managerul Teatrului pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”.

Începând de astãzi, timp de o sãptãmânã, cra-
iovenii vor avea din nou prilejul sã facã o cãlãto-
rie în minunata lume a poveºtilor, graþie „Auto-
buzului cu pãpuºi” pus „pe roate” de Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”. Îmbarcãrile se fac
zilnic, începând cu ora 19.30, din staþia situatã în
spatele Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, iar
parteneri de drum vã vor fi actorii Ionica Dobres-

cu, Alis Ianoº ºi Daniel Mirea. Tot ce trebuie sã
faceþi este sã vã achiziþionaþi un bilet de la tone-
ta RAT Craiova (costã doar 2 lei!) ºi, timp aproxi-
mativ de un ceas, sã gustaþi o porþie zdravãnã de
copilãrie! „Autobuzul cu pãpuºi” face parte din
programul stagiunii estivale a Teatrului „Colibri”,
organizatã, sub genericul „Maratonul pãpuºilor”,
în perioada 1 iulie – 27 august a.c.

O experienþã artisticã ineditã
pentru copii, dar ºi pentru
pãrinþi ºi bunici

Într-adevãr, proiectul a cerut
bis, motiv pentru care spectacolul
a fost inclus în programul stagiu-
nii estivale din acest an. Aºa se face
cã autobuzul animat se pune în
miºcare astãzi ºi circulã pe strãzi-
le Craiovei timp de o sãptãmânã –
pânã miercuri, 14 august, inclusiv.
„Este reluarea unui proiect de suc-
ces, care a adus multã bucurie
copiilor din Craiova. Îi aºteptãm ºi

de aceastã datã sã facã o
plimbare cu autobuzul…
altfel. ªi pentru a dovedi
cã încã de pe-acum sunt
cetãþeni civilizaþi ºi edu-
caþi, trebuie sã cumpere ºi
sã composteze un bilet de
cãlãtorie, pe care îl gãsesc
la toneta RAT Craiova am-
plasatã chiar în staþie”, a
precizat managerul Adri-
ana Teodorescu.

Deºi vor cãlãtori cu un
mijloc de transport în co-
mun, pasagerii
nu vor urma vre-

un traseu obiºnuit, ci unul
al fabulelor pline de în-
vãþãminte, cu multã acþi-
une ºi personaje poznaºe.
„Va fi o surprizã pe unde
vor cãlãtori copiii cu acest
autobuz. Vor descoperi
Craiova ºi prin interme-
diul pãpuºilor ºi al fabule-
lor, dar ºi prin intermediul
unui traseu care nu face
parte din cele obiºnuite ale
RAT Craiova. În afarã de
faptul cã vor vedea ora-
ºul altfel, cei mici vor avea

parte ºi de o porþie de educaþie,
pentru cã vor fi introduºi în lumea
fabulelor”, au adãugat reprezentan-
þii Teatrului „Colibri”. Dupã repre-
zentaþie, nu micã le va fi bucuria
copiilor sã þinã chiar ei în mâini
pãpuºile din spectacol!

Încã douã spectacole
vor fi prezentate în stagiunea
„Maratonul pãpuºilor”

„Maratonul pãpuºilor” va
continua pânã la sfârºitul acestei

luni, urmând sã mai cuprindã alte
douã spectacole. Este vorba de-
spre „Prietenii Motanului În-
cãlþat” (15-20 august), cu Iulia
Cârstea, Oana Stancu, Alis Ianoº,
Daniel Mirea ºi Emanuel Popes-
cu, ºi  „La joacã prin lumea po-
veºtilor”  (22-27 august), cu
Adriana Ioncu, Oana Stancu,
Alis Ianoº ºi Ilie Turcu. „Este un
program care nu urmãreºte bifa-
rea tradiþionalei deja stagiuni es-
tivale, ci demonstraþii de mânui-
re, de dibãcie ºi dexteritate spe-

cifice pãpuºari-
lor”, anunþa, în de-
butul lui, teatrolo-
gul Adriana Teo-
dorescu. Pot con-
firma acest lucru
cei care s-au grã-
bit sã vadã specta-
colele de pânã
acum, prezentate
pe esplanada Tea-
trului Naþional „Ma-
rin Sorescu”: „Bea-
tles, my love”, „Þi-
a ieºit coºaru-n
drum” ºi „Parodii
cu pãpuºi”.

Preselecþia concurenþilor din judeþul
Dolj pentru Festivalul-concurs Naþional
al Interpreþilor Cântecului Popular Ro-
mânesc „Maria Tãnase” s-a desfãºurat
pe data de 27 iulie, la sediul Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj,
organizator al evenimentului, cu susþine-
rea Consiliului Judeþean Dolj. Concurenþii
a trebuit sã prezinte cel puþin douã piese
muzicale – doinã sau baladã ºi o piesã cu
acompaniament muzical –, dar ºi alte me-
lodii reprezentative pentru aceastã zonã
folcloricã.

Opt soliºti vocali ºi doi instrumentiºti
selectaþi de juriu

Dintre cei 14 înscriºi, zece au fost decla-
raþi admiºi – opt soliºti vocali ºi doi instru-
mentiºti. Este vorba despre Ceanã Mihaela
Daniela, Mihai Maria Loredana, Nãsturicã
Daniel, Olteanu Liviu, Opincaru Iuliana, Stã-

Cei zece concurenþi doljeni admiºi la preselecþie
încep pregãtirile pentru Festivalul „Maria Tãnase”

Nu mai puþin de 14 soliºti vocali ºi instrumen-
tiºti s-au înscris la preselecþia localã, pentru jude-
þul Dolj, a Festivalului-concurs Naþional al Inter-
preþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tã-
nase” – una dintre cele mai importante rampe de
lansare pentru tinerii interpreþi de folclor din toa-

tã þara, a cãrui a XXII-a ediþie urmeazã sã se des-
fãºoare la Craiova în perioada 14-19 octombrie a.c.
Zece dintre ei au fost admiºi ºi urmeazã ca, de as-
tãzi, sã înceapã pregãtirile sub îndrumarea etno-
muzicologului Paula Dogãroiu, ani buni profesor
de canto popular la ªcoala de Arte „Cornetti”.

Amelia
Etegan,
managerul
C.J.C.P.C.T.
Dolj ºi
directorul
Festivalu-
lui „Maria
Tãnase”:
«Purtând
numele celei
pe care ne-
am obiºnuit
sã o evocãm ca „Doamna cântecului
românesc”, Festivalul „Maria Tãnase” s-a
dovedit de-a lungul celor 44 ani de viaþã o
adevãratã ºcoalã pentru sutele de interpreþi
ce au venit (ºi vor mai veni) la Craiova, o
lecþie concretã despre alcãtuirea repertoriului,
alegând, dintre toate piesele întâlnite, autenti-
cul, cuceritor prin frumuseþe ºi aderenþã la
public, într-un cuvânt adevãratele valori, ºi
interpretându-le astfel încât solistul sã scoatã
în evidenþã întreaga lor frumuseþe. Se mai au
în vedere, dupã cum se ºtie, þinuta scenicã,
frumuseþea ºi autenticitatea costumelor».

nuþ Alina, Vlad Marian Io-
nuþ, Þacu Denisa Mariana,
Ruican ªtefan Marius (ca-
val ºi fluier) ºi Surdu Giu-

velescu Costinel Sorin (acordeon). Astãzi,
cei opt soliºti vocali se vor întâlni la sediul
C.J.C.P.C.T. Dolj pentru a începe pregãti-
rea sub îndrumarea reputatei profesoare de
canto popular Paula Dogãroiu. Ceilalþi doi
soliºti instrumentiºti vor fi îndrumaþi de
maeºtrii Nicu Creþu ºi Nelu Stoian.

O nouã preselecþie localã
va fi organizatã pe 31 august

O altã preselecþie pentru Festival urmeazã
sã fie organizatã de C.J.C.P.C.T. Dolj, tot
la sediul instituþiei, la sfârºitul acestei luni,
cei respinºi la prima nemaiavând însã drep-
tul de a participa. «Cei zece tineri selectaþi
se vor pregãti pânã la sfârºitul lui august,
când – chiar pe data de 31 – vom organiza
o nouã preselecþie. Ei vor continua apoi pre-
gãtirea împreunã cu cei care urmeazã sã
fie selectaþi la finele lunii. Vedem dacã este
necesar sã mai facem o triere a lor înainte
de festival, când, oricum, vor intra în pre-

selecþia naþionalã, care va fi organizatã în
zilele de 14 ºi 15 octombrie», a precizat
Amelia Etegan, managerul C.J.C.P.C.T.
Dolj ºi, totodatã, directorul Festivalului
„Maria Tãnase”. Aceasta a afirmat cã deo-
camdatã nu sunt înscrieri pentru Festival,
organizatorii fiind solicitaþi doar pentru in-
formaþii suplimentare. Concurenþii din în-
treaga þarã au la dispoziþie site-ul www.ma-
riatanase.com, de unde îºi pot descãrca fiºa
de înscriere ºi unde gãsesc ºi Regulamen-
tul de organizare a concursului.

***
Festivalul-concurs Naþional al Interpre-

þilor Cântecului Popular Românesc „Ma-
ria Tãnase” se va desfãºura la Craiova în
perioada 14-19 octombrie a.c., spectaco-
lele urmând sã fie gãzduite, la fel ca în ulti-
mii ani, de sala Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”. Manifestarea – una dintre cele
mai importante rampe de lansare pentru ti-
nerii interpreþi de folclor din toatã þara – a
ajuns la ediþia a XXII-a, jubiliarã prin ani-
versarea a 100 de ani de la naºterea marii
artiste ºi comemorarea a 50 de ani de la
trecerea sa în nefiinþã.
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Verdictul în procesul Ergene-
kon, în care au compãrut 275 de
ex-militari, acuzaþi de plãnuirea unei
lovituri de stat împotriva guvernu-
lui turc, s-a dorit un semnal clar
dat armatei: principalul acuzat, Il-
ker Basbug (foto), fostul ºef de
Stat Major al armatei, a fost con-
damnat la închisoare pe viaþã. Alþi
11 membri ai reþelei puciste au fost
de asemenea condamnaþi la închi-

soare pe viaþã, printre aceºtia aflân-
du-se generali, jurnaliºti ºi ºeful
Partidului Muncitorilor (IP, naþio-
nalist), Dogu Princek. Jurnalistul
cotidianului de stânga „Cumhuri-
yet”, Mustafa Balbay, ales în tim-
pul detenþie deputat al principalu-
lui partid de opoziþie, CHP (pro-
laic), a fost condamnat la 35 de
ani de închisoare. Un important
dispozitiv de securitate a fost des-

fãºurat în jurul Palatului de Justi-
þie, cu sute de poliþiºti ºi jandarmi,
susþinuþi de vehicule blindate ºi
tunuri cu apã, unde se adunaserã
aproape 10.000 de manifestanþi.
Procesul dureazã de cinci ani ºi
este un simbol al luptei dintre ta-
bãra islamo-conservatoare ºi eli-
tele laice ale þãrii. Opoziþia vede în
Ergenekon (numele locului mitic
unde naþiunea turcã a apãrut în Asia
Centralã) un instrument al guver-
nului pentru eliminarea opozanþi-
lor sãi din sânul armatei ºi admi-
nistraþiei. Lectura verdictului a fost
întâmpinatã de un cor al avocaþi-
lor, jurnaliºtilor ºi parlamentarilor.
„Moarte dictaturii AKP” au strigat
deputaþii ºi avocaþii, huiduind Par-
tidul Justiþiei ºi Dezvoltãrii (AKP,
la putere), denunþat de opoziþia lai-
cã cã ar fi instrumentat acest pro-
ces pentru a-i reduce la tãcere pe
criticii premierului Erdogan. Îna-
inte de a intra în tribunal, jurnalis-
tul Mustafa Balbay a denunþat pro-

cesul ca fiind unul politic ºi a pro-
mis o toamnã fierbinte, de contes-
tãri politice în oraºele Turciei, dupã
trei sãptãmâni de manifestãri anti-
guvernamentale fãrã precedent în
luna iunie. „Astãzi, acesta este gu-
vernul care ne condamnã”, a spus
jurnalistul. Zeci de ofiþeri activi sau
în retragere au fost arestaþi dupã
2008, în cadrul unei anchete care
ar fi descoperit un depozit de arme
în 2007, într-un moment în care
armata se opunea nominalizãrii lui
Abdulah Gul la preºedinþia þãrii.
Numeroase alte procese contra
grupurilor presupuse de conspira-
tori au fost deschise dupã Ergene-
kon. Primul proces s-a încheiat cu
un verdict ºi a surprins deja prin
severitatea pedepselor pronunþate:
judecãtorii au condamnat în sep-
tembrie aproape 300 de ofiþeri la
pedepse între 16 ºi 20 de ani de
închisoare, ceea ce înseamnã o
loviturã severã datã prestigiului ar-
matei turce.

TTTTTurcia: Fostul ºef de Staturcia: Fostul ºef de Staturcia: Fostul ºef de Staturcia: Fostul ºef de Staturcia: Fostul ºef de Stat
MajorMajorMajorMajorMajor, condamnat pe viaþã, condamnat pe viaþã, condamnat pe viaþã, condamnat pe viaþã, condamnat pe viaþã

Comisarul european pentru Justiþie, Vivia-
ne Reding, a acordat Croaþiei termen pânã la
23 august sã rãspundã când va modifica o
lege controversatã referitoare la extrãdare. În
caz contrar, Zagrebul riscã aplicarea artico-
lului 39 din Tratatul de Aderare al þãrii la UE,
care prevede mãsuri restrictive, printre care
blocarea accesului la fondurile comunitare,
scria ieri cotidianul croat „Vecernji list”. Re-
acþia Comisiei Europene vine la cererea Ger-

maniei. Bundestagul a trimis Bruxelles-ului o
scrisoare prin care cere aplicarea articolului
7 al Tratatului de la Lisabona la adresa Croa-
þiei, dacã aceasta nu abrogã recenta lege asu-
pra extrãdãrii, supranumitã legea „Petkovic”.
Articolul respectiv prevede suspendarea drep-
tului de vot al unui stat membru în cadrul
Consiliului European. Legea, votatã cu puþin
timp înaintea aderãrii Croaþiei la UE, la 1 iulie
2013, interzice ca persoanele cãutate pentru

crime comise înaintea intrãrii în vigoare a
mandatului european de arestare, la 7 august
2002, sã fie extrãdate ºi predate justiþiei unei
alte þãri a UE. În virtutea legii respective, nu
poate fi extrãdat în Germania Josip Petko-
vic, care a condus poliþia secretã iugoslavã.
El este cãutat de Germania pentru a fi jude-
cat cu privire la eventuala sa implicare în asa-
sinarea disidentului croat Stjepan Ðurekovic,
în 1983, la Wolfratshausen, landul Bavaria.

Croaþia ar putea fi privatã de fonduri europene ºi de
drept de vot în UE din cauza unei legi controversate

Marea Britanie a evacuat tem-
porar, ieri, tot personalul amba-
sadei sale din Yemen, din cauza
pericolului terorist, informeazã
Associated Press ºi France
Presse. „Din cauza îngrijorãrilor
crescute în privinþa securitãþii,
întregul personal al ambasadei
noastre în Yemen a fost evacuat
temporar ºi ambasada va rãmâne
închisã pânã când personalul va
fi în mãsurã sã revinã”, a preci-
zat un purtãtor de cuvânt al Mi-
nisterului de Externe britanic.
Anunþul fãcut de Foreign Office
intervine dupã ce Statele Unite au
cerut, tot ieri, cetãþenilor lor sã
pãrãseascã „imediat” Yemenul, din
cauza nivelului extrem de ridicat
al pericolului de atentate în aceas-
tã þarã. Departamentul de Stat
american a ordonat, de asemenea,
ieri, plecarea personalului sãu ne-
esenþial din aceastã þarã. Totoda-
tã, SUA, care ºi-au închis majo-
ritatea misiunilor diplomatice din
lumea arabã, au ridicat ieri nivelul
de alertã cu privire la posibile
atentate la „extrem de ridicat”, re-
lateazã AFP. Mãsurã anunþatã vine
în contextul în care patru presu-

puºi membri Al-Qaeda au fost
uciºi ieri, la est de capitala Sanaa,
într-un atac cu dronã. Cei patru
bãrbaþi se aflau la bordul unui ve-
hicul care a fost spulberat în zori
de patru rachete, potrivit unui res-
ponsabil tribal care s-a exprimat
sub protecþia anonimatului. Minis-
terul Apãrãrii yemenit a precizat
cã cel puþin unul din cei patru
bãrbaþi figura pe o listã de sus-
pecþi care „plãnuiau atacuri tero-
riste în ultimele zile de Ramadan
ºi în timpul sãrbãtorii Eid al-Fitr”,
de la sfârºitul acestei sãptãmâni.

Citând oficiali americani, „The
New York Times” afirmã cã ad-
ministraþia lui Barack Obama a
luat decizia de a închide reprezen-
tanþele diplomatice din lumea ara-
bã în urma interceptãrii, sãptãmâ-
na trecutã, a unor mesaje electro-
nice între Ayman al-Zawahiri ºi
Nasser al-Wuhayshi, liderul Al-
Qaeda în Peninsula Arabã (AQPA),
cu sediul în Yemen. Primul i-ar fi
ordonat celui de-al doilea sã co-
mitã un atentat duminicã. CNN a
anunþat cã al-Zawahiri i-a cerut
lui al-Wuhayshi „sã facã ceva”,
ceea ce ar fi determinat oficialii

de la Washington ºi din Yemen sã
se gândeascã la un atac iminent.
AQPA este consideratã de Wa-
shington ca fiind cea mai activã
dintre aripile reþelei extremiste.
Creatã în ianuarie 2009 din fuziu-
nea aripilor saudite ºi yemenite ale
Al-Qaeda, AQPA a revendicat o
serie de atacuri importante, atât
în Yemen, unde s-a regrupat, cât
ºi în exterior, inclusiv o tentativã
de a produce o explozie într-un
avion de linie american în ziua de
Crãciun a anului 2009.

Serviciile de securitate yemeni-

te au publicat luni seara o listã cu
25 de presupuºi membri ai reþelei
Al Qaeda, care îi include ºi pe cei
trei saudiþi suspectaþi de plãnuirea
atacurilor împotriva instalaþiilor
publice ºi private ale þãrii (Ibrahim
Rubaish, Ibrahim al Asiri ºi Mes-
hal al Shaiji), a informat ieri agen-
þia EFE. Comitetul Suprem de Se-
curitate, autoritatea supremã în
domeniu, oferã o recompensã de
5 milioane de riali yemeniþi (23.000
de dolari) celor care furnizeazã in-
formaþii care sã ducã la arestarea
oricãruia din presupuºii teroriºti.

Yemen: Londra a evacuat personalul ambasadei,
SUA le cere americanilor sã plece „imediat” de aici

Italia traverseazã cea mai
lungã recesiune din ultimii
40 de ani

Italia trece prin cea mai
îndelungatã recesiune începând
din 1970, dupã ce institutul de
statisticã ISTAT a anunþat o
contracþie a PIB de 0,2% pentru
trimestrul al doilea, al optulea
consecutiv de declin. Ritmul de
scãdere a economiei s-a temperat
faþã de primele trei luni ale anului,
când PIB-ul Italiei a coborât cu
0,6% faþã de trimestrul anterior.
Raportat la trimestrul al doilea al
anului trecut, economia Italiei a
scãzut cu 2%, potrivit datelor
ISTAT. Potrivit unui alt set de date
prezentate ieri, producþia industria-
lã a Italiei a crescut în iunie cu
0,3% faþã de mai, urcând de la o
ratã de creºtere de 0,1% în luna
anterioarã. Cu toate acestea,
producþia industrialã a Italiei a
scãzut cu 2,1% în iunie raportat la
aceeaºi lunã a anului trecut.
Banca centralã a Italiei estimeazã
cã economia se va contracta în
acest an cu 1,9%.

Indicele de radioactivitate
a apei de la Fukushima a
crescut de 47 de ori în 5 zile

Indicele de radioactivitate
detectatã în apele subterane ale
centralei de la Fukushima a
crescut de 47 de ori în ultimele
cinci zile, potrivit mostrelor extrase
din unul din puþurile situate între
reactoare ºi mare, informeazã
ziarul „Asahi”, citat ieri de EFE.
Datele culese recent de operatorul
care administreazã centrala, Tokyo
Electric Power (TEPCO), relevã
substanþe la un nivel de 56.000
becquereli la litru de apã subtera-
nã analizatã, provenitã din zonele
adiacente, ºi care se contamineazã
dupã ce pãtrunde în subteranul
reactoarelor atomice avariate de
accident. La 23 iulie, operatorul a
recunoscut, pentru prima oarã de
la decretarea crizei nucleare din
martie 2011, scurgerea în mare a
acestei ape subterane.

Japonezii au comemorat
68 de ani de la atacul
nuclear de la Hiroshima

Zeci de mii de persoane s-au
reunit ieri dimineaþã la Hiroshima
pentru a marca 68 de ani de când a
fost lansatã prima bombã atomicã
din istorie, ce a devastat acest oraº
din vestul Japoniei. Câþiva
supravieþuitori, rude ale victimelor,
oficiali guvernamentali ºi delegaþii
strãine s-au reunit la ora 08.15
(02.15 ora României), când s-a
auzit primul clopot care a dat
semnalul unui minut de reculegere,
la ora la care, la 6 august 1945,
bombardierul american Enola Gay
a lansat bomba ce a transformat
oraºul într-un infern nuclear. Un
numãr de 140.000 de persoane au
murit fie imediat, fie din cauza
expunerii la radiaþii, între momen-
tul largãrii bombei ºi luna decem-
brie. Bombardamentul de la
Hiroshima a fost urmat de cel de la
Nagasaki (sud-vest), la 9 august,
care s-a soldat cu 70.000 de morþi.
Aceste atacuri au grãbit capitularea
Japoniei ºi sfârºitul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, la 15
august 1945.
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Anunþul tãu!
S.C. Domeniul Coroanei Segarcea
SRL angajeazã Consilier în relaþii
economice internaþionale. Cerinþe
obligatorii: cunoaºterea limbii en-
glezã ºi limbii chinezã. CV- urile se
depun la sediul firmei din Segarcea,
str. Dealul Viilor nr. 108, jud. Dolj.
Comuna Giubega solicitã Aviz de
la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova, pentru Forare Puþ Apã în
cadrul Sistemului de alimentare cu
apã al comunei. Relaþii la Telefon:
0251/460.222, 0740/205.433.

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. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin evidenþã
contabilitate. Telefon:
0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri 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,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 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 garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2 came-
re + 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. Tele-
fon: 0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular.
Telefon: 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 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Craio-
va 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, decomandat,
mobilat 1 Mai. Preþ
avantajos. Telefon.
0761/ 671.641.
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.

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 Poli-
grafie). 48.500 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.
Vând apartament 4 ca-
mere zonã ultracentralã.
Telefon: 0742/423.237.
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 Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Vând casã cu mansardã,
la roºu, zona Preajba.
Telefon: 0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
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Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova,
str. Unirii nr. 19, în cadrul proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor în judeþul
Dolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a
apelor pentru realizarea investiþiei  “Staþie de
transfer ºi compostare Calafat”

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate me-
najere, ape tehnologice rezultate din spalarea zone-
lor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor fi
deversate dupã ce au fost epurate, conform prevde-
rilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului.

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str.
Unirii nr. 19, în cadrul proiectului “Sistem de Ma-
nagement Integrat al Deºeurilor în judeþul Dolj”,
intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a apelor pentru
realizarea investiþiei  “Staþie de sortare ºi compos-
tare Craiova- Mofleni”

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate
menajere, ape tehnologice rezultate din spalarea
zonelor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor
fi deversate dupã ce au fost epurate,  conform prevde-
rilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului.

Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoº-
tiþa Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren, zona Me-
tro-Citroen, zonã bunã
pentru Showroom, de-
pozite,1000 mp, dechi-
dere 17 mp , preþ inte-
resant. Telefon. 0762/
109.595.

Vând teren stradal, utili-
tãþi. Telefon: 0760/
339.646.
Vând teren stradal, uti-
litãþii. Telefon:0760/
339.646.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã
Telefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preajba 900
mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala 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. Te-
lefon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pe-
linului), 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, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
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 convena-
bil. 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 Audi A6, fabricaþie
2006, full options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.

Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, 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 Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capaci-
tate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
spatiului – standului nr. 29 situat in Piata Industriala din mu-
nicipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în ur-
mãtoarele conditii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent
lei)/mp de stand/luna;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii

la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul conso-
lidat al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare partici-

parii la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pen-

tru un singur stand.

Licitaþia va avea loc  la data de 20.08.2013, ora 1100, iar
inscrierea se va face pina la data de 20.08.2013, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016.

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Tele-
fon: 0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând chioºc izopan, faþã
termopane, copertine.
Preþ convenabil. Telefon:
0758/059.424.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând grâu 10 lei baniþa.
Telefon: 0762/933.364.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500 de
bucãþi. Telefon: 0764/
637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negocia-
bi l .  Telefon: 0351/
464.043.

Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon: 0751/403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþi-
onal 541. Tg-Jiu. Tele-
fon: 0722/528.202.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tribu-
nalul Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon: 0746/
660.001.

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 fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 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 prelatã autotu-
rism, material gros, pu-
þin folositã. 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 ma-
siv, triploc 5 aþe ºi uber-
dek Rimoldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.

Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 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 aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cear-
ceaf medicinal. Telefon:
0785/634.748; 0351/
461.140.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu
vechi, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

miercuri, 7 august 2013
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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:
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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
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.

Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în func-
þiune, 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
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat – fermoar
–  nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075
sau 0728/058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.

Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar,
discotecã, 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 came-
re, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter,
acces bilateral, preta-
bil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat,  50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil
la casã, zona
Brestei. Preþ con-
venabil .  Telefon:
0 7 4 0 / 8 9 5 . 6 9 1 ;
0785/103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Te-
lefon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Dacã în acest oraº
mai existã o fatã cu
vârsta cuprinsã între
30 ºi 34 ani dornicã de
o relaþie serioasã cu
un bãiat simpatic ºi
realizat financiar este
rugatã sã sune la nr.
0760/ 557.030.
Domn onest 57/175/75
doresc cunoºtinþã doam-
nã aspect plãcut, vârstã
apropiatã. Telefon: 0764/
422.380.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa A II.  Telefon:
0766/ 683.126.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.

S.C. PIETE SI TARGURI
CRAIOVA SRL organi-
zeaza concurs, in data de
27.08.2013, orele 11.00,
la sediul din Calea Bucu-
resti nr. 51, proba scrisa si
interviu, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi va-
cante: - 4 posturi inspec-
tor specialitate II; - 1 post
paznic; - 1 post sofer. Do-
sarul de inscriere se va de-
pune pânã la data
21.08.2013, orele 10.00,
la sediul SC PIETE SI
TARGURI CRAIOVA
SRL - Compartimentul
Resurse Umane, Salariza-
re. Relatii suplimentare la
numarul de telefon: 0251/
410696.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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• Adrian Mutu va avea din sezonul viitor un coleg de marcã la
Ajaccio. Clubul corsican a oficializat, ieri, transferul mijlocaºului
Benoît Pedretti (32 de ani), liber de contract dupã despãrþirea de Lille,
pentru care a jucat în 29 de meciuri sezonul trecut.

El a semnat cu Ajaccio un contract valabil pentru urmãtoarele douã
sezoane.

În afarã de Lille, Pedretti, cu 22 de selecþii ºi în echipa naþionalã a
Franþei, a mai evoluat pentru Lyon, Marseille, Sochaux ºi Auxerre.

• Atacantul francez al echipei Queens Park Rangers, Loic Remy,
a fost împrumutat pânã la sfârºitul sezonului la formaþia Newcastle
United, a anunþat, luni searã, clubul din Premier League.

“Sunt fericit cã voi juca la Newcastle. Este o onoare pentru mine sã
îmbrac tricoul unei mari echipe. Principalul meu obiectiv este sã prind
lotul naþionalei Franþei pentru Cupa Mondialã din 2014 ºi de aceea am
ales sã vin la Newcastle”, a declarat Remy.

Remy, în vârstã de 26 de ani, fusese achiziþionat în luna ianuarie de
QPR de la Marseille. El a înscris ºase goluri în 14 meciuri pentru
gruparea londonezã, neruºind însã sã împiedice retrogradarea acesteia.

• Dupã discuþii cu echipe din Anglia ºi Franþa, fostul petrolist
Jeremy Bokila (24 de ani) are acum mari ºanse sã evolueze la formaþia
cu care a mai negociat în iunie.

Este vorba despre israelienii de la Maccabi Haifa. Antrenorul Arik
Benado le-a transmis ºefilor cã Bokila e singurul vârf pe care-l vrea cu
adevãrat de pe lista cu atacanþii disponibili. Mesajul israelienilor pentru
agenþii jucãtorului a fost clar: “Plãtim 1,5 milioane de euro dacã ne
calificãm în grupele Europa League”.

Maccabi Haifa a remizat, scor 0-0, în deplasare, în prima manºã a
turului III preliminar (penultimul înaintea grupelor) al Europa League,
în compania formaþiei letoniene Ventspils. Returul e programat mâine.

• Tehnicianul lui Man. City, chilianul Manuel Pellegrini, nu se va
putea baza în urmãtoarele ºase sãptãmâni pe serviciile fundaºului
Matija Nastasici, dupã ce acesta s-a accidentat destul de serios la una
dintre glezne ºi piciorul i-a fost imobilizat într-un pansament ghipsat.

Nu e o absenþã uºor de surmontat, mai ales cã “cetãþenii” au pierdut
deja unul dintre fundaºi centrali în aceastã varã. Este vorba de Kolo
Toure, care a trecut la Liverpool, pentru ca acum Pellegrini sã mai
conteze doar pe Kompany, Lescott ºi Richards.

Evenimentul a avut loc în timpul turneului pe care cei de la City l-au
întreprins în aceastã perioadã în Asia, unde meciurile s-au disputat mai
mereu în condiþii de ploaie torenþialã.

• Gerardo “Tata” Martino ºi-a ales portarul pentru sezonul
urmãtor, când Victor Valdes se va despãrþi de Barcelona. Este vorba
despre fostul sãu elev de la Newell’s din Argentina, argentinianul
Nahuel Guzman (27 de ani). El a apãrat poarta echipei din Rosario în
Copa Libertadores ºi ºi-a ajutat echipa sã ajungã în semifinale. Guzman
are 1,92 ºi e preferatul lui Martino de când era puºti. Victor Valdes a
refuzat prelungirea contractului cu Barcelona ºi a anunþat cã va pleca
la expirarea lui, în iunie 2014.

Viitorul lui Wayne Rooney la
Manchester United este pus sub
semnul întrebãrii mai mult ca nici-
odatã. Atacantul nu a mai jucat
oficial pentru “diavoli” de pe 28
aprilie ºi pare tot mai tentat sã ple-
ce de pe “Old Trafford”, mai ales
cã existã semnale cã sub coman-
da noului manager, David Moyes,
va fi doar rezerva lui Robin van
Persie.

Atacantul a refuzat sã facã de-
plasarea pentru amicalul cu sue-
dezii de la AIK Stokholm, dând vina
pe o accidentare la umãr suferitã
în precedentul joc-test cu Betis
Sevilla, dar presa din Anglia con-
siderã cã s-a dat lovit pentru a nu
lua contact cu o posibilã reacþie
ostilã a fanilor lui United, la meciul
din Supercupa Angliei, din week-
end, contra lui Wigan.

Gestul lui Rooney ºi refuzul de

RooneyRooneyRooneyRooneyRooney, marginalizat, marginalizat, marginalizat, marginalizat, marginalizat

de liderii lui Unitedde liderii lui Unitedde liderii lui Unitedde liderii lui Unitedde liderii lui United
a spune rãspicat dacã va
continua sau nu la Man-
chester îi iritã însã la cul-
me pe veteranii vestiarului.
Potrivit The Independent,
Rio Ferdinand, Ryan Giggs
ºi Patrice Evra sunt ener-
vaþi de atitudinea colegului
lor ºi l-ar fi marginalizat pe
acesta dupã ce nu a luat în
calcul deloc sfaturile lor.

În acest context, David
Moyes are douã variante.
Prima este aceea de a ac-
cepta toanele lui Rooney ºi
sã-l pãstreze pe acesta cu
orice preþ în lot, în timp ce
a doua opþiune a manage-
rului este aceea de a-l lãsa pe ata-
cant sã se transfere, pentru a nu
destabiliza vestiarul. Vârful naþio-
nalei Angliei are în acest moment
o ofertã clarã de la Chelsea, de

aproximativ 40 de milioane de lire
sterline. În locul lui, Manchester
United intenþioneazã sã-l transfere
pe Jackson Martinez, de la FC
Porto.

Eºuarea tratativelor dintre Tot-
tenham ºi Steaua pentru transfe-
rul fundaºului Vlad Chiricheº au
reaprins speranþa în Italia. Atât
AS Roma, cât ºi AC Milan, cred
din nou în posibilitatea de a-l
transfera în aceastã varã pe ta-
lentatul fotbalist al campioanei
României.

Dacã din partea roma-
nilor era de aºteptat sã re-
vinã în cursa pentru Chi-
richeº, ei fiind deosebit de
activi în discuþii în aceas-
tã varã, interesantã este re-
plierea milanezilor, care nu
se mai interesaserã de ro-
mân de astã-iarnã. Potrivit
site-ului MilanNews.it,
agentul lui Chiricheº a pre-
cizat cã fundaºul va ajun-
ge în cele din urmã la o

Presa italianã a scos-o!

formaþie puternicã, iar sursa ci-
tatã este de pãrere cã ar fi vorba
chiar de AC Milan.

Vlad Chiricheº s-a implicat ac-
tiv în gãsirea unei echipe în aceas-
tã varã ºi aproape ajunsese la un
acord cu Tottenham, formaþie
care i-ar fi oferit un salariu de

aproximativ 100.000 de lire pe
lunã. Patronul Stelei, Gigi Becali,
acceptase iniþial ºi el oferta lon-
donezilor, de 8 milioane de euro,
dar totul a picat dupã ce englezii
au cerut ca jucãtorul sã fie trans-
ferat dupã meciul tur cu Dinamo
Tbilisi.

ªeful Stelei a transmis
atunci, din spatele gratiilor:
“Cine e Tottenham? Gata,
Chiricheº nu mai pleacã, e
mai important sã ajungem în
grupele Ligii Campionilor”.
Verii lui Gigi Becali ºi toto-
datã impresarii jucãtorului l-
au convins însã pe condu-
cãtorul stelist sã renunþe la
acest gând ºi sã accepte ple-
carea fotbalistului încã de
pe acum, ºi nu din iarnã, aºa
cum intenþiona iniþial.

Asearã, dupã închiderea ediþiei
STEAUA – Dinamo Tbilisi (Geo) 2-0
Maccabi Tel Aviv (Isr) – FC Basel (Elv) 0-1
Skenderbeu Korce (Alb) – ªahtior Karagandy (Kaz)  0-3
NK Maribor (Slv) – APOEL Nicosia (Cip) 1-1
Partizan Belgrad (Srb) – Ludogorets Razgrad (Bul)  1-2
Fenerbahce Istanbul (Tur) – FC Salzburg (Aus) 1-1
Grasshopper Zurich (Elv) – Olympique Lyon (Fra)  0-1

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – MANªÃ SECUNDÃ

Astãzi în tur
FH Hafnarfjardar (Isl) – Austria Viena (Aus) 0-1
Zenit St. Petersburg (Rus) – FC Nordsjaelland (Dan) 1-0
Metalist Harkov (Ucr) – PAOK Salonic (Gre) 2-0
Sheriff Tiraspol (Mol) – Dinamo Zagreb (Cro) 0-1
IF Elfsborg (Sue) – Celtic FC (Sco) 0-1
Viktoria Plzen (Ceh) – Nomme Kalju (Est) 4-0
Zulte Waragem (Bel) – PSV Eindhoven (Ola) 0-2
Legia Varºovia (Pol) – Molde FK (Nor) 1-1

Osnabruck (III) – Aue (II) 3-0 / Heidenheim (III) –
Munchen 1860 (II) 1-1, 3-4 pen. / RB Leipzig (III) –
Augsburg (I) 0-2 / Baumberg (V) – Ingolstadt (II) 1-4
/ Vegesack (V) – Hoffenheim (I) 0-9 / Neckarsulmer
(am.) – Kaiserslautern (II) 0-7 / Lippstadt (IV) – Le-
verkusen (I) 1-6 / Fortuna Koln (IV) – Mainz (I) 1-2 /
Neustrelitz (IV) – Freiburg (I) 0-2 prel. / Magdeburg
(IV) – Cottbus (II) 0-1 / Wilhelmshaven (IV) – Dort-
mund (I) 0-3 / Bahlinger (V) – Bochum (II) 1-3 / Ro-
senheim (IV) – Aalen (II) 0-2 / Trier (IV) – FC Koln
(II) 0-2 / Karlsruher (II) – Wolfsburg (I) 1-3 / Pfed-
dersheim (V) – Furth (II) 0-2 / Saarbrucken (III) –

Digi Sport 1
1:30, 3:50 – FOTBAL – Campionatul Brazilei: Vitoria –

Fluminense, Santos – Corinthians.
Digi Sport 2

19:00 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal (Canada):
ziua a 3-a .

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Preliminarii CE 2015: România

– Islanda; partida se joacã la Constanþa / 21:45 – FOTBAL –
Cupa Ligii Angliei: Carlisle – Blackburn.

Dolce Sport 2
19:00 – NATAÞIE – FINA World Cup Eindhoven

(Olanda).
GSP TV

0:10 – FOTBAL – Campionatul Argentinei: Belgrano –
Boca Juniors.

TVR 2

19:00 – SCRIMÃ – Campionatul Mondial de la Budapes-
ta (Ungaria).

Eurosport

19:00 – SCRIMÃ – CM de la Budapesta.
Eurosport 2
23:00 – CICLISM – Turul statului Utah (SUA).

CUPA GERMANIEI – „32-IMI” DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Werder (I) 3-1 prel. / Darmstadt (III) – M’gladbach (I)
0-0, 5-4 pen. / Bielefeld (II) – Braunschweig (I) 2-1 /
Victoria Hamburg (IV) – Hannover (I) 0-2 / Schott Jena
(V) – Hamburg (I) 0-4 /  Wiedenbruck (IV) – Dussel-
dorf (II) 1-0 / Rathenow (IV) – FSV Frankfurt 1-3
prel. / BFC Dynamo (V) – Stuttgart (I) 0-2 / Neumun-
ster (IV) – Hertha (I) 2-3 prel. / Illertissen (IV) – Frank-
furt (I) 0-2 / Preussen (III) – St. Pauli (II) 1-0 / San-
dhausen (II) – Nurnberg (I) 1-1, 4-3 pen. / Duisburg
(III) – Paderborn (II) 2-3 / Regensburg (III) – Union
Berlin (II) 1-2 / Nottingen (V) – Schalke (I) 0-2 / Rehden
(IV) – Bayern Munchen (I) 0-5.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Milan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de ChiricheºMilan, atrasã iarãºi de Chiricheº
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiin-
þa “U” Craiova organizeazã zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii nãscuþi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivã de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncã.

Relaþii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 ºi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Cãlin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                     M V                 E                  Î  G      P
Pandurii 3 2 1 0 6-3    7
ACS Poli 3 2 1 0 6-3    7
Astra 2 2 0 0 9-2    6
Oþelul 3 2 0 1 4-3    6
Sãgeata 3 1 2 0 3-2    5
Petrolul 3 1 2 0 2-1    5
Botoºani 3 1 2 0 3-2    5
Ceahlãul 3 1 1 1 5-3    4
Dinamo 3 1 1 1 2-2    4
FC Vaslui 2 1 0 1 4-2    3
Steaua 1 1 0 0 2-1    3
Braºov 3 0 2 1 2-4    2
CFR Cluj 3 0 2 1 2-6    2
„U” Cluj 3 0 1 2 2-4    1
Viitorul 2 0 1 1 0-4    1
Chiajna 0 0 0 0 0-0    0
Mediaº 3 0 0 3 2-5    0
Corona 3 0 0 3 2-9    0

66666

55555

44444

LIGA I

Etapa a III-a
„U” Cluj – Ceahlãul 1-1
Au marcat: Târnãcop 41 / Golubovic 31.
FC Botoºani – Sãgeata Nãvodari 1-1
Au marcat: Cârjan 49 / V. Lupu 87.
Steaua – Concordia Chiajna a fost amânat.
Corona Braºov – Astra Giurgiu 2-5
Au marcat: Stãnescu 42, Ene 48 / Fatai 19, 33, Budescu 28, 30, De

Amorim 86.
Petrolul – FC Braºov 0-0
Pandurii – Oþelul 2-1
Au marcat: Paraskevas 47, Eric 90 / Astafei 20.
ACS Poli Timiºoara – Gaz Metan 2-1
Au marcat: S. Szekely 43, 80.
Viitorul – Dinamo 0-0
FC Vaslui – CFR Cluj 4-0
Au marcat: Celeban 4, Antal 6, 24, Caue 32.

Încã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aÎncã se mai negociazã componenþa seriilor Ligii a II-aEchipele de salã ale Craiovei au început pregãtirile

Luni a fost ziua în care trei
dintre echipele de salã ale mu-
nicipiului Craiova au început
pregãtirile pentru noul sezon
competiþional. Cea mai bunã
echipã a Bãniei, cea de volei
masculin, s-a reunit pe pista
stadionului „Ion Oblemenco”,
acolo unde a efectuat primele
alergãri. Formaþia lui Dãnuþ
Pascu ºi Claudiu Mitru va par-
ticipa în toamna aceasta ºi în
cupele europene, fiind înscri-
sã în CEV Cup, unde va întâlni,
la finalul lunii octombrie, într-
o dublã manºã, echipa olande-
zã Orion Doetinchem. La pri-
ma ºedinþã de pregãtire s-au
prezentat jucãtorii: Mihai Du-
mitrache, Laurenþiu Vânãtoru,
Vladimir Jovic, Bogdan Brato-
sin, Teodor Filip, Nicu Ghio-
nea, Teodor Milotin, Dragoº
Toma, Emanuel Gurschi, Io-
nuþ Manda, Laurenþiu Licã ºi
Florin Voinea. Ultimiii doi, ve-
niþi de la formaþia francezã
Martigues, sunt cele mai im-
portante achiziþii ale grupãrii
alb-albastre, care s-a despãr-
þit totodatã de cel mai bine co-
tat jucãtor pe care l-a avut în
sezonul precedent, Dan Boro-
ta, plecat tot în Hexagon. Lo-
tului pregãtit de Dãnuþ Pascu

VVVVVicecampionii s-au reuniticecampionii s-au reuniticecampionii s-au reuniticecampionii s-au reuniticecampionii s-au reunit
pe Ion Oblemencope Ion Oblemencope Ion Oblemencope Ion Oblemencope Ion Oblemenco

Formaþia de volei masculin îºi propune un parcurs bun în cupele
europene ºi repetarea performanþei din sezonul trecut în campionat

i se va alãtura ºi sârbul Ne-
manja Stevanovic, care va
veni însoþit de un conaþional,
acesta  urmând a completa
postul de centru la vicecam-
pioana României. Antrenorii ºi
jucãtorii au recunoscut cã se-
zonul urmãtor va fi mai dificil
decât precedentul, atât din ca-
uza valorii adversarilor, cât ºi
prin prisma statutului de vice-
campioanã, care îi obligã ºi tot-
odatã este . „Obiectivul echi-
pei este locurile 1-4 ºi nu va fi
uºor de îndeplinit. Constanþa
are prima ºansã sã-ºi apere
eventul, Zalãul ºi-a mãrit bu-
getul ºi s-a întãrit, la fel Baia
Mare ºi Dejul, aºa cã va fi lup-
tã foarte strânsã pentru a prin-
de primele 4 locuri. În plus,
faþã de anul trecut, nu vom
mai fi priviþi ca out-sideri, ni
se va acorda o atenþie mai
mare de cãtre adversari. Avem
câþiva jucãtori noi, cu experi-
enþã bogatã. Cei doi veniþi din
Franþa, dar ºi un ridicãtor,
Manda, adus pentru a compen-
sa plecarea lui Teleleu. Nu
vom face cantonament de varã,
avem condiþii sã ne pregãtim
pe plan local” a declarat an-
trenorul Universitãþii, Dãnuþ
Pascu. „Am ales Craiova, fi-

indcã are obiective mãreþe,
este o echipã bunã. A contat
mult cã a venit ºi Licã aici, co-
echipierul meu de la Martigu-
es. Este greu sã doborâm Con-
stanþa de pe primul loc, acolo
sunt altele pretenþiile” a spus
Florin Voinea.  În prima eta-
pã, craiovenii vor evolua, la fel
ca anul trecut, în deplasare cu
Remat Zalãu.

Tot luni, dar la Sala Spor-
turilor „Ion Constantinescu”,
a avut loc reunirea echipei de
volei feminin, sub conducerea
unui nou antrenor, Berthold
Vãsuicã, revenit dupã un an ºi
jumãtate pe banca SCM-ului.
Tehnicianul îl are secund pe
Alexandru Cosma, iar la pri-
ma ºedinþã de pregãtire au ve-
nit  voleibalistele:  Ramona
Postea, Florina Chirilov, Ale-
xandra Ariton, Sorina Buz, An-
dreea Smultea, Alexandra Pur-
cea, Maria Precup, Alexandra
Badea, Mihaela Ilina, Iulia Der-
veºteanu, Ana Ghionea, Andre-
ea Matei. De asemenea, luni
seara s-au strâns în premierã
la pregãtiri ºi componenþii
echipei de baschet masculin,
care îºi vor anunþa obiectivele
într-o conferinþã de presã or-
ganizatã astãzi.

Dupã despãrþirea de
Nicolae Ungureanu, AS
Podari ezitã sã numeascã un
alt antrenor principal, iar
cum startul sezonului a fost
amânat pentru data de 30
iulie, interimatul directorului
sportiv Marian Zaharia a
fost prelungit, acesta
urmând sã îndeplineascã un
rol dublu, atât de antrenor
principal, cât ºi în staff-ul
administrativ al clubului,
alãturi de preºedintele
executiv Horaþiu Stãnescu.

Podariul prelungeºte
interimatul lui Marian Zaharia

Podariul se pregãteºte
acasã, iar asearã a susþinut
un amical cu CS Iºalniþa, pe
care a învins-o în finala
Cupei României, faza
judeþeanã. La pregãtiri s-au
prezentat de câteva zile
portarul Daniel Pârvu, fost
la FC Caracal ºi fundaºul
Dan Ignat. Mai mult ca
sigur, AS Podari va face
parte din seria a patra a
Ligii a III-a, una în care se
vor regãsi, cu precãdere,
echipe din Oltenia.

Comitetul Executiv al LPF a
stabilit în ºedinþa de ieri ca FC
Vaslui ºi Viitorul Constanþa sã re-
joace partidele din primele douã
etape, când au întâlnit Rapid, în
compania formaþiei Concordia
Chiajna, care a preluat locul gru-
pãrii giuleºtene în Liga I. „Comi-

tetul Executiv al LPF a pus în apli-
care azi hotãrârea TAS privind
înscrierea în Liga I a echipei Con-
cordia Chiajna, în locul formaþiei
Rapid. S-a stabilit sã se rejoace
cele douã partide disputate de Ra-
pid, cu Vaslui ºi Viitorul. Repre-
zentanþii cluburilor Vaslui ºi Viito-

rul chiar au fãcut parte din Comi-
tetul Executiv ºi au fost de acord”
a declarat secretarul general al
LPF, Valentin Alexandru. Oficia-
lul LPF a precizat cã atât costuri-
le de deplasare ale echipelor, cât
ºi baremurile pentru arbitri vor fi
suportate din fondurile LPF.
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