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- Dacă mereu cresc impor-
turile alimentare, de ce, Po-
pescu le , nu impo rtăm şi
agricultori?
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Centrul oraşului
Segarcea,
reconfigurat de
Casa de Cultură
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BNR nu sare să-i
ajute pe românii
cu credite în
franci elveţieni

De la agonie
la extaz pe
bursele din
întreaga lume

Lia Olguţa Vasilescu anunţa duminică, într-o conferinţă de presă,
că va face o interpelare ministrului Educaţiei, Cercetării şi Sportului
în legătură cu revista OSCAR care se distribuie obligatoriu în toate
grădiniţele din judeţul Dolj. Senatorul PSD a spus că nu ştie cine este
în spatele acestei reviste, dar „că are oarecum legătură cu Prefectura
Dolj”. Prefectul Nicolae Giugea a declarat că instituţia pe care o con-
duce nu are nici o legătură cu revista OSCAR şi că trebuie căutat la
Consiliul Judeţean Dolj şi la Inspectoratul Şcolar. Subiectul, iniţial
inocent, s-a rostogolit şi aşa s-a descoperit că Asociaţia Culturală Cra-
iova editează revista menţionată, avându-i în colectivul de redacţie pe
Cristian Nedelcu, ca redactor-şef, consilierul prefec-
tului de Dolj, şi pe soţia acestuia, Diana Nedelcu - an-
gajată ca funcţionar public la Primăria Craiova - ca
redactor. În luna decembrie a anului trecut, Asociaţia
Culturală Craiova a primit o sponsorizare de
600.000.000 de lei vechi din partea Companiei de Apă
„Oltenia” pentru „sărbătorile de iarnă”.

Cristian Nedelcu
nu are de ce
să se plângă
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Primarul din
Cârna n-a scăpat
de arestul
preventiv

Magistraţii Tribunalului Dolj
i-au respins, ieri, primarului sus-
pendat al comunei Cârna, Cornel
Andrei, atât recursul formulat îm-
potriva menţinerii arestării preven-
tive, cât şi cererea de eliberare sub
control judiciar. Se pare că jude-
cătorii n-au fost foarte impresio-
naţi că edilul s-a declarat nevino-
vat şi dispus să stea în apartamen-
tul pe care îl deţine în Craiova,
considerând că trebuie să rămână
în penitenciar, acolo unde a fost
transferat după ce a fost trimis în
judecată.

Rezultate slabe
la concursul
de suplinitori
45% din candidaţi au obţinut
note sub 5
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$1 EURO ...................... 4,2442 ............. 42442
1 lirã sterlinã..........................4,8843...................48843

1 dolar SUA.......................2,9768.........29768
1 g AUR (preþ în lei) ... 163,0900 ...... 1630900

Cursul pieþei valutare din 9 august 2011-anunþat de BNR
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BNR nu intentioneaza sa ia masuri precum
cele adoptate de Ungaria în ceea ce priveºte
creditele în franci elveþieni, iar înlesnirile la pla-
tã trebuie abordate de la caz la caz, a declarat
ieri guvernatorul Mugur Isãrescu. „Înainte de
a vã rãspunde, vã aduc în memorie faptul cã
acolo (n.r. – în Ungaria) s-a fãcut o uºoarã
reeºalonare. Plusul de platã s-a adunat într-un
cont la bancã ºi, de la caz la caz, se va plãti în
2-3 ani”, a spus Isãrescu, întrebat dacã ºi în
România sunt necesare mãsuri similare privind
plata ratelor la împrumuturile în franci elve-
þieni. În opinia acestuia, trebuie avutã în vede-
re o abordare individualã, în funcþie de opþiu-
nea fiecãrui client, întrucât sunt persoane care
dispun de resurse pentru a suporta un cost
temporar mai înalt ºi nu vor sã amâne datorii-
le: „Abordãrile trebuie sã fie individuale ºi, din
cunoºtinþele noastre, ele deja existã. Este vor-
ba de împingerea spre viitor a unei pãrþi din
aceastã povarã suplimentarã”, a afirmat guver-
natorul BNR.

În opinia lui, evoluþia francului elveþian cre-
eazã riscuri atât pentru bãnci, cât ºi pentru

clienþi, dar mult mai rezonabile comparativ cu
situaþia din Ungaria: „Avem 2-3 bãnci unde ris-
curile sunt mai mari ºi le-am adresat sugestia
puternicã sã provizioneze aceste riscuri ºi dân-
ºii au fãcut-o, sunt ascultãtori”.

Guvernul ungar a introdus anul trecut un
moratoriu pe prescrierile de ipoteci, pentru a
preveni executarea silitã a mii de persoane, care
nu au fãcut faþã ratelor la creditele ipotecare.
Între timp, autoritãþile au ridicat moratoriul,
dupã un acord încheiat, în luna mai, cu bãnci-
le, care oferã o ratã fixã de schimb de 180
forinþi/franc, cu 28% sub nivelurile de pe pia-
þã, diferenþa fiind acumulatã în noi credite în
monedã localã, garantate de stat.

Francul elveþian a atins, vineri, un nou maxim
record faþã de euro, din cauza temerilor privind
frânarea creºterii economice a SUA ºi criza da-
toriilor de stat din Europa, care au determiant
investitorii sã renunþe la active riscante ºi sã caute
refugiu în investiþii sigure. ªi în raport cu leul
francul elveþian s-a apreciat puternic, BNR anun-
þând, ieri, un curs de referinþã de 3,9173 lei/
franc, care este un nou maxim istoric.

Economatele merg mai departe
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proiectul de hotãrâre de gu-
vern”. Deputatul a susþinut cã
programul iniþiat de UNPR este
foarte diferit de vechile econo-
mate, pentru cã se deruleazã fo-
losind infrastructura Programu-
lui European de Ajutor pentru
Defavorizaþi (PEAD), derulat
prin Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie în Agriculturã (APIA), pre-
cum ºi sistemul programului
Cornul ºi laptele.

Liderii coaliþiei de guvernare
au decis, ieri, sã promoveze mai
departe programul Coºul de so-
lidaritate pentru pensionari, sis-
temul urmând sã fie elaborat în
urmãtoarele douã sãptãmâni, a
declarat deputatul UNPR Vale-
riu Steriu: „S-a decis cã por-
nim Coºul de solidaritate, intrãm
în faza de dezbatere publicã, în-
cepem analiza avizãrii din partea
fiecãrui minister ºi sã propunem

Premierul Emil
Boc  a  declarat
ieri, dupã ºedin-
þa Coaliþiei, cã
a fost abor-
datã situaþia Minis-
terului Sãnãtãþii ,
fãrã a se lua în dis-
cuþie un nume pri-
vind înlocuitorul lui
Cseke Attila, termenul
pentru a face o nominali-
zare fiind pe 19 august.
„Am discutat problema Mi-
nisterului Sãnãtãþii astãzi în
coaliþie, sperãm ca pânã în
19 august, când expirã terme-

nul legal pentru menþinerea
interimatului la Ministe-

rului Sãnãtãþii a
domnului Cseke,
sã putem gãsi un

înlocuitor, astfel în-
cât politica de refor-
me sã poatã fi conti-

nuatã la Ministerul Sã-
nãtãþii”, a precizat Emil

Boc. El a spus cã i-a mul-
þumit lui Cseke Attila pentru

efortul  pe care l-a fãcut,
acesta fiind „printre miniºtrii

care au reuºit sã dea sãnãtãþii
o altã perspectivã din perspec-

tiva procesului de reformã”.
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Banca Naþionalã a României
(BNR) a revizuit în scãdere pro-
gnoza de inflaþie pentru acest an,
de la 5,1% la 4,6%, ºi prognoza
pentru 2012, de la 3,6% la 3,5%,
a declarat ieri guvernatorul bãn-
cii centrale, Mugur Isãrescu. „Da-
tele privind inflaþia încep sã ara-
te mai bine ºi noi sperãm cã, cel
puþin în aceastã perioadã de varã,
îmbunãtãþirile sã fie substanþia-
le”, a spus Isãrescu la prezenta-
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rea raportului tri-
mestrial asupra in-
flaþiei. El a arãtat
cã, începând cu
lunile mai ºi iunie,
a avut loc o corec-
þie „extrem de pu-
ternicã” a preþuri-
lor volatile, iar per-
sistenþa deficitului
de cerere ajutã la
reducerea inflaþiei.

Procurorii DNA au monitorizat, în anche-
ta legatã de ºpãgile de la vãmile aflate la
graniþa cu Serbia, ºi convorbirile telefoni-
ce ale oamenilor cheie din sistem – Radu
Mãrginean, fostul ºef al Autoritãþii Naþio-
nale a Vãmilor, Aurel Mãtiuþ, ºef al Direc-
þiei Regionale Vamale Timiºoara în perioa-
da monitorizatã ºi Vasile Blaga, fost minis-

tru al Administraþiei ºi Internelor. Puþinele
stenograme care au fost desecretizate ºi
sunt depuse ca probe în instanþã în dosa-
rele corupþiei din vãmi aratã faptul cã cei
interceptaþi erau extrem de precauþi în dis-
cuþiile telefonice ºi preferau sã vorbeascã
lucrurile importante doar faþã-n faþã, scrie
pressalert.ro. În 21 decembrie 2010, SRI a

interceptat discuþiile purtate
între Aurel Mãtiuþ, Vasile Bla-
ga ºi Radu Mãrginean. Dimi-
neaþa, la 08.56, Vasile Blaga
l-a sunat pe Mãtiuþ ºi au avut
un scurt dialog, stabilind sã
se întâlneascã: Aurel Mãtiuþ:
Alo. /  Vasi le  Blaga:  Da,
Relu./ AM: Sã trãiþi, dom’
ministru. Dom’ ministru,
când veniþi acasã? / VB: Nu-
mai joi seara acas’, cã-i mo-
þiunea / AM: Ãhã! Au! ª-
atunci cum… / VB: Vineri
sunt acas’. La Petreni. / AM
Vineri? / VB: Da,da. / AM:
Pãi bun, vin vineri, dom mi-
nistru!/ VB: Bine, bine. Te
pup/ AM: Bine, mulþumesc
mult. Trãiþi dom’ ministru.

La ora 13,24, Aurel Mãtiuþ l-a sunat pe
Radu Mãrginean, pe care l-a întrebat dacã
va ajunge în vestul þãrii sã discute, pentru
cã are probleme prin zonã: Aurel Mãtiuþ:
Auzi, cu reorganizãrile astea o fi ceva?/
Radu Mãrginean: Eu../ AM: Cã…/ RM: Eu
de aia am fost la ºefi marþi ºi miercuri ºi
sper cã e ok. O sã-þi spunã (n.a. - Vasile
Blaga) ºi þie ce-a vorbit./ AM: Aha. / RM:
Na.../ AM: Da, da, da. C-am înþeles cã ãl
mare de tot a zis: Nu! / RM: Pãi mã gân-
desc. O sã-ºi spunã ºeful mai multe vineri./
AM: Bun! Bine./ RM: Am vorbit eu cu el!
ªtie mai multe./ AM: Bine, bine Radu. Ori-
cum, ne mai auzim pânã la Crãciun./ RM:
Sigur cã da./ AM: Te pup. Ciao./ RM: Te
pup. Ciao.

„A fost vorba de o discuþie pe care am avut-
o cu un fost coleg, pentru cã pe domnul Mã-
tiuþ îl ºtiu de vreo 15 ani. E o discuþie neci-
fratã. Aduc aminte cã eu am început toate
operaþiunile din vãmi, chiar de la sfârºitul lui
2009, începutul lui 2010”, a comentat Vasile
Blaga. Întrebat cine era vizat în cadrul
aceastor interceptãri, Blaga a rãspuns cã
nu ºtie: „Probabil cã a fost interceptat
domnul Mãtiuþ. Când am pornit acþiunile
astea, nu le-am pornit numai în vest, am
pornit la toate frontierele externe ale UE,
iar dânsul avea o funcþie importantã, era
directorul Regionalei Vamale. Probabil cã
toþi cei care aveau funcþii importante erau
monitorizaþi”.

Blaga, interceptat
în scandalul ºpãgilor din vãmi
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Întrebat dacă Prefectura Dolj are
vreo legătură cu revista OSCAR, Ni-
colae Giugea a negat şi a făcut trimi-
tere către Consiliul Judeţean Dolj şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.
“Nu mă surprind declaraţiile doamnei
senator, care îşi caută întotdeauna
nişte victime pe care să lucreze. Nu
cunosc foarte multe despre acest pro-
iect, însă ştiu că este un proiect de-
marat la Inspectoratul Şcolar şi este

Cristian Nedelcu nu are de ce să se plângă

600
milioane

OSCAR de 600 de milioane lei
de la Compania de Apă „Oltenia”

Lia Olguţa Vasilescu anunţa dumini-
că, într-o conferinţă de presă, că va face
o interpelare ministrului Educaţiei, Cer-
cetării şi Sportului în legătură cu revista
OSCAR care se distribuie obligatoriu în
toate grădiniţele din judeţul Dolj. Sena-
torul PSD a spus că nu ştie cine este în
spatele acestei reviste, dar „că are oa-
recum legătură cu Prefectura Dolj”. Pre-

fectul Nicolae Giugea a declarat că in-
stituţia pe care o conduce nu are nici o
legătură cu revista OSCAR şi că trebu-
ie căutat la Consiliul Judeţean Dolj şi la
Inspectoratul Şcolar. Subiectul, iniţial
inocent, s-a rostogolit şi aşa s-a desco-
perit că Asociaţia Culturală Craiova edi-
tează revista menţionată, avându-i în
colectivul de redacţie pe Cristian Nedel-

cu, ca redactor-şef, consilierul prefectu-
lui de Dolj, şi pe soţia acestuia, Diana
Nedelcu - angajată ca funcţionar public
la Primăria Craiova - ca redactor. În luna
decembrie a anului trecut, Asociaţia Cul-
turală Craiova a primit o sponsorizare
de 600.000.000 lei vechi din partea Com-
paniei de Apă „Oltenia” pentru „sărbă-
torile de iarnă”.

Pagină realizată de MARIN TURCITU

Reclamaţia de la părinţi, primită
de senatorul Lia Olguţa
Vasilescu:

«Suntem un grup de părinţi, cu copiii la grădiniţă (...) şi
dorim să vă aducem la cunoştinţă o situaţie care începe să
devină deranjantă atât pentru noi, cât şi pentru doamna edu-
catoare şi de care se fac responsabile doua instituţii ale
statului. Este vorba de vânzarea în regim OBLIGATORIU a
unei reviste intitulate OSCAR în toate grădiniţele din Craio-
va şi am înţeles şi în grupele de la şcoala primară. Nu e nimic
spectaculos în paginile acestei reviste (vă ataşăm un exem-
plar), în schimb costul e destul de mare, 5 lei. Am rugat-o pe
doamna educatoare să nu o mai dea copiilor la grupă să o coloreze, fiindcă nu
dorim să o mai cumpărăm, dar ni se spune că doamna directoare a primit un mail
de la Inspectoratul Şcolar Dolj prin care i se cerea să vândă revista, obligato-
riu, fiindcă prin intermediul revistei se desfăşoară un concurs de care depinde şi punctajul educato-
rilor şi învăţătorilor. Dacă este aşa, atunci poate ar fi corect să fie plătită revista de cadrele didactice
sau de Inspectorat şi nu de noi, părinţii, fiindcă e destul de complicat să avem lunar bani pentru toate
numerele care se distribuie. Din câte cunoaştem, nu există nici o lege care să ne oblige pe noi, părinţii,
să achiziţionăm „materialul didactic”, motiv pentru care vă rugăm să întrebaţi ministerul în ce bază
Inspectoratul Şcolar s-a implicat în aşa ceva. Am înţeles că parteneriatul s-a făcut între IŞJ şi Prefec-
tura Dolj, unde lucrează cei care şi editează revista, dar nu deţinem alte informaţii. Am intervenit la dvs.
dată fiind calitatea de parlamentar în Comisia de Învăţământ şi am trimis un memoriu şi la minister să
ni se explice dacă e sau nu obligatoriu să cumpărăm această revistă foarte scumpă faţă de ceea ce se
găseşte pe piaţă. În speranţa că veţi interveni pentru a rezolva această problemă, vă mulţumim!».

un parteneriat cu Consiliul Judeţean.
Atunci când a fost demarat proiectul,
la Inspectorat era o doamnă de la PNL.
Dacă doamna senator cunoaşte pe
cineva la Consiliul Judeţean, atunci
se poate documenta foarte bine, ca
să vadă ce este acolo. Instituţia Pre-
fectului nu este angrenată în acest
proiect”, a declarat Nicolae Giugea.

Cei de la Consiliul Judeţean Dolj
susţin că nu au nici o legătură cu pu-

blicaţia amintită. Cei
de la IŞJ Dolj, în pri-
ma fază, au afirmat şi
ei acelaşi lucru, prin
inspectorul şcolar
general adjunct Ale-
xandrina Năstase:
„Nu ştiu să fie revis-
ta IŞJ Dolj. Noi nu
edităm publicaţii. Am
fost doar parteneri, în
sensul că am popu-
larizat concursul OS-
CAR. Am auzit de
această revistă, mi-a
trecut pe la urechi,
dar nu am auzit să se
distribuie în
unităţi de învă-
ţământ. Nu
ştiu nimic de-
spre vreun
parteneriat al
IŞJ Dolj cu
această revis-
tă”.

După câte-
va ore, Ale-
xandrina Năs-
tase a revenit
cu o altă decla-

raţie, recunoscând parteneriatul cu
Asociaţia Culturală Craiova, cea care
patronează revista OSCAR. „Noi
avem un parteneriat educaţional cu
Asociaţia Culturală Craiova, care a
început din 2008 şi a avut succes.
Au fost tipărite 20 de numere, po-
veşti, poezii, jocuri, adaptate progra-
mei Ministerului Educaţiei. Are şi o
secţiune pentru părinţi şi cadre di-
dactice, care îşi pot scrie acolo im-
presiile. De regulă e cumpărată de co-
piii şi cadrele didactice care au pu-
blicat în ea. IŞJ nu are nici o legătură
cu distribuirea revistei. E solicitată
de copiii şi cadrele didactice care pu-
blică. Sunt grădiniţe care au luat 5
exemplare, altele au luat 30, iar unele
care nu au luat nici un exemplar”, a
declarat Alexandrina Năstase în mo-
mentul în care s-a informat mai bine.

600 de milioane
pentru „sărbătorile de iarnă”!

Oare nu a fost informat Nicolae
Giugea că revista OSCAR este a
consilierului său, Cristian Nedelcu,
care, conform declaraţiei de intere-

se, publicată pe site-ul Prefecturii
Dolj, este director executiv al Aso-
ciaţiei Culturale Craiova, cea care
editează publicaţia? Dacă nu a fost
informat, de ce îi plăteşte salariu din
bani publici lui Cristian Nedelcu?

Un subiect, iniţial inocent, s-a ros-
togolit şi aşa s-a descoperit că Aso-
ciaţia Culturală Craiova, cea care edi-
tează revista menţionată, avându-i în
colectivul de redacţie pe Cristian
Nedelcu, ca redactor-şef, şi pe soţia
acestuia, Diana Nedelcu, angajat ă
funcţionar public la Primăria Craio-
va, ca redactor, în luna decembrie a
primit o sponsorizare de 600 de mili-
oane din partea Companiei de Apă
„Oltenia” pentru „sărbătorile de iar-
nă”. Compania de Apă „Oltenia” este
o instituţie care operează pe bani
publici, Primăria Craiova, unde este

angajată Diana
Nedelcu, f iind
unul dintre aso-
ciaţi principali.

„Nu i-am
întrebat eu ce fac

cu banii”
Contactat telefonic, di-

rectorul Companiei de Apă
„Oltenia” a spus că nu ştie

nimic despre vreo sponsorizare sau
contract de publicitate cu Asociaţia
Culturală Craiova şi i-a dat sarcină di-
rectorului economic Marcel Morcov
să se intereseze despre acest caz. Di-
rectorul economic Marcel Morcov a
confirmat faptul că în decembrie 2010
Consiliul de Administraţie al Compa-
niei de Apă a votat o sponsorizare de
600 de milioane lei vechi pentru Aso-

ciaţia Culturală Craiova „pentru săr-
bătorile de iarnă”.

Întrebat dacă ştie cum au cheltuit
cei de la această asociaţie banii,
Marcel Morcov a spus că nu e trea-
ba lui să se intereseze despre acest
lucru. «Consiliul de Administraţie al
Companiei de Apă „Oltenia” a votat
în data de 2.12.2010 o sponsorizare
pentru Asociaţia Culturală Craiova
suma de 60 mii lei. Eu vă spun că
sponsorizarea s-a făcut pentru săr-
bătorile de iarnă ale Craiovei, mai mult
de atât nu ştiu. Nu i-am întrebat eu
ce fac cu banii. Scrie în contract ce
au făcut cu ei», a declarat Marcel
Morcov, director economic la Com-
pania de Apă „Oltenia”, care a pro-
mis că astăzi va face public şi con-
tractul de sponsorizare.

Cristian Nedelcu
şi-a luat concediu

Revista se adresează copiilor
preşcolari, inserează benzi desenate
şi texte îndoielnice ca mesaj şi stimu-
larea deprinderilor celor mici. Stilul
redactării ne aminteşte, pe alocuri, de
interviul fluviu al actualului consi-
lier al prefectului, Cristian Nedelcu,
cu Constantin Dascălu (“Întâmplări
din viaţa mea”), pe timpul când aces-
ta din urmă era vicepreşedinte al Con-
siliului Judeţean Dolj şi foarte apro-
piat intelectual de intervievat. Revis-
ta se distribuie cu precădere în re-
ţeaua grădiniţelor din judeţ, prin sus-
ţinere nemijlocit politică, iar preţul
acesteia, de 5 lei, este unul mult prea
mare. De ieri, Cristian Nedelcu, pur-
tătorul de cuvânt al prefectului Ni-
colae Giugea, şi-a luat concediu.
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Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea l-
au trimis în judecatã pe prima-
rul comunei Cârna, Cornel An-
drei, de 48 de ani, acuzat de
sãvârºirea mai multor infracþi-
uni, printre care abuz în servi-
ciu contra intereselor publice,
instigare la fals intelectual, uz
de fals ºi instigare la fals în
înscrisuri sub semnãturã priva-
tã,  toate sãvârºite în formã
continuatã. Acuzaþiile procuro-
rilor vizeazã doar faptele sãvâr-
ºite de primar în cursul anului
2008, pentru perioada urmã-
toare fiind efectuate verificãri,
însã într-un dosar separat.

Deºi primarul a spus ºi ieri
cã este vorba despre un dosar
finalizat cu neînceperea urmã-

O poliþistã de la Postul de Poli-
þie Giurgiþa, împreunã cu ºeful de
Post au fost anunþaþi, în noaptea
de duminicã spre luni, în jurul orei
2.00, cã mai multe persoane au
tãiat cablul telefonic suprateran
din reþeaua Romtelecom. Oame-
nii legii au ajuns la locul unde
“operau” hoþii, numai cã aceºtia,
la vederea autoturismului de ser-
viciu, au rupt-o la fugã cãtre pã-

Poliþiºtii din Giurgiþa au fost nevoiþi sã foloseascã arma-
mentul din dotare trãgând trei focuri în aer pentru a prin-
de mai mulþi hoþi de cablu telefonic. Patru persoane au fost
reþinute pentru 24 de ore ºi urmeazã sã fie prezentate astãzi
Judecãtoriei Segarcea cu propunere de arestare preventivã.

dure, astfel cã poliþista care fãcea
parte din echipa operativã a exe-
cutat trei focuri de armã în plan
vertical, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

A fost prins ºi imobilizat unul
dintre suspecþi, Ray Badea, de 18
ani, din comuna Urzicuþa, care a
fost condus la sediul unitãþii de
poliþie, ulterior fiind prinºi ºi cei-
lalþi suspecþi, respectiv Ionuþ Lu-

can (18 ani), tatãl sãu, Vasile Lu-
can (41 de ani) ºi Florin Cãlin (25
de ani), toþi din comuna Catane.

“În cauzã, poliþiºtii au întoc-
mit acte premergãtoare începerii
urmãririi penale pentru comiterea
infracþiunii de tentativã la infrac-
þiunea de furt calificat, în sarci-
na celor patru fiind reþinute alte
patru fapte de furt ºi distrugere,
tot din reþeaua de telefonie. Au
fost prezentaþi Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea, pro-
curorul dispunând reþinerea lor
pentru 24 de ore, fiind introduºi
în arest”, a declarat agent Amelia
Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Magistraþii Tribunalului Dolj
i-au respins, ieri, primarului

suspendat al comunei Cârna, Cor-
nel Andrei, atât recursul formulat îm-
potriva menþinerii arestãrii preventi-
ve, cât ºi cererea de eliberare sub
control judiciar. Se pare cã judecã-

torii n-au fost foarte impresionaþi cã
edilul s-a declarat nevinovat ºi dis-
pus sã stea în apartamentul pe care
îl deþine în Craiova, considerând cã
trebuie sã rãmânã în penitenciar,
acolo unde a fost transferat dupã ce
a fost trimis în judecatã.

ririi penale faþã de el, prim-pro-
curorul Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Segarcea spu-
ne cã a existat temei legal pen-
tru redeschiderea dosarului,
întrucât au apãrut probe con-
cludente care arãtau vinovãþia
edilului comunei Cârna. De alt-
fel, ºi în rechizitoriul întocmit
la finalizarea cercetãrilor, prin
care s-a dispus trimiterea în ju-
decatã a lui Cornel Andrei, se
aratã câteva dintre matrapazlâ-
curile prin care acesta a preju-
diciat bugetul local, în doar
ºase luni, cu aproximativ 3 mi-
liarde lei vechi.

Potrivit datelor din rechizi-
toriu, „inculpatul Andrei Cor-
nel, în perioada iunie 2008 –
decembrie 2008, în calitate de

primar al comunei Cârna ºi or-
donator principal de credite, a
prejudiciat bugetul local ºi a ca-
uzat o tulburare însemnatã bu-
nului mers al instituþiei pe care
o conduce prin încheierea unor
contracte de executare a unor
lucrãri publice cu nerespecta-
rea procedurii legale privind
achiziþiile publice – reparaþii ºi
întreþinere drumuri comunale,
reabilitare construcþie garaj,
reabilitare magazie lemne, de-
molare ºcoalã generalã, colec-
tarea deºeurilor de pe raza co-
munei Cârna, achiziþionare or-
namente electrice pentru sãr-
bãtorile de iarnã.

Sub pretextul efectuãrii unor
lucrãri spre binele comunitãþii
locale, primarul a încheiat con-
tracte cu anumite firme prefe-
rate, pentru a da o aparenþã le-
galã folosirii unor bani publici,
fãrã ca mare parte din lucrãri sã
se justifice din punctul de vede-
re al necesitãþii ºi oportunitãþii
lor – de exemplu, la garaj s-a
executat termosistem la pereþi”.

Angajaþii, supuºi la
presiuni psihice

Din datele strânse pe parcur-
sul cercetãrilor, procurorii au
stabilit cã primarul dicta ce ºi
cum trebuie fãcut ºi nimeni nu
comenta nimic pentru cã risca
sã rãmânã fãrã loc de muncã.
“Eludând prevederile legale pri-
vind organizarea de licitaþii prin
scindare forþatã a unei lucrãri
de pietruire a drumurilor în
douã lucrãri distincte pentru a

le putea încredinþa direct unei
firme preferate, l-a determinat
prin presiuni psihice pe consi-
lierul principal din cadrul Com-
partimentului Achiziþii Publice
– învinuitul Toma Atanasie – sã
întocmeascã în fals documen-
taþia necesarã încheierii con-
tractelor privind lucrãrile de
interes public, pe secretarã –
învinuita Petrescu Aurelia – sã
falsifice registrul de corespon-
denþã al primãriei, determinând
membrii comisiilor de recepþie
sã semneze procesele-verbale
de recepþie a lucrãrilor publice
fãrã verificãri pe teren a lucrã-
rilor, din punct de vedere can-
titativ ºi calitativ, determinând
alþi lucrãtori ai Primãriei Cârna
sã modifice actele aferente
consumului de carburant alo-
cat utilizãrii autovehiculelor in-
stituþiei ºi pe contabilã – învi-
nuita Boþa Elena – sã aprobe
alãturi de el plãþi nelegale cãtre
terþe persoane – societãþi co-
merciale – activitate infracþio-
nalã ce a avut drept consecin-
þã efectuarea de cãtre Primãria
Cârna, în anul 2008, în numai
cinci luni, de plãþi nelegale în
valoare de peste douã miliarde

de lei vechi”, se mai aratã în
rechizitoriu, una dintre firmele
care a beneficiat de plãþi pen-
tru lucrãri neefectuate fiind SC
Edu Trans Com SRL.

Deºi a mai cerut sã fie eli-
berat ºi i s-au respins toate ce-
rerile, ieri, Cornel Andrei ºi-a
încercat din nou norocul, la
Tribunalul Dolj, cerând sã fie
judecat în libertate. «Vreau sã
fiu eliberat sub control judiciar
ºi sã nu am voie sã pãrãsesc
localitatea. Cer instanþei sã mã
lase sã locuiesc în apartamen-
tul meu din Craiova, de pe stra-
da „Elena Farago”. Sunt nevi-
novat ºi pot dovedi cã nu am
încãlcat legea. În anul 2008 s-
a dispus o expertizã pentru a
se stabili cum au fost cheltuiþi
banii. S-a stabilit atunci cã lu-
crãrile au corespuns din toate
punctele de vedere ale caietu-
lui de sarcini», a spus prima-
rul, din boxa acuzaþilor.

Judecãtorii Tribunalului dolj
i-au respins însã cererea de eli-
berare, dar ºi recursul formu-
lat împotriva menþinerii arestã-
rii preventive dispusã de Jude-
cãtoria Segarcea faþã de el, ast-
fel cã s-a întors în penitenciar.
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Şantier în lucru la Centrul
medico-social din Bechet

Muncitorii demolează vechea construcţie,
pe locul căreia se va ridica noua clădire administrativă

Una dintre cele două clădiri vechi
din curtea Centrului medico-social
din Bechet a fost demolată la sfâr-
şitul săptămânii trecute. Corpul era
închis de mai multă vreme pentru
că se degradase considerabil, pre-
zentând pericol de prăbuşire. În
locul său, a început deja construi-
rea unei noi clădiri în care vor func-
ţiona bucătăria, spălătoria şi birou-
rile administrative.

„Sunt clădiri învechite, con-
struite în anul 1932, fără funda-
ţie, care, fără a beneficia de repa-
raţii, s-au degradat în timp. Cea
pe care o demolăm prima dată nu
mai e funcţională şi am ajuns îm-
preună cu Consiliul Judeţean Dolj

la concluzia că e mai ieftin să se
realizeze o construcţie nouă de-
cât să se aducă reparaţii la cea
existentă. În celălalt corp se lu-
crează încă, dar cu teamă deoa-
rece nici acesta nu este consoli-
dat”, a afirmat Luiza Tulitu, me-
dic în cadrul Centrului medico-
social Bechet.

Consiliul Judeţean Dolj, sub tu-
tela căruia se află unitatea sani-
tară, a alocat deocamdată 7 mili-
arde de lei vechi, valoarea pro-
iectului multianual situându-se în
jurul cifrei de 10 miliarde lei
vechi. Firma care a câştigat lici-
taţia are la dispoziţie şase luni să
finalizeze execuţia.

Se inaugurează noul sediu al Centrului de informare
şi consiliere pentru şomeri din Segarcea

Pagină realizată de LAVINIA ILINA

Primăria şi Consiliul Local Segarcea au pus la dis-
poziţia reprezentanţilor CEPIR spaţiul pentru deschi-
derea biroului de informare şi consiliere, aflat pe ulti-
ma sută de metri a lucrărilor de reabilitare. “Am asi-
gurat acest spaţiu pentru desfăşurarea activităţii spe-
cifice Centrului şi lucrăm la amenajarea sa. Va fi gata
până în data de 11 august”, a explicat viceprimarul
oraşului Segarcea, Nicolae Tutunaru.

La rândul său, coordonatorul local al proiectului,
Mariana Ţolu, a precizat că “Segarcea este un oraş
cu mulţi şomeri. Nu este prima dată când organizăm
cursuri de formare pentru a creşte şansele lor de inte-
grare pe piaţa muncii. Centrul de informare şi consi-
liere deschis în cadrul prezentului proiect este unul
benefic pentru persoanele defavorizate care vor fi con-
siliate de un psiholog atestat în psihologia muncii şi
vor participa la cursuri gratuite de calificare profesio-

Sediul Centrului de informare şi
consiliere pentru persoanele fără
loc de muncă, deschis luna aceasta
la Segarcea, în cadrul proiectului
intitulat „Informare şi consiliere
profesională în centre urbane mici şi
zone rurale”, cofinanţat prin
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 şi implementat de
Centrul European pentru Promo-
varea şi Integrarea Romilor
(CEPIR) Craiova, în parteneriat cu
Primăria Segarcea, va fi inaugurat
joi, 11 august.

nală în meserii cerute pe piaţa muncii. La
final vor primi certificate profesionale re-
cunoscute atât la nivel naţional, cât şi eu-
ropean”, a declarat aceasta.

Prin proiectul „Informare şi consiliere
profesională în centre urbane mici şi zone rurale”,
350 de persoane provenite din cele trei localităţi par-
tenere – Băileşti, Segarcea şi Bârca şi din împre-
jurimi, şomeri tineri şi de lungă durată vor avea
o şansă în plus să se angajeze. Dintre acestea, 135
(n.r. – câte 45 din fiecare localitate cuprinsă în pro-
iect) vor urma cursuri IT, iar alte 40 vor fi sprijinite
financiar pentru a deveni persoane fizice autorizate şi
pentru a începe o afacere pe cont propriu.

Centrul va păstra în permanenţă legătura cu Agen-
ţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în
scopul facilitării accesului şomerilor la informaţie pri-
vind locurile de muncă disponibile. De asemenea,
Centrul European pentru Promovarea şi Integra-
rea Romilor va organiza întâlniri cu agenţii econo-
mici din Băileşti, Segarcea şi Bârca în vederea angajă-
rii acestora.

Construcţie începută în 2010,
clădirea Casei de Cultură din Se-
garcea se consolidează cu fiecare
zi. Lucrările se află într-un stadiu
avansat de execuţie, autorităţile lo-
cale estimând că până la sfârşitul
anului, obiectivul în care investesc
3.024 mii lei noi se vor finaliza.

“Această investiţie este realiza-
tă cu bani din bugetul local, după
ce la sfârşitul anului trecut au ve-
nit 20 de miliarde de la Guvernul
României pentru acest proiect, însă
ne-au fost luaţi înapoi pe motiv că
nu i-am cheltuit. A fost o perioadă
foarte scurtă de timp în care nici
măcar procedurile de licitaţie nu s-
ar fi putut desfăşura. Ne-am hotă-
rât să ducem proiectul la bun sfâr-

şit cu fonduri proprii”, a declarat
viceprimarul oraşului Segarcea,
Nicolae Tutunaru.

Clădirea este prevăzută cu sală
de spectacole de 350 de locuri,
bibliotecă şi  sală de conferinţă.
Biblioteca Orăşenească “Mircea
Radina” Segarcea, înfiinţată în anul
1932, se va muta în casă nouă după
finalizarea noului obiectiv, care
schimbă cu totul înfăţişarea cen-
trului oraşului. Cu o colecţie de
35.000 de volume, instituţia este
una foarte activă chiar şi în timpul
vacanţelor. „De trei ori pe săptă-
mână copii din clasele a V-a – a
VIII-a vin la cursurile de france-
ză, predate voluntar de profesoara
Laura Fişu. E o iniţiativă admira-

bilă. De patru
ani face volun-
tariat pentru
copiii din Se-
garcea”, este de
părere bibliote-
cara Alexan-
dra Barbu.

Centrul de
Internet pentru
Public, deschis
anul trecut,
prin intermediul programului „Bi-
blionet” desfăşurat de Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman”, în parteneriat cu o funda-
ţie americană, face ca tot mai mulţi
elevi să treacă pragul instituţiei,
atraşi de accesul gratuit la infor-

maţii şi divertisment online. «În fie-
care zi e plin centrul. Am primit
patru calculatoare prin programul
adus în oraş de Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,
ulterior ne-a revenit o altă donaţie
de patru calculatoare din partea or-

ganizaţiei Partidului Social-Demo-
crat. Chiar şi aşa sunt zile în care
calculatoarele sunt ocupate», spu-
ne Mirela Mirea, bibliotecară.

Casa de Cultură are, aşadar, toate
şansele să devină destinaţia preferată
a copiilor şi tinerilor din Segarcea.
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a zonei transfrontalierea zonei transfrontalierea zonei transfrontalierea zonei transfrontalierea zonei transfrontaliere

Asociaþie Românã pen-
tru Industria Electronicã ºi
Software – ARIES Oltenia
implementeazã proiectul
„Promovarea investiþiilor
strãine în zona transfron-
talierã, prin crearea ºi dez-
voltarea polilor de compe-
titivitate”. Proiectul este fi-
nanþat prin Programul de
cooperare transfrontalierã
România-Bulgaria 2007-
2013, Axa prioritarã 3: Dez-
voltare economicã si socia-
lã - Domeniul major de in-
tervenþie 1: Sprijinirea coo-
perãrii transfrontaliere în
mediul de afaceri ºi promo-
varea unei imagini ºi identi-
tãþi regionale. Parteneri în
cadrul  acestui proiect sunt:
Asociaþia Transfrontalierã E
(quilibrum) Environment,

Rambursãrile efectuate de Comisia
Europeanã se ridicã pânã în acest mo-
ment la 658 milioane euro. Suma ram-
bursãrilor va rãmâne nemodificatã o pe-
rioadã de timp, pânã la reluarea solicitã-
rilor de platã cãtre CE. Plãþile interne se
ridicã însã la 2,7 miliarde euro, adicã ba-
nii intraþi în economia româneascã prin
intermediul proiectelor europene. Auto-
ritatea pentru Coordonarea Instrumen-
telor Structurale (ACIS) a pu-
blicat sãptãmâna trecutã stadiul
absorbþiei fondurilor structura-
le ºi de coeziune la 31 iulie 2011.

În luna iulie, s-au fãcut plãþi
cãtre beneficiari în valoare de
aproximativ 315 milioane de lei,
gradul de absorbþie înregis-
trând o creºtere modestã de la
13,17% la 13,25%. Cel mai
mare volum de plãþi s-a efectuat
în cadrul POSDRU (circa 164
milioane de lei), din care mai
mult de 90% au reprezentat ram-
bursãri. România a stopat tem-
porar solicitãrile de plãþi de la Co-
misia Europeanã pânã la verifi-
carea procedurilor de licitaþie.
Aceastã decizie a fost luatã dupã

În luna iulie, cele mai multe plãþi
au fost fãcute cãtre beneficiarii POSDR

Cifrele absorbþiei la 31 iulie 2011:
· grad de absorbþie: 13,25%
· plãþi totale efectuate: 11.341.769.617 lei, din care 6.690.906.670 lei

prefinanþãri
· numãr de contracte de finanþare semnate: 6.468
·     numãr de proiecte aprobate: 8.505

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ce în 21 iunie Comisia Europeanã a între-
rupt plãþile pentru Axa 2 a Programului
Operaþional Regional Îmbunãtãþirea infras-
tructurii regionale ºi locale de transport,
din cauza deficienþelor constatate, ºi a
cerut autoritãþilor române sã verifice toa-
te contractele de lucrãri încheiate cu be-
neficiarii Axei 2. Guvernul efectueazã
acum verificãri ale licitaþiilor organizate pe
toate programele europene.

În urma acordului încheiat între
Ministerul Comunicaþiilor ºi Societã-
þii Informaþionale (MCSI) ºi reprezen-
tanþii OTE, în data de 1 iulie 2011,
Romtelecom a creat premisele proce-
sului de evaluare a celor douã scena-
rii principale, respectiv listarea acþiu-
nilor Romtelecom la bursã, sau fuziu-
nea Romtelecom-Cosmote, urmatã de
listarea acþiunilor, pentru o valorifica-
re cât mai bunã a titlurilor deþinute de
Statul Român la Romtelecom. MCSI
va fi asistat de proprii consultanþi în
cadrul procesului de evaluare a celor
douã scenarii principale. În acest sens,
Romtelecom va suporta cheltuielile cu
expertiza juridicã, economicã ºi teh-
nicã furnizatã de consultanþii MCSI,
în limita unui buget maxim de 200.000
EUR. Procedura de achiziþie a aces-
tor consultanþi se va derula la nivelul

Romtelecom angajeazã consultanþiRomtelecom angajeazã consultanþiRomtelecom angajeazã consultanþiRomtelecom angajeazã consultanþiRomtelecom angajeazã consultanþi
pentru listarea la bursãpentru listarea la bursãpentru listarea la bursãpentru listarea la bursãpentru listarea la bursã

Camera de Comerþ ºi
Industrie Vidin, Agen-
þia Regionalã de Dez-
voltare ºi Centrul de
Afaceri Vidin ºi Balkan
Civic Coalition – Belo-
gradchick. „Proiectul
urmãreºte dezvoltarea
economicã durabilã a
zonei transfrontaliere
Dolj – Vidin, prin va-
lorificarea oportunitã-
þilor regionale ºi atra-
gerea investiþiilor strãi-
ne” a precizat Gabriel
Vlãduþ, manager de
proiect.

Portal cu harta
interactivã

Principalele activitãþi ale
proiectului constau, pe de
o parte, în realizarea unui
studiu asupra situaþiei cu-
rente ºi opor-
tunitãþilor co-
mune ºi/sau
complemen-
tare, iar pe de
altã parte, în
realizarea unui
portal cu har-
ta interactivã,
management
teritorial, as-
pecte demo-
grafice, patri-
moniu local,

traducere simultanã ºi nu
în ultimul rând, activitãþi de
informare pentru utilizarea
hãrþii interactive. Astfel,
mâine, ora 11.00, la sediul
ARIES Oltenia din Craio-
va, va avea loc conferinþa
de presã prilejuitã de lan-
sarea portalului realizat în
cadrul proiectului. Tot în
cadrul acestui proiect se
vor organiza ºi desfãºura
ºapte conferinþe sectoria-
le; patru misiuni economi-
ce pentru promovarea in-
vestiþiei, se va elabora un
ghid practic pentru promo-
varea investiþiei strãine prin
poli de competitivitate sec-
toriali ºi la final, se va sus-
þine ºi o conferinþã inter-
naþionalã –  “Investiþii
strãine în zona transfron-
talierã prin poli sectoriali
de competitivitate”.

ministerului. Romtelecom a
procedat la selectarea ºi anga-
jarea firmei de avocaturã care
sã ofere consultanþã în proce-
sul de evaluare a principalelor
opþiuni ale acþionarilor (fie fu-
ziunea dintre Romtelecom ºi
Cosmote ºi listarea noii entitãþi
la bursã sau listarea directã a
Romtelecom la bursã).

Stoica & Asociaþii – combinaþie
de experienþã ºi  preþuri competitive

Compania selectatã este Stoica&
Asociaþii. Ruxandra Inceu, reprezen-
tant Romtelecom a precizat într-un
comunicat de presã cã firma de avo-
caturã va acþiona ca un consultant in-
dependent, care va proteja interesele
legale ale ambilor acþionari ºi va lu-
cra împreunã cu banca de investiþii
ce urmeazã sã fie selectatã. Manda-
tul acesteia este sã desfãºoare acti-
vitãþi de consiliere ºi sã pregãteascã
orice documente necesare în vede-
rea evaluãrii beneficiilor procesului
propus de fuziune ºi listare la bursã
faþã de alte opþiuni.  „Aceastã firmã
a fost aleasã dintre firmele de avo-
caturã care au deja un contract ca-
dru pentru servicii de consultanþã le-

galã cu Romtelecom ºi care au avan-
tajul de a cunoaºte deja compania pe
baza colaborãrii în derulare. Criteriile
folosite pentru selecþie au fost o com-
binaþie de experienþã, istoric de suc-
cese ºi preþuri competitive, cum ar fi,
spre exemplu, un istoric de succese
semnificative în colaborarea cu Rom-
telecom ºi expertizã relevantã în fu-
ziuni ºi achiziþii, listãri la bursã ºi
tranzacþii complexe” a mai spus re-
prezentantul Romtelecom.

Procesul se va încheia
pe 1 septembrie 2011

În continuare, Romtelecom va proceda
la selectarea ºi angajarea bãncii de investi-
þii de reputaþie internaþionalã, care va reali-
za studiul privind opþiunile menþionate mai
sus, ce urmeazã sã fie finalizat în decem-
brie 2011. Acest proces de selecþie urmeazã
sã fie încheiat în jurul datei de 1 septem-
brie 2011. „De asemenea, pentru ca pro-
cesul de evaluare sã fie unul solid, rapid ºi
transparent ºi conform deciziei acþionari-
lor, Romtelecom va suporta costurile unei
expertize juridice, economice ºi tehnice
oferite de experþi ce vor fi angajaþi de MCSI
pentru a asista Statul în procesul de eva-
luare, cu un buget maxim de 200.000
euro”, a subliniat Ruxandra Inceu.
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A spus ceva ministrul Valeriu Tabãrã,
dar n-a fost luat în seamã!

MIRCEA CANÞÃR

Mai zilele trecute, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale, Valeriu Tabãrã, a evocat, pentru Agerpres,
producþia bunã de grâu ºi orz a acestui an. Una superi-
oarã anilor precedenþi, datoratã, în mare mãsurã, con-
diþiilor climatice favorabile. Situaþie valabilã ºi în jude-
þul Dolj. Se vorbeºte de o producþie totalã, la nivelul
þãrii, de peste 7 milioane tone, chiar dacã scriptic, po-
trivit raportãrilor din teritoriu, ar fi vorba de numai 6,8
milioane tone. Oricum, producþia avansatã este abso-
lut verosimilã, ceea ce presupune ºi un excedent con-
sistent pentru export. Pe piaþa cerealierã solicitãrile
sunt mari, iar preþurile practicate rãmân ademenitoare.
Cã marii producãtori agricoli, cu silozurile pline, vor
vinde în funcþie de conjunctura pieþei internaþionale,
asta se subînþelege ºi n-ar fi deloc exclus ca în primã-
vara viitoare procesatorii din domeniul panificaþiei sã
invoce, la majorarea preþului pâinii... importurile de
grâu. Cadru universitar, vicepreºedinte al Academiei
de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gh. Ionescu ªiºeºti”,
Valeriu Tabãrã nu este un ageamiu în materie ºi ºtie
toate aceste detalii. ªi, în consecinþã, declarã: „Trebu-

ie sã rezolvãm aceastã problemã, pentru cã, atât timp
cât dãm subvenþii fermierilor, ºi noi trebuie sã gãsim
soluþii pentru piaþã, inclusiv de import-export, ºi este
bine de ºtiut, concret, care sunt producþiile. Consider
cã trebuie gãsit un mecanism de încredere pentru fer-
mieri, deoarece mecanismul existent nu le oferã aceastã
disponibilitate de a raporta exact, sau poate mai existã
pârghii de a comercializa producþia la negru, ceea ce
iar nu este bine”. Potrivit estimãrilor, 80% din recolta
de grâu este panificabilã, iar 60% este de o calitate
foarte bunã. Chiar dacã declaraþia ministrului Agricul-
turii nu este suficient de clarã, se înþelege din ea ceea
ce trebuie. Înainte de toate, randamentul încã scãzut
la unitatea de suprafaþã, avându-se în vedere cã în acest
an a fost cultivatã suprafaþa de 1,9 milioane hectare
cu cea mai importantã plantã cerealierã. Din acest punct
de vedere, România se aflã pe ultimul loc la nivelul
UE. Apoi, nu întreaga producþie de grâu este garantat
panificabilã, consecinþã directã a tehnologiilor depãºi-
te, încã folosite, dar ºi a promovãrii unor soiuri neper-
formante. Nu în ultimul rând, pârghiile ministerului de

resort de a „stoca”, în silozurile marilor producãtori,
necesarul de consum pentru populaþie, rãmân limitate,
dacã nu inexistente. Aºa cã, indiferent de nivelul pro-
ducþiei de grâu, preþul pâinii ºi al produselor de panifi-
caþie ar putea creºte în continuare, în funcþie de con-
junctura internaþionalã. Fãrã susþinerea fermã a pre-
mierului Emil Boc, deloc familiarizat cu problemele eco-
nomiei agrare, bunele intenþii ale ministrului Valeriu
Tabãrã ar putea rãmâne doar pe hârtie. Cum producþii
rezonabile se anunþã în continuare, ºi la floarea-soare-
lui, ºi la porumb, dar ºi la legume, ministrul Valeriu
Tabãrã se poate considera cel puþin norocos ºi, de ce
nu, „benefic” PIB-ului României. În absenþa unor re-
feriri directe la pregãtirea viitoarei producþii de rapiþã,
grâu ºi orz, se poate deduce cã nu existã nici o strate-
gie în aceastã privinþã. Ca ºi pânã acum. Mai ales cã se
tergiverseazã înfiinþarea camerelor agricole, în timp ce
direcþiile agricole se depopuleazã, prin reduceri de per-
sonal. Aidoma unei vaci de lapte, care dã mai mult decât
primeºte, agricultura româneascã se aratã generoasã în
acest an, în realã distonanþã cu atenþia guvernului.

Potrivit ANM, sub aspect termic, vre-
mea normalã din ultimele zile va intra trep-
tat într-un proces de încãlzire, la nivelul
întregului teritoriu agricol al þãrii. Din
punct de vedere agrometeorologic, spe-
cialiºtii ANM precizeazã cã rezerva de
umiditate în cultura de porumb, pe profi-
lul de sol 0-100 cm, se va încadra în li-
mite apropiate de optim.

„În ceea ce priveºte prognoza referi-
toare la vegetaþia culturilor agricole, pro-
cesele biologice ale culturilor agricole ºi
speciilor pomi-viticole vor fi mai intense
îndeosebi în a doua parte a intervalului, în
cea mai mare parte a zonelor agricole”,
spun reprezentanþii ANM. Temperaturile
maxime ridicate din aer situate peste pra-
gul biologic de rezistenþã al plantelor (în-
tre 30 ºi 32 grade Celsius) vor determina
ofilirea temporarã ºi rãsucirea frunzelor în

Termenul pentru efectuarea controlului la
faþa locului pentru crescãtorii de ovine ºi de
caprine a fost prelungit cu douã sãptãmâni.
Astfel, crescãtorii de ovine ºi caprine au
obligaþia de a menþine efectivele de animale
pentru care a fost solicitatã Plata Naþionalã
Directã Complementarã pentru anul 2011 în
exploataþie, la adresa menþionatã în cerere,
pânã la data de 15 septembrie 2011.

De asemenea, termenul de centralizare a
datelor privind efectivul naþional de animale
eligibile la platã a fost prelungit de la 30 sep-
tembrie 2011, la 14 octombrie 2011, fapt ce
va determina ºi o datã mai îndepãrtatã cu cel
puþin douã sãptãmâni pentru plata sprijinului
financiar cãtre crescãtorii de ovine/caprine.
Totodatã, ministrul Agriculturii, Valeriu Ta-
bãrã, le-a comunicat crescãtorilor de anima-
le cã valoarea subvenþiei pentru anul acesta
la cele douã specii va fi de 60-70 de lei/cap
de animal, dar ºi cã plata sprijinului financiar
s-ar putea face mai repede decât în anii ante-
riori, începând încã din luna septembrie.

Aºadar, cuantumul CNDP pentru bovi-
ne, ovine ºi caprine se va stabili pânã în
luna octombrie, dupã emiterea Deciziei
Comisiei Europene.

Dacã pânã acum vremea a þinut cu agri-
 cultura, nici pentru perioada urmã-

toare ea nu i se aratã potrivnicã. Specialiº-
tii Administraþiei Naþionale de Meteorologie

(ANM) precizeazã cã rezerva de umiditate
în cultura de porumb se va încadra în limite
satisfãcãtoare,  apropiate de optim, pe
majoritatea suprafeþelor agricole.

orele amiezii la speciile prãºitoare.
Starea de vegetaþie a plantelor se va

menþine în ansamblu bunã ºi medie, res-
pectiv medie ºi slabã în semãnãturile tar-
dive ºi pe areale cu deficite de apã în sol.
În unele zone, la grâul de toamnã se vor
definitiva lucrãrile de recoltare, iar floa-
rea-soarelui se va afla predominant în fa-
zele de înflorire pe aproape întreg terito-
riul agricol. Cele mai avansate culturi vor
fi cele din sudul þãrii, care vor parcurge
maturitatea deplinã, susþin agrometeoro-
logii. Pe de altã parte, la cultura de po-
rumb se va finaliza înflorirea, iar la hibri-
zii extratimpurii ºi timpurii se va semnala
maturitatea în cearã (10-40%).

Boabele de struguri se-ndulcesc
În majoritatea plantaþiilor pomicole, la

seminþoase se vor înregistra fazele de

creºtere ºi dezvoltare a fructelor, acu-
mularea zaharurilor, coacerea rodului,
totodatã continuându-se recoltarea la
soiurile de sâmburoase. În cazul viþei-
de-vie vor predomina creºterea ºi dez-
voltarea boabelor, acumularea zaharuri-
lor, în timp ce la soiurile timpurii de masã
se va continua coacerea în cea mai mare
parte a podgoriilor. Conform ANM, în
zilele de 9 ºi 10 august, temperatura
medie diurnã a aerului va fi cuprinsã în-
tre 17 ºi 27 de grade Celsius, mai ridi-
cate cu 1, pânã la 4 grade Celsius, în
raport cu mediile multianuale.

Totodatã, temperatura maximã a ae-
rului se va încadra între 20 ºi 33 de gra-
de Celsius în aproape toate zonele de cul-
turã, în timp ce minimele se va situa în-
tre 8 ºi 21 de grade Celsius în majorita-
tea regiunilor agricole. În plus, pânã
miercuri, 10 august, se întrevãd ploi lo-
cale, cu caracter de aversã, însoþite de
descãrcãri electrice ºi intensificãri de
scurtã duratã ale vântului, la nivelul
întregii þãri.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

De mâine, temperaturile scad sub 30 de grade
Pentru astãzi, în Craiova, specialiºtii Cen-

trului Meteorologic Regional (CMR) Oltenia
anunþã cã vremea se menþine cãlduroasã, cu
o temperaturã maximã de 32 de grade Cel-
sius, dar instabilã pe timpul nopþii, când ce-
rul se va înnora treptat ºi, începând din cur-

sul serii, temporar vor fi averse însoþite de
descãrcãri electrice. Potrivit specialiºtilor,
vântul va sufla slab pânã la moderat, cu in-
tensificãri de scurtã duratã, iar temperatura
minimã va fi de 16 grade.

Mâine, vremea continuã sã se menþinã in-
stabilã ºi se rãceºte faþã de ziua precedentã,
ajungând la o temperaturã maximã de doar
24 de grade Celsius. Cerul va prezenta în-
norãri accentuate ºi temporar vor fi averse
ºi descãrcãri electrice. Temperatura minimã
va fi de 14 grade.

Pentru ziua de joi, meteorologii din ca-
drul CMR Oltenia spun cã la Craiova vre-
mea va fi uºor instabilã, cu cer noros ºi cu o
temperaturã care va atinge maximum 27 de
grade. În perioada cuprinsã între 12 ºi 15
august a.c., vremea va fi în general frumoa-
sã, iar temperatura aerului va continua sã
creascã uºor.
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Dacã îþi vine sã înjuri, dã-
i drumul. Cercetãtorii britanici
au demonstrat cã atunci când
tragi o înjurãturã zdravãnã
creºte toleranþa la durere.
Eliberezi energiile negative ºi
parcã începi sã-þi mai revii.
Înjuratul atrage dupã sine o
serie de reacþii fizice ºi hormo-
nale benefice pentru organism.

Uitã-te pe fotografii. Sã
începi sã-þi rãsfoieºti Iphone-
ul sau arhiva laptopului sau
pur ºi simplu un album de
poze înseamnã sã revezi
feþele celor dragi, care-þi
zâmbesc din fotografii. Asta
te poate destinde, cu siguran-
þã. S-a demonstrat într-un
laborator cã femeile care în

În cele mai multe cazuri nu
poþi scãpa de durere doar
înghiþind o simplã aspirinã.
sfatulparintilor.ro îþi propu-

nem câteva metode naturale
care ajutã la diminuarea
intensitãþii durerii, fãrã sã
te îndopi de analgezice.

timpul unei dureri acute s-au
uitat la feþele partenerilor lor
au început sã simtã mai
puþina durere decât persoane-
le care au privit tot felul de
alte obiecte sau feþe strãine.

Gândeºte-te intens la o
fantezie sexualã. Lasã-þi
mintea sã zburde ºi dacã
cumva e ºi partenerul tãu în
preajmã, daþi drumul imagina-
þiei voastre ºi profitaþi de asta.
Fanteziile îþi vor distrage
atenþia de la durerea care pare
sã te sâcâie la nesfârºit. Vei
vedea cã punând în practicã
fanteziile durerea o sã treacã
sau mãcar se va atenua.

Respirã rar ºi adânc. Te-ar
ajuta exerciþiile tip yoga pentru

asta. Dar, chiar dacã nu prac-
tici aºa ceva, încearcã sã te
liniºteºti, închide ochii ºi trage
adânc aer în piept. Inspirã ºi
expirã  profund ºi rar.

Încearcã sã meditezi câte
puþin în fiecare zi. Seara
încearcã sã ai un moment al
tãu, înainte de a merge sã te
culci. Meditaþia are o influenþã
pozitivã directã asupra corte-
xului, zonã a creierului respon-
sabilã cu sensibilitatea la
durere. ªi, daca îþi vei face un
obicei din asta, vei avea
surpriza sã constaþi cã durerea
nu mai e chiar atât de intensã
pe zi ce trece.

Miroase un mãr verde.
Simþi cã durerea se instaleazã?

Ia un mar verde ºi adulmecã-l.
Dacã n-ai mãrul la îndemânã, e
OK sã miroºi ºi ceva cu iz
similar, cum ar fi o lumânare
cu aromã de mãr verde.
Cercetãtorii au demonstrat cã
mirosul de mãr verde micºo-
reazã considerabil intensitatea
durerilor de orice fel (mirosul
de mãr ar ajuta muºchii sã se
relaxeze).

Încearcã sã zâmbeºti ºi
sã adopþi o faþã relaxatã.
Oamenii de ºtiinþã din
domeniu au arãtat cã dacã
tu încerci sã te stãpâneºti ºi
sã nu faci mare caz din
asta, atunci ºi durerea ta va
proceda în consecinþã: nu
va deveni ceva insuportabil
ºi va trece repede. În fond,
totul se petrece la nivel
mental. ªi s-a testat metoda

Oamenii încep sã fumeze din diferite moti-
ve ºi mulþi dintre ei continuã sã-ºi intoxice cor-
pul din cauza unor mituri false care sunt per-
petuate printre fumãtori, scrie WebMd. Kudi-
ka.ro identificã cele mai comune mituri care
ne împiedicã sã renunþãm la acest viciu dãu-
nãtor organismului.

Mitul nr. 1: „În general am obiceiuri sã-
nãtoase, care compenseazã cu obiceiul de
a fuma”

Unii fumãtori îºi justificã obiceiul insistând
cã au o nutriþie adecvatã ºi cã fac multe exer-
ciþii, iar acestea ar fi îndeajuns ca sã-i ajute sã-

Cã fumatul este foarte dãunãtor
pentru sãnãtate a fost deja dovedit pe
toate cãile posibile. Diferite forme de
cancer, maladii cardiace sau respirato-
rii sunt doar câteva dintre bolile provo-
cate de fumat. Potrivit unui studiu
american publicat în revista cancer,
þigara de dimineaþã creºte substanþial
riscul unui cancer la plãmâni.

Studiul a demonstrat cã fumatul
primei þigãri în primele 30 de minute
dupã trezirea din somn mãreºte cu
79% riscul de îmbolnãvire de cancer
de plãmâni ºi cu 59% riscul de a face
o tumoare în regiunea capului sau
a gâtului.

Medicii nu au determinat cu precizie
cauza acestui fenomen, dar se pare cã,
cu cât prima þigarã fumatã este mai
apropiatã de ora trezirii, cu atât mai
mult fumul ºi toate componentele sale
nocive penetreazã în plãmâni. Totuºi,
potrivit BBc News, trebuie amintit ºi
cã cei care simt nevoia sã fumeze
imediat ce s-au trezit sunt fumãtori

În medie, fumãtorii mor cu 14 ani mai devreme decât nefumã-
torii, iar pentru jumãtate dintre fumãtorii care nu se lasã de

fumat, cauza morþii este chiar aceastã „plãcere”.
ºi pãstreze sãnãtatea. Dar nu este chiar aºa.
Cercetãrile aratã cã mâncatul sãnãtos ºi spor-
tul nu sunt suficiente pentru a reduce riscurile
bolilor cauzate de fumat. Puteþi sã luaþi o tonã
de vitamine în fiecare zi, dar acestea nu pot sã
compenseze rãul pe care îl fac þigãrile. Tutu-
nul afecteazã fiecare pãrticicã din corp, modul
de funcþionare al organelor ca sistem, atrag
atenþia medicii.

Mitul nr. 2: „Dacã fumez þigarete mai
slabe, reduc din riscuri”

Fumãtorii care se orienteazã cãtre þigãri mai
slabe, acelea catalogate ca „light” sau „mild”,

compenseazã inevitabil acest gest,
trãgând mai multã nicotinã în corp
fiindcã ei inhaleazã fumul cu mai
mult nesaþ. În acelaºi timp, aceºtia
fumeazã mai multe þigãri.

Mitul nr. 3: „Am fumat atât
de mult timp, rãul a fost fãcut”

Cu cât o persoanã fumeazã
mai mult, cu atât creºte riscul
bolilor ameninþãtoare pentru via-
þa. Iar renunþarea la fumat, la
orice vârstã, poate aduce bene-
ficii pentru sãnãtate.

Þigara de dimineaþã este
cea mai periculoasã pentru sãnãtate

S-a demonstrat cã fumatul
primei þigãri în primele 30 de
minute dupã trezirea din somn
mãreºte cu 79% riscul de îm-

bolnãvire de cancer de plãmâni
ºi cu 59% riscul de a face o tu-
moare în regiunea capului sau
a gâtului.

înrãiþi ºi fumeazã mai mult.
Rezultatele studiului sunt în acord

cu sfaturile medicilor, care îºi sfãtu-
iesc pacienþii care nu reuºesc sã se
lase de fumat sã aºtepte cât mai mult
posibil înainte de a-ºi aprinde prima
þigarã din zi.
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pe douã grupuri de persoane
care prezentau dureri. Cei
care au încercat sã se autostã-
pâneascã ºi sã zâmbeascã,
relaxându-se, au acuzat dureri
de o intensitate mult mai micã
decât grupul care s-a lãsat în
voia durerii.

Cheam-o pe cea mai
bunã prietena a ta ºi stai
cu ea. Durerile persistente,
cum ar fi durerea sâcâitoare
de spate, pot fi mult mai
suportabile cu cel mai bun
prieten în preajmã. Nu degea-
ba studii medicale nenumãrate
demonstreazã cã pacienþii
care sunt înconjuraþi de
dragostea ºi afecþiunea
prietenilor ºi familiei se
recupereazã mult mai repede
decât cei care nu au parte de
atâta atenþie ºi sentimente.
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În urma corectãrii lucrãri-
lor, rata de promovabilitate la
concursul pentru ocuparea
posturilor didactice de supli-
nitor din învãþãmântul preuni-
versitar este de 54,60%. La
nivel naþional, au fost evalua-
te ºi au primit note lucrãrile a
8.501 de candidaþi, iar 27 de
lucrãri au fost anulate. Pe
tranºe de note, rezultatele
sunt urmãtoarele: note sub 5
– 3.859, reprezentând
45,40%, note peste 5 – 4.642
(54, 60% ). S-au obþinut 39
note de 1.

45% din candidaþi au obþinut note sub 5
Rezultate  s labe la  concursul

pentru ocuparea posturilor di-
dactice de suplinitori. Peste 45%
din candidaþii care s-au prezen-

tat la examen au luat note sub 5.
Alþi 39 de candidaþi au fost no-
taþi cu 1, iar doi candidaþi au luat
nota maximã.

În Dolj, 73 din cei 167
de candidaþi sunt nepromovaþi

În judeþul Dolj au fost 167 de
candidaþi, dintre care 73 au obþinut
note sub cinci.  Cei nemulþumiþi de
punctajul obþinut pot depune
contestaþii în zilele de 8 ºi 9 august
a.c. Astãzi, contestaþiile se preiau
pânã la ora 17.00. Lucrãrile pentru
care s-a solicitat reevaluarea se
transmit la centrele de evaluare.
Contestaþiile se vor rezolva în data
de 10 august a.c., iar rezultatele
finale la concursul de suplinire se
vor afiºa în data de 11 august a.c.

Comparând cu rezultatele din
anii anteriori, procentul de promo-
vabilitate la concursul din luna
august pentru suplinitori calificaþi
era de peste 90%. Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii Tineretului ªi
Sportului explicã faptul cã subiec-
tele au fost unice, similare concur-
sului din iunie, ºi au eliminat
vulnerabilitãþile unei evaluãri prin
interviu sau cu subiect propus la
nivelul judeþului. De anul viitor,
legislaþia impune însã interviu nu la
nivelul judeþului, ci la nivelul
fiecãrei unitãþi ºcolare.

CARMEN RUSAN

La 1 septembrie a.c. vor in-
tra în vigoare metodologiile de
aplicare a Legii Educaþiei, însã
noul an ºcolar nu se va plia pe
aceastã legislaþie în privinþa ma-
nagerilor ºcolari. Numirile în
aceste funcþii rãmân deocamda-
tã tot în sarcina Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, fiind
aplicatã Metodologia de evalua-
re a directorilor unitãþilor de în-
vãþãmânt aprobatã prin O.-
M.E.N. nr. 4990/1998. Pentru
a se face uz de vechea legisla-
þie, numirile în fruntea unitãþi-
lor ºcolare au fost decalate ºi
în loc sã se realizeze pe 31 au-
gust, aºa cum era pânã acum,
acestea vor fi fãcute în ºedinþa
Consiliului de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
din 22 august a.c.

În prezent, în judeþul Dolj
sunt 277 de directori ºi direc-
tori adjuncþi, din care doar 84
ocupã funcþi i  prin concurs,
restul fiind numiþi prin detaºare
în interesul învãþãmântului. Nu-
mãrul acestora va fi redus însã

ISJ Dolj va face mai devreme
numirea directorilor

din cauza comasãri lor.  Din
toamnã vor fuziona Grupul ªco-
lar „Electroputere”, Liceul ICM
2, Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
ºi Liceul de Informaticã „ªte-
fan Odobleja” sub numele Co-
legiul „ªtefan Odobleja.

De asemenea, potrivit in-
spectorilor ºcolari, vor fi des-
fiinþate ºi cluburile copiilor ºi
cluburile sportive ºi, prin urma-
re, se vor pierde ºi funcþiile de
conducere. În celelalte situaþii,
evaluarea va fi realizatã pe baza
unei fiºe standard, iar în func-
þie de punctajul acumulat se
acordã unul din calificativele
„Foarte Bine”, „Bine”, „Satisfã-
cãtor”  º i  „Nesat isfãcãtor” ,
acest ultim calificativ stabilind,
totodatã, ºi eliberarea din func-
þie a celui care îl obþine.

 În cursul acestei luni – pro-
babil tot pe 22 august – se vor
face numirile inspectorilor ºco-
lari din cadrul ISJ Dolj. În acest
moment sunt 30 de persoane ºi
24 de posturi.

CARMEN RUSAN

Duminicã, 14 august, se
vor împlini 15 de ani de
când unul dintre cei mai
mari dirijori ai tuturor
timpurilor, românul Sergiu
Celibidache, a pãrãsit aceas-
tã lume. Radio România
Muzical marcheazã acest
moment prin difuzarea seriei
de emisiuni „Anotimpul
discurilor”, cu înregistrãri
în premierã româneascã
realizate de Sergiu Celibida-
che, dar ºi prin programa-
rea, chiar în 14 august, a
emisiunii „Bella musica
cu… Sergiu Celibidache”.

Între 8 ºi 12 august, de la
ora 13.20, la „Anotimpul
discurilor” pot fi ascultate, în
integralitatea lor, cinci CD-uri
ce poartã numele lui Sergiu
Celibidache pe copertã.
Majoritatea înregistrãrilor sunt
realizate alãturi de formaþii
italiene (Orchestra ºi Corul
RAI din Torino, Orchestra
„Alessandro Scarlatti” din
Napoli a Radiodifuziunii
Italiene), dar ºi alãturi de
Orchestra Filarmonicii din
Berlin, în perioada anilor
1945-1958. De asemenea, în
distribuþia Simfoniei a IX-a de

Beethoven, difuzatã în 8
august, apar ºi douã nume
româneºti: tenorul Petre
Munteanu ºi basul Aureliano
Neagu.

Aceste discuri din seria
„ineditelor Sergiu Celibidache”
sunt difuzate în premierã
româneascã graþie unui partene-
riat între Radio România

Muzical ºi
Librãriile „Huma-
nitas” ºi sunt
realizate de Irina
Cristina Vasilescu.

Duminicã, 14
august, între
orele 16.05 ºi
18.00, Anca
Ioana Andriescu
va prezenta
emisiunea
„Bella musica
cu… Sergiu
Celibidache”, în

În perioada mai-septem-
brie a.c., instituþiile de cul-
turã subordonate ºi colabo-
ratoare ale Consiliului Lo-
cal Municipal organizeazã
pentru craioveni o serie de
manifestãri estivale în aer
liber, sub genericul „Craio-
va estivalã 2011”. Acestea
se desfãºoarã în Piaþa „Mi-
hai Viteazul”, iar accesul
publicului este liber. Dupã
cum au anunþat organizato-

Atelier de picturã ºi jocuri
de ºah, în Piaþa Prefecturii

rii, ºi în aceastã sãptãmânã
craiovenii sunt aºteptaþi sã
participe la diverse acþiuni,
derulate de Casa de Cultu-
rã „Traian Demetrescu”.
Astfel, astãzi, de la ora
20.00, are loc un atelier de
picturã, iar mâine, 10 au-
gust, de la aceeaºi orã, se
vor desfãºura, sub generi-
cul „ªahul pentru craioveni,
jocuri de ºah cu trecãtorii
prin Piaþa Prefecturii.

care se vor regãsi înregistrãri
de referinþã realizate de
Celibidache la pupitrul or-
chestrei sale de suflet, cea a
Filarmonicii din Munchen,
dar ºi alãturi de Orchestra
Filarmonicii „George Enescu”.
Ultima parte a emisiunii este
dedicatã lucrãrii pe care însuºi
Celibidache a semnat-o:

„Grãdina de buzunar”.
Seria „Anotimpul discuri-

lor”, precum ºi emisiunea
„Bella musica” pot fi
reascultate, ulterior emisiei,
pe site-ul www.romania-
muzical.ro.
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Confruntat cu un val de contestãri sociale
fãrã precedent, premierul israelian Benyamin
Netanyahu a schimbat tonul, duminicã. Prim-
ministrul se aºtepta la o diluare a „revoltei cor-
turilor”, declanºatã în urmã cu trei sãptãmâni,
pentru a protesta împotriva creºterii fãrã mã-
surã a chiriilor ºi a preþurilor locuinþelor. Deo-
camdatã se confruntã cu cea mai importantã
moþiune de cenzurã din istoria þãrii, potrivit
presei, cu 300.000 de manifestanþi ieºiþi în stra-
dã sâmbãtã seara, la Tel Aviv, Ierusalim ºi alte
oraºe. Mobilizarea, superioarã celei din sãptã-
mâna precedentã, a dat încredere organizato-
rilor în echilibrarea raportului de forþe în con-
fruntarea cu guvernul. Punct de vedere îm-
pãrtãºit ºi de editorialistul Nahum Barnea, de
la cotidianul „Yediot Aharonat”. „Netanyahu
ºi miniºtrii sãi nu pot ignora strigãtele de fu-
rie ale celor care-i þin la putere (...) Israelul
nu este Siria lui Assad; nu poate suprima o
miºcare socialã cu tancurile. Manifestanþii ar
trebui ascultaþi ºi schimbatã politica. Prim-
ministrul a denunþat populismul manifestan-
þilor, în timp ce apropiaþii sãi se prezintã ca
privilegiaþi, amatori de sushis ºi narghilea”.
„Vom asculta cu adevãrat pe toatã lumea” a

promis premierul, desemnând o comisie de
experþi care sã negocieze ºi sã prezinte soluþii
concrete. Benyamin Netanyahu a avertizat,
însã, cã nu va fi posibil „sã accept toate re-
vendicãrile”. „Punerea economiei pe cel mai
bun drum ia o lungã perioadã de timp, dar pe-
riclitarea ei se poate produce rapid” a menþio-
nat purtãtorul de cuvânt al guvernului. Potri-
vit acestuia, trebuie evitat ca bunele rezultate
din ultimii ani, din economie, sã fie subminate
ºi Israelul sã ajungã în situaþie asemãnãtoare
Greciei, Spaniei ºi Portugaliei. Panica de du-
minicã, la bursa din Tel Aviv, care a cãzut de
la peste 6%, dupã scãderea ratingului de top
al SUA, riscã sã limiteze marja de manevrã a
lui Benyamin Netanyahu. Premierul se teme
cã Israelul, foarte dependent de economia
americanã, va fi sancþionat, prin alunecarea
deficitului, pentru a calma fronda socialã. Di-
sensiunile apãrute între conducãtorii miºcã-
rii „apolitice”, referitoare la tactica adoptatã
ºi revendicãrile solicitate, nu faciliteazã dia-
logul. Corturile amplasate pe bulevardul Rot-
hchild, din Tel Aviv, pentru a denunþa chirii
exorbitante, au fost urmate de mii de astfel
de amplasamente. Pentru moment, „indigna-

þii” sunt de acord asupra unui punct: toþi re-
vendicã instaurarea unui stat providenþial, adi-
cã a unui nou model social, axat pe construc-
þia de locuinþe sociale ºi o reformã fiscalã,
menitã sã reducã povara clasei de mijloc.
Asupra acestui ultim punct, Benyamin Neta-
nyahu pare dispus sã facã, totuºi, concesii.
Întrebarea este dacã aceste concesii limitate
vor fi suficiente pentru a calma lucrurile ºi
pentru a diviza liderii unei provocãri cu mul-
tiple faþete. Paradoxal, pânã acum, deºi zil-
nic s-a confruntat cu ameninþarea terorii,
bursa de la Tel Aviv a fost mereu în creºtere.
ªi, deºi situaþia politicã n-a fost niciodatã, prin
excelenþã, de invidiat, economia, bazatã pe
premisa rãzboiului continuu ºi agravarea de-
zastrelor, a avut ritmuri de creºtere compa-
rabile, la un moment dat, cu ale Chinei ºi In-
diei în 2007. Poziþionatã inteligent, ca un fel
de supermarket al tehnologiilor de securita-
te, în temeiul experienþei acumulate în com-
baterea ameninþãrii arabe ºi musulmane, Is-
raelul devenise „þara nr.1 în tehnologia anto-
terorism”. Rãmâne de vãzut cum va reuºi
Benyamin Netanyahu sã iasã din aceastã am-
buscadã, insolitã pentru Israel.

Netanyahu, ameninþat de fronda socialãNetanyahu, ameninþat de fronda socialãNetanyahu, ameninþat de fronda socialãNetanyahu, ameninþat de fronda socialãNetanyahu, ameninþat de fronda socialãTribunalul din Kiev a
respins, ieri, cererea de elibe-
rare depusã de fostul premier
ucrainean Iulia Timoºenko,
arestatã în urmã cu trei zile,
relateazã RIA Novosti. Timo-
ºenco nu s-a plâns de condiþii-
le din detenþie. Cererea de
eliberare era susþinutã de
ombudsmanul ucrainean
pentru drepturile omului.
Timoºenko a fost arestatã
vineri, în urma unei moþiuni a
procurilor, care o acuzau cã a
perturbat în repetate rânduri
procedurile Curþii, în cursul
procesului pentru abuz de
funcþie. Opoziþia ucraineanã a
cerut eliberarea ei, iar þãrile
occidentale ºi-au exprimat
îngrijiorarea în urma arestãrii.

Violenþele ºi jafurile s-au
extins în estul ºi sudul Lon-
drei, în noaptea de duminicã
spre luni, într-o serie de
atacuri care le copiazã pe cele
din Tottenham, din noaptea de
sâmbãtã spre duminicã,
potrivit poliþiei, citate de Sky
News. Mai multe magazine din
Brixton, în sudul Londrei, au
fost vizate de jafuri, iar
Brigada de pompieri a trimis
ºase unitãþi pentru a stinge un
incendiu la magazinul Foot
Locker din zonã. Alte magazi-
ne atacate de „grupãri mici ºi
mobile”, potrivit descrierii
poliþiei, sunt Currys, Halfords
ºi Body Shop. Numeroase
persoane au fost vãzute
cãrând bunuri furate, inclusiv
televizoare. Tulburãri sporadi-
ce s-au înregistrat ºi în nordul
ºi estul Londrei, printre zonele
atacate fiind Turnpike Lane,
Walthamstow, Chingford ºi
Leyton, unde au fost vandali-
zate numeroase magazine.
Poliþia a descris tulburãrile
drept „activitate criminalã
copiatã”. „Am mobilizat
unitãþi în toatã Londra ºi
continuãm sã acþionãm rapid,
pentru a rãspunde la orice
sesizãri legate de criminalitate
cât mai repede”, a declarat
comandantul poliþiei, Christi-
ne Jones.

600.000 de oameni au fost
evacuaþi în estul Chinei, dupã
ce regiunea a fost lovitã
violent de taifunul Muifa. Cu
rafale de vânt ce au ajuns
pânã la 180 de kilometri pe
orã, taifunul a fãcut ravagii în
mai multe localitãþi de coastã.
Oamenii s-au refugiat în
adãposturile ridicate de
autoritãþi. Activitatea în
porturi ºi aeroporturi a fost
paralizatã întreaga zi. Totuºi,
pe mãsurã ce avanseazã pe
uscat, taifunul Muifa îºi pierde
din intensitate. Ieri dimineaþã,
meteorologii l-au retrogradat
la nivelul de furtunã tropicalã.

600.000 de persoane
evacuate în China

Violenþele s-au extins ºi în
alte cartiere ale Londrei

Timoºenco rãmâne în arest

Preºedintele francez Nicolas
Sarkozy ºi cancelarul german An-
gela Merkel au chemat, duminicã,

la „punerea în aplicare rapidã ºi
completã a mãsurilor anunþate” de
Italia ºi Spania, pentru a ieºi din
criza datoriilor lor suverane, trans-
mite AFP. Afirmând cã primesc „fa-

vorabil deciziile luate de Italia ºi
Spania” pentru redresarea conturi-
lor lor publice, Parisul ºi Berlinul ºi-

au exprimat dorinþa pentru
„punerea lor în aplicare ra-
pidã ºi completã”, conside-
rându-le „esenþiale pentru a
restabili încrederea pieþe-
lor”. Cei doi lideri ºi-au rea-
firmat, de asemenea, „an-
gajamentul pentru punerea
deplinã în aplicare” a mã-
surilor acordului asupra
zonei euro, încheiat la Bru-
xelles, la 21 iulie, mai ales
întãrirea posibilitãþii de aju-
tor pentru þãrile fragile, prin

intermediul Fondului european de
stabilitate financiarã. Ei sperã ca
parlamentarii celor douã þãri sã au-
torizeze aceste mãsuri „pânã la sfâr-
ºitul lunii septembrie”.

Sute de persoane au fost
arestate în Siria, în timp ce ar-
mata îºi intensificã operaþiunea
în oraºul Deir al-Zour, a anunþat
Observatorul sirian pentru drep-
turile omului. Ieri dimineaþã, fo-
curi de armã s-au auzit în oraº,
dupã un asalt al armatei soldat
cu cel puþin 50 de morþi, potri-
vit dpa. În Hama, circa 1.500 de
persoane au fost arestate. Un

activist a declarat cã forþele de
securitate strigau nume prin me-
gafoane ºi, dacã respectivii nu
se predau, trupele intrau în case
ºi arestau toate persoanele pe
care le gãseau. Zeci de persoa-
ne au fost arestate ºi în provin-
cia Idlib. Peste 1.650 de persoa-
ne au murit de la declanºarea
revoltelor, în martie, potrivit gru-
purilor pentru drepturile omului.

Scãderea ratingului de þarã al
SUA ºi-a fãcut, ieri dimineaþã,
resimþite primele efecte. În Asia,
bursele au deschis cu scãderi de
pânã la 2%, indicii chinezi înre-
gistrând chiar deprecieri mai
ample de 4%. ªi bursele din Eu-
ropa au deschis în scãdere. Pre-
þul petrolului a scãzut cu 3 do-
lari din cauza temerilor privind
cererea de pe piaþa americanã,
iar aurul a atins un nou maxim
istoric, de peste 1.714 dolari pe
uncie, revenind, apoi, la 1.690
dolari. Dolarul se depreciazã faþã
de principalele valute de referin-
þã ºi a atins un nou minim isto-
ric faþã de francul elveþian. In-
vestitorii sunt îngrijoraþi ºi au
continuat ieri sã caute adãpost
pe active considerate sigure în
perioade de crizã, împingând
francul elveþian ºi aurul la noi
maxime record faþã de dolar.

Miniºtrii de finanþe din gru-
pul celor mai industrializate þãri
din lume, G7, ºi-au luat, ieri, an-
gajamentul de a stabiliza pieþele

internaþionale, în urma proble-
melor pe care le întâmpinã Sta-
tele Unite ºi Europa, relateazã
agenþia de presã Kyodo. „Sun-
tem deciºi sã luãm mãsuri co-
ordonate acolo unde este nevo-
ie, sã asigurãm lichiditatea ºi sã
susþinem funcþionarea pieþelor
financiare, stabilitatea financia-
rã ºi creºterea economicã”, au
declarat miniºtrii de finanþe din
G7 într-un comunicat comun,
ce a intervenit în urma confe-
rinþei lor online, desfãºuratã îna-
inte de deschiderea burselor din
Asia. „Vom rãmâne în contact
strâns în urmãtoarele sãptãmâni
ºi vom coopera adecvat, pregã-
tiþi sã luãm mãsuri pentru a asi-
gura stabilitatea ºi lichiditatea pe
pieþele financiare”, se mai aratã
în comunicatul miniºtrilor din
G7.

Dupã ºedinþa sa de duminicã
dupã-amiazã, ºi Banca Centralã
Europeanã a sugerat cã este pre-
gãtitã sã înceapã sã cumpere
obligaþiuni de stat italiene ºi spa-

niole de pe piaþa secundarã, pen-
tru a combate efectul de conta-
giune al crizei datoriilor de stat.
ªi s-a þinut de cuvânt, lucru care
s-a vãzut imediat în piaþã. Bur-
sele europene au recuperat scã-

derile din deschiderea ºedinþei de
ieri ºi au trecut pe plus, randa-
mentele obligaþiunilor emise de
Italia ºi Spania au scãzut puter-
nic, iar moneda euro s-a apre-
ciat, datoritã mãsurilor BCE.
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Anunþul tãu!
Consiliul Local Moþãþei organizeazã licitaþie pu-
blicã pentru vânzarea unor terenuri aferente
spaþiilor comerciale cumpãrate de la fostul
CAP sau CENTROCOOP. Licitaþia se va des-
fãºura în data de 12.08.2011, ora 11, la sediul
vânzãtorului. Informaþii suplimentare se pot
obþine la nr.de telefon: 0251/ 326.340.
ªCOALA ECOLOGICÃ „SFÂNTUL ªTEFAN”,
CRAIOVA. ADMITERE în anul ºcolar 2011 –
2012, se pot înscrie candidaþi pentru urmã-
toarele locuri ºi specializãri: - 150 locuri pen-
tru Asistent Medical Generalist (AMG); - 90
locuri pentru Asistent Medical de Farmacie
(AMF). Pot opta absolvenþii de liceu, cu sau
fãrã diplomã de bacalaureat. Înscrierile se fac
pânã la 02 septembrie, zilnic între orele 10.00
- 17.00, la sediul ºcolii din Craiova, str. “C.
Brâncuºi” nr. 15, corp clãdire B.
ANGAJARE PERSONAL DIDACTIC. Lista
posturilor vacante ºi condiþiile de participare
la concurs se gãsesc pe site-ul ºcolii:
www.scoalaecologica.ro.

ASOCIAÞIA – LEADER S.C. ROVA CONT S.R.L. va implementa în
comunele MISCHII, MURGASI si BREASTA, judeþul Dolj, un proiect de

consultanþã ºi consiliere socio-economicã pentru populaþia agricolã.

Proiectul „Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agricul-
turii în România” va asista Guvernul pentru îmbunãtãþirea serviciilor de orientare care sã
permitã populaþiei agricole sã-ºi gestioneze durabil veniturile ºi bunurile, contribuind astfel la
absorbþia programelor de sprijin naþionale ºi ale UE.

Proiectul se va desfãºura pe o perioadã de 12 luni, incepand cu luna iulie 2011.
Obiectivul general al Proiectului  este de a facilita restructurarea agriculturii în func-

þie de piaþã, prin îmbunãtãþirea capacitãþii fermierilor, a membrilor familiilor aces-
tora ºi a lucrãtorilor agricoli de a-ºi gestiona bunurile ºi venitul.

Pentru implementarea acestui proiect în judeþul Dolj, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale a selectat urmatoarele comune: Mischii - comunã pilot, Murgasi si Breasta.

Activitãþile de orientare socio-economicã vor facilita accesul cãtre informaþie ºi consilie-
re relevantã pentru ca populaþia din agriculturã sã identifice soluþii la provocãrile ºi proble-
mele de adaptare a producþiei agricole, gospodãriei, familiei ºi relaþiilor sociale ºi economice,
în vederea luãrii unor decizii optime cu privire la activitãþile ulterioare ºi la accesarea unor
forme de sprijin financiar UE ºi/sau naþional.

Serviciile de orientare socio-economicã vor fi include, printre altele: organizarea
unor întâlniri publice ºi individuale, stabilirea de reþele informaþionale, organizarea
de evenimente de informare.

Echipa care va furniza serviciile de orientare socio-economicã este compusã din patru
economiºti, un inginer agronom, un sociolog ºi un inginer.

Contactul cu echipa care va oferi serviciile de orientare socio-economicã poate fi stabilit
prin telefon, la numerele 0785.725.669; 0723.337.250, e-mail rova_cont@yahoo.com, fax.
0251/420.814.

Pentru implementarea acestui proiect, ASOCIAÞIA – LEADER S.C. ROVA CONT S.R.L.,
compusa din S.C. ROVA CONT S.R.L. ºi S.C. RD GLOBAL PROJECT CONSULTING
S.R.L., a fost selectatã de cãtre Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Unitatea de
Management a Proiectelor „Modernizarea Sistemului de Informare ºi  Cunoaºtere  în  Agri-
culturã ” ºi „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeanã pentru Re-
structurarea Agriculturii în România” (UMP-MAKIS/CESAR-MADR).

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca mena-
jerã sau îngrijitoare bã-
trâni. Telefon: 0744/
180.505; 0721/098.622.

OFERTE SERVICIU
Caut persoanã fãrã vicii,
fãrã locuinþã, pentru în-
treþinerea unei gospodã-
rii la þarã. Telefon: 0767/
057.456.

PRESTÃRI SERVICII
Îngrijesc copii – bãtrânã.
Telefon: 0770/933.263.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor bãtrânã în Cra-
iova. Telefon: 0729/
805.979.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje,
portrete, etc la comandã.
Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria “B”. Te-
lefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Execut lucrãri de con-
fecþii metalice, lãcãtuºe-
re, instalaþii sanitare, vop-
sitorie, zugrãveli. Telefon:
0351/464.044.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0753/046.965,
0752/546.793.
Dezmembrez Dacia
Diesel 4X4. Telefon:
0744/136.461.

Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0771/215.774;
0722/943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã nouã, 43
mp, etaj I, balcoane, centralã
proprie, termopane, par-
chet, gresie, faianþã, parca-
re asiguratã, negociabil. Te-
lefon: 0722/753.922.
Vând garsonierã confort I,
mobilatã, Rovine. Telefon:
0756/755.419.
Vând garsonierã Brazdã,
bl. 24, etaj 1/ 4, decoman-
datã. Telefon: 0767/
330.835; 0746/310.812.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
vis-a-vis de spitalul Militar,
etaj 6, lift, preþ convenabil.
Telefon: 0764/ 153 .424.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 4, Dezrobirii,
zonã Piaþa Centralã. Tele-
fon: 0351/431.252.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
complet renovat, termo-
pan, etaj 4 /8, Piaþa Cen-
tralã, an 1997. Telefon:
0251/411.014.

Vând apartament 2 ca-
mere parter, Calea Bucu-
reºti – Mc’ Donald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Valea Roºie, deco-
mandat, 2 balcoane, par-
chetat, multiple îmbunãtã-
þiri, zona Spitalul Militar.
Telefon: 0740/049.845.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate etaj I,
“Dezrobirii” – Calafat. Tele-
fon: 0746/120.096.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate Braz-
dã – Amaradiei, exclus
agenþii. Telefon: 0770/
235.970.
Particular, schimb sau
vând apartament 2 came-
re parter, pretabil firmã,
zona SARA. Telefon:
0747/110.887.
Vând urgent apartament
cu 2 camere, decoman-
dat, etaj II, ultracentral. Te-
lefon: 0251/412.966.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0733/
957.902.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vand apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.
Parter, semidecomandat,
renovat complet, Piaþa
Gãrii.Telefon: 0728/
154.845.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandat,
cu îmbunãtãþiri, în Craio-
viþa Nouã (lângã Cinema-
tograf). Telefon: 0760/
278.894.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
etaj 1, Calea Bucureºti,
vis-a-vis de Mc. Do-
nald’s. Telefon: 0785/
623.637; 0765/194.917.
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti,
bloc A13 (construit înain-
te de 1980). Telefon:
0752/264.734.
Vând apartament 4 ca-
mere. Telefon: 0723/
941.666.

Vând apartament 3 ca-
mere Craiova, zona Mc.
Donald’s, 100 mp, an
construire 1991. Telefon:
0723/748.850.
Vând apartament 3 ca-
mere, etaj 3, cu îmbunã-
tãþiri, Aleea Brâncuºi. Tele-
fon: 0745/628.542.
Vând apartament 3 ca-
mere parter, decoman-
dat, Piaþa Centralã sau
schimb cu garsonierã +
diferenþã. Telefon:
0728/309.011.

CASE
Vând casã + teren la stra-
dã, Brãdeºti. Telefon: 0770/
334.487, 0770/275.220.
Vând imobil ( P+1) con-
strucþie 2009 - 200 mp,
apã curentã, centralã cu
gaz metan, canalizare,
teren 3000 mp ( vie, pomi
fructiferi) comuna Brãdeºti
- Sat Valea Rea Nr. 41
Telefon: 0744/621.911.
Vând casã ºi teren in-
travilan 1000 mp Câr-
cea, str. „Viaductului”
nr.46. Preþ negociabil.
Telefon: 0723/223.220,
0251/440.645.
Vând sau închiriez came-
rã la casã. Telefon: 0757/
427.566.
Vând casã + teren 5000
mp, fântânã, 30.000 lei.
Telefon: 0744/319.448.

Vând casã + 800 mp te-
ren la strada principalã,
comuna Podari – Livezi,
apã, gaze, canalizare,
cablu + internet, deschi-
dere 20 m, 32.000 euro
negociabil sau schimb cu
apartament (Craiova). Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând casã lângã Spitalul
1, 180.000, negociabil.
Telefon: 0726/779.948.
Vând casã strada „Ana
Ipãtescu”, construcþie anul
2000. Telefon: 0764/
776.256.
Vând casã Cârcea 3 ca-
mere + anexe, teren 1750
mp. Telefon: 0751/
146.594; 0251/458.190.
Vând urgent casã comu-
na Bârca, 4 camere, fân-
tânã în curte, pomi, teren
mult, 14 mii euro. Telefon:
0733/307.027.
Vând casã cartier Roma-
neºti, compusã din 5 ca-
mere, bucãtãrie, 400 mp,
50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0351/431.252.
Vând urgent convenabil
Livezi – Podari, casã 6 ca-
mere la stradã, curte ºi
grãdinã 4000 mp. Tele-
fon: 0251/522.579.
Vând casã centru Secui.
Telefon: 0724/888.889.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

Vând sau schimb casã
str. „Fluturi” nr. 28 lângã
Câmpia Izlaz (Cãlugã-
reni Rond). Discuþii nu-
mai cu proprietãreasa.
Meritã vãzutã!  Vând ur-
gent casã 4 camere în
comuna Bârca, fântânã
în curte, pomi, teren mult,
prispã pe toatã casa,
14.000 euro, negociabil.
Telefon: 0733/307.027;
0733/307.044.
Vând avantajos casã
162 mp, teren 450 mp,
preþ negociabil, zonã
preferatã. Telefon: 0729/
092.211.
Vând casã + teren car-
tier Catargiu (zona ªcoa-
la Generalã 19). Accept
variante. Telefon: 0760/
285.264.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, anexe
ºi curte 28 ari în Valea
Stanciului, Þugureºti. Te-
lefon: 0721/502.003.
Vând casã la roºu D + E
+ M + teren 1770 mp
deschidere 45 m, Filiaºi,
str. „1 Mai”, 45.000 euro.
Telefon: 0767/263.391.
(00954).
Vând casã 4 camere cu
toate utilitãþile cartier Ca-
targiu str. „Teslui” nr. 11,
Craiova. Telefon: 0726/
128.946; 0766/313.621.
(000596).
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Staţiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolă Şimnic,
cu sediul în Craiova, Şosea-
ua “Bălceşti” nr. 54, scoa-
te la concurs un post de eco-
nomist în cadrul biroului
comercial - marketing.

Cerinţe: studii superioare
economice, vechime mini-
mum 2 ani, cunoştinţe ope-
rare PC. Interviul va avea
loc pe data de 11.08.2011,
ora 11.00, la sediul unită-
ţii. Relaţii la telefon: 0251/
417.534

Vând casã Catargiu 3 ca-
mere, bucãtãrie, baie,
anexe, canalizare, gaze.
Telefon: 0726/376.221.
Vând locuinþã în zonã
centralã, preþ negociabil.
Telefon: 0760/611.311;
0351/436.619; 0758/
431.292.
Vând casã în Cãciulãteºti
– Dolj. Telefon: 0746/
206.067.
Vând casã Lascãr Catar-
giu nr. 37 str. Str. „Rãºinari”,
50.000 E negociabil. Te-
lefon: 0351/441.355;
0723/537.111.
Meritã vãzutã! Vând casã
5 camere cu salã peste
toate, fântânã în curte,
pomi, curte mare în comu-
na Bârca, strada „Tudor
Vladimirescu” nr. 23. Tele-
fon: 0251/356.071; 0733/
307.027.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdi-
nã ºi loc casã de 4000
mp, vie, pomi. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã din cãrãmidã
în Motoci, 4 camere, 2 in-
trãri, 2 bucãtãrii, anexe,
deschidere 36 m.l. cu
7500 mp teren intravilan,
preþ negociabil la vedere
ºi 2200 mp loc de casã în
Uricheºti 12 E/mp. Telefon:
0251/599.514.
Vând casã Cârcea, cur-
te, grãdinã, zonã centra-
lã, preþ negociabil. Telefon:
0751/146.593; 0251/
458.190.
Vând casã complet utila-
tã. Telefon: 0748/ 195.954

Vând casã Siliºtea Crucii
cu teren 5000 mp poziþio-
natã central, fântânã. Te-
lefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã bl.
131B, sc. 3, ap. 1 str. „Ele-
na Farago”, cu aparta-
ment 2 camere etj. 1
Schimb casã Craiova cu
Timiºoara. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate  par-
ter, cartier Valea Roºie,
stadion Electroputere, cu
apartament 3 camere de-
comandate în cartier Va-
lea Roºie, plus diferenþa.
Telefon: 0721/814.646,
0744/362.322.
Schimb apartament 3 ca-
mere decomandat Braz-
dã – Rocadã, etaj I, vede-
re bilateralã, cu garsonie-
rã  plus diferenþa. Telefon:
0351/410.939.
Schimb sau vând aparta-
ment 3 camere cu apar-
tament 2 camere, exclus
etaj IV. Telefon: 0351/
424.751; 0761/792.759.
Schimb casã + teren intra-
vilan – extravilan în comu-
na Bucovãþ – sat Palilula
cu garsonierã în Craiova.
Telefon: 0765/789.181.
Schimb sau vând aparta-
ment 2 camere cu apar-
tament 3 camere, exclus
parter ºi etaj IV. Telefon:
0722/202.231.  (001151).

TERENURI
Teren intravilan Leamna
de Sus. Telefon: 0755/
508.290
De vânzare terenuri (par-
cele) casã Secui, poziþie
excepþionalã, ºosea naþi-
onalã Craiova – Bechet.
Telefon: 0251/412.361;
0734/373.528.
Vând 8 ha plantaþie meri
lângã Balta Ciutura. Tele-
fon: 0744/319.448.
Vând 20 ha teren, cadas-
tru, carte funciarã, coma-
sat. Telefon: 0744/
319.448.
Vând 700 mp Cârcea
zonã bunã, Penitenciar
Pelendava. Telefon: 0730/
068.568.
Vând teren 500 mp Lac
– Avioane. Telefon: 0724/
084.484; 0770/684.895.
Vând 5000 mp Preajba,
apartament 2 camere
parter, Calea Bucureºti
Mc’ Donald’s. Telefon:
0726/110.945; 0253/
270.291.
Particular, teren 250 mp
central Craiova, poziþie la
2 strãzi, liber de sarcini. Te-
lefon: 0351/806.756;
0726/818.660.
Teren Cârcea (Pelenda-
va), 23.000 mp, parcela-
bil. Accept eventual rate.
Telefon: 0763/034.832.
Intravilan, teren (1.000 –
5.000 mp). Telefon: 0724/
992.623.
Vând teren 400 mp în
oraº, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren 880 mp în
oraº, zonã liniºtitã. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren 1800 mp Po-
poveni, str. “Moldova”. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren 200 mp, toate
utilitãþile, zona A,  600 E/
mp. Telefon: 0722/
709.347.
Vând 5000 mp la intrare
în Preajba. Telefon: 0726/
110.945; 0721/926.212.
Vând 4000 mp Iºalniþa,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, împrej-
muit lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând 350 mp teren, Da-
ewo, 17 lungime – 18 lãþi-
me. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren 196 mp în
Craiova, zonã comercia-
lã, 8,60 mp – 22 mp. Te-
lefon: 0761/665.763.
Vând teren 500 mp, intra-
vilan, zonã bunã, Breas-
ta, acces utilitãþi. Telefon:
0755/186.529.
Vând urgent teren strada
Robelor 800 mp, pretabil
construcþie birouri, deþin
autorizaþie construcþie, preþ
fix 250 E mp. Telefon:
0746/304.876.  (000626).
Vând  800 mp, peisaj mi-
rific, case vacanþã, 12 km,
Craiova, 5000 E, apã, cu-
rent, asfalt, între dealuri. Te-
lefon: 0721/491.546.
Vând 3.500 mp teren in-
travilan, la strada principa-
lã, în zona vilelor, în Popo-
veni, cu deschidere de 23
m la stradã. Preþ conve-
nabil. Relaþii la telefon: 
0723/546.694.
Vând 1 ha teren, tarlaua
58, în zona gara Pieleºti,
preþ 2 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 4800 mp tarlaua
58, în zona gara Pieleºti,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua
55, în zona Q-Fort Pieleºti,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând  2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
Vând teren 5000 mp
Preajba. Telefon: 0253/
270.291.
Vând 20 ha de teren 15
km de Craiova, preþ avan-
tajos. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.449;
0747/115.485.

Vând teren cu casã zona
A fãrã intermediari. Telefon:
0770/661.161.  (025934).

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Cielo fabricaþie 1996,
full options, impecabil. Te-
lefon: 0766/480.045.
Vând Dacia Papuc an fa-
bricaþie 1998, culoare alb,
categorie autoutilitarã, 2
locuri, caroserie furgon,
48.000 km la bord, preþ
4.500 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/995.249.
Vând Logan – anul 2005,
km 50.000, alb, preþ ne-
gociabil, unic proprietar.
Telefon: 0769/552.523.
Vând Tico 2001 neutilizat
taxi, stare ireproºabilã, cu-
loare alb; 345 mp Daewo,
17,60 pe 18 mp, preþ de
crizã. Telefon: 0761/
665.763.
Vând rulotã fast-food cu
aparaturã, 6500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0768/
399.055.

STRÃINE
Vând Ford Escort, mo-
tor 1.4, anul 1995, înma-
triculat, preþ 1300 euro
negociabil. Tel.  0767/
479.160.
Vând microbuz persoane
IVECO 16 locuri, fabrica-
þie 1997. telefon: 0766/
480.045.
Vând Volkswagen  Jetta,
an 2007 martie, comfortli-
ne, km. 34.000. Telefon:
0722/806.068.
Vând autoturism Skoda
Fabia Combi 2008,
30.000 km. Telefon: 0724/
084.484; 0770/684.895.
Vând Hyundai Lantra 1.6,
Olanda 80.000 km, roºie
1996, 75.000.000 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând Ford Escort 1,4
benzinã, fabricaþie 1996,
înmatriculat (variante). Te-
lefon: 0749/899.927.
Vând VW Passat 2.0 TDI,
culoare argintie, an de fa-
bricaþie 2008, preþ 13.500
euro negociabil. Relaþii la
telefon: 0740.096.573.
Predau leasing Skoda
Octavia Tour 2007. Tele-
fon: 0768/278.698.

Vând Opel Frontera 1997,
21.000 km 4X4, servo di-
recþie, geamuri electrice
V.T. 2012, culoare roºu si-
defat, genþi aluminiu, cârlig
remorcare, aer condiþionat,
închidere centralizatã cu
M.P. 3 player. Telefon:
0725/923.311.
Vând Fiat Panda Dinamic.
Telefon: 0722/350.664.
Vând urgent Peugeot 206
CC. Cabrio din 2001, ben-
zinã, înmatriculat în Ro,
acte în regulã, preþ 4000
euro, negociabil. Telefon:
0744/552.798 sau 0769/
622.440.
Vând urgent Dodge Ram
din 1998 pe GPL ºi ben-
zinã, înmatriculat în Bulga-
ria, 8000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/552.798
sau 0769/622.440.
Vând Hyundai Lantra,
120.000 km, anul 2000,
aer condiþionat, geamuri ºi
oglinzi electrice, închidere
centralizatã, ABS, servo di-
recþie, proectoare ceaþã,
alarmã, jante aliaj. Telefon:
0769/651.020.
Vând Mercedes C 180,
benzinã, înmatriculat în
România, primul proprie-
tar, an de fabricaþie 1996,
4500 euro, negociabil.
Telefon: 0768/952.380.
Vând VW Passat CC, cu-
loare neagrã, preþ 26.000
euro negociabil. Relaþii la
telefon 0740.09.65.73
Vând Skoda Octavia 1,61
cu GPL, stare foarte bunã.
Telefon: 0744/125.779.

DIVERSE
Vând sobe teracotã,
piese electronice +
cata loage.Te le fon .
0728/154.845.
Vând convenabil maºinã
de scris mecanicã, port-
bagaj auto Sinterom ºi
roatã de rezervã Dacia.
Telefon: 0251/596.048.
Vând genþi Cielo - 5 spiþe
„13”- 250E ºi alte piese,
negociabil. Telefon: 0760/
274.011.
Vând douã fotolii extensi-
bile (pat) 120 lei, bibliote-
cã compusã din douã
corpuri 130 lei negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua “Bãlceºti”
nr. 54, vinde sãmânþã de
grâu, mazãre furajerã,
lapte pasteurizat, brânzã
telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþ i i  la  te le fon:

0251/417.534

Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând moarã porumb
(cinci valþuri) + elevator
boabe. Telefon: 0766/
562.949.
Vând mobilã dormitor, fri-
gider, aragaz, ladã frigori-
ficã, maºinã de spãlat, sta-
re foarte bunã. Telefon:
0753/620.286; 0751/
092.185.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.314.
Sineasca, zona E, criptatã
douã suprapuse, liber. Te-
lefon: 0745/072.303.Vând
canapea – recamier în sta-
re bunã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând boiler electric nefo-
losit – 100 litri, toc uºã cu
geamuri cu flori cu broas-
cã yalã vopsitã 1,80 m cu
90 lãþime, uºã bloc nouã
cu toc de la intrare 2 m
înãlþime cu 90 lãþime. Te-
lefon: 0784/200.037.
Vând motor Honda pen-
tru pompã sau motosapã,
instalaþie irigat, aspirator
centrifugal, motoare elec-
trice trifazate ºi monofaza-
te. Telefon: 0728/154.845.
Vând maºinã tricotat ma-
nualã. Telefon: 0351/
404.153.
Vând recamier, stare
bunã, preþ convenabil.
Telefon: 0351/459.314.
Vând pianinã Rosen Kranz
Dresden, placã bronz. Te-
lefon: 0251/419.630.

Vând centralã gaze mar-
ca Ariston + 4 calorifere +
toate accesoriile centra-
lei, este funcþionabilã, preþ
2000 lei. Telefon: 0762/
833.493.
Vând rochie de mireasã
sau domniºoarã de
onoare, mãsura 44 – 48.
Telefon: 0771/385.193.
Vând 14 stupi puternici
cu sau fãrã uleie ºi miere
de mai. Telefon: 0730/
973.592.
Vând icoane împãrãteºti,
hram ºi sfinþi în ulei ºi foiþã.
Telefon: 0767/116.092.
Vând tablou, picturã pe
carton presat 65- 45,
peisaj râu 40 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând toc uºã cu gea-
muri, flori – broascã cu
yalã; uºã cu toc nouã de
2 m înãlþime, boiler nefo-
losit de 100 litri electric,
negociabil. Telefon:
0747/530.981.
Vând butelie aragaz ºi
orgã Yamaha  PSR 230.
Telefon: 0784/171.890.
Vând lucernã verde pen-
tru cosit. Telefon: 0747/
124.308.
Vând motoscuter copii
electric, mop H2O (recla-
mã televizor nou), maºi-
nã cusut Zingher (bãr-
baþi), galerii din lemn. Te-
lefon: 0766/706.900;
0251/485.480.
Vând loc de veci finisat,
2 locuri Sineasca Z 25-
9, preþ conform deviz- Te-
lefon: 0351/460.075.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0724/
452.643.

Vând motor electric pen-
tru maºinã cusut industria-
lã. Telefon: 0251/531.294.
Negociabil! Vând  uºi, fe-
restre + tocuri brad, 34
giurgiuvele stejar, înãlþime
1,35 m – lãþime: 0,35; 0,5;
0,65; 0,7 m. Telefon:
0744/151.074; 0251/
415.863.
Vând transformator sudu-
rã industrial abric, motor
nou Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Vând generator Honda
ACT 2501 ASB stare foar-
te bunã funcþionabilã. Te-
lefon: 0769/557.296.
Vând Ceragem / aparat
de presopucturã ºi masaj,
negociabil. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767;
0755/461.308.
Vând cocoºi pitici de rasã,
motor ºi cutie de vitezã 4
trepte – Dacia 1300. Tele-
fon: 0742/952.650.
Vând uºi lemn cu geam
ºi rame, maºinã electricã
Uberdeck Rimoldi, cârje
regrabile, uºi birou. Tele-
fon: 0742/308.943.
Vând canistre metal 20 litri,
aragaz 3 ochiuri, aragaz
voiaj cu butelie, polizor
(flex) D 125 la 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând decodor receiver
Tevion, preþ  negociabil.
Telefon: 0251/351.652.
Vând albine familii puter-
nice 6-7 rame cu puiet,
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând motor Honda pen-
tru pompã sau motosapã,
instalaþii irigat, motoare
electrice diverse, sãpun
de casã, sifon inox. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând rezervor fibrã de sti-
clã cu dimensiunile: 0,52
X 0,72 X 2,40 ml, nego-
ciabil. Telefon: 0748/
408.819.
Vând pãuni. Telefon:
0741/207.796; 0766/
448.379.
Vând biciclete Occidenta-
le + reparaþii, punct de
vânzare ºi atelier vis-a vis
de Universitate. Telefon:
0731/746.298.

Vând piese pentru Ford
Focus 2002 Break – uºi
complecte,  Haion, 2 rotii cu
anvelope 15”, spiþate – bord
– rezervor volan, tapiþerie
plafon, bare portbagaj, ºter-
gãtoare parbriz. Telefon:
0722/637.354, dl. Iulian.
Vând caroserie Dacia
1310 Sport 1983 –
10.000 RON fix. Telefon:
0766/489.006 – Dacia
1302 CARB 199, conve-
nabil. Dl. Gaby, telefon:
0768/822.441.
Vând cap maºinã cusut
Ileana, stare funcþionare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând masã (birou) pen-
tru calculator, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
309.011.
Vând carburator Tico,
pompã basculare Sa-
viem –RABA, piese noi
Dacia, frigider Electrostar,
piele încãlþãminte, electro-
motor 445, alte piese. Te-
lefon: 0721/179.420.
Vând þuicã 400 10 lei/litru,
pentru nunþi. Telefon:
0754/570.421; 0734/
954.556.
Vând maºinã de spãlat
marca Cristal puþin folosi-
tã, preþ 150 negociabil,
barã rotundã de 38X300
mm din inox, maºinã de
nervurat tablã. Telefon:
0351/800.654.
Vând 25 giurgiuvele cu
geam, fãrã toc, (pretabil în-
fiinþare serã), 5 uºi interior
(fãrã toc) ºi o cadã fontã
folositã. Telefon: 0761/
689.931.
Vând camerã video Sony
DCR-HC 22E, fabricatã în
Japonia, stare perfectã de
funcþionare, preþ 1100 lei-
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0748/645.021.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând obiecte colecþie –
maºinã cusut Singer, ta-
blou pânzã anonim, pen-
dulã  gong, tablou electric
etanº echipat  25 A. Tele-
fon: 0351/441.355; 0723/
537.111.
Vând uºã dublã aluminiu
160 – 250. Telefon: 0721/
483.933.

Ieftin! Injector, cântar ba-
lanþã. Telefon: 0729/
092.211.
Vând piele marochinãrie
producþie “Italia”. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Vând clãdire solidã fostã
moarã pentru depozit –
producþie plus birouri ºi
teren gratuit, Pleniþa. Tele-
fon: 0251/368.228.
Vând ieftin bibliotecã, toa-
letã, servantã, vitrine ºi
scaune sufragerie, covor
(2/3), pat fier, aspirator.
Telefon: 0351/410.939.
CUMPÃRÃRI

TERENURI
Cumpãr 100 – 200 mp te-
ren pentru casã zonã mai
bunã. Telefon: 0351/
463.661; 0743/961.900.
Cumpãr teren 200 mp
Aleea 4 ªimnic sau dintr-
o grãdinã. Telefon: 0768/
615.315.

AUTO
Cumpãr auto indiferent
stare ºi avariate. Telefon:
0744/136.461.
Cumpãr combinã. Tele-
fon: 0723/614.190.

DIVERSE
Cumpãr maºinã scris me-
canicã, portabilã. Telefon:
0251/483.468.
Cumpãr cãruþã bãtrâ-
neascã, roþi de lemn. Te-
lefon: 0729/033.903.
Cumpãr mobilier antichita-
te, masã, scaune sufrage-
rie lucrate manual, origi-
nale. Telefon: 0761/
192.733.
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr cui de remor-
care Renault Megane.
Telefon: 0747/487.296.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã.
Telefon: 0769/651.361.
Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti. Telefon:
0751/240.970.

Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.,
internet, toate dotãrile de
ultimã orã. Telefon: 0721/
491.546.
Închiriez casã Malu
Mare. Telefon: 0784/
171.890.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, Brazda
lui Novac. Telefon: 0723/
099.626; 0786/959.575.
Închiriez 1 camerã spa-
þiu comercial alimentar
strada Bucovãþ nr. 155,
vis-a-vis Cimitirul Catolic.
Telefon: 0251/410.737.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã, Ca-
lea Bucureºti lângã
ªcoala 37. Telefon:
0762/299.913.
Ultracentral: garsonierã
semidecomandatã sau
apartament, plata în
avans + garanþie. Tele-
fon: 0724/992.623.
Închiriez apartament mo-
bilat, Lãpuº. Telefon:
0727/741.632.
Închiriez garsonierã Dol-
jana. Telefon: 0742/
948.708; 0351/417.910.
Închiriez camerã la casã
toate condiþiile. Telefon:
0351/458.224; 0755/
962.862.
Închiriez garaj, eventual
spaþiu depozitare, zonã
semicentralã. Telefon:
0771/231.677.
Apartament 2 camere
decomandate, ultra-
central, lângã Romarta,
balcon închis termo-
pan, microcentralã, aer
condiþionat, dotat cu
tot ce trebuie, liniºte ºi
igienã deplinã, încon-
jurat de verdeaþã, cu
loc de parcare. Tele-
fon: 0756/028.300;
0722/956.600.
Închiriez apartament 2
camere decomandate
cartier Valea Roºie, sta-
dion Electroputere. Tele-
fon: 0721/814.646, 0744/
362.322.
Ofer spre închiriere gar-
sonierã cartier Brazda lui
Novac etaj 2 – Craiova.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0351/
424.712.
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spaþii comerciale, tere-
nuri), acte notariale ºi
cadastre. Asigurãm în-
tocmirea dosarelor în
vederea obþinerii de
credite pentru cumpã-
rarea locuinþelor (in-
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0251/422.916,  0251/
596.591; 0760/512.177.
Fax: 0251/414.488.
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“Lãmîiþei” bl. 27, ap. 3.
Web: www.agentia-
carmen.ro; E-mail:
agentiacarmen@ya-
hoo.com
OFERTE ÎNCHIRIERI

- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai -Pelenda-
va, et. 2, complet mobilatã,
aragaz, frigider, gresie, fa-
ianþã, parchet, 400 lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã
Brazda lui Novac, G-uri,
et. 7, canapea, mochetã,
aragaz, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã, re-
cent renovatã, gresie, faian-
þã, 100 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semideco-
mandatã, mobilatã, Brazda
lui Novac, G-uri, et. 3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã mo-
dest Craioviþa Nouã - Ra-
cheta, parchet, aragaz, TV,
100 Euro. Tel. 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semideco-
mandatã, mobilatã, Calea
Bucureºti - Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz,
frigider, TV, 520 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 3 camere ne-
mobilate, Grãdina Botani-
cã, gresie, faianþã, parchet,
200 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mo-
bilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, ara-
gaz, frigider, TV,  700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.

- Garsonierã mobilatã, Ul-
tracentral - Mercur, gresie,
faianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, canapea extensi-
bilã, apometre, repartitoare,
150 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac -
Spiru Haret, gresie, faian-
þã, parchet, termopan, ara-
gaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 200 euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semideco-
mandatã, nemobilatã,
Brazda lui Novac - Com-
plex Vechi, et. 2, uºã me-
talicã, impecabilã, 110 Euro
neg. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garso-
nierã decomandatã, trans-
formatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa
Centralã, intrare direct din
stradã, gresie, faianþã, ter-
mopan, ultrafinisatã, 550
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- IDEAL  BIROURI!!! 2 ca-
mere la casã, intrare direct
din stradã cu uºi duble, Ro-
vine - IIRUC, 60 mp, recent
renovate, parchet laminat,
termopane, baie ultramo-
dernã, 200 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2
camere decomandate, Ro-
vine - Wiesana, recent zu-
grãvit, cablu, internet, telefon,
apometre, repartitoare, ter-
mopane, 500 Lei. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.

- Apartament 2 camere mo-
bilate, Ultracentral - Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate,
Craioviþa - Orizont, et. 3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, sifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 130
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Ca-
lea Severinului - ªcoala
nr. 12, et. 3, complet mobi-
lat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mo-
bilate, utilate, Brazda lui No-
vac - Guliver, gresie, faian-
þã, termopan, aragaz, frigider,
TV, 150 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1
Mai - Ciupercã, et. 3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat, toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere semidecomandate,
Brazda lui Novac - Sane-
pid, parter cu balcon, recent
renovat, baie ultramodernã,
gresie, faianþã, termopan,
aragaz, frigider, TV, maºinã
de spãlat, cuptor microun-
de, 190 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.

- Apartament 2 camere mo-
bilate ºi utilate, Craioviþa
Nouã - ªcoala nr. 34, et. 4,
aragaz, frigider, termopan,
gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 3 camere, re-
cent zugrãvit, 1 Mai – Insu-
lã, et. 4, complet mobilat,
gresie, faianþã, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 180 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã
sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120 Euro.
Tel.: 0251/596.591;  0760-
51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung, în orice cartier al Cra-
iovei. Aºteptãm ofertele dvs.
la Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã fir-
mã. Ofer 150-300 Euro.
Tel.: 0251/596.591;  0760-
51.21.77
- Caut spaþiu comercial
zonã centralã, 20 – 200
mp Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului,
Craioviþa Nouã. Tel.: 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã
sau apartament orice zonã.
Tel.: 0251/596.591;  0760-
51.21.77.

Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.
SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 96 mp în co-
muna Cârna - Dolj zonã
centralã, vad comercial
excelent. Telefon:0740/
049.845.
Frizer, caut spaþiu de în-
chiriat pentru frizerie, mi-
nim 2,5-3 mp.Telefon:
0771/385.193.
MATRIMONIALE
Tânãr 41 ani, doresc
doamnã ptr. cãsãtorie
Comuna Daneþi sat Da-
neþi str. „22 decembrie”
nr. 41
Caut o doamnã pentru un
sejur de 7 zile la Bãile Fe-
lix în perioada 15.08.2011
– 22.08.2011. Telefon:
0767/148.929.
Cadru didactic (învãþã-
tor), 56 ani, doresc sã cu-
nosc o doamnã de vâr-
stã apropiatã din zona
Olteniei pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon: 0752/
944.015.
Singur, doresc doamnã
50 – 56 ani, fãrã obligaþii,
interese. Telefon: 0771/
385.193.
Doresc cunoºtinþã doam-
nã salariatã, pensionarã,
prezentabilã cu sau fãrã
locuinþã, obligaþii. Telefon:
0351/181.841.
Foarte hotãrât! Domn
prezentabil, etate 39, do-
resc cunoºtinþã doamnã
cu locuinþã la þarã sau
oraº. Telefon: 0769/
169.432

DIVERSE
În baza art. 7, Anexa 10
din MRU1 declar nule
permise de acces, legi-
timaþie militarã cu seria
SGV 035192, eliberatã
de UM02052 Constan-
þa pe numele Marica
Marinela Niculina.

Constituim Fundaþia anti-
fumat, antialcol, antidrog,
pronatura, prosport, cu
credinþã în D.zeu. Înscrieri
la telefon: 0723/692.884.
Colegii promoþiei 1954 a
ªcolii Medii Electrotehnice
te aºteaptã în 02.09.2011
ora 10.00. Telefon: 0351/
423.133.
 Doriþi informaþii despre
aparatul de ozonat? Su-
naþi la telefon: 0724/
512.304.

PIERDERI
Pierdut dosar cu acte ori-
ginale pe data de 3 au-
gust pe numele Diaconu.
Ofer recompensã gãsito-
rului. Telefon: 0766/
638.596.
CONDOLEANÞE
COLECTIVUL U.M.S. ME-
LINEªTI ESTE ALÃTURI
DE D.NA DIRECTOR
KALMAN AURORA LA
GREAUA INCERCARE
PRICINUITÃ DE DECE-
SUL MAMEI ªI TRANS-
MIT SINCERE CONDO-
LEANÞE!
Familia Ionicã ºi Cristi-
na ªelea regretã dispa-
riþia celui mai bun ne-
pot, CÂRSTEA CON-
STANTIN ºi transmite
sincere condoleanþe
familiei îndoliate. Dum-
nezeu sã-l odihneascã
în pace!
Marcela ºi Emil Ciobanu
regretã moartea bunu-
lui veriºor CÂRSTEA
CONSTANTIN ºi este alã-
turi de familie în aceste
momentre grele. Since-
re condoleanþe!
COMEMORARE

Dacã nu ar fi plecat în
Ceruri, scumpa noas-
trã soþie, mamã ºi buni-

cã. BANC MARIA, ar fi
împlinit astãzi, 9 august
2011, 74 ani. Dumnezeu
s-o odihneascã în
pace! Familia
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Fanii strânºi, duminicã, pe
“Allianz Arena”, pentru prima
etapã a noului sezon au plecat
de la stadion extrem de deza-
mãgiþi.  Bayern, cu vedetele
Robben, Ribery, Muller ºi Ne-
uer în teren, a cedat lamenta-
bil, scor 0-1, în faþa modestei
Monchengladbach, formaþie
care a rãmas în Bundesliga doar
ca urmare a unui baraj câºtigã-
tor cu Bochum.

Aºa cum era de aºteptat, ba-
varezii au dominat teritorial par-
tida, dar la pauzã s-a intrat cu
un rezultat alb, dupã o primã
parte în care ocaziile de gol au
cam lipsit. Elevii lui Heyncknes
au început tare partea a doua ºi

Bayern, “trãdatã” de cele maiBayern, “trãdatã” de cele maiBayern, “trãdatã” de cele maiBayern, “trãdatã” de cele maiBayern, “trãdatã” de cele mai
importante achiziþii ale saleimportante achiziþii ale saleimportante achiziþii ale saleimportante achiziþii ale saleimportante achiziþii ale sale

Gomez a fost aproape de gol cu
o loviturã de cap puternicã,
respinsã în corner de portarul
advers. La faza urmãtoare, Luis
Gustavo a trimis ºi el o loviturã
de cap excelentã, la care de
aceastã datã s-a opus stâlpul
porþii oaspeþilor!

Ce avea sã urmeze însã a lãsat
pe toatã lumea cu gura cãscatã.
Mai întâi, vizitatorii au avut un
gol anulat destul de controver-
sat, pentru ca în minutul 62 sã
dea lovitura. O pasã lungã trimi-
sã din jumãtatea lui G’ladbach l-
a surprins nepregãtit pe Boateng,
care a lãsat mingea sã cadã, iar
stoperul lui Bayern s-a dat cap
în cap cu Manuel Neuer (foto),

ieºit în întâmpinare, pe linia de
16 metri a careului. Igor De Ca-
margo a profitat de nesincroni-
zarea celor doi ºi a înscris cu
capul în poarta goalã!

Interesant este cã Neuer ºi
Boateng sunt cele mai scumpe
transferuri efectuate în aceastã
varã în Bundesliga, cei doi cos-
tând împreunã nu mai puþin de
31 de milioane de euro.

În ciuda forcingului din final
de meci, Bayern n-a reuºit sã mai
remonteze handicapul ºi a pier-
dut astfel primul meci din noul
sezon, pe mâna celui mai bun
portar din stagiunea trecutã ºi a
celui mai scump fundaº din Ger-
mania la ora actualã.

Învinsã la precedentele douã vizite pe
„Wembley”, o datã chiar de City, în semi-
finala Cupei, iar ulterior de Barcelona, în
ultimul act al Ligii Campionilor, United se
pãrea cã o va comite ºi duminicã. A fost
doar o iluzie însã! „Diavolii” au întors în
partea secundã avantajul conferit noii echi-
pe a lui Pantilimon de reuºitele lui Lescott

Ferguson, rãsplãtit de încrederea acordatã puºtiilor sãi!

United a revenit de la 0-2 cu City
ºi a câºtigat Supercupa Angliei

(38’) ºi Dzeko (45’+1), cucerind
a 19-a Supercupã din istorie.

Insistând o idee pe aceastã reveni-
re de poveste, ea îl are la bazã pe
„vulpoiul” Ferguson, care a mizat pe
tineri. A surprins, dupã ce a schimbat
la pauzã cel mai apreciat cuplu de fun-
daºi din Premier League (Vidic ºi Rio
Ferdinand) cu Phil Jones ºi Jonny
Evans, dar i-a ieºit. Un alt puºti, Smal-
ling (52’), a redus din diferenþã, dupã
o fazã fixã executatã de Ashley Young
(ºi el la debutul oficial), apoi Nani a
desãvârºit un come-back incredibil al

campionilor. Mai întâi a egalat (58’), la
capãtul unei acþiuni în care United a co-
piat Barcelona, cu vreo cinci-ºase pase
consecutive care au anesteziat defensiva
“cetãþenilor”. Apoi a profitat de o nouã
eroare imensã a apãrãtorilor lui Mancini,
la ultima fazã a meciului (90’+4)! Puºtii
lui Sir Alex au început cu dreptul.

Costel Pantilimon va avea mult de
muncã sã-i ia faþa lui Joe Hart în
lupta pentru locul de titular la Man-
chester City. Adus ca rezerva goalke-
eperului de 24 de ani, ex-timiºoarea-
nul a primit ieri o veste proastã:
internaþionalul englez ºi-a prelungit

Veºti deloc bune pentru Pantilimon

Joe Hart, “cetãþean” pânã-n 2016Joe Hart, “cetãþean” pânã-n 2016Joe Hart, “cetãþean” pânã-n 2016Joe Hart, “cetãþean” pânã-n 2016Joe Hart, “cetãþean” pânã-n 2016
contractul cu gruparea din “East-
lands” pânã în 2016.

Aflat de cinci ani la City, Hart ºi-a
câºtigat locul de titular abia în
sezonul trecut, când a fost chemat de
la Birmingham (unde fusese împru-
mutat), sã-l înlocuiascã pe gafeorul
Shay Given, ºi nu a mai pierdut
postul. Tocmai de aceea, portarul
irlandez a ales sã plece la Aston Villa,
fãcându-i astfel loc lui Pantilimon.

”Sunt absolut încântat cã am
semnat un nou contract. Nu mã pot
gândi cã aº putea fi la o altã echipã
decât City. Mã simt ca acasã aici. E
un privilegiu sã îmbrac tricoul lui
City încã cinci ani. Iubesc acest
club, pentru felul în care progresãm
ºi pentru suporterii care au fost
fantastici faþã de mine din prima zi”,
a spus Hart. 

600.000 de lire sterline a costat
Joe Hart în 2006, când a fost trans-
ferat de la Shrewsbury. 

Actualul jucãtor al formaþiei FC
Santos, Neymar, care urmeazã sã ajungã
din decembrie la Real Madrid, a declarat,

într-un interviu acordat fifa.com, cã
marea rivalã a madrilenilor, FC Barcelo-
na, este cea mai bunã echipã din lume.

“FC Barcelona este cea mai bunã
echipã din lume ºi are în rândurile
sale cel mai bun jucãtor din lume”, a
declarat Neymar, referindu-se la
argentinianul Lionel Messi.

Referitor la o eventualã întâlnire FC
Barcelona – Santos la Campionatul
Mondial al cluburilor, Neymar a glumit:
“Cred cã va trebui sã ne rugãm mult la
Dumnezeu înainte de a intra în teren”.
Apoi, el a completat: “Ne vom face
jocul în stilul nostru, ne dorim sã
ajungem în finalã cu FC Barcelona, dar
vom juca la fel indiferent de nume”.

Duminicã, Marca anunþase cã Real
Madrid ºi FC Santos au ajuns la un
acord privind transferul lui Neymar,
care va veni în Spania la finalul
acestui an, dupã CM al cluburilor,
competiþie ce se va desfãºura în luna
decembrie, în Japonia.

Dupã ce ºi-a adjudecat rând pe
rând campionatul, Liga Europa ºi
Cupa Portugaliei, FC Porto, cu Cristi
Sãpunaru – integralist, ºi-a trecut în
palmares ºi Supercupa, graþie victo-
riei repurtate, duminicã seara, la
Aveiro, contra Vitoriei
Guimaraes, scor 2-1.

Golurile ce au
parafat au 18-lea
succes în competiþie, al
treilea consecutiv, au
purtat semnãtura unui
singur jucãtor, Rolando
(3’, 41’), în timp ce
pentru învinºi a punctat
brazilianul Marcelo
Toscano (33’).

Altfel, „dragonii” mai
au posibilitatea sã-ºi
adauge în ticsita vitrinã

încã un trofeu, ei urmând sã dispute
în 26 august finala Supercupei
Europei, meci în care vor primi pe
„Estadio Louis II” din Monte Carlo
replica campioanei continentale în
exerciþiu, FC Barcelona.

Neymar s-a pus rãu cu fanii RealuluiNeymar s-a pus rãu cu fanii RealuluiNeymar s-a pus rãu cu fanii RealuluiNeymar s-a pus rãu cu fanii RealuluiNeymar s-a pus rãu cu fanii Realului
Mai ajunge pe “Bernabeu”?

Sãpunaru & co. au luat ºi Supercupa!
Porto, o veritabilã colecþionarã de trofee
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Prometeu Craiova ar putea deveni Ştiinţa Universitatea Craiova

Giugea: „Discut cu Solomon şi Prioteasa
pentru o echipă de fotbal a Craiovei”

Prefectul a aflat ieri la FRF modalităţile prin care autorităţile pot investi în fotbal

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Deşi stabilise pentru ieri o în-
tâlnire la Bucureşti cu preşedin-
tele FRF Mircea Sandu, prefec-
tul de Dolj, Nicolae Giugea, s-
a sfătuit doar cu consilierii şi
subalternii „Naşului”, acesta
plecând cu naţionala Româ-
niei în Italia pentru meciul de
mâine cu San Marino. După
discuţia cu federalii, Giuglea
a ajuns la concluzia că, în ciuda
directivei UEFA, autorităţile lo-
cale pot investi într-un club pro-
fesionist pe diverse căi, aşa cum
se întâmplă în cazul multor echi-
pe din ţară şi în majoritatea ju-
deţelor. „De la anul se va efec-
tua o reorganizare a cluburilor
de fotbal, chiar cu ajutorul FRF,
tocmai pentru ca echipele să
poată primi în continuare sprijin
din partea autorităţilor locale” a
concluzionat Giuglea după întâl-
nirea cu federalii, adugând că va
lua şi legătura cu şefului barou-
lui Dolj, Ion Turculeanu, pentru

Liga a IV-a Dolj – rezultatele primei etape
Avântul Pieleşti – FC Brădeşti 2-1
Victoria Celaru – Amaradia Melineşti 2-1
Recolta Ostroveni – GP Craiova 5-3
Progresul Segarcea – CS Sopot 1-2
Viitorul Cârcea – FC Podari 2-1
CS Işalniţa – Energia Craiova 5-2
CSO Filiaşi – CS Apa Craiova 3-3
Dunărea Calafat – Ştiinţa Malu Mare 0-2

Ciucă a semnat cu Gaz Metan Mediaş
Jucătorii Universităţii Craiova care nu şi-au găsit încă un alt angajament au rămas tot mai puţini. De ieri, şi

Mădălin Ciucă a plecat spre alte zări, el urmând să evolueze pentru actuala „lanternă roşie” a Ligii I, dar în
acelaşi timp participantă în Europa League, Gaz Metan Mediaş. Fost căpitan al Ştiinţei, Mădălin Ciucă are 28 de
ani şi a semnat un contract pe două
sezoane cu gruparea antrenată de
Cristi Pustai, fiind trecut şi pe lista
UEFA pentru dubla pe care Gazul o
va disputa contra Austriei Viena în
play-off-ul Europa League. Ciucă a
evoluat în 71 de partide pentru Uni-
versitatea Craiova şi a marcat de 7
ori. Stoperul născut în Băileşti a su-
ferit două accidentări grave la ge-
nunchi în perioada în care a evoluat
pentru Ştiinţa, în urma cărora a lip-
sit de pe gazon câte 6 luni de zile.
Preţ de două sezoane Ciucă a evo-
luat pentru Gloria Bistriţa, unde a fost
transferat tot la recomandarea ac-
tualului director general al Gazului
Metan, Ioan Horoba.

NICOLAE GIUGEA ION PRIOTEASA ANTONIE SOLOMON

Gică Popescu
pune ban pe ban
să preia Ştiinţa

Fostul căpitan al Universităţii Cra-
iova, dar şi al Barcelonei, Gică Popes-

cu, a declarat că ar prelua echipe din Bănie din postura de investitor, însă
deocamdată nu este pregătit din punct de vedere financiar să demareze
un proiect în acest sens la nivelul pe care şi-l propune. „Deocamdata nu
am bani să susţin o echipă la nivelul pe care mi-l doresc. Dacă voi avea
vreodată posibilitatea financiară, fiţi siguri ca acea echipă pe care o voi
prelua va fi Universitatea Craiova” a spus Gică Popescu. Acesta s-a de-
clarat dispus să ajute Universitatea Craiova cu jucători de la şcoala sa de
fotbal indiferent cine va fi patron, cu atât mai mult dacă gruparea din
Bănie ar intra în subordinea autorităţilor locale.

a se informa în privinţa tuturor
aspectelor juridice pe care le
presupune un asemenea proiect.
De asemenea, se putea prelua

un club căruia să-i fie schimba-
tă denumirea, însă acest lucru se
putea face doar până ieri. „Doar
până ieri se mai puteau efectua

schimbări de denumiri, însă noi
am putea merge pe proiectul
Prometeu Craiova. Divizionara
C ar putea promova cu susţine-
rea oraşului, iar de la anul să i
se schimbe denumirea. Craio-
va nu are în acest moment altă
echipă de fotbal în primele două
eşaloane, iar Prometeu este în
Liga a III-a. În plus, trebuie să
justificăm şi activitatea Centrului
de Copii şi Juniori aflat în subor-

dinea Consiliului Judeţean
Dolj. Pasul următor ar fi o
întâlnire a mea cu primarul
Solomon, atunci când va re-

veni din concediu, şi cu şeful
Consiliului Judeţean, Ion Prio-

teasa, pentru a purta o discuţie
comună, fiindcă fără contribuţia
lor nu se poate face nimic în pri-
vinţa echipei de fotbal. Eu sunt
sigur că se vor găsi oameni de
bine, atât din partea autorităţilor,
cât şi oameni de afaceri, care să
ajute acest fenomen” a declarat

ieri prefectul Giugea.

Oltul s-a mişcat mai rapid
FRF a stabilit deja seriile Ligii

a III-a, însă ieri s-a mai eliberat
un loc în seria a IV-a, seria „ol-
teană”. După ce Triumf Bârca a
anunţat deja că nu va putea în-
cepe sezonul, fiind deja desfiin-
ţată, un loc a mai fost cedat de
FC Piatra Olt, care, după fuziu-
nea cu CSM Slatina, va partici-
pa în Liga a II-a sub numele de
FC Olt şi va evolua pe stadionul
„1 Mai” din Slatina, acolo unde
îşi dispută meciurile de pe teren
propriu şi concitadina Alro Sla-
tina, formaţie antrenată de Cor-
nel Papură. Nou-promovată în
Liga a II-a, CSM Slatina era în
prag de desfiinţare, aşa încât s-a

apelat la soluţia comasării cu un
alt club din judeţ, FC Piatra Olt.

Juniorii CSJ
joacă în campionatul judeţean

După dezafilierea Universită-
ţii Craiova, club pentru care evo-
lua în competiţiile naţionale de
juniori, una dintre grupele de ju-
niori ale Consiliului Judeţean
Dolj, respectiv cea de jucători
născuţi în 1994, evoluează în
campionatul Ligii a IV-a Dolj
pentru formaţia Victoria Celaru.
Juniorii antrenaţi de Petrişor Bon-
drea au debutat cu dreptul în
noua stagiune, învingând cu 2-1
într-un meci disputat la Mârşani,
o altă nou-promovată, Amaradia
Melineşti, golurile fiind marcate
de Mârzanu şi Cl. Bălan.


