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Bacalaureat
2012:
Elevii trec
prin emoţiile
probelor scrise PDL şi mintea de pe urmă

Ansamblul
Folcloric

„Maria Tănase”,
după 20 de ani...

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE LA PREŢUL DE 750 RON / TO
FLOAREA-SOARELUI LA PREŢUL DE 1.750 RON / TO

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0251.334.398
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A avut  dreptate Gali lei: Ai
văzut câţi “s-au învârtit” la noi din
1990 până acum? actualitate / 7

O adevărată şedinţă, cu mai mulţi membri ai Guvernului, sâmbătă, la
orele prânzului, la capătul podului de peste Dunăre, de pe malul româ-
nesc. Mai exact, la Calafat. Comisarul european pentru politică regională,
Johannes Hahn, şi autorităţile române au analizat stadiul lucrărilor la
podul care va lega Calafatul de Vidin. Inspecţia oficialului de la Bruxelles
s-a înscris într-o serie mai amplă de vizite, care au drept scop evaluarea
progreselor înregistrate la un an de la lansarea Strategiei Uniunii Euro-
pene pentru Regiunea Dunării. Oficialul european a inspectat capătul
românesc al Podului Calafat-Vidin însoţit de ministrul de Interne, Ioan
Rus, de ministrul Afacerilor Externe, Andrei Marga, ministrul Culturii,
Puiu Haşotti, şeful departamentului Schengen din MAI, chestorul-şef de
poliţie Marian Tutilescu, secretarul de stat în Ministerul Administraţiei
şi Internelor şi cel al Transporturi lor, Mihai Fifor, respectiv Valentin
Preda, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, şi prefectul
judeţului Dolj, Elena Costea.
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Atenţie
la locurile
de scăldat!

Ca în fiecare vară, reprezentan-
ţii Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Dolj atrag atenţia asupra
riscurilor la care se expun toţi cei
care aleg să se răcorească în lo-
curile de scăldat neamenajate. Pe
lângă pericolul de înec, medicii
spun, din experienţa anilor trecuţi,
că există destul de multe boli ce
pot fi contactate din apă şi chiar
de pe malurile cu vegetaţie sălba-
tică. Reprezentanţii DSP sublinia-
ză faptul că, în judeţul Dolj, nu
există nici o zonă naturală amena-
jată pentru îmbăiere. Aşadar, ama-
torilor de scăldat le rămâne doar
varianta ştranduri şi piscine.
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$1 EURO ...........................4,4494 ............. 44494
1 lirã sterlinã..........................5,5101.......................55101

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 2 iulie - max: 33°C - min: 17°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5360........35360
1 g AUR (preþ în lei).......178,5300......1785300

Cursul pieþei valutare din 2 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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PSD a fãcut publice, sâmbãtã, anumite „ele-
mente” incriminatoare despre unii dintre mem-
brii Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (CNAT-
DCU), care, în opinia social-democraþilor, cer-
tificã natura politicã a acþiunii acestei instituþii
în legãturã cu presupusul plagiat al premierului
Victor Ponta. „Pentru o corectã informare a
opiniei publice, Partidul Social Democrat con-
siderã absolut necesarã aducerea în atenþie a
acelor elemente care certificã natura politicã a
acþiunii care a avut loc la nivelul Consiliului
General al Consiliului Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universi-
tare”, menþioneazã PSD într-un comunicat re-
mis, sâmbãtã, agenþiei Mediafax.

Conform sursei citate, Marius Andruh, pre-
ºedintele Consiliului, este beneficiarul unui
grant de 7 milioane de lei (aproape 1,6 milioa-
ne de euro), acordat de Ministerul Educaþiei,
în timpul ministeriatului lui Daniel Funeriu.

„Domnul Pintilie Lucian, de asemenea, be-
neficiar al unui grant de 7 milioane de RON,
acordat de acelaºi ministru al Educaþiei. Dom-
nul Mircea Miclea, apropiat al preºedintelui Bã-
sescu, cu acuzaþii încã neclarificate de plagiat,
precum ºi cu beneficii directe din contracte
publice. Domnii Dorel Banabic, Lazãr Vlãscea-
nu ºi Marian Preda ocupã sau au ocupat funcþii

în comisiile înfiinþate de preºedintele Traian
Bãsescu în ultimii ani, legându-ºi activitatea ºi
numele de cea a preºedintelui României. Dom-
nii Dragoº Ciuparu ºi Viorel Barbu sunt membri
ai PDL sau activeazã ºi au activat în structuri
ale Partidului Democrat Liberal. Astfel, domnul
Ciuparu este membru cu acte al PDL, fost se-
cretar de stat ºi preºedintele al ANCS, în timp
ce domnul Viorel Barbu este membru al comi-
siei de Educaþie, Cercetare, Culturã ºi Sport din
cadrul PDL Iaºi. Domnul Ciuparu a fost plãtit
din fonduri europene POSDRU, deºi se aflã într-
o situaþie de incompatibilitate (a fost plãtit ca
expert într-o instituþie care se
afla în subordinea Ministeru-
lui Educaþiei, la fel ca ºi dom-
nia sa). Tot membri ai PDL
sunt ºi domnul Cristian Oarã,
precum ºi doamna Carmen
Socaciu. Domnul Florin Sta-
matian, numit în Consiliu de
domnul Cãtãlin Baba, în ulti-
ma sa zi de mandat, nu este
nimeni altul decât fost prefect
al judeþului Cluj, numit în
aceastã funcþie de PDL”, mai
aratã PSD. Consiliului Gene-
ral al CNATDCU, întrunit vi-
neri în ºedinþã, deºi, cu o zi

înainte, fusese desfiinþat, au anunþat cã au sta-
bilit, cu certitudine, cã lucrarea de doctorat a
premierului Victor Ponta este un plagiat.

În replicã la acuzaþiile PSD, Universitatea
din Bucureºti (UB) a anunþat cã beneficiarul
proiectului de ºapte milioane de lei la care face
referire PSD este instituþia de învãþãmânt su-
perior: „Acest aspect implicã faptul cã finan-
þarea în valoare de 7 milioane de lei va fi viratã
în conturile Universitãþii din Bucureºti ºi utili-
zatã în scopuri strict de cercetare. Profesorul
Marius Andruh este coordonatorul echipei de
cercetare ce va implementa proiectul (...)”.

PSD îi acuzã pe membrii comisiei care a analizatPSD îi acuzã pe membrii comisiei care a analizatPSD îi acuzã pe membrii comisiei care a analizatPSD îi acuzã pe membrii comisiei care a analizatPSD îi acuzã pe membrii comisiei care a analizat
plagiatul premierului Ponta de partizanat politicplagiatul premierului Ponta de partizanat politicplagiatul premierului Ponta de partizanat politicplagiatul premierului Ponta de partizanat politicplagiatul premierului Ponta de partizanat politic

De sâmbãtã, Monitorul
Oficial e în subordinea
Guvernului

Guvernul a decis ca din Consiliul
de Administraþie al Monitorului Ofi-
cial sã facã parte, obligatoriu, ºi câte
un reprezentant al Secretariatului Ge-
neral al Guvernului (SGG), al Depar-
tamentului pentru Relaþia cu Parla-
mentul ºi al Ministerului Finanþelor,
regia intrând, sâmbãtã, în subordinea
Executivului. Trecerea Monitorului
Oficial din subordinea Camerei De-
putaþilor în cea a SGG a fost decisã
prin ordonanþã de urgenþã aprobatã
miercuri de Guvern, dar actul norma-
tiv a intrat în vigoare sâmbãtã, odatã
cu publicarea... în Monitor. Procedu-
ra este justificatã de Guvern prin fap-
tul cã, în ultimii doi ani, au fost pu-
blicate, anual, în Monitorul Oficial,
aproximativ 3.000 de acte emise de
Executiv ºi doar circa 400 ale Parla-
mentului, astfel cã se impune „o res-
ponsabilizare” a Guvernului în orga-
nizarea ºi funcþionarea regiei.

Arafat, membru de onoare
al Academiei de Medicinã
de Urgenþã din SUA

Medicul Raed Arafat, subsecretar
de stat în Ministerul Sãnãtãþii, a fost
desemnat, la Congresul internaþional
de la Dublin, membru de onoare al
Academiei Americane de Medicinã
de Urgenþã, pentru sprijinul acordat
la dezvoltarea acestui sistem primind
ºi premiul pentru leadership. La con-
ferinþa internaþionalã, Raed Arafat
a vorbit despre medicina de dezastre.
Subsecretarul de stat a declarat sâm-
bãtã, pentru Mediafax, cã este ono-
rat de nominalizarea sa, alãturi de
nume prestigioase din medicina de
urgenþã internaþionalã. „Sunt onorat
de premiul primit ºi de recunoaºterea
primitã din partea Academiei Ame-
ricane de Medicinã de Urgenþã. Tot-
odatã, premiile mã responsabilizea-
zã”, a mai spus Raed Arafat.

Guvernul va sesiza Direcþia
Naþionalã Anticorupþie (DNA)
pentru nereguli descoperite în
activitatea Poºtei Române din
perioada 2009-2011, legate de
încãlcarea de cãtre fosta
conducere a normativelor legale
de cheltuieli, cu posibile fapte
penale asociate cu infracþiunea
de abuz în serviciu. Neregulile
au fost identificate de cãtre
inspectorii Corpului de Control
al premierului, care au fost
acolo ºi au calculat o pierdere
totalã de peste 485 milioane lei
la nivelul companiei, au declarat
agenþiei Mediafax surse oficiale.
„Modul în care a acþionat
conducerea Poºtei Române a
determinat înregistrarea de
cãtre companie a unor pierderi
în sumã totalã cumulatã de
485.512.396 lei, sumã care
rezultã din cumularea pierderi-
lor anuale înregistrate în
perioada 2009-2011”, potrivit
raportului de control. În luna
mai, ministrul Comunicaþiilor,
Dan Nica, declara cã Poºta

Guvernul sesizeazã DNA în legãturã
cu activitatea Poºtei din 2009-2011

Vasile Blaga a fost ales, sâmbã-
tã, preºedinte al PDL, delegaþii la
Convenþia Naþionalã Extraordina-
rã a partidului exprimând 1.197
voturi „pentru” ºi numai 28 „îm-
potrivã”. „Vã mulþumesc pentru
încredere. Vã spun drept: nu este
timp de prea multe vorbe. Alãturi
de echipa pe care o veþi vota in-
trãm într-o etapã nouã. Vom adã-
uga istoriei noastre tot ce este ne-
cesar pentru un PDL al anului
2012. Un PDL lider al dreptei ro-
mâneºti, un PDL catalizator”, le-
a spus Blaga democrat-liberalilor
reuniþi la Palatul Parlamentului.
Totodatã, acesta a precizat cã îºi
doreºte un partid „muncitor” ºi
„disciplinat”, care sã reuºeascã
pânã în toamna acestui an coagu-
larea dreptei, pentru a se opune
cu succes USL.

Cezar Preda, Cristian Preda,
Mihai Stãniºoarã ºi Dorin Florea
sunt noii prim-vicepreºedinþi ai
formaþiunii, iar Gheorghe Flutur
este secretar general. Pentru
posturile de vicepreºedinte au
fost desemnaþi George Scripca-

Blaga,  noul  l ider  PDL,  Marian Jean
Marinescu – secretar  execut iv

Românã „a fost furatã mult ºi
sistematic” de protejaþii cuplului
Boc-Anastase: „Cuplul Boc-
Anastase mai avea puþin ºi bãga
Poºta Românã în faliment, o
societate cu peste 35.000 de
angajaþi ºi o vechime de 120 de
ani. În intervalul 2008-2010,
Poºta a acumulat pierderi de 485
milioane de lei, la care se adaugã
o amendã aplicatã de Consiliul
Concurenþei, de peste 100
milioane de lei, plus o serie de
obligaþii de platã cãtre diverºi
furnizori ºi bugete ale statului de
peste 400 milioane de lei”.

ru, Mircea Hava, Sulfina Barbu,
Gabriel Berca, Anca Boagiu,
Cristian Boureanu, Costicã Cana-
cheu, Traian Igaº, Constantin
Ostaficiuc, Andreea Paul, Radu
F. Alexandru, Alin Tiºe, Raluca
Turcan, Sever Voinescu ºi Florin
Popescu.

În ultima parte a reuniunii, de-
mocrat-liberalii i-au ales pe cei
ºase secretari executivi, respec-
tiv Theodor Paleologu (645 de
voturi), Mihai Dan Marian (542
voturi), Constantin Dumitru (509
voturi), Ioan Ruºeþ (413 voturi),
Marian Jean Marinescu (401
voturi) ºi Marian Zlotea (401 vo-
turi). Prim-vicepreºedintele PDL
Dolj, Marian Jean Marinescu, a
candidat ºi pentru un post de vi-
cepreºedinte, însã nu a fost ales,
obþinând 399 de voturi. Tot pen-
tru postul de vicepreºedinte a mai
candidat, de la Dolj, ºi secretarul
general al organizaþiei judeþene,
ªtefan Stoica, care a obþinut cu
un vot mai mult decât Marines-
cu, respectiv 400, dar nu a fost
ales nici el.

Circulaþia rutierã pe DN 7 C - Transfãgãrãºan a fost redeschi-
sã, sâmbãtã, pentru o perioadã de cinci luni, pânã pe 31 octom-
brie, însã pe 18 sectoare de drum existã pericol de cãderi de pie-
tre. Aceste sectoare sunt cuprinse între kilometrul 57+100 ºi kilo-
metrul 132+800, unde nu se recomandã staþionarea, iar pe secto-
rul de drum cuprins între kilometrul 104+000 ºi kilometrul 130+000
(Bâlea Cascadã) se interzice circulaþia pe timpul nopþii, între orele
21.00 ºi 07.00. Traficul rutier pe Transfãgãrãºan a fost oprit în
perioada 1 noiembrie 2011 - 30 iunie 2012, pe porþiunea cuprinsã
între Piscu Negru (judeþul Argeº, km 104) ºi Bâlea Cascadã (jude-
þul Sibiu, km 130+800 metri).

S-a redeschis circulaþia pe Transfãgãrãºan
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Convenţia Naţională a PDL
şi-a validat, sâmbătă, noua con-
ducere, după ce, în urmă cu nu-
mai un an, făcuse acelaşi lucru.
Şi dacă atunci Vasile Blaga pier-
duse confruntarea cu Emil Boc
pentru preşedinţia partidului, de
această dată i s-a făcut real-
mente cadou funcţia respectivă,
fiind unicul candidat. Pentru a
mai salva ce se poate până la
alegerile parlamentare din toam-
nă. Ca prim-vicepreşedinţi ai
PDL au fost aleşi Cezar Preda,
Cristian Preda, Mihai Stănişoa-
ră şi Dorin Florea, iar secretar
general a fost desemnat Gheor-
ghe Flutur, şi el unic candidat.
Prea multe observaţii de fond nu
sunt de făcut. Deşi n-au lipsit
reproşurile şi arătatul cu dege-
tul. Cu toate acestea, n-a fost
trecut cu vederea faptul că în

MIRCEA CANŢĂR
urmă cu două luni eurodeputa-
tul Cristi Preda era, practic, ex-
matriculat din partid, pentru a fi
acum... promovat. Prin reeva-
luare. O marginalizare vizibilă
este şi cea a fostului ministru de
Externe, Teodor Baconschi, care
n-a mai reprimit funcţia de prim-
vicepreşedinte al partidului, ob-
ţinută anul trecut. Nu se mai
zăreşte în noua poză de grup nici
Elena Udrea, ceea ce altădată
era de neconceput. În fine, Emil
Boc, de asemenea, s-a retras din
orice funcţie, nedepunându-şi,
practic, candidatura. Dezbateri-
le au fost banale ca tonus şi
abordări, calul de bătaie fiind...
guvernarea USL. Ceea ce a pă-
rut ridicol. Dar, probabil, delega-
ţii la Convenţia Naţională Extra-
ordinară a PDL n-aveau chef de
autocritică şi nici de o evaluare

corectă a unei guvernări
sancţionate recent la urne
de populaţie. Şi dacă vreu-
nul dintre participanţi şi-a
putut imagina că guverna-
rea pedelistă a fericit po-
porul, asta se datora cani-
culei de afară. Îmbrăţişa-
rea tandră dintre Emil Boc
şi Vasile Blaga, încărcată
de efuziuni, ar putea fi, de
asemenea, îndelung comen-
tată. Urmează, aşadar, mo-
mentul Vasile Blaga. Ce ar
putea aduce nou instalarea
sa la vârful partidului este,
poate, un plus de pragmatism po-
litic, de tact şi de disponibilitate
de dialog. Şi, implicit, recunoaş-
terea unei opţiuni eronate la pre-
cedenta Convenţie Naţională a
PDL. Făcut ferfeniţă la alegeri-
le locale, PDL nu poate miza

PDL şi mintea de pe urmă

decât pe conjuncturi, mai de gra-
bă utopice, în revenirea la gu-
vernare, cum s-a clamat. Opo-
ziţia nu-i va face rău, fiindcă ea
devenise necesară. Când, după
numai două luni de la ieşirea de
la guvernare, vorbeşti de câşti-

garea alegerilor parlamentare,
lucrurile nu sunt deloc în regu-
lă. Cât de curând, pedeliştii se
vor convinge că nu-i regretă ni-
meni, fiindcă nu la popor s-au
gândit când s-au aflat în frun-
tea bucatelor.

Micii artişti de la
Club ARTI, într-un
spectacol de
muzică şi dans în
Piaţa Prefecturii

Casa de Cultură „Traian Demetrecu”,
Clubul ARTI, Direcţia Judeţeană de Sport
şi Tineret Dolj şi Asociaţia Culturală AR-
TEC Craiova organizează astăzi, de la ora
19.00, în Piaţa Prefecturii, un spectacol
de muzică şi dans. Programul cuprinde
momente folclorice cu Ansamblul „Doi-
na Mischiului”, dans ţigănesc, hip-hop şi
parada modei în prezentarea micilor ar-
tişti de la Club ARTI, dar şi un recital de
muzică uşoară avându-i ca protagonişti
pe Maryellen Badea, Delia Marga, Ana
Maria Oprea, Alessia Daju, Ana Doană,
Alessia Constantinescu, Anelis Lepădat,
Adriana Economu, Anania Martin, Adria-
na Dumitru, Anca Iancu, Georgiana Ga-
vrilă, Roberta Ene, Ştefana Truşcă şi
Diana Neagoie, de la acelaşi club. „Ob-
iectivele acestui eveniment sunt implica-
rea copiilor şi tinerilor în activităţi cultu-
ral-educative, promovarea muzicii şi a
dansului nu numai în rândul copiilor şi
tinerilor, ci şi a adulţilor ca formă de ex-
primare artistică. Ne dorim creşterea in-
teresului pentru forme alternative de edu-
caţie culturală, utilizarea muzicii şi a dan-
sului ca formă de comunicare şi de ex-
primare artistică”, spune prof. Alexandru
Stuparu, directorul Casei de Cultură „Tra-
ian Demetrescu”.

MAGDA BRATU

Olguţa Vasilescu a aruncat la coş mai
multe contracte de achiziţii

Noul primar Lia Olguţa Vasilescu a ajuns
la concluzia că nu mai are nevoie de o floră-
reasă care să aprovizioneze instituţia Primă-
riei Craiova cu flori. În plenul de săptămâna
trecută, edilul a anunţat că a reziliat contractul
de achiziţii în materie, laolaltă cu altele, pen-
tru a face unele economii la buget. “Am sto-
pat contractul pentru achiziţii de flori pe care
îl încheiase fostul primar. Mulţumesc fru-
mos, îmi cumpăr şi singură flori, nu trebuie
să mi le plătească Primăria”. Potrivit prima-
rului, florile de protocol ar fi costat aproxi-
mativ două miliarde de lei, bani de la buget,
şi ar fi trebuit să fie încasaţi de craioveanca
Mirela Rădoi, care deţinea un contract de
achiziţie cu Primăria Craiova până la sfârşi-
tul anului. De altfel, aceasta este florăreasa
oficială a autorităţii locale încă din anul 2008.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a renunţat la
mai multe achiziţii publice care fuseseră
contractate în mandatul trecut. În fruntea
listei se află florile de protocol, edilul tăind

un contract de “aproape două miliarde de
lei” încheiat cu craioveanca Mirela Rădoi,
care livrează de ani buni flori tăiate pentru
Primăria Craiova.

Fără
limitatoare de
viteză

Primarul Craiovei, Lia Ol-
guţa Vasilescu, a precizat că
“a aruncat la coş” şi alte con-
tracte cărora nu le găsea uti-
litatea. Prin acestea se află
achiziţia de limitatoare de vi-
teză pe care autorităţile o lă-
saseră la începutul lunii tre-
cute. “Nu cred că avem
nevoie de atâtea limitatoare de
viteză pe străzile din Craio-
va. După ce că avem atâtea
gropi, mai punem şi praguri-
le acestea de cauciuc ca să
ne stricăm şi mai rău maşini-
le”, a spus primarul. Primă-
ria Craiova avea în curs de
achiziţie 100 de metri liniari
de limitatoare de viteză din
cauciuc, care ar fi trebuit să
reducă viteza la 40 kilometri
pe oră. Investiţia se ridica la
suma de 240 de milioane de
lei, iar pragurile ar fi ajuns în
preajma trecerilor de pietoni de lângă aglo-
meraţiile urbane, precum şcolile şi pieţele.

Băncile de agrement,
tăiate de pe listă

Băncile de agrement care urmau să fie
montate pe domeniul public au fost, de ase-
menea, tăiate de la finanţare. Contractul de
achiziţii valora peste 100.000 de lei, această
sumă fiind considerată prea mare pentru acest
gen de cumpărături. În cursul anului trecut,
autorităţile locale au mai cumpărat un lot de

180 de bănci de agrement. Licitaţia a fost câş-
tigată atunci de firma Katel Group SRL, din
Piatra Neamţ, care a venit cu o ofertă de preţ
mai mică decât alte patru firme aflate în com-
petiţie. Întreg contractul a costat, în final,
45.000 de lei, faţă de 60.000 de lei cât pusese
la dispoziţie municipalitatea. Potrivit condu-
cerii RAADPFL Craiova, cele mai multe bănci
au fost montate în zonele verzi din cartiere,
fiind păstrat şi un lot de rezervă pentru înlo-
cuirea celor deteriorate.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Pentru cã mai sunt tineri
teribiliºti care consumã bã-
uturi alcoolice în localurile
din Craiova apoi urcã la
volan, punând în pericol atât
viaþa lor, cât ºi pe cea a al-
tor participanþi la traficul
rutier, în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, de la
miezul nopþii ºi pânã în ju-
rul orei 3.00, a fost organi-
zatã o razie în municipiu
pentru prevenirea încãlcã-
rii normelor legale vizând
circulaþia pe drumurile pu-
blice, dar ºi reducerea nu-
mãrului de accidente grave.
În aceste activitãþi au fost angrenaþi poliþiºti
de la formaþiunile de poliþie rutierã, ordine
publicã ºi jandarmi din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova.

„În cele 13 filtre rutiere instituite pe arte-
rele de circulaþie din municipiu, dar ºi la ie-
ºirile din oraº, oamenii legii au verificat apro-
ximativ 180 de autovehicule, 200 de per-
soane fiind legitimate în cadrul raziei, dintre
care 60 au fost controlate sumar de arme
albe. Ca urmare a abaterilor contravenþio-
nale constatate au fost aplicate 67 de amenzi,
în conformitate cu prevederile legale, în va-
loare totalã de 9.520 de lei. A fost întocmit
ºi un dosar penal, pe numele unui tânãr din
comuna Iºalniþa. Doljeanul a fost oprit la unul

din filtrele rutiere, în jurul orei 1.15, în ma-
ºina pe care o conducea fiind gãsit un cuþit
în lungime de 25 cm, care a fost ridicat în
vederea continuãrii cercetãrilor, pe numele
tânãrului poliþiºtii întocmind dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de port fãrã drept de armã albã”, ne-a
declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În plus, poliþiºtii de la Rutierã le recoman-
dã ºi pietonilor, pentru siguranþa lor ºi pen-
tru a evita sã devinã victime ale accidentelor
rutiere, sã-ºi sporeascã atenþia, sã evite pe
cât posibil folosirea pãrþii carosabile, mai ales
dupã lãsarea întunericului ºi în condiþii de
vizibilitate redusã, ºi sã se asigure temeinic
înaintea traversãrii drumurilor.

Razie rutierã de noapte, în Craiova

Pe parcursul acestui sfârºit de sãptãmâ-
nã, cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au intervenit la nu mai
puþin de ºase incendii de vegetaþie uscatã,
în Calafat ºi Craiova – cartierul Fãcãi –,
Segarcea ºi comuna Iºalniþa, suprafaþa afec-
tatã fiind de peste 10 hectare, cea mai pro-
babilã cauzã fiind resturi de þigarã aruncate
la întâmplare. În plus, pompierii au fost so-
licitaþi ºi la un incendiu izbucnit la un lan de
grâu ce aparþine unei societãþi comerciale
din comuna Cerãt, în zona Dealul Viilor.

„La faþa locului s-au deplasat douã au-
tospeciale de lucru cu apã ºi spumã pentru
a stinge incendiul. Suprafaþa cuprinsã de
flãcãri era de aproximativ 50 de hectare,
cu posibilitate de propagare la o altã parce-
lã, de 95 de hectare, cultivatã tot cu grâu.
Din fericire, incendiul a fost lichidat înain-
te de propagare, însã recolta de pe cele 50
de hectare a fost distrusã în totalitate”, ne-
a declarat mr. Florin Cocoºilã, ofiþerul de
presã al ISU Dolj.

Pentru prevenirea altor incidente de acest
gen, pompierii recomandã izolarea lanurilor
de grâu faþã de drumurile, pãdurile, care le
înconjoarã, cu fâºii arate late de cel puþin 20
de metri, marcarea cu indicatoare de inter-
zicere a folosirii focului deschis ºi fumatu-
lui în apropierea suprafeþelor de teren culti-

vate cu cereale pãioase, parcelarea suprafe-
þelor mari de teren cultivate cu cereale pã-
ioase, astfel încât sã nu se producã propa-
garea incendiilor, iar parcarea maºinilor pe
câmp sã se facã la o distanþã de cel puþin
100 de metri faþã de lanurile nerecoltate ºi
50 de metri faþã de orice clãdiri, construcþii
sau cale feratã aflate în apropiere.

Seceta ºi canicula din ultima perioadã le dau de furcã ºi pompierilor doljeni,
care au de-a face cu tot mai multe incendii de vegetaþie. Ba, mai mult, în acest
week-end au ars ºi 50 de hectare cultivate cu grâu.

50 de hectare cu grâu distruse de flãcãri

Potrivit poliþiºtilor de la Rutierã, in-
cidentul s-a petrecut în jurul orei 21.00,
pe strada „Henry Ford” din municipiu.
Oamenii legii au stabilit, în urma cer-
cetãrilor, cã Gabriela Ciocºan, de 26
de ani, din localitate, în timp ce condu-
cea un autoturism Ford Fiesta pe o
alee, la ieºirea în strada  „Henry Ford”
nu a acordat prioritate de trecere ºi a
intrat în coliziune cu un BMW la vola-
nul cãruia se afla George Nedea, de
24 de ani, din Craiova.

În urma impactului, cel de-al doilea
autoturism a fost proiectat în semire-
morca unui autotractor condus de Cos-
min Boanã, de 25 ani, tot din Craiova.
Din accident a rezultat rãnirea lui Ma-

rian S., în vârstã de 6, din Caracal, ne-
potul ºoferului din BMW, care a fost
preluat de o ambulanþã ºi transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Medicii de aici, în urma in-
vestigaþiilor de specialitate, au stabilit
cã minorul scãpase cu rãni uºoare, însã
l-au oprit peste noapte, pentru a fi su-
pravegheat. Poliþiºtii de la Rutierã au
întocmit, în cauzã, dosar penal, ºoferi-
þa fiind cercetatã pentru vãtãmare cor-
poralã din culpã ºi lãsatã fãrã permisul
de conducere.

Bãut ºi cu permisul anulat,
a provocat un accident de circulaþie

Nu a fost însã singurul eveniment ru-

tier de la acest sfârºit de sãptãmânã în
urma cãruia au fost persoane rãnite. Vi-
neri seara, în jurul orei 22.00, poliþiºtii
de la Rutierã au fost anunþaþi cã în co-
muna Podari a avut loc un accident sol-
dat cu rãnirea unei persoane, iar ºofe-
rul vinovat de producerea accidentului
a pãrãsit locul faptei. Oamenii legii au
ajuns la locul evenimentului, iar în urma
verificãrilor au stabilit cã Florin Grãma-
dã, de 39 de ani, din Podari, în ciuda
faptului cã avea permisul de conducere
anulat de pe 22 ianuarie 2012, fiind de-
clarat inapt pe motive medicale, s-a ur-
cat la volanul autoturismului sãu, Dacia
Solenza, ºi a pornit la plimbare, însã nu
a pãstrat o distanþã suficientã faþã de
un Matiz care circula în faþa sa, condus
de Arsenie Miºcu, de 51 de ani, din co-
muna Valea Stanciului, intrând în coli-
ziune cu acesta. Imediat dupã comite-

rea faptei, Florin Grãmadã a pãrãsit lo-
cul impactului, ulterior abandonându-ºi
autoturismul ºi plecând pe jos, în spe-
ranþa cã nu va fi gãsit de poliþiºti. N-a
avut noroc, pentru cã oamenii legii au
pus destul de repede mâna pe el ºi l-au
testat cu aparatul etilotest, rezultând o
concentraþie de 1,10 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

Din accident a rezultat vãtãmarea
corporalã uºoarã a lui Arsenie Miºcu,
care a ajuns la spital, în timp ce pe
numele ºoferului vinovat de impact au
fost întocmite acte premergãtoare în-
ceperii urmãririi penale sub aspectul
comiterii infracþiunilor de vãtãmare
corporalã din culpã, conducere sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice, conduce-
re cu permis anulat ºi pãrãsirea locului
accidentului, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

O ºoferiþã de 26 de ani, din Craiova, a provocat un accident
de circulaþie, sâmbãtã seara, în urma acestuia un copil de 6
ani fiind transportat la spital. Din fericire, minorul nu a fost
rãnit grav, iar femeia este acum cercetatã penal.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Exerciţiu de management
al crizelor

Demnitarul european Johannes
Hahn a participat, sâmbătă, alături
de ministrul Administraţiei şi Inter-
nelor, Ioan Rus, şi la un exerciţiu
bilateral româno-bulgar de manage-
ment al crizelor Calafat-Vidin. Ac-
ţiunea s-a desfăşurat în contextul co-
operării transfrontaliere din cadrul
Strategiei UE pentru Regiunea Du-
nării (SUERD), cu scopul de a eva-
lua nivelul cooperării dintre cele
două ţări, în vederea gestionării unor

potenţiale situaţii de criză, care impun o inter-
venţie comună a structurilor de specialitate apar-
ţinând ministerelor de interne din cele două ţări.
Pentru desfăşurarea exerciţiului, circulaţia pe Du-
năre, din portul Calafat în portul Vidin, a fost
întreruptă sâmbătă, între orele 12.00 şi 18.00.
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Un simbol care leagă două
popoare ale Uniunii Europene

Prima oprire a delegaţiei româno-
bulgare, în Dolj – după ce, iniţial,
comisarul european a participat, în
judeţul Mehedinţi, la o reuniune pri-
vind competitivitatea regiunii tras-
frontaliere România-Bulgaria – a fost
la portul cultural Cetate, unde a fost
întâmpinată de autorităţile judeţe-
ne şi locale. De aici, delegaţia a mers
să vadă lucrările de la podul Cala-
fat-Vidin, pe care comisarul Johan-
nes Hahn l-a catalogat ca fiind “un
simbol, întrucât leagă două popoa-
re ale Uniunii Europene”. De altfel,
oficialul s-a arătat impresionat şi
mulţumit de prezenţa muncitorilor
pe şantier, care şi sâmbăta lucrau la
infrastructura podului.

“Vizitez acest pod pentru că este
un simbol, întrucât leagă
două popoare ale Uniunii
Europene. Am muncit mulţi
ani pentru a ajunge la acest
nivel al proiectului. A durat
ceva timp până a fost imple-
mentat, dar până la finalul
anului va fi, probabil, verifi-
cat, inclusiv partea de in-
frastructură va fi gata, ast-
fel încât podul Calafat-Vidin
să poată fi folosit. Acest pod
contribuie nu doar la o mai
bună cooperare între cele
două ţări, ci în toată această
zonă a Europei, pentru că, pe
o distanţă de 650 km, exista
un singur pod, iar acum mai
avem încă unul. Să sperăm
că în timp vom avea mult mai
multe poduri, întrucât este
nevoie de o legătură mai
bună între cele două naţiuni,
pentru a deveni un real su-
port pentru activităţile de co-
merţ şi pentru a facilita legă-
turile dintre oameni”, a spus
comisarul european pentru
dezvoltare regională, Johan-
nes Hahn.

Pagină realizată de ANA-MARIA GEBĂILĂ

Podul de la Calafat,
aproape de finalizare

O adevărată şedinţă, cu mai mulţi membri ai
Guvernului, sâmbătă, la orele prânzului, la capă-
tul podului de peste Dunăre, de pe malul româ-
nesc. Mai exact, la Calafat. Comisarul european
pentru politică regională, Johannes Hahn, şi au-
torităţile române au analizat stadiul lucrărilor la
podul care va lega Calafatul de Vidin. Inspecţia
oficialului de la Bruxelles s-a înscris într-o serie
mai amplă de vizite, care au drept scop evalua-
rea progreselor înregistrate la un an de la lansa-
rea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiu-

nea Dunării. Oficialul european a inspectat ca-
pătul românesc al Podului Calafat-Vidin însoţit
de ministrul de Interne, Ioan Rus, de ministrul
Afacerilor Externe, Andrei Marga, ministrul Cul-
turii, Puiu Haşotti, şeful departamentului Schen-
gen din MAI, chestorul-şef de poliţie Marian Tu-
tilescu, secretarul de stat în Ministerul Adminis-
traţiei şi Internelor şi cel al Transporturilor, Mi-
hai Fifor, respectiv Valentin Preda, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, şi pre-
fectul judeţului Dolj, Elena Costea.

Autorităţile doljene vor pod şi la Bechet
În cadrul vizitei de la podul Calafat-Vidin, de sâmbătă, preşedinte-

le Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat că, pe viitor, se
întrevede un alt pod peste Dunăre, care să lege România de Bulgaria,
tot din zona Doljului: “Ne dorim să construim încă un pod peste Du-
năre, de această dată la Bechet, care să lege oraşul doljean de Orea-
hovo”, a spus acesta.

Alte şase state riverane Dunării, vizitate de Johannes Hahn
Vizita în România şi în Dolj a comisarului european pen-

tru dezvoltare regională, Johannes Hahn, face parte dintr-o
serie de deplasări în şapte state riverane Dunării, respectiv
Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România şi
Bulgaria, care urmăresc evaluarea progreselor înregistrate
în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării. În ansamblul de vizite sunt integrate consultări cu
miniştrii responsabili cu implementarea Strategiei şi prezen-
ţa oficialilor la unele obiective de interes, care se constituie
în proiecte fanion pentru regiunea Dunării.

Autorităţile
judeţene îşi doresc
lucrări paralele:
podul de la Dunăre
şi autostrada
Craiova-Bucureşti

Prezent pe şantierul de la Cala-
fat, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a ridicat
problema infrastructurii de trans-
port care face legătura cu Bucureş-
tiul, sector care trebuie îmbunătă-
ţit în condiţiile în care se anticipea-
ză o dublare a traficului în zona Cra-
iovei, odată cu finalizarea lucrări-
lor la podul de peste Dunăre, dar şi
cu lansarea producţiei de autotu-
risme în Fabrica Ford de la Craio-
va. „Există un mare interes pentru
România ca această punte de legă-
tură cu Bulgaria să fie finalizată

până la sfârşitul acestui an, precum
şi infrastructura conexă şi drumul
care leagă Calafatul de Craiova. Aşa
cum ştiţi, în aceste ultime zece zile
s-a mai petrecut un lucru deosebit
în judeţul Dolj, respectiv lansarea
producţiei autoturismelor Ford B-
Max în fabrica de la Craiova. Astfel
că, odată cu finalizarea podului de
la Calafat, se va dubla traficul de la
Craiova, aşa că va trebui să fie fă-
cut un efort deosebit din partea
noastră, a Guvernului României,
pentru o conexiune mai simplă, mai
viabilă cu Bucureştiul. Mă gândesc
la un drum expres, la o autostradă,

pentru că, altfel,
Craiova şi zona
adiacentă vor fi
sufocate.  Eu
cred că în para-
lel cu lucrările
la acest  pod,
despre care
sunt convins că
se va vorbi în
toată  lumea,
trebuie începu-
tă o lucrare care

să lege Craiova de Bucureşti şi de
celelalte capitale de judeţ din re-
giunea Oltenia”, a declarat preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.

“Este un proiect, aşa cum am
spus, care nu poate decât să ne bu-
cure şi care să ne aducă, pe viitor,
mai multe locuri de muncă, aşa cum
ne dorim cu toţii. Am în vedere mul-
tiplele avantaje pe care le va oferi
darea podului în folosinţă. Fireşte

că localnicii de la piciorul podului
de pe malul românesc – e vorba de
cetăţenii oraşului Calafat, şi nu nu-
mai – vor avea destule motive de
satisfacţii”, a declarat şi prefectul
judeţului Dolj, Elena Costea.
 Un final aşteptat

Dialogul purtat a fost precumpă-
nitor tehnic, stăruindu-se mult asu-
pra necesităţii urgentării lucrărilor de
construcţie şi a finisajelor, încât po-
dul să devină operaţional până la
sfârşitul anului. Nu s-a enunţat o cer-
titudine în această privinţă, aşa că

nu este exclus ca inaugurarea să aibă
loc anul viitor.

Recepţia lucrării era iniţial progra-
mată pentru 2010, fiind în mai multe
rânduri amânată deoarece partea bul-
gară nu a reuşit să finalizeze lucrările.
Sâmbătă, oficialul european a înaintat
ca termen final luna noiembrie a aces-
tui an: „Nu sunt inginer, nici arhitect
sau tehnician, dar cred că în luna no-
iembrie a acestui an vom putea inau-
gura podul”, a spus comisarul Hahn.

La rândul său, preşedintele Con-

siliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
a oferit câteva detalii tehnice, menţi-
onând luna ianuarie a anului 2013 ca
dată de finalizare a lucrărilor. “Pro-
blemele de infrastructură sunt rezol-
vate în proporţie de 92%, ceea ce este
extrem de important. Odată finalizate
lucrările la pod, traficul rutier se va
dubla, chiar tripla, iar asta presupu-
ne, fără infrastructură rutieră, un blo-
caj. Sper să reuşim cât mai repede să
legăm Craiova de Bucureşti, printr-
un drum expres sau o autostradă, căci
în ianuarie 2013 podul va fi gata”, a

afirmat Ion Prioteasa.
Secretarul de stat în minis-

terul Transporturilor, Vasile
Preda, a declarat că amânările
pot fi puse pe seama construc-
torilor bulgari, care au întârziat
lucrările. “Precizez că nu este
vina părţii române, este vina
vecinilor şi prietenilor bulgari.
Noi am executat infrastructura
conexă rutieră în proporţie de
95% şi în proporţie de 88% in-
frastructura feroviară. Cea ru-
tieră are 8,7 kilometri, iar cea
feroviară 6,2 kilometri”, a de-
clarat Vasile Preda, care a pre-
cizat că termenul de finalizare
a podului este ianuarie 2013.



 6 / cuvântul libertãþii luni, 2 iulie 2012
 economie

Directorul executiv al DGFP
Dolj, Eugen Cãlinoiu, a declarat cã,
în luna mai, la bugetul general con-
solidat al statului s-au colectat peste
135,33 de milioane de lei, compa-
rativ cu o prevedere de 123,70 de
milioane de lei cât era stipulatã de
conducerea ANAF. La aceastã
sumã s-a mai adãugat o sarcinã
suplimentarã, exclusiv din ceea ce
înseamnã, mãsuri de combaterea
evaziunii fiscale ºi a contrabandei,
care reprezintã 4,01 milioane de lei. „În procente, aceastã sumã reprezin-
tã aproximativ 110%. Iar comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut,
am reuºit sã realizãm un volum al încasãrilor mai mare cu 7% – vorbim
de primele cinci luni ale anului. Sarcina suplimentarã de 4,01 milioane de
lei face parte dintr-o sarcinã suplimentarã pe care ºi-a asumat-o ANAF de
500 de milioane de lei. Avem o creºtere a declaratului ºi încasatului la
bugetul consolidat al statului cu peste 10-15%, în luna mai, adicã, în
urma controalelor ºi monitorizãrii executate de noi au venit ºi au declarat
marfa”, a declarat Euegn Cãlinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj.

DGFP: În luna mai, peste 135
de milioane de lei la bugetul
statului

De ieri, Croaþia a aderat la Con-
venþia privind regimul de tranzit
comun, la care România a deve-
nit parte contractantã la 1 ianuarie
2006. Începând cu aceastã datã,
Croaþia va lansa în producþie apli-
caþia naþionalã de urmãrire a miº-
cãrilor de tranzit NCTS ce va fi
compatibilã cu sistemele similare
ale celorlalte state membre UE ºi
semnatare ale convenþiei. Aceastã
aplicaþie va permite schimbul elec-
tronic de mesaje. „În vederea spri-
jinirii mediului de afaceri ºi a facilitãrii comerþului, aplicaþia naþionalã de
urmãrire a operaþiunilor de tranzit NCTS-RO, gestionatã de Autoritatea
Naþionalã a Vãmilor, va permite operatorilor economici conectaþi la aceasta
ca, începând cu 1 iulie 2012, ora 10.00, sã depunã declaraþii electronice
de tranzit cu destinaþia Croaþia sau pentru tranzitarea acestei þãri”, se
precizeazã într-un comunicat de presã remis de Autoritatea Naþionalã a
Vãmilor. În acelaºi timp, principalii obligaþi care vor sã efectueze operaþi-
uni de tranzit cu destinaþia Croaþia sau pentru tranzitarea acestei þãri, ga-
rantate cu certificate de garanþie globalã, trebuie sã îºi extindã validitatea
acestora ºi în Croaþia, prin modificarea în acest sens a actelor de garanþie
globalã emise de cãtre bãncile comerciale.

Croaþia a aderat la Convenþia
de tranzit

Banca Comercialã Românã
(BCR) a lansat, recent, creditul pen-
tru plata taxelor de studii, în lei sau
valutã – Academic BCR / Acade-

mic Plus BCR. Creditele pot fi fo-
losite pentru plata taxelor de studii
(postliceale, universitare sau post-
universitare: masterat, doctorat,
MBA, ACCA, alte studii postuni-
versitare pentru domenii aplicate),
efectuate în þarã sau în strãinãtate
ºi a  cheltuielilor de cazare ºi masã
pe perioada efectuãrii studiilor. Creditul pentru studii negarantat – Academic

BCR – este acordat în lei cu dobândã fixã ºi poate avea o valoare maximã de
30.000 de lei pentru o perioadã de maximum 7 ani, în cazul studiilor post-
liceale / universitare ºi 88.000 de lei pentru o perioadã de maximum 10
ani, în cazul studiilor postuniversitare. “BCR îi sprijinã pe clienþii interesaþi sã
îºi continue studiile în þarã sau în strãinãtate printr-o ofertã de finanþare
dedicatã, creditul Academic BCR. Banca acoperã prin aceste credite ºi
cheltuielile de cazare ºi masã pe perioada efectuãrii studiilor”, a declarat
Roxana Cristea, ºef departament Credite Negarantate, BCR. Studenþii pot
obþine finanþare pentru orice program de studii dorit, având acces ºi la sume
mai mari (de pânã la 50.000 EUR), prin ipotecarea unui imobil aflat în
proprietatea lor / a pãrinþilor / a rudelor. În plus, nu trebuie sã-þi facã griji
pentru asigurarea locuinþei, BCR oferind gratuit asigurarea acesteia pe toatã
durata creditului. Banii sunt viraþi de bancã direct în contul instituþiei de
învãþãmânt, integral sau în tranºe anuale / semestriale, pe toatã durata studii-
lor, pe bazã de documente justificative.

Grupaj realizat de MARGA BULUGEAN

Creditul pentru studii –
Academic BCR

„Mitul convergenþei auto-
mate cu Uniunea dispare. Mi-
tul cã aderarea va fi urmatã în
mod natural de integrare dis-
pare. Mitul cã prezenþa în UE
înseamnã automat un nivel de
trai mai bun pentru fiecare ro-
mân dispare ºi el. Generos, dar
prea simplificator, marele ºi
singurul nostru proiect de þarã
din ultimele douã decenii – in-
trãm în casa Europei ºi Euro-
pa are grijã de noi – se estom-
peazã, lãsând loc neîncrederii
ºi neliniºtii. Nu întâmplãtor, în-
crederea românilor în direcþia
urmatã de Uniunea Europea-
nã a scãzut cu 14%, la 46%,
în anul 2011,conform unui Eu-
robarometru din aprilie 2012.
Este cel mai scãzut nivel de în-
credere în UE înregistrat în
România, în condiþiile în care
cel mai ridicat a fost cel din
perioada de pre-aderare, de
circa 85%”, afirmã Mircea
Geoanã.

„Þintele pentru orizontul
2020 par încã de acum

compromise”

Senatorul de Dolj recoman-
dã Studiul Blocului Naþional
Sindical „România în contex-
tul Agendei UE 2020 – locuri
de muncã mai multe ºi mai
bune într-o economie bazatã
pe cunoaºtere”, care furnizea-
zã actorilor publici o bazã rece,
dar solidã, a datelor statistice,
despre modul în care a evoluat
România în ultimii ani, despre
felul în care am reuºit sã ne
apropiem de angajamentele
europene pe care ni le-am asu-
mat. „Strategia Europa 2020
este cel mai sintetic ºi cel mai
la îndemânã instrument pentru
a desprinde lecþiile a cinci ani
de prezenþã în Uniune. Verdic-
tul cifrelor, în raport cu obiec-
tivele asumate, este clar: sun-
tem mai departe de Europa de-
cât eram în 2007, la momentul
aderãrii. Nu doar cã nu reuºim
sã recuperãm decalajele isto-
rice care ne separã de media
Uniunii, dar aceste decalaje
cresc în domenii fundamenta-
le. Cã e vorba de cercetare ºi
dezvoltare, de educaþie, de rata
angajãrii sau de reducerea sã-
rãcie, involuþia este cuvântul de
ordine. Þintele pentru orizontul
2020 par încã de acum compro-
mise, iar autoritãþile par a se fi
obiºnuit cu realitatea unui prim
deceniu pierdut în bãtãlia noas-
trã pentru Europa ºi pentru o
viaþã europeanã”, spune Mir-
cea Geoanã.

„Creºterea inteligentã,
sustenabilã ºi inclusivã pentru

România este esenþialã”

A existat foarte puþinã dez-
batere la nivel politic ºi social
în legãturã cu þintele României
în cadrul Strategiei Europa
2020, aºa cum a existat foarte
puþinã dezbatere despre aface-
rile europene în România în ul-
timii ani, este de pãrere Mir-
cea Geoanã: „Cu toate aces-
tea, angajamentele au fost lua-
te ºi ele sunt ale României.
Este timpul sã privim þintele

naþionale din Strategie ca pe o
sursã fundamentalã de dezvol-
tare, dar ºi de credibilitate ex-
ternã, pentru România. Nu
cred nici într-un discurs senin
despre un eºec probabil (aºa
cum remarc ºi în cazul absorb-
þiei fondurilor europene), aºa
cum nu cred nici în minimiza-
rea obiectivelor în raport cu
nevoile de dezvoltare ale Ro-
mâniei. Creºterea inteligentã,
sustenabilã ºi inclusivã pentru
România este esenþialã. Scoa-
terea a milioane de români din
sãrãcie, trimiterea la ºcoalã ºi
alfabetizarea a cât mai multor
copii, crearea a cel puþin unui
milion de locuri de muncã si-
gure ºi bine plãtite, investiþia
în cercetare ºi creºterea efi-
cienþei energetice sunt ele-
mente fundamentale nu doar
pentru a nu pierde trenul inte-
grãrii europene, dar ºi pentru
a face din traiul decent o rea-

litate pentru fiecare familie din
România”.

„Aici stã România în Europa”

Preºedintele Comisiei pen-
tru Politicã Externã din Sena-
tul României spune cã totul în-
cepe cu un prim pas, cu o asu-
mare a Europei ca modalitate
de a pune þara în ordine: «Nu
Europa ne trage la rãspunde-
re, ci noi trebuie sã avem pu-
terea de a forþa respectarea
propriilor angajamente. Oricât
ar fi de interesant, nu mai pu-
tem continua sã aflãm cum ne

respectãm angajamentele eu-
ropene din studii ºi analize ale
sectorului asociativ sau non-
guvernamental. Aºa cum res-
pectarea þintelor necesitã un
proces de ordonare, ºi ordona-
rea evaluãrilor este esenþialã.
Guvernul trebuie sã vinã în faþa
Parlamentului în fiecare an, îna-
intea dezbaterii legii bugetului
pentru a spune Legislativului
unde suntem în termeni de an-
gajamente europene fundamen-
tale. Aºa dezbaterea despre
Europa, dezbaterea despre
Strategia Europa 2020, despre
Pactul Europlus, vor putea
avea atenþia pe care o meritã.
Sper ca actualul Guvern sã aibã
curajul unei premiere: sã res-
pecte atât Parlamentul, cât ºi
Uniunea Europeanã, venind în
plenul comun ºi spunând, cu
cifre ºi argumente: „Aici stã
România în Europa”».

MARIN TURCITU

Senatorul de Dolj, Mircea Geoanã,
preºedintele Comisiei pentru Politi-
cã Externã din Senatul României, cre-
de cã, odatã ce Europa îºi face bilan-
þul proiectului sãu integraþionist, ar
fi nimerit ca ºi România sã-ºi facã
propria sa analizã. Acesta este de pã-

rere cã la cinci ani de la aderarea la
UE lipsesc o dezbatere ºi un verdict
despre performanþa noastrã europea-
nã ºi cã prezenþa noastrã în Uniune,
în termeni de convergenþã, eficienþã
ºi influenþã, este teritoriu necunoscut
pe harta publicã.

Mircea Geoanã „ÎndepãrtareaMircea Geoanã „ÎndepãrtareaMircea Geoanã „ÎndepãrtareaMircea Geoanã „ÎndepãrtareaMircea Geoanã „Îndepãrtarea
de Europa. Iluzia integrãriide Europa. Iluzia integrãriide Europa. Iluzia integrãriide Europa. Iluzia integrãriide Europa. Iluzia integrãrii

României în UE”României în UE”României în UE”României în UE”României în UE”
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În cadrul proiectului “Langua-
ge sCool”, participanþii vor învã-
þa o limbã strãinã de la un vorbi-
tor nativ. Elevii pot opta pentru
spaniolã, portughezã, italianã,
greacã, rusã sau chinezã. Pe lân-
gã acumularea de cunoºtinþe într-
o limbã mai puþin accesibilã, aceº-
tia îºi vor putea îmbunãtãþi ºi en-
gleza, toate cursurile fiind susþi-
nute în aceastã limbã. Proiectul se
va desfãºura în douã ediþii. Prima
etapã se va derula în perioada 1
iulie – 10 august, iar a doua între
20 august – 30 septembrie. Timp
de ºase sãptãmâni, participanþii
vor lua parte la 12 sesiuni teoreti-
ce ºi ºase practice care vor avea
la bazã gramatica, vocabularul,
dar ºi diverse tehnici de îmbunã-
tãþire a conversaþiei în fiecare din-
tre cele ºase limbi.

Astãzi, ora 12.00, în sala mare
a Casei de Culturã a Studenþilor
are loc deschiderea primei ediþii a
proiectului “Language sCool”.
Cei aproximativ 100 de partici-
panþi vor putea afla mai multe de-
spre AIESEC, vor cunoaºte echi-
pa de organizare a proiectului ºi,
cel mai important, vor face cu-
noºtinþã cu cei ºase internaþionali.
Fiecare dintre aceºtia va avea un
moment special în care se va pre-
zenta pe sine, dar ºi þara din care
provine, astfel cã elevii vor cu-
noaºte lucruri noi despre Mexic,
Italia, Portugalia, Taiwan, Grecia
ºi Rusia. Din agenda evenimentu-
lui nu va lipsi nici prezentarea pro-
iectului ºi a activitãþilor ce vor avea
loc în cele ºase sãptãmâni.

“AIESEC Craiova doreºte ca
prin intermediul proiectului sã le

creeze elevilor oportunitatea de a-
ºi dezvolta abilitãþile de comuni-
care, de a învãþa o limbã strãinã
mai puþin accesibilã în Craiova ºi
de a-ºi dezvolta o atitudine des-
chisã cãtre internaþionalism prin
interacþiunea directã cu stagiarii
strãini”, spun reprezentanþii
AIESC Craiova.

“Grow” – elevii
învaþã sã întocmeascã

proiecte ºi CV-uri
Al doilea proiect pe care AIE-

SEC Craiova îl desfãºoarã în par-
teneriat cu ªcoala de Valori este
proiectul naþional „Grow”. Ediþia
din aceastã varã se adreseazã ele-
vilor care trec în clasa a XI-a, res-
pectiv a XII-a. Scopul proiectului
este completarea educaþiei forma-
le pe care elevii o primesc în sis-

temul de învãþãmânt românesc
prin intermediul unor activitãþi in-
teractive ce se bazeazã pe educa-
þia non-formalã. “În cadrul pro-
iectului, elevii vor participa la peste
10 sesiuni teoretice ºi practice,
fiind îndrumaþi de trei internaþio-
nali din Nigeria, Pakistan ºi Polo-
nia. Elevii din clasa a XI-a vor
învãþa cum sã îºi facã propriul
proiect, sã lucreze într-o echipã
ºi, de ce nu, sã coordoneze una.

Cei din clasa a XII-a vor lua parte
la sesiuni de autocunoaºtere, de
identificare a domeniilor cãtre
care vor sã se îndrepte dupã ter-
minarea liceului, învãþând astfel
cum sã ia cele mai efective deci-
zii în viaþã sau cum sã îºi facã un
CV bun”, mai precizeazã reprezen-
tanþii AIESEC Craiova. Perioada
de desfãºurare a proiectului
„Grow” este 1 iulie – 15 august.

ALINA DRÃGHICI

Elevii de liceu au acum oportunitatea
sã înveþe o limbã strãinã, sã îºi îmbunã-
tãþeascã abilitãþile de comunicare în
limba englezã ºi sã-ºi dezvolte competen-
þe ºi abilitãþi utile dupã terminarea li-
ceului. Toate aceste lucruri sunt posibi-

le dacã se înscriu la proiectele AIESEC
Craiova “Language sCool” ºi “Grow”,
care le oferã elevilor acces la educaþia
non-formalã  prin participarea la o se-
rie de sesiuni interactive susþinute de
nouã internaþionali.

Varã internaþionalã pentru liceeni

AIESEC Craiova doreºte ca prin intermediul “Language sCool”
ºi “Grow” sã le creeze elevilor oportunitatea de a-ºi dezvolta abilitã-
þile de comunicare, dar ºi crearea unei deschideri cãtre internaþiona-
lism prin interacþiunea directã cu cei nouã stagiari strãini.

Pentru cã Doljul se regãseºte pe lista ju-
deþelor aflate sub incidenþa codului galben
de caniculã este de aºteptat ca, zilele aces-
tea, locurile de îmbãiere sã fie luate cu asalt.
Specialiºtii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj avertizeazã însã cã scãldatul în
locuri neamenajate corespunzãtor, cu plaje,
grupuri sanitare ºi duºuri, înseamnã riscuri
majore pentru sãnãtate. „Chiar dacã tempe-
raturile ridicate din ultima perioadã îi deter-
minã pe mulþi cetãþeni sã meargã la scãldat
în râuri, lacuri, iazuri sau canale de irigaþie,
Direcþia de Sãnãtate Publicã a judeþului Dolj
recomandã populaþiei sã aleagã doar locuri-
le special amenajate, ºtranduri ºi piscine, care
respectã normele minime de igienã. Date fi-
ind riscurile majore pentru sãnãtate ale scãl-
datului în locuri nepermise din cursurile de
apã – boli grave ºi chiar deces –, solicitãm
cetãþenilor sã evite aceastã activitate pentru
menþinerea propriei sãnãtãþi ºi sã suprave-
gheze minorii aflaþi în grijã pentru a nu-ºi

periclita sãnãtatea sau chiar viaþa”, a decla-
rat dr. ªtefan Popescu, purtãtor de cuvânt
al Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Pericolul din apã
Potrivit autoritãþilor sanitare, persoanele

care se scaldã în râuri, lacuri, iazuri sau în
canale de irigaþie se expun atât pericolului
de deces prin înec, cât ºi îmbolnãvirii. Pe
lista afecþiunilor ce pot fi contactate din apã
se regãseºte leptospiroza – boalã infecþioa-
sã manifestatã prin febrã, dureri de cap,
dureri musculare, afectarea ficatului, a rini-
chilor ºi icter. De asemenea, existã riscul
îmbolnãvirii de meningitã, boalã ce se ma-
nifestã prin febrã, durere de cap severã ºi
persistentã, gât înþepenit ºi dureros la miº-
care, convulsii ºi tulburãri ale stãrii de con-
ºtienþã. Medicii atrag atenþia ºi asupra peri-
colului contactãrii unor boli de piele, cum
ar fi micozele sau eczemele, a unor boli di-
gestive sau a unor afecþiuni ale ochilor ºi

urechilor – blefarite, conjunctivite, otite ºi
sinuzite. Nu în ultimul rând, foarte pericu-
loase pot fi înþepãturile de cãpuºe.

În Dolj nu existã zone naturale
amenajate pentru îmbãiere

Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã subliniazã faptul cã, în judeþul Dolj,
nu existã nici o zonã naturalã amenajatã
pentru îmbãiere. Aºadar, amatorilor de
scãldat le rãmâne doar varianta ºtranduri
ºi piscine. Nu mai puþin de 10  astfel de
baze de agrement care funcþioneazã atât
pe raza municipiului Craiova, cât ºi în ime-
diata apropiere a oraºului au autorizaþie din
partea DSP Dolj. Inspectorii vor continua
însã, pe parcursul întregului sezon esti-
val, controalele pentru a verifica dacã in-
dicatorii igienico-sanitari sunt respectaþi.
Printre condiþiile ce trebuie, în mod obli-
gatoriu, îndeplinite se numãrã pãstrarea
calitãþii apei de îmbãiere ºi spãlarea perio-
dicã a bazinelor, primenirea ºi dezinfecþia
continuã a apei. De asemenea, adminis-
tratorii acestor unitãþi trebuie sã deþinã un

registru de autocontrol cu ajutorul cãruia,
zilnic, sã monitorizeze concentraþia de clor
rezidual liber ºi PH-ul apei.

Reguli pentru clienþii ºtandurilor
Nu doar apa de îmbãiere face obiectul

controalelor DSP. Administratorii ºtranduri-
lor ºi ai piscinelor trebuie sã asigure curãþa-
rea permanentã a plajelor ºi perimetrelor din
jurul bazinelor. De asemenea, este obligato-
rie afiºarea la loc vizibil a regulamentelor de
utilizare ºi funcþionare.

ªi clienþii acestor baze de agrement trebu-
ie însã sã respecte anumite condiþii ºi reguli.
Majoritatea ºtrandurilor ºi piscinelor impun
un set de reguli, aºa cum ar fi, spre exemplu,
folosirea obligatorie a duºului înainte de a in-
tra în bazin. Tot pentru a oferi condiþii de
igienã corespunzãtoare ºi pentru a asigura un
anumit grad de siguranþã, este interzis acce-
sul în apropierea bazinelor cu þigãri, pahare
sau sticle cu bãuturi. De asemenea, celor cu
afecþiuni dermatologice li se recomandã sã
evite ºtrandurile sau bazinele publice.

RADU ILICEANU

Ca în fiecare varã, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã (DSP) Dolj atrag atenþia asupra riscurilor la care se expun
toþi cei care aleg sã se rãcoreascã în locurile de scãldat neame-
najate. Pe lângã pericolul de înec, medicii spun, din experienþa
anilor trecuþi, cã existã destul de multe boli ce pot fi contactate
din apã ºi chiar de pe malurile cu vegetaþie sãlbaticã.

Atenþie la locurile de scãldat!Atenþie la locurile de scãldat!Atenþie la locurile de scãldat!Atenþie la locurile de scãldat!Atenþie la locurile de scãldat!
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172.000 de elevi susţin, astăzi,
proba scrisă la Limba şi literatu-
ra română. Regulile se menţin la
fel de drastice, ca anul trecut.
Candidaţii care vor fi văzuţi că
încearcă să copieze vor fi elimi-
naţi din examen, li se vor anula
probele de competenţe, şi vor
pierde dreptul de a mai participa
la următoarele două sesiuni.

În judeţul Dolj, examenul scris
la Limba şi literatura română se
susţine în 21 de centre, unde sunt
aşteptaţi aproximativ 7.000 de
candidaţi, absolvenţi de liceu din
promoţia curentă, cât şi din pro-
moţiile precedente. Comisiile de
supraveghere şi evaluare pentru
această primă probă au primit,
ieri, ultimele instructaje, în şedin-
ţă publică, organizată în amfitea-
trul Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Dolj.

Examenul
de Limba
română începe
la ora 9.00

Proba scrisă la Limba şi lite-
ratura română începe la ora 9.00.
Candidaţii pot părăsi centrul de
examen cel mai devreme după o
oră şi jumătate de la distribuirea
subiectelor. Timpul destinat ela-

borării unei lucrări scrise este de
trei ore din momentul în care s-a
încheiat distribuirea subiectelor
pentru fiecare candidat. Cei eli-
minaţi de la o probă nu mai pot
participa la probele următoare,
pierd posibilitatea recunoaşterii
notelor obţinute chiar şi în sesiu-
nile precedente şi nu mai au drep-
tul să susţină bacalaureatul în ur-
mătoarele două sesiuni. Ca în fie-

Pagină realizată de CARMEN RUSAN

Bacalaureat 2012:
Elevii trec prin emoţiile
probelor scrise

De astăzi încep probe scrise ale bacalaureatului, apre-
ciate de candidaţi a fi şi cele mai dificile. Examenele sunt
decisive pentru promovarea sau pierderea sesiunii.

care an, este interzis accesul în
sală cu telefoane mobile sau alte
instrumente audio-video. În cen-
trele de examen vor avea dreptul
să intre şi părinţii, numai dacă au
solicitat şi au primit autorizare de
acces.

Protocolul
atrage sancţiuni
valabile
între 1 şi 5 ani

Strângerea de fonduri pentru
protocol la examenul de bacalau-
reat este interzisă, iar cei care vor
accepta astfel de practici vor fi

excluşi din comisiile de examen
pentru o perioadă cuprinsă între
1 şi 5 ani, după cum au precizat
reprezentanţii Ministerului Edu-
caţiei, Cercetării Tineretului şi
Sportului. “Nu vom tolera colec-
tarea de fonduri pentru protocol.
Sancţiunile asupra celor care vor
accepta o asemenea practică
merg până la excluderea din co-
misiile de examinare pe o perioa-
dă de la 1 la 5 ani”, a spus secre-

tarul de stat din Ministerul Edu-
caţiei Stelian Fedorca. În privin-
ţa organizării şi desfăşurării ba-
calaureatului,  acesta a precizat
că, în urma discuţiilor purtate cu

inspectoratele şcolare, metodolo-
gia este respectată, sistemele de
supraveghere video sunt funcţio-
nale, iar comisiile, constituite.

Ministerul speră
să nu mai apară
„capcane”

Ministrul Liviu Pop, care a asi-
gurat interimatul la Ministerul
Educaţiei, a declarat, sâmbătă, că
subiectele pentru probele scrise
la examenul de bacalaureat au
fost finalizate şi sigilate în luna
aprilie şi că speră să nu fie „cap-
cane” ca la evaluarea naţională,
examen la care a fost nevoie chiar
de schimbarea baremului de co-
rectare, pentru un subiect de gra-
matică asupra căruia profesorii au
avut păreri diferite. Varianta de
subiecte va fi extrasă în această
dimineaţă din cele zece variante,
pregătite de Centrul Naţional de
Evaluare.

Măsuri speciale
de caniculă

Din cauza temperaturilor ridi-
cate din această perioadă estiva-
lă, Ministerul Educaţiei, Cercetă-
rii, Tineretului şi Sportului  a soli-
citat inspectoratelor şcolare jude-
ţene să întreprindă măsuri speci-
fice în vederea asigurării condi-
ţiilor optime pentru susţinerea
examenelor naţionale. Aplicarea
acestora trebuie corelată cu evo-
luţia regimului termic din zilele în
care se desfăşoară probele de
examen. Şi ieri a fost emis aver-
tizare de cod galben.

În acest sens, în centrele de
examen şi de evaluare trebuie
menţinut un sistem de ventilare

corespunzător, în funcţie de posi-
bilităţile şi dotările spaţiilor res-
pective. De asemenea, este ne-
cesară asigurarea apei potabile
pentru candidaţi şi membrii comi-
siilor, respectiv a asistenţei medi-
cale pe toată durata desfăşurării
probelor de examen. Comisiile ju-
deţene vor monitoriza şi modul de
desfăşurare a probelor de exa-
men în cazul candidaţilor aflaţi în
situaţii speciale şi care susţin
aceste probe la domiciliu sau în
spital.

Miercuri va fi cea
de a doua probă
scrisă

După examenul scris la Lim-
ba şi literatura română, elevii vor
reveni în bănci miercuri, 4 iulie,
când va avea va avea loc proba
obligatorie a profilului, care va fi
la Istorie pentru elevii de la filie-
rele teoretice şi la Matematică
pentru cei de la clasele cu spe-
cializări tehnice sau de ştiinţe
exacte. Pe 6 iulie, candidaţii vor
susţine proba la alegere a profi-
lului şi specializării.

Primele rezultate vor fi afişate
pe 8 iulie, iar pe 9 iulie, între orele

8.00 şi 12.00, vor fi depuse con-
testaţiile. În perioada 10-12 iulie
va avea loc soluţionarea conte-
staţiilor, iar pe 13 iulie vor fi afi-
şate rezultatele finale. Pe baza
mediei de la bacalaureat, absol-
venţii de liceu pot opta pentru ad-
miterea la facultate.

Media minimă
de promovarea
a sesiunii

Se consideră promovat la exa-
menul de bacalaureat candidatul
care a participat la toate probele
de evaluare a competenţelor lin-
gvistice şi digitale, a obţinut cel

puţin nota cinci la fiecare probă
scrisă sau practică şi are media
generală minimum 6. Candidaţii
care s-au prezentat la toate pro-
bele de examen, dar nu îndepli-
nesc simultan condiţiile menţiona-
te mai sus, sunt declaraţi
„respinşi”. Pentru candidaţii care
obţin media generală 5,99, media
generală se rotunjeşte la 6,00.

Încă o şansă
pentru
„respinşi”,
în lunile august-
septembrie

Elevii care nu pot promova pri-
ma sesiune a bacalaureatului pot
relua examenele la care nu au reu-
şit să obţină notă de trecere în lu-
nile august-septembrie. Cea de a
doua sesiune va începe pe 20 au-
gust 2012 cu probele de compe-
tenţe digitale, care se vor derula
până pe data de 24 august a.c.
Pe 27 august vor începe exame-
nele scrise cu proba de Limba şi
literatura română, pe 29 august
va avea loc proba obligatorie a
profilului la Matematică sau Is-
torie. Ultimul examen scris va fi
pe data de 31 august. Primele

rezultate se vor afişa pe 2 sep-
tembrie. Conform calendarului de
examen, în aceeaşi zi se vor de-
pune şi contestaţiile, care se vor
soluţiona până pe 5 septembrie.

Anul trecut, elevii au avut par-
te de cel mai drastic examen de
bacalaureat. În urma celor două
sesiuni, aproximativ 100.000 de
candidaţi nu au reuşit să promo-
veze probele scrise. Cele mai
mari probleme au fost la Mate-
matică. În judeţul Dolj, 4.000 de
candidaţi au fost respinşi la
această disciplină. Dintre aceş-
tia, doar 1.700 au revenit să mai
susţină încă o dată proba.
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Constantin Enceanu:
„Amintirile sunt extraordinar de multe, frumoase şi mai puţin frumoase”

Aniversare emoţionantă,
poimâine, pentru Ansamblul
Folcloric „Maria Tănase”: foşti şi
actuali solişti, împreună cu
orchestra şi formaţia de dansuri
sărbătoresc împlinirea a 20 de ani
de când promovează, cu profesio-
nalism şi consecvenţă, cântecul şi
dansul popular românesc autentic.

O fac printr-un amplu spectacol
care va fi găzduit, cu începere de la
ora 19.00, de Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” şi care, pe
parcursul a aproape patru ore, îi va
scoate la rampă pe interpreţii
Constantin Enceanu, Petrică Mîţu
Stoian, Mariana Ionescu Căpită-
nescu, Niculina Stoican, Filuţa
Bogdan, Marcu Nicolici, Marius
Măgureanu, Liliana Popa, Lavinia
Bârsoghe, Manuela Motocu şi
Aneta Şişu. Li se vor alătura alţi
câţiva solişti care au făcut parte din
ansamblu în aceste două decenii:
Vasilica Dinu, Nataşa Raab, Neta
Soare, Rozica Petra şi Constantin
Măgureanu. Acompaniamentul va fi

«Ne bucurăm şi suntem mândri că, prin tot ceea ce facem în planul
valorificării tradiţiilor noastre populare, suntem reprezentanţii fideli ai

CONSTANTIN ENCEANU, manager din ianuarie 2010: «Când spun Ansam-
blul „Maria Tănase” spun desăvârşirea mea ca solist, ca om, ca artist, 20 de ani de
lucruri frumoase, 20 de ani de amintiri, 20 de ani de muncă, dar şi 20 de ani de
succese şi împliniri profesionale. Înseamnă mult sau puţin? Este greu de spus!
Este puţin dacă privim în urmă, o mică eternitate dacă privim înainte. Să lăsăm
marele public să decidă! Să amânăm răspunsul pentru aniversările viitoare, propu-
nându-ne să continuăm, tot aşa sau mai bine!».

NICU CREŢU, dirijor din 1992 până în pre-
zent, director în perioada 2003-2009: «Încă de la
începuturile sale ansamblul a beneficiat de o ocroti-
re „dumnezeiască”. Am plecat la drum având o bază
materială firavă: fără sediu propriu, fără instrumente
muzicale, cu puţine costume populare şi un autocar
ce se defecta mereu, dar purtând un nume de mare
rezonanţă internă şi internaţională, al uneia dintre
cele mai mari artiste pe care România a avut-o vreo-
dată – MARIA TĂNASE. În pofida acestor greutăţi
şi lipsuri, artiştii, toţi tineri, s-au depăşit pe ei înşişi,
aducând, de-a lungul anilor, în scenă, cu mare suc-
ces, cele mai frumoase şi reprezentative broderii de
cântec şi joc aparţinând fiecărei zone folclorice a
României. De fapt, din acestea rezidă ocrotirea „dum-
nezeiască” despre care vorbeam...».

Ec. SOFIA COSTESCU, contabil-şef din 1992 până în prezent: «Nu voi găsi
niciodată cuvintele care ar trebui să descrie ce simt pentru fiecare artist în parte,
chiar dacă nu am arătat acest lucru. Simt admiraţie pentru tot ceea ce fac pe scenă,
dar şi pentru munca din spatele scenei. Iubesc muzica şi dansul popular datorită
artiştilor Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. De două decenii încoace, ansam-
blul reprezintă pentru mine frumosul şi locul unde îmi este drag să îmi desfăşor
activitatea. Sărbătorirea a 20 ani de viaţă este un prilej de mare bucurie, dar şi un
moment în care curge o lacrimă pentru sufletul şi OMUL care s-a dăruit cu totul
ansamblului, ION ŞERBAN».

IONEL GAROAFĂ, dansator în perioada
1992-1998, maestrul coregraf din 1998 până
în prezent: «Îmi aduc amin te cu nostalgie de
început. A fos t greu, fără sed iu, fără recuzită,
fără, fără... Au fost doar 40 de oameni care au
plecat  la drum neştiind ce va aduce fiecare zi
ce va urma. Încetu l cu  încetul am reuş it să
punem în s cenă primele su ite de dans uri în
montajul coregrafic al maeştrilo r Marin Stîrcu
şi Ioan Kelemen. Ce emoţii am avu t la  prima
premieră a ans amblului! Dar am reuşit. Devo-
tamentul tutu ror celor care au  rămas în an-
samblu  ne dă putere să mergem mai departe».

Înfiinţat în 1992, ca un continuator al marelui ansamblu „Nicolae Bălcescu”,
în intenţia de a da expresie scenică tradiţiilor olteneşti şi de a prezenta

diversitatea folclorului din toate zonele României, Ansamblul Folcloric „Maria
Tănase” a obţinut, de-a lungul anilor, un binemeritat succes atât în ţară, cât şi în
străinătate. Transpunerea în scenă cu cea mai mare grijă a jocurilor tradiţionale şi
promovarea cântecului popular autentic au făcut din el unul dintre cele mai aprecia-
te ansambluri din România. Pe plan internaţional, valoarea sa a fost recompensată
la festivalurile din Grecia, Egipt, Franţa, Italia, Germania, Spania, Bulgaria, Serbia,
Iugoslavia, Turcia şi Iran. Ansamblul îşi desfăşoară activitatea în subordinea Con-
siliului Local Municipal Craiova, ca instituţie de spectacole cu deplină autonomie în
stabilirea şi realizarea producţiilor artistice şi a programelor. Are 10 solişti vocali, o
orchestră formată din 15 instrumentişti, condusă de redutabilul dirijor şi violonist
Nicu Creţu, şi 22 de dansatori, în frunte cu maestrul Ionel Garoafă. Din ianuarie 2010,
întreg colectivul este coordonat, în calitate de manager, de binecunoscutul solist
Constantin Enceanu. Director al ansamblului, în perioada 2003-2009, a fost maestrul
Nicu Creţu, care i-a succedat regretatului Ion Şerban.

asigurat de orchestra aflată sub
conducerea muzicală a neobositu-
lui maestru Nicu Creţu, iar
coregrafia va păstra ritmurile
aceluiaşi Ionel Garoafă.

Invitaţi speciali sunt cunoscuta
realizatoare de emisiuni TV
Marioara Murărescu, cea care a
făcut istorie în Televiziunea
Română cu „Tezaur Folcloric”, şi
Grupul Folcloric al Muzeului de
Instrumente Muzicale din Iran.
Prezentarea, scenariul şi regia
artistică îi aparţin Gabrielei
Rusu-Păsărin, realizator de
emisiuni la Radio „Oltenia”
Craiova.

Oaspeţi din toată ţara –
directori de ansambluri şi maeştri
coregrafi – vor fi prezenţi la
eveniment. Între aceştia se
numără Silvia Macrea – director
al Ansamblului Folcloric Profesio-
nist „Cindrelul – Junii Sibiului”,
interpreta Luciana Văduva –
director al Ansamblului Profesio-
nist „Danubius” al Consiliului

Judeţean Mehedinţi, maestrul
coregraf artist emerit Theodor
Vasilescu, maestrul coregraf
Marin Stîrcu ş.a. Joi, 5 iulie, ora
11.00, cu toţii vor participa şi la un
simpozion organizat la sediul
ansamblului craiovean, cu tema
„După 20 de ani”, prilej de a
viziona un film aniversar şi de a
depăna amintiri.

„Sunt foarte multe emoţii, mai
ales atunci când ştii că ai atâţia şi
asemenea oaspeţi, când ştii că
trebuie să te prezinţi la cel mai
înalt nivel, când toată lumea are
ochii aţintiţi asupra ta... Emoţiile
te copleşesc!”, mărturiseşte
managerul instituţiei, Constantin
Enceanu.

Biletele pentru spectacolul
aniversar de miercuri, 4 iulie, se
găsesc la sediul Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”, din
strada „Crişului” nr. 9, situat
vizavi de Liceul „Petrache
Trişcu” (tel: 0351.42.35.74), la
preţul de 30 de lei.

- După nu puţine premii câştigate înainte (inclusiv
Premiul I, în 1991, la Festivalul „Maria Tănase”), la
începutul anului 1992, în urma unui concurs, eraţi
angajat la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din
Craiova ca solist vocal. De atunci şi până în prezent
(cu o pauză de un an) aţi fost membru al acestui presti-
gios ansamblu. Se poate spune, aşadar, că aţi „cres-
cut” odată cu această instituţie... Ce vă amintiţi despre
perioada de început?

- A fost o perioadă foarte grea. Acomodarea cu sce-
na, cu publicul din sală... Au fost lucruri pentru care am
muncit foarte mult, ţinând cont că emoţiile mă cople-
şeau tot timpul. Am încercat tot timpul
prin mesajul cântecului să ajung la su-
fletele celor care mă ascultau. Este foar-
te greu să rupi această barieră dintre ar-
tist şi public. Dacă ai depăşit această
barieră înseamnă că ai reuşit să pătrunzi
cu cântecul în sufletul omului.

Amin tirile sunt extraordinar de mul-
te, frumoase şi mai pu ţin frumoase...
Cum să u iţi când, într-o zi de iarnă, într-
o localitate din Dolj, în timp ce cân tam,
colegii mi-au făcut „botezul” punându-
mi în diplomat o bucată de lemn destul
de grea, pe care am plimbat-o până aca-
să fără să ş tiu, dându-mi seama ab ia a
treia zi, atunci când mă pregăteam să
plec la un alt spectacol şi a  trebuit  să-
mi verific costumul naţ ional. Nu pot
uita nopţile, la începuturi fiind, când  rămâneam în miez
de noapte la  ocazie, ca să pot ajunge acasă, la Filiaşi.
Şi multe alte întâmplări, aşa cum vă spuneam... Dar,
uitându-mă înapoi în timp, pot spune că am trăit vre-
muri frumoas e alătu ri de co legii d in aces t prestigios
ansamblu.

- Au urmat momente de glorie: turnee în ţară şi
peste hotare, participări  şi premii la festivaluri din
Italia, Egipt, Franţa, Grecia, Turcia, Germania, S pa-
nia, Iran, Serbia, Bulgaria, spectacole cu casa în-
chisă, colaborări cu reputaţi  dirijori şi  interpreţi...
A fost greu de „slujit” Mariei Tănase, de format şi
de dus  mai  departe (re)numele acestui  ans amblu?

- Da, a fost foarte greu, pen tru că o rice apariţie,
atât în public, cât şi la TV, trebuia făcută la cel mai
înalt nivel profes ional. Nu ai voie să greşeşt i, cu toa-
te că şi noi s untem oameni, dar la no i, artiş tii, orice
greşeală este taxată mult mai mult . Am fos t un iţi şi

sper să rămânem aşa, pentru că
numai împreună suntem o forţă.

- Deşi sunt vremuri  mai  puţin
favorabile cul turi i, în general, în
care nu de puţine ori s e vorbeş te
des pre lips a susţinerii  financia-
re, dar şi despre „alterarea” au-
tenticului , plăcerea de a (re)des-
coperi folclorul s-a păs trat, iar
muzica populară ne însoţeşte în
continuare în momentele frumoa-
se... Cum îş i trăieş te prezentul
Ans amblul „Maria Tănase”?

- Am încercat de fiecare dată să
nu ne depărtăm prea mult de ceea
ce t rebuie să ducem mai departe:
trad iţiile, obiceiurile folclorului ro-
mânesc, dar adaptându-ne şi la vre-

murile de azi. Am îmbinat, atunci când a fost nevoie,
spectacolul comercial cu cel autent ic, dar toate aces-
tea în limita bunului simţ. Aşa cum am spus-o de foar-
te multe ori, suntem mândri că în p rezent artiştii An-
samblului „Maria Tănase” au revoluţionat lumea spec-
taco lelor, reuşind s ă aducă în săli plătitori de bilete.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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spiritului românesc, pe care îl ţinem cu drag sub patronajul luminos al
Doamnei cântecului nostru popular, Maria Tănase».

Spectacol aniversar, miercuri, ora 19.00,  la Teatrul Naţional din Craiova
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externe

Statele membre ale grupului de
acþiune asupra Siriei, reunite sâm-
bãtã la Geneva, s-au pus de acord
asupra unui proces de tranziþie
politicã, condus de sirieni, a arã-
tat emisarul internaþional Kofi
Annan (foto). Formarea unui gu-
vern de uniune naþionalã, care ar
putea include membri ai actualu-
lui Cabinet, dar ºi ai opoziþiei, se
va face printr-un consimþãmânt
mutual, a declarat emisarul spe-
cial al Ligii Arabe ºi al ONU pen-
tru Siria. Grupul de acþiune pri-
vind Siria a subliniat importanþa
punerii în aplicare a reformei con-

stituþionale ºi organizarea de ale-
geri libere ºi corecte. Reuniunea
miniºtrilor Afacerilor Externe ai
membrilor permanenþi ai Consi-
liului de Securitate al ONU (Chi-
na, SUA, Franþa, Marea Britanie
ºi Rusia), Turciei, Kuweitului ºi
Qatarului, a vizat curmarea vio-
lenþelor ºi gãsirea unui consens în
privinþa preºedintelui Bashar al-
Assad. Reuniunea a oferit un ca-
dru inedit, detaºat de formalismul
Consiliului de Securitate, cãutân-
du-se ajungerea la un consens
privind modul de aplicare a pla-
nului în ºase puncte, adoptat în

luna aprilie ºi rãmas literã moar-
tã. „Organul de guvernare tranzi-
torie va exercita puteri executi-
ve. El va include membri ai gu-
vernului actual, ai opoziþiei ºi ai
altor grupuri ºi trebuie constituit
pe baza unui acord mutual. Mã
îndoiesc cã sirienii vor alege oa-
meni cu sânge pe mâini pentru a-
i conduce”, a spus Annan, în ca-
drul unei conferinþe de presã. În-
trebat asupra viitorului rezervat
preºedintelui sirian, Bashar al-As-
sad, el a subliniat cã „documentul
este clar cu privire la liniile direc-
toare ºi al principiilor pe care pãr-
þile siriene urmeazã sã le respec-
te în procesul de tranziþie ºi efec-
tuarea unei schimbãri necesare”.
Viitorul lui Assad este afacerea
lor. Numai cã acordul are inter-
pretãri diferite pentru cancelarii-
le americanã ºi rusã. Pentru se-
cretarul de stat american Hillary
Clinton, acordul deschide calea
formãrii unui guvern de uniune
naþionalã „post Assad”. „Assad
trebuie sã plece”, a spus Clinton
într-o conferinþã de presã. Wa-
shingtonul lucreazã la un nou pro-
iect de rezoluþie ONU referitor la
„consecinþele reale ºi imediate în
cazul nerespectãrii acordului de la

Geneva”, a mai spus secretarul
de stat american. La rândul sãu,
ministrul Afacerilor Externe rus,
Serghei Lavrov, s-a declarat de
acord cu cele convenite, adãu-
gând cã a convins ºi alte þãri mari
cã ar fi „inacceptabilã” exclude-
rea oricãrui grup din procesul de
tranziþie. Acelaºi punct de vede-
re îl are ºi Beijingul. Un plan de
tranziþie nu poate fi condus de
sirieni fãrã ca aceºtia sã accepte
toate pãrþile importante în Siria.
Persoanele din afara þãrii nu pot
lua decizii pentru poporul sirian,
a declarat sâmbãtã, la Geneva,
ministrul chinez al Afacerilor Ex-
terne, Yang Jiechi. Ministrul
francez de Externe, Laurent Fa-
bius, s-a arãtat extrem de con-
cis: Assad trebuie sã pãrãseas-
cã puterea. „Nimeni nu-ºi poate
imagina cã Assad ar putea figu-
ra în noul guvern”, a spus el.
Acest acord reprezintã „un pas
înainte”, deoarece textul a fost
adoptat în unanimitate, inclusiv de
Rusia ºi China, lãmurindu-se de-
finiþia datã tranziþiei. Laurent Fa-
bius a mai spus cã dacã aceastã
rezoluþie nu va fi aplicatã va fi
nevoie de sesizarea Consiliului de
Securitate al ONU.

Acord la Geneva: Principiile unei tranziþii în SiriaAcord la Geneva: Principiile unei tranziþii în SiriaAcord la Geneva: Principiile unei tranziþii în SiriaAcord la Geneva: Principiile unei tranziþii în SiriaAcord la Geneva: Principiile unei tranziþii în Siria

Alegerile prezidenþiale islandeze
n-au furnizat vreo surprizã ºi pre-
ºedintele Olafur Ragnar Grimsson
a fost reales sâmbãtã, 30 iunie,
cu 52,5% din sufragii. Dupã 16
ani în fruntea þãrii, în vârstã de
69 de ani, el îºi începe cel de-al
cincilea mandat, un record în
aceastã micã insulã, cu 320.000
de locuitori. Veteranului politic i
s-a opus jurnalista Thora Arnor-
sdottir, un timp în fruntea son-
dajelor, care a obþinut 33,2% din
voturi. Ceilalþi candidaþi, printre
care un preºedinte de asociaþie ºi
un geolog, au însumat circa 12%
din sufragii. Învinuit, o vreme,
pentru implicarea în criza econo-

Islanda: 20 de ani de preºedinþie
pentru Olafur

Incendiile de pãdure din statul
american Colorado, cele mai devas-
tatoare din istoria acestei regiuni, ar
putea fi rezultatul unei acþiuni pre-
meditate, considerã autoritãþile lo-
cale. Potrivit ºerifului-adjunct din El
Paso, Paula Presley, este vorba de
un tip de terorism care are drept
scop distrugerea unui întreg oraº,
relatau, sâmbãtã, „Washington
Post” ºi ABC News. Flãcãrile au
mistuit deja peste 350 de imobile din
oraºul Colorado Springs (statul
Colorado), în timp ce peste 36.000
de persoane au fost evacuate. O
persoanã a murit ºi alte douã sunt
date dispãrute, a indicat ºeful poli-
þiei din acest oraº Peter Cary. De

Incendiile din Colorado ar putea
fi declanºate de o mânã criminalã

micã din 2008, preºedintele în
exerciþiu a reuºit, nesperat, sã
recâºtige progresiv încrederea
unei pãrþi a poporului islandez.
Deºi, multã vreme, a fost mili-
tant de stânga, Olafur a putut
conta ºi pe voturile electoratului
de dreapta, sedus de opoziþia sa
la aderarea Islandei la Uniunea
Europeanã. În ciuda popularitãþii
sale, Thora Arnorsdottir a avut de
surmontat absenþa, timp de câ-
teva sãptãmâni, chiar în timpul
campaniei electorale, datoritã
naºterii celui de-al treilea copil,
fãrã a mai reuºi sã întruchipeze
„schimbarea” pe care dorea sã o
reprezinte.

investigarea circumstanþelor care au
dus la izbucnirea incendiului se ocu-
pã, în prezent, FBI. Starea de de-
zastru decretatã vineri de preºedin-
tele Barack Obama pentru câteva
regiuni din Colorado ar putea fi ex-
tinsã la alte câteva zone. În lupta cu
focul au fost mobilizate peste 1.200
de persoane, pompierilor venindu-
le în ajutor militari din Garda Naþio-
nalã ºi voluntari. Din cauza rafale-
lor puternice de vânt, a vremii us-
cate ºi a temperaturilor ridicate, flã-
cãrile se extind cu repeziciune,
muºcând din noi suprafeþe. Sub
controlul pompierilor se aflã în pre-
zent doar 15% din suprafaþa cuprin-
sã de flãcãri.

„Un acord global ºi coerent”. Dupã o noap-
te de negocieri agitate ºi un compromis final,
summitul european de la Bruxelles ºi-a con-
firmat aºteptãrile, putând fi considerat unul
„bun”. Cu toate astea, unele precizãri ar fi
necesare: François Hollande (foto) nu a mai
stãruit asupra renegocierii tratatului, o temã
de campanie electoralã care l-a despãrþit fra-
pant de adversarul sãu, fostul preºedinte Ni-
colas Sarkozy. Apoi, dupã o noapte de nego-
cieri ºi tensiuni, Hollande se poate lãuda cã a
jucat un rol major în adoptarea „pactului de
creºtere, care completeazã pactul bugetar”.
„Am anunþat cã doresc sã renegociez ceea
ce fusese decis în sensul de a pune acolo
creºterea economicã ºi mãsurile de stabilita-
te. Cred cã acest summit a permis abordarea
acestei renegocieri”. Aºa cum solicitase Fran-
þa, „pactul de creºtere” va lua forma „unei
decizii a ºefilor de stat ºi de guvern”, care va
avea consecinþe în timp util, Parlamentul Eu-
ropean, Consiliul ºi Comisia, printr-un com-
promis instituþional, decizând punerea în apli-
care imediatã. Pactul prevede alocarea a 1%
din PIB (), dar, de asemenea, „noi instrumen-
te”: proiecte de obligaþiuni care vor avea „vo-

caþia generalizãrii”, recapitalizarea Bãncii Eu-
ropene pentru Investiþii, ºi, în fine, „mobili-
zarea de fonduri structurale care nu au fost
angajate ºi nici consumate”. François Hollande
poate spune cã s-a bãtut pentru „principiul
creºterii economice”, opozabil austeritãþii
promovate de dreapta europeanã. Dar, sub
presiunea urgenþei, summitul a permis defi-
nirea de cãtre zona euro a unor mãsuri cu
efect rapid asupra pieþelor pentru statele ame-
ninþate de efectele crizei. ªi, deºi Germania
s-a opus cu fermitate, Italia ºi Spania ºi-au
impus voinþa, ameninþând cã nu vor semna
pactul de creºtere în cazul în care cererile
lor nu sunt adoptate. Discuþiile n-au fost de-
loc uºoare ºi mãsura supervizãrii bancare
poate fi consideratã una extrem de importan-
tã, cu calendar fix ºi etape bine definite: pânã
la sfârºitul anului, supervizarea va fi o reali-
tate. S-a vorbit despre federalism ºi uniune
politicã, dar ºi în aceastã privinþã Franþa a
rãmas consecventã: „Dacã vreþi integrare,
aveþi nevoie de solidaritate”. Încât, printr-un
artificiu de comunicare, Hollande s-a instalat
în postura de facilitator între þãrile din sud –
Italia ºi Spania - de-o parte, ºi Germania de

cealaltã parte. În privinþa ratificãrii de cãtre
Parlament a pactului bugetar european, lu-
crurile au rãmas clare: Parlamentul francez
le va ratifica în momentul în care ºi alte tex-
te, cu care liderii UE au fost de acord, vor fi
ratificate. Franþa a ratificat deja crearea Me-
canismului European de Stabilitate (MES) ºi
aºteaptã acum ca inclusiv pactul de creºtere,
care completeazã pactul bugetar, sã fie luat
în discuþie.

François Hollande pune în faþã rolul sãu în acordul european

Morsi, instalat oficial ca
preºedinte al Egiptului

Islamistul Mohamed Morsi a
devenit, oficial, sâmbãtã, cel
de-al cincilea preºedinte al
Republicii Egipt, dupã ce a
depus jurãmântul în faþa Înaltei
Curþi Constituþionale, succedân-
du-i lui Hosni Mubarak,
înlãturat anul trecut de la
putere, în urma unei revolte
populare, relateazã AFP ºi AP.
„Aspirãm la un un viitor mai
bun, la un nou Egipt ºi la o a
doua republicã”, a declarat
Morsi în faþa judecãtorilor, în
cadrul unei ceremonii solemne
difuzate în direct la televiziunea
de stat. Procedura de depunere a
jurãmântului a fãcut obiectul
unei dispute între militarii aflaþi
la putere ºi Fraþii Musulmani,
primii considerând cã Morsi
trebuie învestit în faþa Curþii
Constituþionale, în timp ce
islamiºtii au insistat ca el sã
depunã jurãmântul în faþa
Parlamentului, oficial dizolvat,
dar încã legitim, în opinia lor.
Preºedintele a cedat în cele din
urmã, însã vineri a sfidat
armata dupã ce-a depus un
jurãmânt simbolic în Piaþa
Tahrir, locul unde a izbucnit
revolta popularã anul trecut.

Fostul premier israelian
Yitzhak Shamir a decedat

Fostul premier israelian de
dreapta Yitzhak Shamir a
decedat, sâmbãtã, la vârsta de
96 de ani, anunþã actualul
prim-ministru, Benjamin
Netanyahu. Yizthak Shamir,
care se retrãsese din viaþa
politicã, suferea de mulþi ani
de Alzheimer. „Primul-
ministru Benjamin Netanyahu
ºi-a exprimat profunda durere
la anunþul dispariþiei lui
Yitzhak Shamir. El fãcea parte
din aceastã generaþie minuna-
tã ce a creat statul Israel ºi a
luptat pentru poporul evreu”,
se spune într-un comunicat al
biroului lui Netanyahu.
Shamir, un fost ºef al grupului
Stern, un grup clandestin de
evrei ce a comis atentate
împotriva Marii Britanii ºi
arabilor înainte de 1948, în
Palestina sub mandat brita-
nic, a fost prim-ministru din
1983 pânã în 1984 ºi din
1986 pânã în 1992.

Cel puþin 24 de rãniþi
într-un cutremur în China

Un numãr de 24 de persoa-
ne au fost rãnite din cauza
puternicului seism, cu magni-
tudinea de 6,6 grade pe scara
Richter, care a zdruncinat,
sâmbãtã dimineaþã, provincia
Xinjiang din vestul Chinei,
relateazã Xinhua ºi CCTV. Nu
existã informaþii referitoare la
eventuali morþi ca urmare a
acestui cutremur, care a
distrus mai multe locuinþe. În
zona unde s-a produs cutremu-
rul, dupã cum a relatat postul
de televiziune CCTV, au
început sã cadã pietre de pe
stânci, blocând parþial trans-
portul rutier.
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OFERTE SERVICIU
Policlinicã angajeazã
asistent balneofizioterapie.
Telefon: 0761/008.528.

MEDITAÞII
Meditez matematicã. Tele-
fon: 0726/267.769; 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã;
montare jgheaburi – bur-
lane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi ºi burla-
ne. Vopsim acoperiºuri,
dulgherie cu materiale pro-
prii sau ale clientului. Ofer
certificat de garanþie, dis-
count 25%. Telefon: 0761/
090.605; 0740/880.002.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru
oameni serioºi. Telefon:
0762/047.095.

Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frgidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electri-
ce complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri aco-
periº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin. Te-
lefon: 0768/936.592.
Vând garsonierã C.F. 3,
bloc 16. Telefon: 0742/
527.849.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.

Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Particular, camerã cãmin,
vis-a-vis Moara Gorjului –
22 mp, stare bunã, posibi-
litãþi pentru grup sanitar, preþ
52.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0251/593.503;
0766/271.705.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanterre,
zona Puºkin, 48 mp, boxã.
Telefon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P /
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând 4 decomandate,
toate îmbunãtãþirile, izolat
interior – exterior. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament 3 ca-
mere Rotonda 8/8, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
144.867.
Vând apartament 4 ca-
mere, 1 Mai, Insulã,
60.000 euro, negociabil.
Telefon: 0731/640.052.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând, închiriez sau
schimb cu casã sau apar-
tament în Craiova, vilã la
ªimnic D+P+M/240 mp
construiþi. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.

Anunþul tãu!
SC TCIF SA CRAIOVA, titular al investitiei:
Sectie de productie industriala Suc. nr.1
AUTOBAZA, str. “Targului” nr. 21, Craiova
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a autorizatiei de me-
diu  pentru activitatea de  Fabricarea beto-
nului-cod 2663 si Fabricarea mortarului-cod
2664. Informatiile privind potentialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul
APM DOLJ – CRAIOVA, str. “Petru Rares”
nr 1 zilnic intre orele 9.00-14.00. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, in termen de 15 zile calendaris-
tice de la data aparitiei anuntului in presa.
ANAF – Direcþia Generalã a Finanþelor Pu-
blice Dolj - Administraþia Finanþelor Publi-
ce pentru Contribuabili Mijlocii, organizea-
zã, în data de 18.07.2012, ora 10 la sediul
sãu din Craiova, str. “Mitropolit Firmilian”
nr. 2, în conformitate cu prevederile art.
162 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de procedurã fiscalã, repu-
blicatã, licitatie publica pentru vanzarea ur-
matoarelor bunuri aparþinând SC Mihmara
Prod SRL, CUI 17634967, cu sediul in Bu-
covãþ, Platforma Bucovat, P3, jud. Dolj:
apartament nr. 2, in suprafata de 87,15 mp,
format din 3 camere si dependinte, situat
in Craiova, str. “Campia islaz” nr. 89A.Pre-
tul de pornire al licitatiei este de 308.700
lei. Preþul nu include TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Pentru participarea la lici-
taþie ofertanþii trebuie sã depunã, cu cel
puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmã-
toarele documente: oferta de cumpãrare,
dovada plãþii taxei de participare; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant (procura special legalizatã); pentru
persoanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie dupã  certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Registrului Co-
merþului; pentru persoanele fizice române,
copie dupã actul de identitate; dovada
emisã de creditorii bugetari cã nu au obli-
gaþii bugetare restante. Oferta de cumpã-
rare se va prezenta în scris organului de
executare, însotitã de dovada plãþii sumei
reprezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþiei pânã în ziua de 17.07.2012. Taxa
de participare se va achita in contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744, CUI 21828791.
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa Administraþiei Finanþelor Publice pen-
tru Contribuabili Mijlocii Dolj, str. “Mitro-
polit Firmilian” nr. 2, Serviciul Executare
Silitã si Stingerea Creanþelor Fiscale, la
camera 406, tel: 0251/402.277.

Anunþul tãu!
SC TCIF SA CRAIOVA, titular al investitiei:
BALASTIERA STANGACEAUA pe raul Mo-
tru, com Stangaceaua, jud Mehedinti anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a autorizatiei de mediu pentru ac-
tivitatea de Extractia pitrisului si nisipului
cod. 1421. Informatiile privind potentialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la se-
diul APM DOLJ – CRAIOVA, str. “Petru Ra-
res” nr 1 zilnic intre orele 9.00-14.00. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, in termen de 15 zile calendaristi-
ce de la data aparitiei anuntului in presa.
Bãluicã Constantin, reprezentant al S.C.
TRACIA IMPEX SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Schim-
bare de destinaþie din casã de vacanþã în
han turistic, supraetajare de la Sp+P+1 la
Sp + P + 3, extindere P+3 cu modificãri inte-
rioare ºi exterioare structurale ºi nestructu-
rale – intrare în legalitate” propus a fi ampla-
sat în Craiova T 77, P 14. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova str. “Petru Rareº” nr. 1 în zi-
lele de L-V între orele 9.00-14.00.
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Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

Particular, vând casã re-
galã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere ºi depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã în curte, apã curentã
la stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal.
Preþ convenabil. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.

TERENURI
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschi-
dere drum European  Cra-
iova –  Balº-Bucureºti, cu
utilitãþi, pentru investiþii; 5000
m Pieleºti – „Q Fort”; 1000
m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea
lacului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb garsonierã bl. G7
Brazdã cu apartament 2
camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0770/502.373,
între orele 8.00 – 17.00.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.

Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.

TERENURI
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabi. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
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Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0747/080.046.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând douã capre bune
de lapte, ªimnic-Dolj.Tele-
fon:0728/012.055, 0761/
634.437.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând baloþi lucernã. Tele-
fon: 0251/351.652; 0729/
033.903.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5 T.
Vând sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând venin de scorpion
albastru patru sticluþe la
preþ foarte mic folosit în tra-
tarea ºi chiar vindecarea
cancerului stadiu I – II – III.
Telefon: 0762/114.071.

Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând dormitor Vera, mo-
del italian. Relaþii la telefon:
0768/238.214.
Vând panou solar nou,
sigilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând costum popular
damã, zona Olteniei. Te-
lefon: 0731/169.453.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Aragaz douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, cau-
ciucuri cu jantã 155X13,
puþin rulate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.

Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând doi porci 100 – 200
kg. Telefon: 0251/432.874,
dupã ora 16.00.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Tele-
fon: 0749/103.935; 0749/
198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874,
între orele 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.

Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2
uºi ºi mobilã sufragerie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. Telefon: 0251/
562.625.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00
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luni, 2 iulie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând anvelope iarnã pu-
þin uzate R 13/175/70, 4
bucãþi ºi R 14/185/60, 4
bucãþi, jenþi 4 gãuri. Tele-
fon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.

Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diver-
se. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã
Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã
500 mp minimum. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bãiat
major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.

Tânãr, 39/60/1.75 pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80,
credincioasã, mic handi-
cap, fãrã vicii, pentru cã-
sãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru
prietenie eventual cãsã-
torie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Vând societate. Telefon:
0766/190.913.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.

Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
A plecat într-o lume mai
bunã, pentru totdeauna,
un bun prieten, MIHAI
CIOPLOIU. Sincere con-
doleanþe familiei. Dumne-
zeu sã-l odihneascã. Fa-
milia Sandu ªtefan.
Membrii Asociaþiei Pen-
sionarilor Civili” Mihai
Viteazul”din judeþul
Dolj, regretã decesul
pensionarului IOAN
MOISE - fratele secre-
tarului general al aso-
ciaþiei: Vasile Dulgheru
Moise ºi transmit sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndoliate. Dum-
nezeu sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!

DECESE
Cioploiu Constantina,
cu lacrimi în ochi ºi du-
rere în suflet, anunþ tre-
cerea în nefiinþã dupã o
lungã ºi grea suferinþã
a scumpului meu soþ,
CIOPLOIU MIHAI, în vâr-
stã de 74 de ani. Slujba
de înmormântare va
avea loc luni 2 iulie, ora
11, la biserica Sfânta
Maria din cimitirul Si-
neasca. Dumnezeu sã-
l odihneascã în pace!
Te-ai stins puþin câte
puþin, sub privirile
noastre neputincioase.
Azi nu mai eºti unde
erai, dar vei rãmâne în-
totdeauna în sufletele
noastre, scumpul nos-
tru tatã, socru ºi bunic,
CIOPLOIU MIHAI. Slujba
de înmormântare va
avea loc luni, 2 iulie, ora
11,la biserica Sfânta
Maria din cimitirul Si-
neasca. Dumnezeu sã-
l odihneascã în pace.
Fiul Liviu, nora Ioana ºi
nepoþii Iulian ºi Oana.
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Preºedintele UEFA, Michel
Platini, a lansat, sâmbãtã, ideea
unui turneu final al Campionatului
European organizat în 2020 în 12
sau 13 oraºe din toatã Europa, a
notat Le Figaro.

“Voi face un anunþ care va sur-
prinde. Am ideea de a vedea un
Campionat European în 2020 în
toatã Europa. Este o idee, Comi-
tetul Executiv a oferit mandat pen-
tru analizare a acestei idei. Vor
exista întâlniri cu federaþiile ºi de-
ciziile vor fi luate în decembrie sau
ianuarie. Ar marca 60 de ani de
Euro. Majoritatea membrilor Co-
mitetului Executiv considerã cã
este o idee foarte frmuoasã”, a
spus Platini într-o conferinþã de
presã susþinutã, sâmbãtã, la Kiev.

“De ce sã nu fie un Campionat
European în 2020 în toatã Europa
ºi nu într-o singurã þarã, în 12 sau
13 oraºe din toatã Europa? Îmi
surâde aceastã idee”, a mai afir-
mat fostul triplu laureate al Balo-
nului de Aur.

Conform AFP, Platini este de
pãrere cã organizarea unui astfel

de turneu final ar fi mai simplã ºi
mai ieftinã. “De ce sã obligi o þarã
sau douã sã construiascã zece sta-
dioane noi, aeroporturi ºi altele?
Aºa ar fi un stadion pe þarã, pe
oraº, în întreaga Europã. Ar fi mult
mai simplu ºi mai ieftin. Este o idee,
nimic decisiv”, a adãugat el.

Comitetul Executiv al UEFA ar
putea lua o decizie în legãturã cu
aceastã variantã în decembrie
2012 sau în ianuarie 2013. Pânã
în prezent, ºi-au anunþat candida-
tura pentru organizarea Euro-2020,
Azerbaidjan cu Georgia ºi Irlanda
cu Scoþia ºi cu Þara Galilor.

Urmãtoarea ediþie a CE
(2016), prima cu 24 de echipe, se
va disputa în Franþa.
Numai cuvinte de laudã despre

gazdele Ucraina ºi Polonia
În cadrul aceleaºi conferinþe,

Michel Platini a spus cã Ucraina
ºi Polonia au organizat un turneu
Euro-2012 excepþional, care nu
va fi uitat.

“Ucraina ºi Polonia au organi-
zat un turneu excepþional, care nu

va fi uitat. A fost unul din acele
unice momente care reunesc pu-
blicul ºi mulþimile. În ceea ce pri-
veºte organizarea ºi dezvoltarea
fotbalului, cele douã þãri lasã cea
mai frumoasã moºtenire. Sunt
mândru pentru aceste douã þãri
deseori subestimate, care au arã-
tat cã sunt la înãlþime. Urez suc-
ces Franþei pentru 2016, ºtacheta
este foarte sus. Mulþi considerau
cã acest lucru este imposibil. Bra-
vo federaþiilor, autoritãþilor. Au
existat tensiuni ºi lovituri, dar au
reuºit”, a spus Platini.

Preºedintele federaþiei ucraine-
ne, Grigori Surkis, a subliniat la rân-
dul sãu “beneficiile pentru genera-
þiile de ucraineni, constând în infras-
tructuri, hoteluri, aeroporturi.”

Omologul sãu polonez Gregorz
Lato a vorbit despre “o sãrbãtoare
a fotbalului ºi o ambianþã unicã”.

Premiu special pentru
suporterii irlandezi

UEFA a decis sã ofere un pre-
miu special fanilor irlandezi care
au fost “fantastici” la Euro-2012,

a anunþat, sâmbãtã, secretarul ge-
neral al forului, Gianni Infantino.
“Vom înmâna un premiu special
fanilor irlandezi. Echipa lor a avut
rezultatele pe care le ºtim, dar su-
porterii au fost fantastici, iar pre-
ºedintele Platini va merge în Irlan-

da pentru a le da acest premiu”, a
spus Infantino.

Naþionala Irlandei s-a clasat pe
ultimul lor în grupa C de la Cam-
pionatul European, înregistrând trei
înfrângeri, scor 1-3 cu Croaþia, 0-
4 cu Spania ºi 0-2 cu Italia.

Platini propune ca turneul finalPlatini propune ca turneul finalPlatini propune ca turneul finalPlatini propune ca turneul finalPlatini propune ca turneul final
al CE-2020  sã se disputeal CE-2020  sã se disputeal CE-2020  sã se disputeal CE-2020  sã se disputeal CE-2020  sã se dispute

în 12-13 oraºe din toatã Europaîn 12-13 oraºe din toatã Europaîn 12-13 oraºe din toatã Europaîn 12-13 oraºe din toatã Europaîn 12-13 oraºe din toatã Europa

Perechea Robert Lindstedt/
Horia Tecãu (Suedia/România),
cap de serie numãrul 5, s-a ca-
lificat, sâmbãtã, în turul trei al
probei de dublu din cadrul tur-
neului de la Wimbledon. Cei doi
au învins în turul secund, cu
scorul de 6-2, 7-6 (7/3), 7-6 (7/
2), cuplul thailandez Sanchai
Ratiwatana/Sonchat Ratiwata-
na. În runda urmãtoare, româ-
nul ºi suedezul vor întâlni pe-
rechea belgianã Steve Darcis/
Olivier Rochus.

Sorana Cîrstea, out
Autoarea unei imense surpri-

ze în turul doi, prin eliminarea
chinezoaicei Na Li (cap de serie
nr. 11), Sorana Cîrstea (nr. 52
WTA) nu a mai putut repeta per-
formanþa ºi contra jucãtoarei ruse
Maria Kirilenko (favoritã 17),

Lindstedt ºi TLindstedt ºi TLindstedt ºi TLindstedt ºi TLindstedt ºi Tecãu, în turul trei la Wimbledonecãu, în turul trei la Wimbledonecãu, în turul trei la Wimbledonecãu, în turul trei la Wimbledonecãu, în turul trei la Wimbledon
TENIS

cedând fãrã drept de apel, vineri
seara, scor 3-6, 1-6.

Pentru participarea în turul 3,
tâgoviºteanca, singura reprezen-
tantã a României din cele ºase care
a depãºit runda inauguralã, a înca-
sat un cec de 38.875 de lire (apro-
ximativ 48.600 de euro) ºi 90 de

puncte în clasamentul WTA.
Performanþã incredibilã

pentru ªvedova
Jucãtoarea Iaroslava ªvedova

(Kazahstan) a reuºit o perfor-
manþã rarã în tenis, ea câºtigând
un set fãrã sã piardã nici un
punct, sâmbãtã, în turul trei al
turneului de la Wimbledon, în faþa
finalistei de la Roland Garros, ita-
lianca Sara Errani (nr. 10 WTA).

ªvedova, aflatã doar pe locul
65 mondial, a câºtigat primele 24
de puncte ale meciului ºi ºi-a ad-
judecat setul în 17 minute. Ulte-
rior, ea a bifat ºi victoria, 6-4 în
actul secund.

Este pentru a doua oarã în era
Open (n.r. – din 1968) când un
set este câºtigat fãrã sã se piardã
vreun punct, atât la masculin cât
ºi la feminin.

Singurul sportiv care reuºise
pânã acum aceastã performanþã
este americanul Bill Scanlon. S-a
întâmplat în 1983, la turneul Del-
ray Beach, contra brazilianului
Marcus Hocevar, scor 6-2, 6-0.

Dan Petrescu este foarte aproa-
pe sã facã pasul spre o echipã pu-
ternicã ce are o expunere interna-
þionalã net superioarã modestei
grupãri din Krasnodar.

Pentru prima datã, federaþia rusã
recunoaºte oficial cã antrenorul ro-
mân se aflã pe lista posibililor se-
lecþioneri. Dupã eºecul de propor-
þii de la Campionatul European,
“federalii” ruºi sunt într-o febrilã
cãutare a unui nou antrenor cu atât
mai mult cu cât Dick Advocaat va
pregãti din sezonul viitor pe PSV
Eindhoven. Preºedintele de onoa-
re al federaþiei estice, Vyacheslav

Koloskov, a fãcut publice numele
antrenorilor ce pot prelua naþiona-
la. “În primul rând e important sã
înþelegem ce ne dorim. Vrem un
antrenor care sã fie dedicat fotba-
lului 24 de ore din 24, un antrenor
care sã nu aibã legãturã cu vreun
om politic sau vreun oligarh. Vrem
un tehnician independent care sã
nu rãspundã la comenzile cuiva. ªi
mai trebuie sã fie un om de fotbal.
Un om care sã fi trecut prin toate
fazele: jucãtor, antrenor la o echi-
pã de ligã secundã, antrenor la o
echipã de primã ligã. Numai astfel
de oameni au dreptul sã conducã

naþionala. Aceste condiþii
sunt întrunite de Valery
Gazzaev, Nikolai Pisarev,
Anton Kobele, Alexander
Borodyuk, iar dintre strãini
existã douã nume: Spalletti
ºi Petrescu. Cei doi sunt
singurii strãini care pot an-
trena naþionala Rusiei”, a
declarat Vyacheslav Kolos-
kov, conform sovsport.ru.

Dan Petrescu are con-
tract cu Kuban Krasnodar
pînã în 2015, cu o clauzã
de reziliere de 3 milioane
de euro. Petrescu este plã-
tit de Kuban cu 2 milioane
de euro pe an.

Site-ul oficial al celor de la Inter
a anunþat, sâmbãtã, cã Lucio (34
de ani) nu mai este jucãtorul “ne-
razzurrilor”. Cele douã pãrþi au ajuns
la un acord sã rezilieze înþelegerea
de acum, deºi brazilianul mai avea
contract cu aceºtia pînã în 2014.

Fundaºul a jucat 136 de meciuri
pentru Inter ºi a reuºit sã înscrie 5
goluri. A câºtigat o datã Scudetto,
de douã ori Cupa Italiei,  o Super-
cupã a Italiei, dar ºi o datã Liga
Campionilor ºi Campionatul Mon-
dial al Cluburilor. 

Venit pe “Meazza” în 2009, de

la Bayern Munchen, Lucimar Fer-
reira da Silva (Lucio) a mai jucat
în cariera sa la Bayer Leverkusen
ºi Internacional Porto Alegre.

Lucio nu va mai evolua la InterLucio nu va mai evolua la InterLucio nu va mai evolua la InterLucio nu va mai evolua la InterLucio nu va mai evolua la Inter
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După ce presa centrală a afirmat că
persoane din conducerea Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal încearcă o împăcare cu
patronul Universităţii Craiova, Adrian Mi-
titelu, propunându-i acestuia o sumă de
8 milioane de euro pentru a-şi retrage ac-
ţiunile în instanţă, forul fotbalistic a pre-
cizat că nu a existat şi nu va exista o ast-
fel de intenţie din partea oficialilor care-
l conduc. Într-un comunicat postat pe
site-ul oficial, FRF anunţă că se aşteap-
tă hotărârea Curţii de Casaţie şi Justiţie
în ceea ce priveşte procesele cu Mitite-

După ce a ratat primul cantonament al verii, din cauza
condiţiilor precare de pregătire de la Băile Herculane, nou-
promovata CS Turnu Severin a plecat ieri spre staţiunea slo-
venă Kranjska Gora, unde se va pregăti până pe 15 iulie.
Antrenorul Marian Bondrea şi secundul Ionel Gane au luat
24 de jucători în Slovenia, dar lotul ar putea fi completat
zilele viitoare cu nigerianul Paul Abba. Între timp, s-a renun-
ţat la atacantul croat Karlo Primorac. Lotul convocat pentru
acest stagiu de pregătire îi cuprinde pe: Mihai Şteţca, Mihai
Neagoe, Andrei Marinescu (Alro Slatina) - Alin Buleică (Pe-
trolul Ploieşti), Marius Bălău, Bogdan Stoica (CS Mioveni),
Florin Pătraşcu (Astra Ploieşti), Emil Ducu Ninu (Juventus
Bucureşti), Bozidar Cosic, Alexandru Dandea, Alexandru
Giurgiu - Alexandru Neacşa, Milan Mitic, Adrian Olah, Hugo
Moutinho, Silviu Bălace, Alexandru Zaharia, Marius Ologu
(Astra Ploieşti), Daniane Jawad (Mureşul Deva), Dan Gavri-
lescu (Olimpia Satu Mare) - Cosmin Vancea, Alexandru Ma-
rin, Dragoş Dragalina (FC Olt) şi Răzvan Neagu (FC Vaslui).
În cantonamentul din Slovenia, echipa severineană va dispu-
ta patru amicale, cu ND Gorica (4 iulie), NK Zagreb (7 iulie),
FK Simurq (10 iulie) şi AS Roma (14 iulie).

Bondrea pregăteşte Severinul
pentru Liga I în Slovenia

Pe 14 iulie, nou-promovata are programat un amical cu AS Roma

Amicale
Succes clar pentru
Steaua, umilinţă
pentru Dinamo

Într-un amical disputat în Austria, Steaua
a  învins finalista Cupei Bulgariei, Lokomotiv
Plovdiv, scor 4-0, prin golurile marcate de
Martinovici, Rocha, Pintilii (din penalty) şi
Florin Costea. Steliştii au mai jucat până acum
cu Torpedo Kutaisi (scor 1-1) şi cu FC Ba-
sel (4-2). „Nu mai sunt căpitanul Stelei, Tă-
tăruşanu a luat banderola”,  spus Bourceanu
la final. Echipa de start a fost: Tătăruşanu -
Pârvulescu, Martinovici, Dumitraş, V. Lupu
- Bourceanu, L. Filip - Năstăsie, Rusescu,
M. Costea - Rocha. În partea secundă, Lau-
renţiu Reghecampf a schimbat toată echipa:
Stanca - Georgievski, Gardoş, Chiricheş,
Latovlevici - Pintilii, T. Bălan - Chipciu, Fl.
Costea, Cr. Tănase - Nikolici. După ce au bifat
două victorii şi o înfrângere cu 0-1 în faa
Şahtiorului lui Mircea Lucescu, Dinamo a fost
umilită de echipa austriacă de ligă secundă
Grodig, care s-a impus cu 3-0, după ce elevii
lui Bonetti nu au tras niciun şut pe poartă în
prima repriză, în care au evoluat: Bălgrădean
- Homei, Mureşan, Luchin, Pulhac - Cur-
tean, Issa Ba, Selagea, C. Matei - Alexe, Ţu-
cudean. Au mai intrat: Naumovski, Nica, M.
Ioniţă, Muşat, Al. Roman, R. Stănescu, Stră-
tilă, Filip, Mărkuş, Dobrosavlevici. Într-un
meci amical disputat la Satu Mare, Rapid a
învins cu 4-1 formaţia locală Olimpia, care
activează în liga a treia, golurile giuleştenilor
fiind marcate de: Ciolacu, Creţu, Pancu şi
A. Coman. Ovidiu Sabău a folosit formula:
D. Coman (Drăghia 70) - I. Voicu (Wallace
46), Burcă (Abrudan 46), Glauber (Oros 46),
Ad. Grigore – Ş. Grigorie, N. Grigore (A.
Creţu 48), Renan (Al. Coman 46), Herea -
Pancu - Ciolacu.

  Turul Franţei
Cancellara, primul
lider după ce a
câştigat prologul

Astăzi, „Marea Buclă” îşi încheie pre-
zenţa în Belgia, cu etapa Vise-Tournai

Elveţianul Fabian Cancellara (Radio-
Shack) a câştigat, sâmbătă, prologul Turu-
lui Franţei, un contratimp de 6,4 kilometri
desfăşurat la Liege, în Belgia. Cancellara a
înregistrat un timp mai bun cu şapte secun-
de decât britanicul Bradley Wiggins (locul
2) şi francezul Sylvain Chavanel (locul 3).
Elveţianul, campion olimpic en titre la con-
tratimp, a înregistrat o medie de 53,2 kilo-
metri pe oră pe parcursul din centrul oraşu-
lui Liege. Sportivul în vârstă de 31 de ani a
câştigat pentru a cincea oară contratimpul
de deschidere al Turului Franţei, el reuşind
să reediteze performanţa din 2004, când
Turul a început tot cu un contratimp la Lie-
ge, atunci elveţianul întrecându-l chiar pe
multiplul campion Lance Armstrong. Can-
cellara a suferit o accidentare în sezonul de
primăvară, a ratat obiectivele principale,
Turul Flandrei şi Paris-Roubaix, dar crede
că a revenit de două ori mai puternic. „M-
am gândit la familia mea, la copilul care ur-
mează să vină, la echipa care m-a ajutat în
momentele grele. Sunt mândru că am făcut
munca pe care toată lumea o aştepta de la
mine şi asta este foarte important, dar sunt
şi încrezător pentru restul Turului. Prologul
acesta e cel mai important din cariera mea”,
a explicat emoţionat cel supranumit „Spar-
tacus”. Ieri s-a disputat prima etapă, pe tra-
seul Liege-Seraing, de 198 de kilometri, în
timp ce astăzi „Le Tour” îşi va încheia pre-
zenţa în Belgia, cu o etapă întinsă pe 207
kilometri, între oraşele Vise şi Tournai, care
va fi transmisă în direct de Eurosport HD,
începând cu ora 15.00.

FRF nu negociează
cu Mititelu

Forul fotbalistic a dezminţit că îi va plăti vreun ban
patronului Ştiinţei pentru a renunţa la procese

lu. „Faţă de cele scrise în unele ziare,
Federaia Română de Fotbal face urmă-
toarele precizări: presupusul barter (8
milioane de euro, plus câţiva jucători)
propus, chipurile, de FRF domnului Adri-
an Mititelu nu reprezintă altceva decât o
minciună sfruntată. Nu a existat, nu exis-
tă şi nu va exista nicio negociere între
Federaţia Română de Fotbal şi persoana
menţionată mai sus. Se cunosc prea bine
punctul de vedere al preşedintelui FRF
şi hotărârile Adunării Generale a FRF din
14 mai. În rest, Înalta Curte de Casaţie

şi Justiţ ie se
va pronunţa”
se arată în co-
municatul FRF.
Fiind sigur că zile-
le lui Mircea Sandu la conducerea FRF
sunt numărate, Mititelu a şi făcut o pro-
punere pentru postul pe care îl conside-
ră deja vacant. Patronul Craiovei îl pro-
pune pe Constantin Anghelache, fost
conducător de club la Tricolorul Breaza
şi bun prieten al lui Mircea Lucescu.

„Tocmai l-am găsit pe înlocuitorul lui
Mircea Sandu. Nu mă aşteptam să
existe un astfel de om, care să aibă
curajul să se întoarcă împotriva siste-
mului. E cel mai bun, cunoaşte şi re-
gulamentele, stăpâneşte bine şi legile”
a spus Mititelu.

Mitică îi cere
1 milion de euro

Preşedintele Ligii Profesioniste de
Fotbal, Dumtiru Dragomir, l-a acţionat
în instanţă pe Adrian Mititelu, pe care
îl acuză de calomnie şi defăimare. Pa-
tronul Universităţii Craiova i-a atacat
virulent pe preşedintii LPF şi FRF după
dezafilierea clubului din Banie. Dupa
verdictul negativ dat de justiţie, Dumi-
tru Dragomir contraatacă, solicitând
despăgubiri de 1 milion de euro. „L-
am dat în judecată pe Mititelu. Să răs-
pundă pentru toate elucrubaţiile pe
care le-a debitat”, a declarat Dumitru
Dragomir.


