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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

- Cântecul  ă la, Popescule,
“Fet iţe dulci ca-n Bucureşti / În
toată lumea nu găseşti”, s-a schim-
bat; acum “Fetiţele din Bucureşti /
În toată lumea le găseşti”. externe / 11

Enache
“Mafiotul”,
condamnat
la 12 ani
de detenţie

Cu fiţuica la examen!
13 eliminaţi
la prima probă
scrisă a
bacalaureatului

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi al HG nr. 1223/2011 pentru aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţia Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din toamna
anului trecut, ANIF –RA Sucursala Dunăre Olt, care îşi desfăşura activitatea pe raza a cinci judeţe,
a devenit Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj. Filiale similare au luat fiinţă în toate celelalte patru
judeţe limitrofe. Prilej de reorganizare, de partaj al patromoniului, de
disponibilizări, mai ales că potrivit Ordonanţei de Urgenţă activitatea
fiecărei Filiale judeţene este condusă de un director, supravegheat de
un Consiliu, din care fac parte „specialişti recunoscuţi pe plan local în
domeniul îmbunătăţirilor funciare” neremuneraţi.

Mexic: Enrique
Pena Nieto
câştigă alegerile
prezidenţiale

Partidul Revoluţionar Instituţio-
nal (PRI), care a condus Mexicul
timp de 71 de ani (!), revine la pute-
re după 12 ani de opoziţie. Candida-
tul său, Enrique Pena Nieto, este
creditat cu cel puţin 37,93% din
voturi la alegerile prezidenţiale de
duminică, potrivit sondajelor efec-
tuate la ieşirea de la urne. Enrique
Pena Nieto are un avans de aproxi-
mativ 10 puncte procentuale faţă de
candidatul stângii, Andreas Manuel
Lopez Obrador. Principalele ziare şi
televiziuni mexicane au confirmat
tendinţa de severă înfrângere a par-
tidului de guvernământ...

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj:

anchetă
pag. 4 şi 5
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actualitate

$1 EURO ...........................4,4496 ............. 44496
1 lirã sterlinã..........................5,5213.......................55213

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 3 iulie - max: 32°C - min: 15°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5208........35208
1 g AUR (preþ în lei).......180,7188......1807188

Cursul pieþei valutare din 3 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Ministrul Justiþiei, Titus Corlãþean (foto), spune
cã va reflecta, zilele urmãtoare, dacã va face propu-
nerile de numiri în funcþii de conducere la DNA înain-
ta raportului de þarã al Comisiei Europene, întrucât, în
cazul unei reacþii negative la nivel prezidenþial, s-ar
induce ideea unui nou conflict. Ministrul a confir-
mat, totodatã, cã au fost prelungite, prin delegare, pe
un termen determinat, mandatele adjuncþilor ºefului
Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA), procurorii
Laura Oprean ºi Carmen Gâlcã. „Mandatele respecti-
ve au expirat în mod obiectiv ºi exista, teoretic, aceastã

posibilitate a prelungirii prin delegare a mandatelor
pe un termen determinat. Ministrul Justiþiei, care nu a
fost informat oficial, formal, în legãturã cu trecerea la
prelungirea delegaþiilor, deºi, dintr-un anumit punct
de vedere, putea sã fie predictibilã aceastã chestiu-
ne, poate face ºi mâine, ºi peste o sãptãmânã propu-
neri, poate sã facã propuneri care, dupã dezbaterea ºi
avizul CSM, sunt supuse confirmãrii sau infirmãrii de
cãtre preºedinte, care poate adopta decizii în dublu
sens”, a explicat Corlãþean.

Acesta a þinut, însã, sã sublinieze cã dacã pro-
punerea sa ar fi respinsã de pre-
ºedinte  „ar genera mai mult
efecte nefavorabile ºi ar putea
avea influenþã asupra raportu-
lui din iulie. Mai mult decât
atât, acel raport se leagã foarte
mult de o decizie pe care Ro-
mânia o aºteptã de mai bine de
un an - aderarea la spaþiul
Schengen”. Tocmai de aceea,
a explicat Corlãþean, vrea sã aº-
tepte ca lucrurile pe scena po-
liticã internã sã se mai calmeze
puþin. „Dacã intrãm într-un blo-
caj politic suplimentar, dacã in-
trãm într-o contradicþie supli-
mentarã, þara va pierde. Acesta
este motivul pentru care eu  (n.r.

- sâmbãtã, când au expirat mandatele celor doi ad-
juncþi ai DNA) nu am fãcut încã aceste propuneri.
Acesta este motivul pentru care aºtept totuºi ºi voi
reflecta în zilele urmãtoarea dacã voi face aceste
propuneri înainte de raportul de þarã sau dupã. Eu,
ca ministru al Justiþiei, sunt obligat sã þin cont de
interesul societãþii româneºti, de interesul Româ-
niei, dar ºi de interesul, în egalã mãsurã, ca cei care
vor conduce aceste instituþii importante - DNA, Par-
chetul General - sã corespundã unor aºteptãri uria-
ºe ale cetãþenilor legate de independenþã, integrita-
te ºi imparþialitate în ceea ce fac”, a spus ministrul.

Acesta a explicat cã raportul pe justiþie va avea o
influenþã decisivã asupra poziþiei unui stat membru
în UE care a blocat pânã acum aderarea României la
spaþiul Schengen. „Este o decizie la care s-a muncit
ºi muncim ºi noi, noul Guvern, foarte mult. Asta
este explicaþia pentru care contextul este extrem de
complicat, extrem de delicat ºi în care, ca ministru al
Justiþiei, încerc sã gestionez cu înþelepciune niºte
interese superioare ale României ºi în care încerc sã
evit sã introducem justiþia în bãtãlia politicã, chiar
dacã alþii au interesul - ºi o spun - au interesul sã
introducã justiþia în bãtãlia politicã ºi se întâmplã în
clipa de faþã”, a mai spus Corlãþean.

În cursul zilei de sâmbãtã, procurorul general, Lau-
ra Codruþa Kovesi, a prelungit mandatele adjuncþilor
ºefului DNA - Carmen Gâlcã ºi Laura Oprean – precum
ºi mandatul lui Doru Þuluº, ºeful Secþiei a II-a a DNA.
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Videanu, preºedinte
interimar al PDL Bucureºti

Fostul primar al Capitalei,
Adriean Videanu, a fost desemnat,
ieri, preºedinte interimar al
organizaþiei PDL Bucureºti.
Videanu a fost desemnat ºi
preºedinte al Comisiei de strategii
a partidului. Anunþul a fost fãcut
de prim-vicepreºedintele  Cezar
Preda, dupã prima ºedinþã
formalã a noii conduceri a
partidului. Elena Udrea a anun-
þat, în 12 iunie, cã demisioneazã
din funcþia de preºedintele al
organizaþiei PDL Bucureºti, ca
urmare a rezultatelor slabe
obþinute la alegerile locale.
Ponta îi propune lui Bãsescu
sã-ºi dea amândoi demisia

Premierul Victor Ponta propune
ca atât el, cât ºi preºedintele
Traian Bãsescu, sã demisioneze,
pentru a declanºa alegeri parla-
mentare ºi prezidenþiale anticipate,
spunând cã sperã cã ºeful statului
va fi de acord cu aceastã variantã.
„Acest moment de blocaj nu poate
fi soluþionat, pânã la urmã, nici de
Parlament, nici de Curtea Consti-
tutþionalã, ci doar de cei care au
cu adevãrat dreptul, ºi anume de
cetãþeni. Pânã la urmã sã spunã ei:
îl vrem pe Traian Bãsescu sau îl
vrem pe Victor Ponta cu Crin
Antonescu. (...) Eu aº face o altã
propunere pentru preºedintele
Bãsescu: dacã demisionãm
amândoi ºi mergem la oameni, ei
pot sã decidã. Însã preºedintele stã
ascuns acolo la Cotroceni ºi zice:
nu, întâi sã vã daþi voi toþi demisia,
eu nu plec niciodatã! În mod onest
ºi sincer, putem sã aveam o
asemenea soluþie, a întoarcerii la
oameni: pleacã ºi primul-ministru,
dupã care oamenii decid prin vot”,
a spus Ponta, la Antena 3. Dacã
preºedintele nu acceptã varianta
demisiei, premierul a declarat cã
va solicita Parlamentului ca,
„încet-încet, sã rezolve” toate
problemele dintre Guvern ºi
Preºedinþie.

Decizia „de neînþeles” a Curþii Con-
stituþionale a României (CCR) în ca-
zul legii uninominalului, generatã de
„îngustimea de minte” a PDL, va con-
duce la situaþia în care principalul
partid de opoziþie al unui Guvern USL
va fi Partidul Poporului-Dan Diaco-
nescu (PP-DD), susþine liderul USL,
premierul Victor Ponta. El a precizat
duminicã seara, la Antena 3, cã va în-
cerca sã discute cu noul preºedinte al
PDL, Vasile Blaga, despre aceastã pro-
blemã, în speranþa cã acesta va fi mai
„deschis la minte” decât predecesorul
sãu. „Curtea Constituþionalã a decis

Premierul se teme cã principalul
partid de opoziþie va fi PP-DD

Biroul Permanent al Senatului
a aprobat ieri, la solicitarea USL,
ca sesiunea extraordinarã a
acestui for sã se desfãºoare
astãzi, de la ora 16,00, a anunþat
Ioan Chelaru, vicepreºedinte al
acestei Camere. Potrivit acestu-
ia, Senatul va dezbate astãzi
aproximativ 22 de proiecte de
lege rãmase nesoluþionate.
Totodatã, Chelaru a precizat cã
dacã pânã la ora 16,00 motivarea
CCR cu privire la Legea unino-
minalului va fi publicatã în
Monitorul Oficial, atunci ºi

Parlamentarii, chemaþi astãzi la
muncã, în sesiune extraordinarã

acest punct va fi inclus pe
ordinea de zi a ºedinþei. Dacã
nu, va fi nevoie de încã o
sesiune extraordinarã.

Tot astãzi, dar începând cu
ora 10, va fi ºi sesiune extraordi-
narã a Camerelor reunite ale
Parlamentului, pentru raportul
premierului Victor Ponta referitor
la Consiliul European din 28-29
iunie ºi pentru desemnarea
conducerilor radiolului ºi
televiziunii publice, dupã cum a
anunþat preºedintele Camerei
Deputaþilor, Roberta Anastase.

(...) cã nu avem voie sã ne alegem par-
lamentarii prin vot uninominal, deºi îi
alegem pe primari prin vot uninominal,
îi alegem pe preºedinþii de consilii ju-
deþene ºi deºi Traian Bãsescu a fãcut
un referendum în acest sens. (...) O
prostie mai mare decât ce a fãcut PDL
contestând uninominalul nu cred cã
existã”, a spus Ponta. CCR a stabilit,
miercuri, cã legea uninominalului pur
– care prevede cã senatorii ºi deputa-
þii vor fi aleºi într-un singur tur, iar câº-
tigãtor va fi declarat cel care se situea-
zã pe primul loc într-un colegiu - este
neconstituþionalã.

Ministrul interimar al Educaþiei,
Liviu Pop (foto), a declarat ieri, în faþa
sediului ANI (n.r. - unde venise în
legãturã cu verificarea pe care au de-
marat-o inspectorii de integritate la
adresa sa, pentru conflict de intere-
se), cã dacã tot sunt verificate CV-
urile politicienilor, poate ºi masterul
dat în Norvegia de preºedintele Tra-
ian Bãsescu ar trebui verificat, dând
de înþeles cã ºi ºeful statului ar fi pla-
giat. „Îmi pun ºi eu întrebãri, dacã e
sã dãm explicaþii...”, a spus Pop. La
scurt timp de la aceastã declaraþie,
preºedintele Traian Bãsescu a infir-
mat, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã la Palatul Cotroceni, cã ar fi fãcut
cursuri de masterat. „Am înþeles cã
un domn ministru spune cã am ab-
solvit un masterat ºi cã l-aº fi plagiat.
Niciodatã nu am fãcut cursuri de
masterat. Nu sunt nici doctor, nici
dottore. Singurul lucru care se aflã
trecut în CV-ul meu la studii e legat
de absolvirea Institutului „Mircea Cel
Bãtrîn”, secþia Comercialã. ªi cã în
1995 am absolvit cursurile avansate

la Academia Norvegianã, ca bursier
al statului norvegian (...) Au fost cur-
suri pentru medium-management. (...)
Nu mi-a dat nimeni nici o diplomã de
master ºi n-am scris aºa ceva în CV-
ul meu, cu atât mai puþin o diplomã
de doctor sau dottore în Catania (...)
Studiile nu s-au finalizat cu nici o lu-
crare de masterat sau doctorat  (...)
Eu nu am nevoie nici de masterate
false, nici de doctorate false, ca sã
fiu profesional împlinit. (...) Îi invit pe
cei cu doctorate ºi masterate false sã
renunþe la politicã. (...)”.

Acest rãzboi al declaraþiilor a ve-
nit la doar câteva ore dupã ce preºe-
dintele Traian Bãsescu i-a cerut Eca-
terinei Andronescu, desemnatã de
PSD pentru portofoliul Educaþiei, sã
depunã, la Cabinetul Prim-Ministru-
lui, „o declaraþie pe proprie rãspun-
dere prin care sã asigure cã nu este
implicatã în acþiuni de plagiat în pro-
pria lucrare de doctorat ºi în lucrãrile
ºtiinþifice ºi în doctoratele pe care le-
a coordonat”. Solicitarea a fost fãcu-
tã publicã chiar de Administraþia pre-

zidenþialã, într-un comunicat remis
ieri presei, în care anunþa cã ceremo-
nia de depunere a jurãmântului de
învestiturã de cãtre Andronescu era
programatã ieri, la ora 18:00, la Pala-
tul Cotroceni. Tot acelaºi comunicat
menþiona cã Traian Basescu consi-
derã cã „ar fi util ca doamna Ecateri-
na Andronescu sã asigure cã nu se
aflã în stare de incompatibilitate”.
Curtea de Apel Bucureºti a declarat-
o incompatibilã pe Ecaterina Andro-

nescu în primãvara acestui an, dupã
o sesizare depusã de ANI, care îi im-
putã faptul cã a deþinut, simultan,
funcþiile de ministru al Educaþiei, de
rector al Universitãþii Politehnice din
Bucureºti ºi de vicepreºedinte PSD.
Potrivit noii legi a Educaþiei, nu pot fi
rectori persoane care ocupã o dem-
nitate publicã sau funcþii de condu-
cere înte-un partid politic. Andrones-
cu a contestat decizia instanþei, iar în
prezent aºteaptã decizia ÎCCJ.

Ministrul Pop sugereazã cã Bãsescu are masterat luat în Norvegia, acesta neagã
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Instituþia Prefectului Judeþu-
lui Dolj a dispus, ca urmare a
atenþionãrii cod galben de cani-
culã, mai multe mãsuri specifice
la nivelul instituþiilor abilitate sã
supravegheze bunul mers al lu-
crurilor în astfel de situaþii. În
avertizarea meteorologicã emi-
sã de Administraþia Naþionalã de
Meteorologie în data de 29 iunie
a.c. specialiºtii au atras atenþia
cã ºi dupã cele trei zile încinse,
în judeþul Dolj vremea cãlduroa-
sã va persista, iar în cursul dupã-
amiezelor va fi canicularã, cu
temperaturi maxime de 35-37 de
grade Celsius. Totodatã, indice-
le de confort termic temperatu-
rã-umezealã va atinge ºi depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi.

Craiova: patru puncte
de prim ajutor

Potrivit biroului de presã, In-
stituþia Prefectului judeþului Dolj
a impus, de urgenþã, activarea
Comitetului Operativ pentru Si-
tuaþii de Urgenþã ºi a instituit ser-
viciul de permanenþã. Totodatã,
în Craiova au fost reactivate
punctele de prim-ajutor, care se
aflã sediul Prefecturii Dolj, la se-
diul “Palace” al Primãriei Craio-
va, în Piaþa Centralã ºi la sediul
Serviciului de Asistenþa Socialã
din cartierul Lãpuº. De altfel,
populaþia a fost avertizatã ºi in-
formatã cu privire la mãsurile ce
trebuie luate în astfel de situaþii,
precum evitarea expunerii la soa-
re, consumul de lichide sau pro-
tejarea de razele soarelui.

Angajaþii au “normã”
de temperaturã

Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã “Oltenia” este în
gardã ºi monitorizeazã în perma-
nenþã zonele cu risc de incen-
diu, cu atât mai mult în zilele
foarte cãlduroare, în condiþiile în
care incendiile de vegetaþie sunt
oricum la ordinea zilei. Pe de
altã parte, responsabilii din ca-
drul Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj ºi-au intensificat
controalele în rândurile angaja-
torilor ai cãror salariaþi lucreazã
în aer liber sau în spaþii expuse
temperaturilor ridicate. “Anga-
jaþii trebuie sã beneficieze, con-
form legii, de anumite mãsuri de
protecþie în aceste zile cu tem-
peraturi caniculare. În consecin-
þã, le reamintim cã, în situaþia în

care se înregistreazã tempera-
turi de peste 37 de grade sau de-
pãºirea pragului termic de con-
fort de 80 unitãþi, sunt obligaþi
sã asigure condiþiile minime pen-
tru menþinerea stãrii de sãnãta-
te a salariaþilor care lucreazã în
aer liber, fie cã este vorba de-
spre reducerea programului de
lucru sau a intensitãþii activitã-
þilor fizice, prin alternarea pe-
rioadelor de lucru cu perioadele
de repaus în locuri umbrite, fie
asigurarea ventilaþiei la locurile
de muncã, acolo unde este po-
sibil”, precizeazã inspectorul-ºef
al ITM Dolj, Cãtãlin Mohora. În
cazul în care angajatorii nu pot asi-

gura condiþiile de mai sus, aceº-
tia vor stabili, de comun acord cu
reprezentanþii sindicatelor sau cu
reprezentanþii aleºi ai salariaþilor,
în cazul în care se impune, redu-
cerea duratei zilei de lucru, între-
ruperea colectivã a lucrului, po-
trivit prevederilor legale, sau eºa-
lonarea pe douã perioade a zilei
de lucru, respectiv pânã la ora
11.00 ºi dupã ora 17.00.

Evitaþi scãldatul în locurile
neamenajate!

De asemenea, unitãþile de ali-
mentaþie publicã se aflã îndeo-
sebi în atenþia organelor abilitate
sã verifice depozitarea, prelucra-
rea ºi comercializarea produse-
lor alimentare, care se altereazã
rapid din cauza cãldurii. Astfel,
Comisariatul pentru Protecþia
Consumatorilor Dolj ºi Inspecþia
Sanitarã de Stat ºi-au intensifi-
cat controalele în unitãþile din
domeniul alimentar.

Totodatã, în ºcolile în care se
desfãºoarã examene au fost lua-
te mãsurile necesare pentru pro-
tejarea elevilor ºi sunt asigurate
surse cu apã potabilã ºi ventila-
þie. În judeþ se face inventarie-
rea surselor de apã la primãrii ºi
se supravegheazã calitatea apei.

 Nu în ultimul rând, trebuie
reamintit avertismentul Adminis-
traþiei Bazinale “Jiu”, potrivit
cãruia scãldatul în locurile nea-
menajate este strict interzis, din
cauza pericolului de înec sau al
îmbolnãvirilor.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Patru puncte de prim ajutor au fost
reactivate de Prefectura Dolj în Cra-
iova, ca urmare a temperaturilor ri-
dicate din ultimele zile, precum ºi a
celor prognozate pentru urmãtorul

interval de timp de meteorologi. In-
stituþii precum Protecþia Consumato-
rilor, Inspecþia Sanitarã ºi Inspecto-
ratul de Muncã deruleazã controale
intense în aceste perioade.

Canicula scoate inspectorii pe terenCanicula scoate inspectorii pe terenCanicula scoate inspectorii pe terenCanicula scoate inspectorii pe terenCanicula scoate inspectorii pe teren

Primãria Craiova de-
conteazã o sumã de pes-
te 7 miliarde de lei de la
bugetul  local  pentru
cheltuielile de organizare
a alegerilor locale din
aceastã lunã. În proiec-
tul de hotãrâre privind
rectificarea bugetului,
care urmeazã sã fie vo-
tat de consilierii munici-
pali în aceastã sãptãmâ-
nã, se aratã cã aceste
costuri trebuie sã fie plã-
tite de municipalitate,
conform legii. Conform
raportului ,  în aceastã

sumã intrã indemnizaþiile membrilor birourilor electorale de
circumscripþie, ale membrilor birourilor electorale ale secþii-
lor de votare, ale informaticienilor ºi personalului tehnic au-
xiliar care participã la realizarea operaþiunilor legate de des-
fãºurarea alegerilor. De asemenea, autoritãþile mai trebuie sã
achite confecþionarea ºtampilelor, imprimarea buletinelor de
vot, transportul, ambalarea ºi distribuirea materialelor, do-
cumentelor ºi a tipizatelor prevãzute de lege.

7 miliarde lei, costul
alegerilor locale în Craiova

Începând de ieri dimi-
neaþã, a fost reluatã cir-
culaþia pe strada “Ama-
radia”. La sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, repre-
zentanþii  firmei Delta
ACM Bucureºti au pro-
mis primarului Lia Olgu-
þa Vasilescu cã vor ter-
mina lucrarea într-un
timp scurt astfel încât
tronsonul sã fie redat
traficului în cursul aces-
tei dimineþi. Execuþia a
fost terminatã mai devre-
me cu o zi, maºinile re-
luându-ºi mersul obiºnuit
pe strada Amaradia încã

de ieri. Potrivit autoritãþilor, în urmãtoarele zile va fi redat
circulaþiei ºi tronsonul aflat în lucru de pe strada “Brestei”.

Strada “Amaradia”,
redatã circulaþiei

Primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, s-a în-
tâlnit, ieri dimineaþã, cu
reprezentanþi ai firmelor
care desfãºoarã acþiuni
de transport în Dolj, dar
care au punct de plecare
din Craiova. Transporta-
torii au cerut autoritãþi-
lor sã amenajeze staþii ºi
sã decongestioneze tra-
ficul din zona Autogãrii.
ªoferii au solicitat, de
asemenea, ca municipa-
litatea sã ia mãsuri ºi în
privinþa toaletelor ecolo-

gice care lipsesc din zonã. Surse din cadrul Primãriei Craio-
va spuneau ieri cã acesta este însã doar un pas minor ºi cã
vor urma ºi alte tratative cu un operator de transport local.

Primãria Craiova, la tratative
cu transportatorii

Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE
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Uite directorul,
nu  e directorul,
ba e... directorul

Începând c u data de 1 iulie
2010 până la 23 dec embrie 2011,
doamna Veta Păsculescu a deţi-
nut funcţia de director regional la
ANIF-RA Suc ursala Dunăre Olt.
De la sfârşitul anului trecut până
în prezent deţine func ţia de direc-
tor de Filială. O deţine. .. cu apro-
ximaţie. Prin Decizia 502/31 mai
a.c.  a Agenţiei Naţionale de Îm-
bunătăţiri Funciare era înştiinţată
că a fost eliberată din funcţia de
director, ş i încadrată pe postul de
Consilier I,  la Serviciul Tehnic,
Inves tiţii, Achiziţii,  Contracte a
Filialei Dolj de Îmbunătăţiri Fun-
ciare. Prin Decizia 503/31 mai a.c.
a ANIF, Nicolae Ciobanu, şef de
Serviciu în cadrul Filialei Dolj de
Îmbunătăţiri Func iare, era desem-
nat să exercite temporar atribuţii-
le funcţiei de director până la ocu-
parea prin conc urs a acesteia,
potrivit procedurii stabilite de lege.
Prin Decizia 505/1 iunie 2012 a
ANIF, Nicolae Ciobanu era înştiin-
ţat că va exercita atribuţiile de di-
rector de Filială, doar pe perioa-
da cât titulara postului se află
în concediu medical. Începând
cu 1 iulie a.c. deciziile ANIF 502/
31 mai a.c. şi 503/31 mai a.c. erau
anulate. Între timp Veta Păscules-
cu s -a reîntors la serviciu fără a
avea vreo certitudine că va rămâ-
ne multă vreme pe post, chiar în
situaţia organizării unui conc urs.
Postul este vânat de Viorel Ţîrei,
fost inspector şef la UA Dolj, şi
restructurat în toamnă, lăsând în

Filiala de Îmbunătăţiri

MARIN TURCITU

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de orga-
nizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi al HG nr.
1223/2011 pentru aprobarea regulamentului de orga-
nizare şi funcţionare a Agenţia Naţionale de Îmbunătă-
ţiri Funciare din toamna anului trecut, ANIF –RA Su-
cursala Dunăre Olt, care îşi desfăşura activitatea pe raza
a cinci judeţe, a devenit Filiala de Îmbunătăţiri Funcia-
re Dolj. Filiale similare au luat fiinţă în toate celelalte
patru judeţe limitrofe. Prilej de reorganizare, de partaj
al patromoniului, de disponibilizări, mai ales că potri-
vit Ordonanţei de Urgenţă activitatea fiecărei Filiale
judeţene este condusă de un director, supravegheat de
un Consiliu, din care fac parte „specialişti recunoscuţi
pe plan local în domeniul îmbunătăţi rilor funciare”
neremuneraţi. Competenţele Filialei Dolj de Îmbună-
tăţiri Funciare, aşa cum sunt stipulate în HG 1223/14
decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţioanre a Agenţia Naţionale de Îmbu-
nătăţiri Funciare rămân în general aceleaşi şi sunt enu-

urma sa un dezas tru probat de
controalele de dată recentă.

Scandaluri
necurmate

Încă de la instalarea pe postul
de director regional la ANIF –RA
Sucursa Dunăre Olt, Veta Păscu-
lescu s-a văzut confruntată cu
fronda angajaţilor cu ştate vechi de
serviciu, mai ales că se ştia că be-
neficiază de tutela directorului ge-
neral Popa Cornel cu care era co-
legă de partid. Apoi faptul că deţi-
nuse funcţia de preşedinte la OUAI
Dăbuleni, pasată soţului său, n-a
avantajat-o, încât  conducerea en-
tităţii care mai cuprindea pe Florin
Gorgoneţu, director economic şi
Viorel Ţîrei, inspector şef la UA
Dolj, s-a trezit blocată financiar,
mai degrabă asfixiată de facturile
la energia electrică la CEZ Oltenia,
prin penalităţile rostogolite. Cât pri-
veşte tandemul Gorgoneţu – Ţîrei,
acesta s-a ţinut de trăsnăi: între al-
tele a vândut în 2009 către SC El-
veţianul Trading SRL Strehaia la
preţ de fier vechi, apoximativ 80
de metri liniari de ţeavă cu diame-
trul 1200 mm, în c antitate de
32.300 kg fără a se respecta pre-
vederile legale. Nu e singura faptă
ilicită. Angajările privilegiate, dar şi
schimbarea locurilor de muncă,
ignorându-se organigrama, au ge-
nerat frustrări.

Decontări false...
de apă

În anul 2011, Suc ursala Du-
năre Olt a avut c uprins în pro-
gramul de investiţii obiectivul

„Consolidare dig Duvalmu din
incinta Ciupe rceni – Desa, ju-
de ţul Dolj”. Lucrarea a fos t în-
credinţată de ANIF-RA Bucureşti,
în urma evaluării ofertelor  depu-
se,  către SC Clif Constanţa şi SC
Petro-Construc t SRL Zalău cu
care s-a încheiat contractul de lu-
crări nr. 1102009/11.02.2011 pen-
tru suma de 2.913.567,93 lei cu
TVA. Din verif ic area legalităţii
plăţilor, reprezentând c ontrava-
loarea luc rărilor  exec utate la
ac est obiectiv, a rezultat că s -a
plătit în plus suma de 10.239,18
lei, reprezentând c ontravaloarea
apei utilizată pentru s tropirea
stratului de pământ,  înc asată ne-
cuvenit da la ANIF-RA Bucureşti.
Prin c aietul de sarcini era prevă-
zută aceas tă lucrare,  premergă-
toare compactării s traturilor de
pământ c u autocisterna de 5-8
tone. Apa nec esară udării a fost
luată din Dunăre,  care se găseş te
la circa 0,5 km de dig. Conform
facturilor nr. 453/27 iunie 2011,
nr. 440/26 iulie 2011, nr. 449/28
septembrie 2011, 551/29 noiem-
brie 2011,  ANIF –RA Bucureşti a
achitat către SC Clif  SA Cons tan-
ţa suma de 8.226,50 lei, repre-
ze ntân d c ontr ava loa rea de
14.984, 86 mc  apă utilizată pen-
tru c ompactarea s traturilor  de
pământ. Pentru c antitatea de apă
luată din Dunăre utilizatorul SC
Clif SA Constanţa trebuia să so-
licite la Adminis traţia Naţionala
„Apele Române” abonamentul de
utilizare.  Ori cu adresa nr.  1592/
7 februarie a.c. Administraţia Ba-
zinelor de Apă Jiu menţiona că
anul trecut SC Clif SA Constanţa
nu a solic itat emiterea unei auto-
rizaţii ş i nici nu a ac hitat c ontra-
valoarea apei consumate. Cu alte
cuvinte deşi SC Clif SA Constan-
ţa nu a efectuat cheltuieli cu apa
consumată, prin s ituaţiile de lu-
crări,  a încasat de la ANIF –RA
Bucureşti, nejustificat suma de
10.239,18 lei.  Inspectorul şef,
Viorel Ţîrei,  spunea în justific ă-
rile formulate că „luc rările au fost
recepţionate de dirigintele de şan-
tier Iuliu Răţoi” şi că s-a plătit
preţul din oferta oficială.

„Împroprietăriri”
de tip nou

În perioada 1 octombrie 2010-
31 noiembrie 2011 ANIF Sucur-
sala Dunăre Olt a înregistrat ie-
şiri de mijloace fixe către orga-
nizaţiile utilizatorilor de apă pen-
tru ir igaţii sau federaţii c u ac e-

la ş i p rof il,  în v alo are de
68.428.982,50 lei, din care în
anul 2010 – 1.090.075,55 lei, iar
anul trec ut -  67.172.121,43 lei.
Diminuarea patrimoniului, pe baza
unor protoc oale înc heiate pe o
perioadă de 49 de ani (Federaţia
de organizaţii a utilizatorilor de
apă pentru irigaţii Calafat-Băileşti
ş i,  respectiv Cetate – Galicea
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Funciare Dolj:

merate la art. 12 din respectivul act normativ. Unele
dintre ele au importanţă covârşitoare ca de pildă: „în-
tocmirea şi transmiterea unităţii centrale pentru apro-
bare a planurilor anuale de exploatare, întreţinere şi
reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de-
clarate de utilitate publică”; „întocmirea anuală a in-
ventarului de amenajări irigaţii, evidenţierea distinctă
a celor funcţionale”; „asigurarea pazei şi protecţiei in-
frastructiurii de îmbunătăţiri funciare, din cadrul ame-
najărilor de acest fel pe care le gestionează, exploatea-
ză, întreţin şi repară”; „desfăşurarea de acţiuni de pre-
venire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri fun-
ciare faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţi-
lor naţionale, fenomenelor meteorologice periculoase
şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice”. Într-un
asemenea context reorganizarea prin care trece actuala
Filială de Îmbunătăţiri Funciare Dolj, nu uşor de în-
făptuit, presupune, între alte, o conducere stabilă, pro-
fesionistă, aptă de gestionarea operaţiilor de partajare
a patrimoniului şi de executarea acţiunilor curente.

Mare),  s-a făcut prin încălcarea
legislaţiei în vigoare, respectiv
Legea 213/1998 ac tualizată pri-
vind proprietatea public ă şi regi-
mul juridic al ac esteia.  Mai exact
trecerea din domeniul public în
domeniul privat se face printr-o
hotărâre a Guvernului. Ori chiar
dacă se legitima aşa ceva trebu-
iau parcurse etapele prevăzute de
lege.

Diguri
consolidate,
diguri
nerecepţionate

La obiectivul de investiţii „Con-
solidare dig de compartimenta-
re a incintelor îndiguite Bechet-
Dăbule ni ş i Dăbule ni-Potelu
Corabia”, din analiza situaţiilor de
lucrări înregistrate în evidenţa con-
tabilă reiese faptul că o pondere
importantă au deţinut-o „anroca-
mentele piatră brută” şi transpor-
tul rutie al materialelor efectuat de
SC Petro-Construct SRL Zalău. În
privinţa documentelor privind jus-
tificarea transportului c uprins în
situaţiile de lucrări au fost prezen-
tate centralizatoare pentru livrarea
de marfă pe ruta Bechet – Dăbu-
leni şi Dăbuleni – Potelu Corabia,
rezultând că întreaga cantitate de
piatră brută a fost adusă cu patru
mijloac e de transport. Care au
efectuat fiecare câte două curse pe
zi, a câte 400 km dus – întors, ceea
ce înseamnă că fiecare mijloc de
transport a efectuat 800 km pe zi.
Ori efectuarea a două curse (par-
curgerea a celor 800 km pe zi, in-
clusiv operaţiunile de încărcare –
descărcare a mărfii) nu puteau fi
realizate în cele 10 ore de muncă
dintr-o zi.  Clarificarea realităţii li-
vrărilor şi transportului de piatră
pentru consolidarea digului în in-
cintele îndiguite Bechet - Dăbuleni
şi Dăbuleni – Potelu a rămas în
coadă de peşte cum se spune. Ca

să nu mai vorbim de recepţia luc-
rprilor. Şi e vorba de diguri!

Staţie
de pompare care
nu pompează

În anul 2011, pentru exec u-
tarea obiectivului de investiţii
„Reabilitarea staţie de pompare
SPA 1 Nedeia-Unitate Plutitoare

nr. 1 din c adrul Amenajării Ne-
deia-Măc eşu judeţul Dolj” s-a
încheiat c ontrac tul de achiziţii
nr. 11.01.005/31 ianuarie 2011
între ANIF-RA Bucureşti ş i SC
Argif SA Piteş ti pentru efec tua-
rea lucrărilor  de 10.259.500 lei
la c are se adaugă TVA. Pentru
anul 2011,  valoarea luc rărilor
contractate a fost de 2.894.000
lei,  din care 560.129 lei TVA,  iar
cons tructorul a întoc mit s ituaţii
de plată ş i facturi în sumă de
2.611.997,73 lei,  f iind efectuate
plăţi în valoare de 2.395.198,17
lei.  Din analiza datelor  a rezultat
că o pondere importantă o deţi-

ne articolul de deviz 006,  în re-
alitate ac eastă diferenţă repre-
zentând contravaloarea „ţeavă
DN 1400”.  Dintr-o notă de con-
statare a Gărzii Financiare Bo-
toşani,  c are a efec tuat controale
de spec ialitate la SC Elec troalfa
International Botoşani şi SC Alfa
Development SRL Botoşani, a
rezultat că ţeava DN 1400 nu a
fost livrată c a material, ci a fost
inclusă în situaţia de lucrări în-
tocmită de SC Alfa Development
SRL Botoşani şi facturată c ătre
SC Argif SA Piteş ti. Mai clar:
contractul pentru exec uţia ob-
iectivului de investiţii „Reabili-
tarea staţie de pompare SPA 1
Nedeia-Unitate Plutitoare nr.  1
din cadrul Amenajării Nedeia-
Măceşu judeţul Dolj”, încheiat
cu SC Argif , a fos t subcontrac-
tat firmei SC Alfa Development
SRL Botoşani,  fără c a aceas tă
firmă să fie nominalizată la de-
punerea ofertei sau înc heierea
contrac tului. Fireş te că pe f ir  a
intrat poliţia ş i… Dumnezeu cu
mila.  Starea tehnic ă a staţiilor de
pompare este deplorabilă. Majo-
ritatea SPP-urilor  sunt devasta-
te, dezafectate ş i nefuncţionale.
Cine e de vină de ac eastă s tare
de fapt este greu de spus,  dar
ceea ce se ş tie c u exactitate es te
că în toiul unei veri c aniculare
sistemele de irigaţie din judeţul
Dolj nu pompează apă pe c ana-
le. Se poate vorbi chiar de un
dezastru şi asta datorită faptului
că pe nimeni n-a interesat, de-a
lungul timpului,  c e se întâmplă
la ANIF RA – Suc ursala Dună-
re-Olt, UA Dolj şi, mai nou,  Fi-

liala Dolj de Îmbunătăţiri Funcia-
re. Mai trebuie aduse în disc uţie
programele de reabilitare,  de dată
recentă, prin care sume impor-
tante de bani public i, de fapt fon-
duri europene au fos t înghiţite
de c eea c e se vede în imaginile
alăturate. Vezi foto.  Oamenii cu
experienţă,  spec ialiş tii autentic i,
au părăsit unitatea, autoritatea
conduc erii s -a dizolvat şi, aşa
cum arătam la început, nimeni
nu cunoaşte cu exactitate nume-
le c elor aflaţi în fruntea unităţii
şi nic i aceştia nu ştiu c ât va mai
sta pe sc aune.  Eroarea c ea mare
s-a produs  în momentul c are
factorul politic  a inc ălec at ş i
îmbunătăţir ile funciare.

Semnalul cotidianului nostru
es te unul cât se poate de serios.
În urma inundaţiilor  produse în
2006, în regim de urgenţă a fost
adoptată HG 1449/2006, pentru
închiderea breşelor, reabilitarea
infras truc turii de îmbunătăţir i
func iare pentru incintele: Ghi-
dic i-Ras t-Bistreţ; Bis treţ-Nedeia-
J iu,  Bec het-Dăbuleni; Dpăbu-
leni-Potelu,  aprobându-se fon-
duri băneş ti pentru începerea
luc rărilor. A fost adoptată HG
506/2007 pentru obiectivul de
inves tiţii „Consolidare dig de
apărare de la Dunăre, înc hidere
breşe, reabilitarea infras tructu-
ră de îmbunătăţir i funciare afec-
tae de inundaţii”.  Finaţarea s -a
făcut de la bugetul de s ta în bu-
getul MADR. Ceea ce a rezultat
se vede c u ochiul liber, f iindcă
nimeni nu acordă vreo importan-
ţă minimă unor luc rări cu valoa-
re s trategic ă.
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Reamintim cã, la jumãtatea lu-
nii septembrie 2010, poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã cra-
ioveni demarau o acþiune de mare
amploare în mai multe localitãþi din
judeþul Olt, pentru destructurarea
unei grupãri de cãmãtari foarte vio-
lenþi, coordonatã de Constantin
Enache zis „Mafiotul”, din comu-
na olteanã Brebeni. Dupã cum pre-
cizau anchetatorii la momentul res-
pectiv, ca urmare a dobânzilor
foarte mari percepute, care ajun-
geau în unele cazuri ºi pânã la
300%, membrii grupãrii ºi-au de-
posedat victimele prin ºantaj, ame-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în noap-
tea de duminicã spre luni, în jurul orei 01.00,
o craioveancã a sunat pe 112 anunþând cã
vãzuse douã persoane care încearcã sã fure
bunuri din autoturismele aflate în parcarea din
spatele blocului A 15 de pe „Calea Bucureºti”,
din Craiova. La locaþia indicatã de femeie a
fost trimis un echipaj al Secþiei 3 Poliþie, oa-
menii legii observând în zona respectivã, mai
exact pe strada „Emanoil Chinezu”, un auto-
turism Rover, înmatriculat în Bulgaria, la vo-
lanul cãruia era un tânãr, în timp ce foarte
aproape de el alþi doi „lucrau”, forþând capo-
ta unei Dacii. La apariþia Loganului Poliþiei

Un tânãr în vârstã de 15 ani, din Craiova,
a sunat, duminicã dupã-amiaza, pe numãrul
de urgenþã 112 reclamând faptul cã, în timp
ce se afla în pãrculeþul de lângã biserica „Sf.
Dumitru”, din municipiu, a fost acostat de o
persoanã necunoscutã, un tânãr, care l-a
ameninþat, l-a îmbrâncit ºi i-a luat un telefon
mobil ºi un I-pod. Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova
care au preluat cercetãrile au discutat cu tâ-
nãrul pãgubit, iar cu ajutorul descrierii fãcute
de acesta ºi în urma activitãþilor specifice
desfãºurate s-a reuºit identificarea autorului,
respectiv Ionuþ S., de 16 ani, din comuna
Vînjuleþ, judeþul Mehedinþi, cu domiciliul în
Craiova. „Echipa operativã constituitã la ni-
velul Secþiei 1 l-a prins ºi condus la sediul
poliþiei pe suspect, în cauzã fiind întocmit
dosar de cercetare penalã pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie. În baza probatoriului
administrat s-a dispus începerea urmãririi
penale împotriva tânãrului, mãsurã confirmatã
de procurori, învinuitul fiind reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore”,
ne-a declarat agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã, autorul tâlhãriei, care are
antecedente, fiind condamnat cu suspendare
pentru furt, a fost prezentat magistraþilor Ju-
decãtoriei Craiova cu propunere de arestare
preventivã, instanþa dispunând arestarea pre-
ventivã a acestuia pe o perioadã de 19 zile.

Constantin Enache zis Mafiotul, din
judeþul Olt, arestat în septembrie
2010 împreunã cu mai mulþi membri
ai grupãrii infracþionale pe care o con-
ducea ºi care era specializatã în cã-
mãtãrie, în urma unei acþiuni de am-
ploare a poliþiºtilor BCCO Craiova sub
coordonarea procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, a fost con-

damnat, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, de judecãtorii de la Tribunalul
Olt, la 12 ani de închisoare. Cei doi
poliþiºti de la IPJ Olt, împreunã cu jan-
darmul de la IJJ Olt trimiºi în judeca-
tã în acest dosar au fost achitaþi de
instanþã. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel, care se va
judeca la Curtea de Apel Craiova.

ninþãri ºi chiar violenþe, de bunuri-
le mobile ºi imobile pe care le deþi-
neau, obþinând în acest fel venituri
ilicite de peste un milion de euro.
Mai mult, potrivit procurorilor DII-
COT, „Mafiotul” cooptase în gru-
parea sa ºi doi poliþiºti ai IPJ Olt,
Claudiu Paþa ºi Marius Veþeanu,
dar ºi un jandarm de la IJJ Olt, Ioan
Cosma, pe care îi folosea pe post
de recuperatori.

Procurorii au trimis în judeca-
tã, în acest dosar, în februarie
2011, 18 inculpaþi, peste 20 de pãrþi
vãtãmate fiind audiate pe parcur-
sul procesului. Dupã un proces

care a durat un an ºi jumãtate, vi-
neri dupã-amiazã, judecãtorii de la
Tribunalul Olt au pronunþat sentin-
þa în dosar. Cea mai mare pedeap-
sã a primit-o chiar liderul grupãrii,
Constantin Enache, zis Mafiotul,
acesta fiind condamnat la 12 ani
de închisoare, cu executare. O
parte dintre inculpaþi au fost achi-
taþi pentru infracþiunea de aderare
sau sprijinire a unui grup infracþi-
onal organizat, care le-ar fi adus
pedepse consistente, aºa cã au scã-
pat cu închisoare cu suspendare
sau cu pedepse cuprinse între trei
ºi ºapte ani de detenþie, iar cei trei

angajaþi ai Ministerului Administra-
þiei ºi Internelor, respectiv poliþiºtii
ºi jandarmul, au fost achitaþi pen-
tru toate infracþiunile reþinute în
sarcina lor, Marius Veþeanu pri-

mind o amendã administrativã de
1.000 lei. Sentinþa Tribunalului Olt
nu este definitivã ºi poate fi ataca-
tã cu apel atât de procurori, cât ºi
de inculpaþi.

A tâlhãrit un tânãr ºi
a ajuns dupã gratii

Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova cerceteazã doi tineri
pentru furt calificat, dupã ce au fost prinºi cu 7 acu-
mulatori auto pe care îi furaserã în noaptea de du-
minicã spre luni de la tot atâtea autoturisme Dacia.
În plus, oamenii legii mai cautã un tânãr, care a
participat la comiterea faptelor însã a apucat sã
fugã înainte de intervenþia poliþiºtilor, fiind dispãrut
de la domiciliu în acest moment.

cei trei au încercat sã fugã, însã
poliþiºtii au reuºit sã punã mâna pe
doi dintre ei ºi sã-i ducã la sediul
subunitãþii, unde au fost identificaþi
stabilindu-se cã este vorba despre
Bogdan Bãtãnaº, de 22 de ani, din
comuna Malu Mare, conducãtorul
auto, ºi ªtefan B., de 15 ani, din oraºul Dã-
buleni. La controlul efectuat în autoturismul
tinerilor, poliþiºtii au gãsit nu mai puþin de 7
baterii acumulatori auto, diferite mãrci, de-
spre care s-a stabilit cã fuseserã sustrase în
noaptea respectivã de suspecþi, dar ºi un cleºte
pe care îl foloseau ca sã taie bornele. Se pare

cã aceºtia urmau sã valorifice „prada” la cen-
trele de colectare a fierului vechi, însã n-au
mai apucat sã ajungã acolo ci, dupã docu-
mentarea faptelor, au fost duºi la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova. „În cauzã
au fost întocmite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale sub aspectul comiterii

infracþiunii de furt calificat, cer-
cetãrile fiind continuate de cãtre
poliþiºti în vederea documentãrii
întregii activitãþi infracþionale a
suspecþilor. Aceºtia au fost pre-
zentaþi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, procurorul
de caz dispunând cercetarea în
libertate a minorului, în timp ce
tânãrul de 22 de ani urmeazã sã
fie prezentat instanþei cu propu-
nere de arestare preventivã”, ne-
a declarat comisar-ºef Adrian Cã-
praru, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj. Cu privire la al treilea fãptui-
tor se intenþioneazã solicitarea
arestãrii preventive în lipsã.
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Aplicaţii speciale
pe plajele din Mamaia şi Costineşti

„Una dintre destinaţiile preferate de vacanţă pentru
turişti este, ca în fiecare an, litoralul. Ne dorim să fim
în permanenţă aproape de utilizatori şi am decis ca,
începând din această vară, să facem vacanţa mai fru-
moasă pentru toţi utilizatorii de servicii de telefonie
mobilă, prin opţiuni suplimentare de conectivitate la
Internet. Astfel, din acesată lună, vom acoperi cele
mai importante plaje din Mamaia şi Costineşti cu Wi-
Fi gratuit, pentru a oferi tuturor utilizatorilor posibili-
tatea de a testa serviciile Vodafone şi de a experimen-
ta variatele aplicaţii pentru mobil pe care le-am dez-

Începând din luna iulie, utilizatorii terminalelor mobile cu
conectivitate Wi-Fi pot te sta gratuit, nelimitat,  e xperienţa
Vodafone şi aplicaţiile special dezvoltate  pentru te rminale le
mobile , pe plaje le din Mamaia şi Cos tineşti, indiferent de
re ţeaua de telefonie mobila utilizată.

Mersul Trenurilor powered by
Vodafone, aplicaţie prin care utili-
zatorii de smartphone găsesc tre-
nul de care au nevoie şi informa-
ţiile complete legate de costuri şi
rute, disponibilă pentru terminale-
le iOS şi Android, poate fi de ase-
menea un bun ajutor pentru turiş-
tii care îşi planifică un drum cu
trenul la mare.

voltat de-a lungul
timpului, disponi-
bile oriunde ş i
oricând, prin re-
ţeaua de date a
Vodafone România”, a declarat Dragoş Chivu, direc-
tor, Data Marketing, Vodafone România.
Meteo şi Mersul Trenurilor, informaţii relevante

Turiştii mai pot vedea, în timp real, vremea din
ţară, cu aplicaţia Vodafone Meteo, dezvoltată în cola-
borare cu Administraţia Naţională de Meteorologie.
Aplicaţia furnizează informaţii despre temperatura de
pe litoral şi din întreaga ţară, presiune, umezeală şi
vânt, precum şi alertele de caniculă şi de fenomene
extreme. De asemenea, turiştii îsi pot planifica timpul
liber cu ajutorul aplicaţiei Şapte Seri powered by Vo-
dafone, care le ofera informaţii relevante, actualizate
permanent, despre filmele, concertele şi spectacolele
din toată ţara şi îi ajută să descopere cele mai noi
terase şi evenimente de la mare. Mai mult, turiştii se
pot bucura de timpul petrecut pe plaja urmărind noi
filme şi titluri clasice ale cinematografului românesc,
emisiuni preferate, documentare HD şi posturi de ra-
dio, prin intermediul aplicaţiei SeeNow. Conţinut de
calitate pentru terminalele mobile, actualizat în per-
manenţă, este disponibil şi în aplicaţiile gratuite, pre-
zentate de Vodafone,  Prevyou şi Trilulilu.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

KFC România susţine AFS Rally Team
KFC România este ală-

turi de AFS Rally Team
în cadrul Campionatului
Naţional de Viteză în
Coasta Dunlop. Până-n
luna septembrie, pilotul
Cosmin Dragnea, mem-
bru al AFS Rally Team,
va conduce maşina KFC 
pe parcursul a 15 etape
în care va încerca să ob-
ţină cât mai multe punc-
te pentru echipa sa. Deşi

este la început de drum, participând pentru al doilea an consecutiv la
Campionatul Naţional de Viteză în Coasta, încă din primele trei etape ale
campionatului, maşina KFC i-a purtat noroc pilotului Cosmin Dragnea
obţinând locul 6 din 23 de participanţi la Grupa N. Ceilalţi membrii ai
echipei AFS Rally Team, Cătălin Cismaru şi Negru Traian, s-au impus în
faţa rivalilor în cadrul etapelor de la Teliu şi Râşnov: 3 victorii consecu-
tive pentru Cătălin Cismaru la Grupa N şi ocuparea locului 2 la etapele de
până acum pentru Negru Traian la Grupa A.

La finele lunii trecute, rezervele
internaţionale ale României
au fost de 37,121 miliarde euro

Rezervele valuta-
re ale Băncii Naţio-
na le a  Ro mâniei
(BNR) au scăzut în
iunie la 32,96 mili-
arde de euro,  de la
33 ,519  miliar de
euro la 31 mai. In-
trările au însumat
2,237 miliarde euro,
din modificarea re-
zervelor minime în
valută cons tituite de
ins tituţiile de credit,
alimentarea c onturilor Comis iei Europene ş i a Ministerului Finanţelor,
venituri din adminis trarea rezervelor internaţionale şi altele.  Rezer-
ve le inte rnaţionale ale Românie i (valute plus  aur) la 30 iunie
au fost de 37,121 miliarde euro, faţă de 37,728 miliarde e uro la
31 mai.  Plăţile sc adente în iulie în contul datoriei publice denominate
în valută,  directe sau garantate de Ministerul Finanţelor  Public e, în-
sumează 127,92 milioane euro.

Începând din acest an, natura
şi oamenii din comunităţile din ju-
rul Parcului Naţional Defileul Jiu-
lui se vor bucura de mai multe
avantaje ş i protecţie.  În c adrul

Parcul Naţional Defileul Jiului -
Investiţie cheie pentru oameni şi natură

proiectului din cadrul Programu-
lui Operaţional Sectorial Mediu –
Axa 4, „Elaborarea planurilor de
monitoring pentru speciile Natu-
ra 2000, dezvoltarea infrastructu-

rii de vizitare şi a capacităţii insti-
tuţionale a Administraţiei Parcu-
lui National Defileul Jiului”, pro-
iect co-finanţat prin Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regională,

Administraţia PNDJ doreş te să
protejeze mai bine natura pentru
binele oamenilor, să comunice mai
efic ient importanţa ac es tei ar ii
protejate,  dar şi să contribuie la
creş terea c alităţii turismului în
zonă. Desfăşurat în perioada apri-
lie 2012- aprilie 2014 proiectul va
avea ca principale rezultate un plan
de gospodărire şi monitorizare al
zonei naturale, o strategie de co-
munic are, un centru de vizitare în
localitatea Bumbeşti-Jiu dar şi per-
fecţionarea celor ce lucrează în
administraţia parcului naional pen-
tru natură. „Datorită oamenilor lo-
cului, care au păstrat aceste ade-
vărate comori naturale, unic e în
Europa, putem să fim mândri de
ce avem. Dorim să c ontribuim la
îmbunătăţirea administrării ariei
protejate,  şi mai ales să implicăm
şi c omunităţile din jurul parcului,
pentru a cons trui impreună un vi-
itor mai bun, pentru oameni şi
natură”,  a declarat,  direc torul

APNDJ, Daniel Bucur.
Specii de importanţă europeană
La nivel regional activităţile pro-

iectului vor implic a oameni din
Târgu Jiu, Bumbeşti Jiu, Petroşani,
Aninoasa, aducând beneficii şi ce-
lor care vizitează această arie pro-
tejată. Parcul Naţional Defileul Jiu-
lui se suprapune peste situl Natura
2000 RO SCI 0063 Defileul Jiului,
sit de importanţă  europeană, de-
clarat pentru cele 7 specii de ma-
mifere (urs, vidră, râs etc.), două
spec ii de amfibieni (tr iton c u
creastă ţi buhai), 4 specii de peţti,
8 specii de nevertebrate ţi o specie
de plante (iarba gâtului), toate fi-
ind specii de importanţă europea-
nă şi naţională. Totodată aici întâl-
nim şi o suprafaţă mare de păduri
virgine. Natura 2000 este numele
unei reţele de arii protejate la nivel
european, care păstrează specifi-
cul natural al continentului, prin
activităţi desfăţurate cu ţi pentru
comunităţile locale.
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Zilele trecute, copiii beneficiari ai centru-
lui “Sf. Stelian” din Lipovu au pornit cu en-
tuziasm sã culeagã plante medicinale. Bu-
curându-se, pe de o parte, de hoinãrealã prin
împrejurimile satului, dar ºi învãþând, pe de
altã parte, rolul vindecãtor al plantelor rãsã-
rite în voie pe câmpuri ºi prin grãdini, copiii
au strâns cantitãþi însemnate de flori de
tei, muºeþel, coada ºoricelului, muguri de
pin ºi pãtlagina.

Îndrumaþi de personalul centrului,
proaspeþii “medici naturiºti” au pus la us-
cat plantele selecþionate, urmând ca, la fi-
nalul acestui proces, sã le depoziteze în
recipiente speciale, în cãmara aºezãmân-
tului. Iar timp de un an de acum înainte,
se vor putea bucura – sau îºi vor ameliora
diversele afecþiuni ale organismului – cu
ceaiuri preparate din plantele culese chiar
de ei. “Aceastã activitate este importantã

Copiii de la Centrul “Sf. Stelian” din
Lipovu învaþã despre plantele medicinale

atât pentru dezvoltarea personalã a copiilor –
aceºtia aflând informaþii foarte utile pentru
viaþa de zi cu zi -, cât ºi pentru recreerea lor,
la început de vacanþã, în mijlocul naturii”, a
declarat Camelia Pânã, coordonatoarea Cen-
trului “Sf. Stelian” din Lipovu.

ALINA DRÃGHICI

Reprezentantele Societãþii Ortodoxe Na-
þionale a Femeilor Române (SONFR) Cra-
iova, ONG patronat de Mitropolia Olteniei,
au mers zilele trecute la Cãminul de Bãtrâni
din Craiova, pentru a le dãrui persoanelor
internate aproape 300 de pachete cu alimen-
te. „Am dorit sã le facem o bucurie bãtrâni-
lor, astfel cã le-am dãruit 270 de pachete cu
alimente, dulciuri ºi alte lucruri de care aveau
nevoie. A fost o mare bucurie pentru cã am
reuºit sã aducem o razã de luminã în sufle-
tele acestor persoane”, a spus Adriana Bur-
suc, preºedinta SONFR Craiova

ALINA DRÃGHICI

Sute de pachete pentru bãtrâni,
din partea femeilor ortodoxe

Aproximativ 100 de persoane din Cra-
iova, au mers în cursul sãptãmânii tre-
cute la Job-Clubul organizat de Asociaþia
Vasiliada, în parteneriat cu Federaþia Pa-
tronatelor din Regiunea Olteniei.

Desfãºurat în cadrul proiectului “Servi-
cii Integrate pentru Ocupare”, evenimen-
tul a reunit 36 de firme reprezentând anga-
jatori din mai multe domenii - bancar, al
asigurãrilor sociale, al confecþiilor ºi hote-
lãriei. În cadrul workshop-ului, aceºtia au
prezentat o ofertã de aproape 100 de locuri
de muncã, care s-au adresat atât persoa-
nelor cu studii superioare, care nu au un
loc de muncã, dar ºi celor fãrã studii supe-
rioare, persoanelor care nu mai primesc
indemnizaþia de ºomaj etc. “Acest eveni-
ment a avut rolul de a crea cadrul de dialog
deschis între angajatori ºi persoanele care
doresc sã îºi gãseascã un loc de muncã.
Potenþialii angajatori prezenþi ºi-au fãcut

publicã ofertã de locuri de muncã disponi-
bile. Aceºtia s-au întâlnit cu cel puþin o sutã
de persoane aflate în cãutarea unui loc de
muncã, cu toþii beneficiari ai Asociaþiei Va-
siliada”, a precizat preotul. Adrian Stãnu-

licã, Preºedintele Asociaþiei Vasiliada.
Acesta a adãugat cã Job-Clubul care

a avut loc la Craiova a urmãrit integra-
rea pe piaþa muncii a persoanelor care
au avut dificultãþi în acest sens.  “În
prima parte a evenimentului, beneficia-
rii au avut posibilitatea sã cunoascã ofer-
tã de locuri de muncã disponibile, pre-
zentate de cãtre potenþialii angajatori, iar
în cea de-a doua parte au avut posibili-
tatea de a discuta deschis despre posi-
bilitãþile pe care aceºtia le întâmpinã în
procesul de angajare, astfel încât sã se
creeze punþi de dialog între aceºtia”, a
mai spus preºedintele Adrian Stãnulicã.

ALINA DRÃGHICI

În ultimele sãptãmâni medicii,
atât cei de familie cât ºi cei din
spitale, dar ºi farmaciºtii au pri-
mit instrucþiuni în legãturã cu me-
canismul de funcþionare al reþe-
tei electronice. În acest sens,
Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj a organizat întâlniri cu toþi
furnizorii de servicii medicale ºi
farmaceutice cu care se aflã în
relaþie contractualã ºi care utili-
zeazã reþeta electronicã. În ca-
drul acestor întâlniri furnizorii de
servicii au fost informaþi privind
circuitul noului tip de prescripþie
ºi în legãturã cu modalitatea de
utilizare a aplicaþiei informatice
specifice pentru prescrierea ºi
eliberarea reþetei electronice. Tot
cu aceastã ocazie s-au identifi-
cat ºi problemele cu care aceº-
tia se confruntã.

Pânã la sfârºitul anului
funcþioneazã, în paralel,

ºi reþeta clasicã
Reprezentanþii CAS Dolj au

precizat cã, pânã la sfârºitul
anului, va fi o perioadã de aco-
modare cu noua formã de reþe-
tã, timp în care prescrierea „cla-
sicã”, pe hârtie autocopiantã, va
coexista cu cea pur electroni-

cã, varianta „on-line”. Mai
exact, dacã medicul-prescriptor
este „on-line”, atunci va pre-
scrie electronic, iar dacã, dintr-
un motiv sau altul, în acel mo-
ment nu are conexiune de inter-
net, nu are curent electric în ca-
binet sau face prescrierea la
domiciliul pacientului, atunci va
folosi formularul „clasic”, auto-
copiant, în trei exemplare, res-
pectând normele în vigoare.

«De astãzi (n.r.-ieri) reþeta
electronicã intrã în vigoare. Casa
de Asigurãri de Sãnãtate Dolj
împreunã cu Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS)
vor încerca sã gãseascã soluþiile
optime astfel încât procesul de
implementare al reþetei electro-
nice sã fie cât se poate de facil.

Dacã în aceastã perioadã se vor
mai constata unele probleme,
CAS Dolj va sesiza la CNAS si-
tuaþiile apãrute ºi avem convin-
gerea cã acestea vor fi soluþio-
nate. De la 1 ianuarie 2013 se
va renunþa la prescrierea „clasi-
cã”, pe trei exemplare autoco-
piante ºi se va trece numai la
prescrierea electronicã „on-” ºi
„off-line”, aceasta din urmã pen-
tru cazurile în care medicul nu
are conexiune la internet validã»,
a declarat Daniela Gheorghe, pur-
tãtor de cuvânt al Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj.

Autoritãþile se aºteaptã
sã asigure un control mai bun

asupra sistemului
Chiar dacã sunt destule voci

care susþin cã reþeta
electronicã va bulversa
sistemul de Sãnãtate, au-
toritãþile considerã cã,
odatã cu introducerea
acestui nou tip de pre-
scripþie, creºte gradul de
siguranþã al tratamentu-
lui prin evitarea erorilor
de prescriere ºi prin acu-
rateþea informaþiei. Prac-
tic, medicul poate pre-

scrie reþeta direct în format
electronic, datele fiind transmi-
se on-line cãtre farmacie.

Printre avantajele pe care ini-
þiatorii reþetei electronice le an-
ticipeazã prin introducerea nou-
lui mecanism se numãrã ºi un
mai bun control al sistemului de
Sãnãtate. Este de aºteptat, aºa-
dar, ca prescripþia electronicã sã
permitã monitorizarea cu aten-
þie a consumurilor, asigurând ast-
fel o eficientizare a cheltuirii ba-
nului public pe medicamente.
Reþetele în format electronic ar
trebui sã asigure ºi o mai bunã
predictibilitate a consumului de
medicamente.

Mecanismul, susþin autoritã-

þile, este ºi unul mult mai sim-
plu. Practic, orice farmacie,
atunci când intrã în sistem, vi-
zualizeazã reþeta ºi elibereazã
medicamentul. Asiguratul poa-
te achiziþiona tratamentul de la
farmacie doar prezentând actul
de identitate, de pe care farma-
cistul citeºte codul personal. În
situaþia în care cabinetul medi-
cului nu are conexiune la inter-
net atunci când prescrie reþeta,
o printeazã pe o coalã de hârtie
de tip A4. Pe aceastã reþetã
existã un cod de bare care poa-
te fi citit de scanerele farma-
ciºtilor, reþeta fiind introdusã
mai târziu în sistem.

RADU ILICEANU

Dupã mai multe amânãri, începând
de ieri, craiovenii pot sã primeascã re-
þete ºi în format electronic. Specialiº-
tii din cadrul Casei de Asigurãri de Sã-
nãtate (CAS) Dolj au precizat cã siste-

mul va funcþiona, pânã la finele aces-
tui an, în paralel cu prescrierea „cla-
sicã”, pe hârtie. De la 1 ianuarie anul
viitor, însã, reþeta electronicã ar tre-
bui sã devinã obligatorie.

Reþetele medicale au intrat în era electronicãReþetele medicale au intrat în era electronicãReþetele medicale au intrat în era electronicãReþetele medicale au intrat în era electronicãReþetele medicale au intrat în era electronicã
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250 de copii din Craiova
vin la „Biblioteca din vacanţă”

„Vara poeziei la teatru”
Sub acest  generic, la

Teatrul Naţ ional „Marin
Sorescu” se va desfăşura
mâine, de la ora 12.00, o în-
tâlnire a iubitorilor de poe-
zie din Craiova cu doispre-
zece poeţi reprezen tativi.
Este vorba despre Gabriel
Chifu, Nicolae Prelipceanu,
Varujan Vosganian, Nicolae
Coande, Ionel Ciupureanu,
Paul Aretzu, Horia Gârbea,
Ioana Dinu lescu , Bucur
Demetrian, George Popes-
cu, Mihai Ene şi Cristian Liviu Burada, care vor recita poeme la Sala „Ion D.
Sîrbu”. Recitalul poetic va avea loc sub egida «Întâlnirile revistei „SpectAc-
tor”» şi este organizat de Naţionalul craiovean în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România, moderatori ai întâlnirii fiind criticii literari Dan Cristea
şi Gabriel Coşoveanu. Intrarea publicului va fi liberă.

La Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Aman” a debutat, ieri,
cea de-a IV-a ediţie a proiectului „Bi-
blioteca din vacanţă”, adresat copii-
lor şi tinerilor cu vârste cuprinse între
7 şi 15 ani. Este vorba despre o serie
de nouă ateliere, la care s-au înscris
aproximativ 250 de copii. Acestea sunt
gratuite şi se vor desfăşura săptămâ-
nal, pe perioada vacanţei de vară, până
pe data de 31 august a.c.

Este vorba despre atelierul de lu-
cru manual (lunea, ora 9.00) şi atelie-
rul de origami (lunea, ora 10.30), am-
bele susţinute de voluntari Interact,
cursul de Limba italiană (marţea, ora
9.00, cu prof. Veronica Munteanu),
atelierul de teatru (marţea, ora 10.30,
cu Oana Stancu, actor al Teatrului pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri”), cursul
de Limba engleză (miercurea, ora
9.00, cu prof. Andra Vieru), atelierul
de Public Speaking / oratorie (mier-
curea, ora 10.30, cu voluntari Inter-

act), cursul de Limba spaniolă (joia,
ora 9.00, cu prof. Cătălina Traşcă),
atelierul de desen (joia, ora 10.30, cu

prof. Ioana Flueraşu, de la Palatul
Copiilor). Toate vor fi găzduite de
Ludoteca Bibliotecii „Aman”.

De as emenea, s ecţ ia American
Corner a instituţiei va găzdui atelie-
rul „Învaţă bunele maniere!” (mar-
ţea, ora 10.30, cu Anca Dindirică şi
Alina Şerban). Tot aici, în cadrul pro-
iectului „Biblioteca din vacanţă” vor
fi organizate alte trei ateliere destina-
te copiilor: „Game Day” (marţea, ora
9.30), „Trusa mea de prim ajutor”
(miercurea, ora 9.30) şi „Bagajul meu
de cunoştinţe generale” (miercurea,
ora 9.30). Acestea sunt realizate în
parteneriat cu Asociaţia „Vasiliada”,
„Crucea Roşie” (voluntar: prof. Ion
Filimon), studenţi ai Facultăţii de Li-
tere din cadrul Universităţii din Cra-
iova (Cristina Ştefan, Anca Trancă,
Mirela Gheorghe, Irina Simanski, So-
rina Bătănoiu, cărora li se alătură Dia-
na Costinela Dragu, elevă a Colegiu-
lui Naţional „Fraţii Buzeşti”).

Zece ani de relaţii culturale
Craiova – Teheran

Relaţii în domeniul artistic între Craiova şi Teheran datează de ani
buni, concretizându-se în diverse evenimente, de la expoziţii la concerte,
ba chiar turnee susţinute în cele două spaţii culturale. Cinci ani consecu-
tiv, din 2002 până în 2006, muzicienii craioveni au fost invitaţi la Festiva-
lul Internaţional de Muzică de la Teheran, unde au obţinut chiar Trofeul.
De asemenea, artişti iranieni au evoluat pe scena Filarmonicii „Oltenia”.

Pe 23 mai 2002, Muzeul Olteniei în colaborare cu Ambasada Republicii
Islamice Iran la Bucureşti şi cu sprijinul Primăriei Craiova organizau, la Casa
Băniei, vernisajul expoziţiei „Cultură şi civilizaţie iraniană”, cuprinzând
fotografii, tablouri şi diverse obiecte tradiţionale. Din delegaţie făcea parte
însuşi ambasadorul Iranului la Bucureşti, dr. Ahmad Fard Hosseini.
Din 22 august până pe 2 septembrie 2002, 13 membri ai Orchestrei de

Cameră a Filarmonicii „Oltenia”, sub conducerea muzicală a lui Simion Pe-
trencu, s-au aflat în Iran, unde au luat parte la Festivalul Internaţional de
Muzică de la Teheran. Au fost prezentate patru concerte, în Sala „Vahdat”
din Teheran, interpretându-se creaţii de Vivaldi, Mozart, Ceaikovski, Bach,
Ciprian Porumbescu, Doru Popovici ş.a.
Succesul deosebit de care s-au bucurat artiştii craioveni i-a determi-

nat pe reprezentanţii Ministerului Culturii din Iran să reînnoiască invitaţia
şi anul următor. Astfel, pe 5 aprilie 2003, 35 de artişti din cadrul Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii „Oltenia” şi 32 de membri ai Coralei Academice a
aceleiaşi instituţii, conduse de dirijorii Alexandru Iosub şi Edward Man, au
plecat într-un turneu artistic în Iran, care a cuprins cinci concerte şi care s-
a încheiat pe data de 2 mai. S-a interpretat, în primă audiţie absolută, orato-
riul religios „Eclipse”, aparţinând unuia dintre cei mai valoroşi compozitori
iranieni, dr. Mohammad Saeed Sharifian. Lucrare vocal-simfonică monu-
mentală, oratoriul este inspirat din istoria Islamului şi valorizează texte ilus-
trative pentru identitatea culturală şi tradiţiile poporului iranian.
Pe 5 februarie 2004, opt membri ai Ansamblului Folcloric „Maria

Tănase” – între care maestrul Nicu Creţu, soliştii Rozica Petra şi Constantin
Enceanu – plecau spre Iran, unde participau, până pe 15 februarie, la cea
de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică de la Teheran,
organizat în scop caritabil, pentru sinistraţii cutremurului din oraşul Basra.
Repertoriul a cuprins piese reprezentative ale folclorului românesc, inclu-
siv „Căluşul” şi „Ciocârlia”.
 În acelaşi an, artiştii iranieni ne întorceau vizita: Sol Music Ensemble

urca, pe 2 decembrie 2004, pe scena celei de-a XXXI-a ediţii a Festivalului
Internaţional „Craiova Muzicală”, organizat de Filarmonica „Oltenia”. Din
delegaţie făcea parte şi Farzin Pirouzpey – directorul Centrului Muzical Iran.
Un nou turneu al artiştilor craioveni în Iran a avut loc din 30 ianuarie

până pe 10 februarie 2005. Cvartetul de coarde „Allegretto” al Filarmonicii
„Oltenia” şi o formaţie folclorică din cadrul Ansamblului „Maria Tănase”
participau la cea de-a XX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică de
la Teheran. Pentru interpretarea în premieră a lucrării „Golful Persic”, avân-
du-l ca autor pe Marius Hristescu, cvartetul obţinea Trofeul Festivalului.
Evenimentul a fost onorat cu prezenţa şi un an mai târziu. La invitaţia

Ministerului Culturii din Iran şi a Centrului Muzical Teheran, 12 membri ai
Coralei Academice a Filarmonicii „Oltenia”, sub conducerea tânărului diri-
jor Edward Man, au plecat în turneu în perioada 15-20 ianuarie 2006,
luând parte la cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică
de la Teheran. Coriştii craioveni au susţinu t trei concerte, iar pianistul
Mihai Ungureanu alte două, fiind recompensaţi, din nou, cu Trofeul.
Relaţiile cu artiştii iranieni au fost reluate la începutul acestui an. Un

fragment de cultură din îndepărtata Asie a fost adus la Filarmonica „Olte-
nia” pe 10 februarie a.c., prin deschiderea unei inedite expoziţii de instru-
mente muzicale aparţinând Muzeului Muzicii din Iran şi prin prezentarea
unui concert al cărui solist a fost un tânăr pianist iranian, Pouria Khadem
Azghadi. Evenimentele au prilejuit vizita la Craiova a doi oaspeţi iranieni,
aflaţi la conducerea Iranian Music Museum: Ali Moradkhani şi Farzin Pi-
rouzpey – director executiv, respectiv Senior Consultant.

Intrare liberă, astă-seară, ora 19.00, la Filarmonica „Oltenia”!

Muzică tradiţională persană
şi country music, cu artişti din Iran

Concertul prefaţează
un turneu al

muzicienilor craioveni
la Teheran

S hahr Ava Traditional Music
Group îi are în componenţă pe Alire-
za Abedi (voce), Moslem Alipoor
(kamancheh), Farzad Emami (daf),
Ava Ayoobi (tar bas), Jafar Khosroa-
badi (santour) şi Mahoor Zamaneh-
poor (tonbak). Din Shahr Ava Youth
Music Group fac parte Mehrs had
Vafaee (conducerea artistică), Gol-
barg Parvizi şi Alireza Ebrahimi (chi-
tară), Ala Valanezhad (chitară electri-
că), Sima Mohsenzadeh şi Shahryar
Rooholfada (keyboard).

Filarmonica „Oltenia” are, în aceste zile, oaspeţi din
Republica Islamică Iran. Nu mai puţin de 12 muzicieni,
reuniţi în două formaţii – Shahr Ava Traditional Music
Group şi Shahr Ava Youth Music Group – susţin, astă-
seară, de la ora 19.00, pe scena instituţiei, un concert extraordinar de
muzică tradiţională persană şi country music. Evenimentul este organi-
zat cu sprijinul Iranian Music Museum, aflat sub patronajul Ambasadei
Republicii Islamice Iran, iar intrarea este liberă. Concertul precede un
turneu pe care muzicienii Filarmonicii „Oltenia” îl vor întreprinde, în
perioada 16-24 august, la Teheran. Tot atunci, la Muzeul Muzicii din Iran
se va deschide o secţie de instrumente muzicale româneşti.

Vor interpreta Brahms
şi o compoziţie a iranianului
Shaheen Farhat

Concertul de astă-seară prefaţea-
ză un turneu de aproape zece zile pe
care muzicienii craioveni îl vor efec-
tua, luna viitoare, în Republica Isla-
mică Iran. Astfel, între 16 şi 24 au-
gust, Orchestra Simfonică şi Corala
Academică ale Filarmonicii „Oltenia”,
sub conducerea muzicală a dirijoru-
lui Marius Hristescu, cărora li se va

alătura un tânăr pianist ira-
nian, Pouria Khadem Az-
ghad i, vor s us ţine două
concerte la Teheran.

Programul va include
două creaţii de Johannes
Brahms – Cantata „Nänie”,
op. 82, pentru cor şi orches-
tră  ş i „Schicksalslied”
(„Cântecul destinului”),
op. 54 pentru cor şi orches-
tră –, dar şi o lucrare a unui
prolific compozitor iranian al
zilelor noastre. Este vorba
despre Concertul pentru
pian de Shaheen Farhat, care
în prezent desfăşoară o in-
tens ă activitate didact ică,
deţinând funcţia de şef al
Departamentului de Muzică
al Universităţii din Teheran.
Prima audiţie a lucrării a avut
loc la Craiova, în cadrul unui
concert prezentat pe scena

Filarmonicii „Oltenia” pe data de 10
februarie a.c.
Instrumente muzicale româneşti
în Muzeul Muzicii din Iran

Artiştii craioveni vor concerta cu
prilejul inaugurării unei no i săli de
concerte în Teheran şi vor lua parte
şi la des chiderea unei secţ ii de in-
strumente muzicale româneşti în ca-
drul Muzeului Muzicii din Iran, reali-
zată cu sprijinul Filarmonicii „Oltenia”
şi Ansamblului Folcloric „Maria Tă-
nase”. De altfel, în prezent se află în
discuţie posibilitatea ca şi o formaţie
muzicală din cadrul ansamblului să
se deplaseze, în aceeaşi perioadă, la
Teheran, întorcând vizita grupului
folcloric al Muzeului Muzicii din Iran
care va evolua mâine, 4 iulie, în ca-
drul concertului aniversar „După 20
de ani”, ce va fi susţinut, de la ora
19.00, pe scena Teatrulu i Naţional
„Marin Sorescu”.

***
După cum a precizat Gabriel Mar-

ciu, manager al Filarmonicii „Oltenia”,
alături de muzicienii acestei instituţii
şi, probabil, ai Ansamblului Folcloric
„Maria Tănase”, din delegaţia care
va porni, luna viitoare, spre Republi-
ca Islamică Iran vor face parte repre-
zentanţi ai Primăriei municipiului Cra-
iova şi Prefecturii judeţului Dolj.



10 / cuvântul libertãþii marþi, 3 iulie 2012educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Tentativele de fraudã au fost
înregistrate în 7 din cele 23 de
centre de examen, organizate la
nivelul judeþului Dolj. Metoda de
copiat folositã în general de cei
prinºi, a fost fiþuica. În acest
fel, candidaþii au cãutat soluþii

pentru cerinþele testului. «Cei
mai mulþi eliminaþi au fost la
Grupul ªcolar Agricol „Petre
Baniþã” din Cãlãraºi, unde cinci
elevi au fost surprinºi cã încer-
cau sã copieze de pe fiþuici. Pe
lista celor care au pãrãsit sala
de examen pentru copiat se mai
aflã ºi un elev de la Grupul ªco-
lar Industrial Transporturi Auto
Cãi Ferate Craiova, trei elevi de
la Liceul Teoretic „Constantin
Brâncoveanu” din Dãbuleni, un
elev de la Grupul ªcolar „Horia
Vintilã” din Segarcea, un elev de
Grupul ªcolar „Dimitrie Filiºa-
nu” din Filiaºi, ºi un elev din
centrul de examen de la Cole-
giul Naþional „Carol I” din Cra-
iova», a precizat inspectorul
ºcolar general Georgicã Bercea-
Florea, preºedintele comisiei de
bacalaureat din judeþul Dolj.

Mateiu I.
Caragiale,
Eminescu ºi
Blaga pe
varianta de
subiecte

Subiectele la proba scrisã de
Limba ºi literatura românã au
fãcut trimitere operele lui Ma-
teiu I Caragiale, Mihai Emines-
cu ºi Lucian Blaga, varianta de

CU FIÞUICA LA EXAMEN!

PPPPPrima probă scrisă a bacalau-rima probă scrisă a bacalau-rima probă scrisă a bacalau-rima probă scrisă a bacalau-rima probă scrisă a bacalau-
reatului, de Limba şi literatu-reatului, de Limba şi literatu-reatului, de Limba şi literatu-reatului, de Limba şi literatu-reatului, de Limba şi literatu-

ra română, care s-a derulat, ieri, ara română, care s-a derulat, ieri, ara română, care s-a derulat, ieri, ara română, care s-a derulat, ieri, ara română, care s-a derulat, ieri, a
fffffososososost mart mart mart mart marcată de multcată de multcată de multcată de multcată de multe cazuri de te cazuri de te cazuri de te cazuri de te cazuri de ten-en-en-en-en-
tativă de fraudă, deşi sancţiuniletativă de fraudă, deşi sancţiuniletativă de fraudă, deşi sancţiuniletativă de fraudă, deşi sancţiuniletativă de fraudă, deşi sancţiunile
sunt drastice şi erau cunoscute încăsunt drastice şi erau cunoscute încăsunt drastice şi erau cunoscute încăsunt drastice şi erau cunoscute încăsunt drastice şi erau cunoscute încă
de anul trde anul trde anul trde anul trde anul trecut. În judeţul Dolecut. În judeţul Dolecut. În judeţul Dolecut. În judeţul Dolecut. În judeţul Dolj, 1j, 1j, 1j, 1j, 133333

examen fiind cea cu numãrul
4. Mai exact, la primul subiect,
elevii au primit un text din Ma-
teiu Caragiale – „Craii de Cur-
tea Veche”, pe baza cãruia au
avut de identificat sinonime,
de explicat rolul cratimei, de

construit un enunþ în care sã
foloseascã o expresie care sa
conþinã substantivul “inima”,
sã menþioneze tipul de per-
spectivã narativã, sã transcrie
douã cuvinte care sa aparþinã
câmpului semantic al “fami-
liei”, sa ilustreze, cu exemple
din text, douã trãsãturi ale ge-
nului epic ºi sã comenteze în
6-10 rânduri o secvenþã din
textul dat. La cel de al doilea
subiect cerinþa a constat  în
scrierea unui un text de tip ar-
gumentativ, de 15-30 de rân-
duri, despre calitãþile umane
pornind de la ideile sugerate de
afirmaþia lui Lucian Blaga: “Nu

e de ajuns sã ai mari cali-
tãþi, trebuie sã ºtii cum sã
le foloseºti cu rost”.

La ultimul subiect, s-a
cerut redactarea unui eseu
de douã-trei pagini, în care
sã prezinte tema ºi viziunea
despre lume dintr-un text poe-
tic studiat, aparþinând lui Mi-
hai Eminescu.

Verdictul
elevilor: „A fost
destul de
dificil”

Candidaþii au avut emoþii
mari la aceastã probã. ªi sta-
rea pare cã s-a pãstrat pentru
mulþi ºi dupã finalizarea exa-
menului.  Elevii  au apreciat
subiectele ca fiind „destul de
dificile”. „Nu am putea spune
cã a fost uºor, deloc. Cele mai
greu mi s-a pãrut ultimul sub-
iect, la care trebuie sã prezin-
te  tema º i  v iz iunea  despre
lume dintr-un text poetic stu-
diat. Sper ca ceea ce am scris
sã fie bine. Am emoþii mari în
continuare. Nu ºtiu deocamda-
tã sã apreciez cât voi obþine
”, a precizat Beatrice Radu,
una dintre candidate de la Co-
legiul Naþional „Elena Cuza”
din Craiova.  Pãrerea a fost
împãrtãºitã de mai mulþi can-
didaþi. „M-am pregãtit foarte
mult pentru acest examen, pot
sã spun cã eu apreciez cã am
picat pe subiecte, dar nu au
fost tocmai foarte uºoare”, a
mãrturisit Bianca Preda, o altã
elevã.

Elevii au avut posibilitatea
sã-ºi aprecieze nota pe care o

vor obþine, dupã finalizarea pro-
bei, pe baza baremului de co-
recturã, afiºat pe site-ul Minis-
terului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

Peste 300 din
Dolj au pierdut
proba

Pentru examenul  scr is  la
Limba ºi literatura românã, în
judeþul Dolj s-au înscris 5.841
de candidaþi, în majoritate din
seria curentã de absolvenþi de
liceu. Potrivit, notelor de pre-
zenþã din sãlile de testare, 358
de candidaþi au absentat, din
diverse motive. Ei se pot pre-
zenta la urmãtoarele probe, dar

nu pot promova sesiunea. În
rest, nu au fost înregistrate in-
cidente de altã naturã.

„Proba a început la ora 9.00
în condiþii bune, fãrã a avea
parte de defecþiuni tehnice. Lu-
crãrile au fost duse imediat în
centrele de evaluare, organiza-
te la Grupul ªcolar „Traian
Vuia” ºi Liceul de Artã „Marin
Sorescu” din Craiova”, a de-
clarat inspectorul ºcolar gene-
ral Georgicã Bercea-Florea.

Miercuri va fi
cea de a doua
probã scrisã

Dupã examenul scris la Lim-
ba ºi literatura românã, elevii
vor reveni în bãnci miercuri 4
iulie, când va avea va avea loc

proba obligatorie a profilului,
care va fi la Istorie pentru ele-
vii de la filierele teoretice ºi la
Matematicã pentru cei de la
clasele cu specializãri tehnice
sau de ºtiinþe exacte. Pe 6 iu-
lie, candidaþii vor susþine pro-
ba la alegere a profilului ºi spe-
cializãrii.

Primele rezultate vor fi afi-
ºate pe 8 iulie, iar pe 9 iulie,
între orele 8.00 ºi 12.00, vor
fi depuse contestaþiile. În pe-
rioada 10 -12 iulie va avea loc
soluþionarea contestaþiilor, iar
la 13 iulie vor fi afiºate rezul-
tatelor finale. Pe baza mediei de
la bacalaureat, absolvenþii de
liceu pot opta pentru admite-
rea la facultate.

Minim cinci
pentru fiecare
examen

Potrivi t  metodologiei ,  se
considerã promovat la exame-
nul de bacalaureat, candidatul
care a participat la toate pro-
bele de evaluare a competenþe-
lor lingvistice ºi digitale, a ob-
þinut cel puþin nota cinci la fie-
care probã scrisã sau practicã
ºi are media generalã minimum
ºase. Candidaþii care s-au pre-
zentat la toate probele de exa-
men, dar nu îndeplinesc simul-
tan condiþiile menþionate mai
sus sunt declaraþi „respinºi”-
.Pentru cei care obþin media
generalã 5,99, media generalã
se rotunjeºte la 6,00.
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COMENTAR IU

Partidul Revoluþionar Instituþi-
onal (PRI), care a condus Mexi-
cul timp de 71 de ani (!), revine la
putere dupã 12 ani de opoziþie.
Candidatul sãu, Enrique Pena Nie-
to (foto), este creditat cu cel puþin
37,93% din voturi la alegerile pre-
zidenþiale de duminicã, potrivit son-
dajelor efectuate la ieºirea de la
urne. Enrique Pena Nieto are un
avans de aproximativ 10 puncte
procentuale faþã de candidatul stân-

gii, Andreas Manuel Lopez Obra-
dor. Principalele ziare ºi televiziuni
mexicane au confirmat tendinþa de
severã înfrângere a partidului de
guvernãmânt, al cãrui candidat,
Josefina Vazquez Mota, a sosit pe
poziþia a treia, cu mai puþin de un
sfert din sufragiile exprimate. „Eu
recunosc cã tendinþa de pânã acum
nu mã favorizeazã” a admis rapid
candidatul Partidului Acþiunii Naþi-
onale (PAN), al preºedintelui Feli-

pe Calderon, care nu a mai candi-
dat, conform rigorilor constituþio-
nale. „Noul guvern va avea oca-
zia, dar mai ales marea responsa-
bilitate, de a-ºi þine promisiunile” a
declarat Vazquez Mota, recunos-
când, implicit, înfrângerea sa în
faþa susþinãtorilor, fãrã a menþiona
câºtigãtorul. La sediul PRI din cen-
trul capitalei Mexicului, drapat în
culorile roºu ºi alb, sute de simpa-
tizanþi au explodat de bucurie la
aflarea exit-poll-ului. „Am câºtigat!
Am câºtigat!”. Aproape 79,5 mili-
oane mexicani au fost chemaþi du-
minicã la urne, pentru a alege noul
preºedinte al þãrii, printr-un scru-
tin majoritar într-un singur tur, ºi
cele douã Camere ale Parlamentu-
lui. Cele câteva „incidente mino-
re” din timpul procesului de vota-
re nu au avut un impact asupra
rezultatului alegerilor, a declarat
preºedintele Institutului Federal
Electoral (IFE), Leonardo Valdez.
Conform exit-poll-urilor, PRI a
câºtigat 4 din cele 6 posturi de
guvernator, inclusiv în statul Jalis-
co, a cãrui capitalã este Guadala-
jara, al doilea oraº al Mexicului, ºi

a aparþinut PAN. De asemenea, în
Mexico City victoria fostului pro-
curor, Miguel Angel Mancera, cu
60% din voturi, în faþa candidatu-
lui PAN Isabel Miranda Walace, n-
a surprins. Enrique Pena Nieto, un
avocat de 45 de ani, a promis o
guvernare eficientã, reducerea cri-
minalitãþii, creºterea economicã ºi
reducerea sãrãciei, care afecteazã
46% din cei 112 milioane de mexi-
cani. Victoriile succesive ale PAN
cu Felipe Calderon nu s-au mai
repetat. Partidul a fost sancþionat
pentru corupþie generalizatã, frau-
dã electoralã ºi autoritarism. Cla-
sat al treilea în urmã cu ºase ani,
PRI a dat acum preºedintele, care
provine dintr-o familie de politi-
cieni. Fost guvernator al statului
Mexico, „Enrique” este asemuit cu
un actor de telenovelã, inclusiv via-
þa sa privatã lãsând loc la tot felul
de istorioare. Din 2010, este recã-
sãtorit cu Angelica Rivera, o actri-
þã de telenovelã care lucreazã pen-
tru Televisa. Enrique Pena Nieto a
fost acuzat de studenþi pentru ro-
lul jucat în represiunea violentã din
2006, în statul Mexico.

Mexic: Enrique Pena Nieto câºtigãMexic: Enrique Pena Nieto câºtigãMexic: Enrique Pena Nieto câºtigãMexic: Enrique Pena Nieto câºtigãMexic: Enrique Pena Nieto câºtigã
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Armata turcã a anunþat
duminicã seara cã elicoptere
siriene s-au apropiat de frontiera
turcã în trei reprize, sâmbãtã, ºi
cã a trimis patrule la graniþã.
Statul Major turc a precizat cã
nu a fost încãlcat spaþiul aerian
turc, într-un comunicat postat
pe site-ul sãu de Internet. El a
menþionat, de asemenea, cã a
trimis patru avioane de luptã
F-16 la graniþa cu Siria, de la
baza sa din Incirlik (sud),
dupã ce elicopterele siriene
au survolat zona situatã la
aproximativ ºase kilometri de
frontierã, în apropiere de
provincia turcã Hatay.
Armata turcã a precizat cã a
trimis alte douã avioane F-16
de la baza sa din Batman
(sud-est), în timp ce un

Turcia ºi Siria se spioneazã reciproc,
trimiþând avioane la graniþã

Defunctul lider nord-core-
ean Kim Jong-il, care s-a stins
din viaþã în decembrie 2011, a
dat ordin subordonaþilor sãi sã
punã la  punct  producþ ia  în
masã de bombe nucleare, cu
utilizarea uraniului puternic
îmbogãþit, scria ieri mass-me-
dia japonezã, între care Tokyo
Shimbun ºi Mainichi Shimbun,
citând documente interne ob-
þinute de la Phenian. „Dupã
cum se poate vedea din comen-
tariile lui Kim Jong-il, cuprin-
se în aceste documente de uz
intern ale Partidului Muncito-
resc din RDPC (Republica De-
mocraticã Popularã Coreeanã),
uzina de îmbogãþire a uraniului
deschisã oamenilor de ºtiinþã

Fostul lider nord-coreean dãduse
ordin pentru fabricarea în masã

a bombelor nucleare
americani  în  2010 nu avea
drept destinaþie industria civi-
lã”, comenteazã ziarele menþi-
onate, preluate de Yonhap. Pre-
sa de la Tokyo mai menþionea-
zã, în acest context, cã docu-
mentele dateazã din luna fe-
bruarie, fãrã vreo precizare a
anului când fusese dat ordinul
de dezvoltare a programului
nuclear nord-coreean. În ace-
laºi timp, media nipone remar-
cã faptul cã dispoziþiile din res-
pectivele documente vin în
contradicþie cu poziþia oficialã
a Phenianului, care pretinde cã
produce doar uraniu slab îm-
bogãþit, pentru a face faþã ne-
cesitãþilor în materie de ener-
gie electricã ale þãrii.

elicopter sirian a fost reperat în
apropiere de frontierã, lângã
provincia Mardin (sud-est).
Tensiunea este puternicã la
frontiera turco-sirianã, dupã ce
Damascul a doborât, la 22 iunie,
un avion turc F-4 Phantom în
Marea Mediteranã, în apropiere
de Siria, despre care a susþinut
cã intrase în spaþiul sãu aerian.

Iranul efectueazã, începând de ieri, exerciþii
constând în lansãri de rachete în deºert, timp
de trei zile, ca rãspuns la eventualele ameninþãri
militare ale Israelului ºi Statelor Unite, au de-
clarat duminicã Gãrzile revoluþiei, relateazã AFP.
„Rachete sol-sol cu razã lungã, medie ºi scurtã
vor fi lansate din diferite zone în Iran, asupra
unor replici ale bazelor aeriene, ca cele utilizate
de forþele militare din afara regiunii”, a declarat
generalul Amir Ali Hajizadeh, aflat la conduce-
rea sistemelor de rachete din divizia aeronauti-
cã. „Aceste manevre vizeazã sã lanseze mesa-
jul cãtre naþiunile aventuriere cã membrii Gãr-
zilor revoluþiei sunt pregãtiþi sã îi înfrunte pe
agresori (...) ºi vor rãspunde în mod decisiv la
orice problemã pe care o pot cauza”, a adãugat
acesta, conform declaraþiilor raportate de site-
ul de Internet al Gãrzilor revoluþiei, Sepah News.
Iranul organizeazã frecvent acest tip de exerci-
þii, însã cele de acum par menite sã sublinieze
capacitãþile Teheranului de a atinge baze milita-

re americane din statele vecine - în Afganistan,
Bahrain, Kuweit ºi în Arabia Sauditã - în cazul
unui atac al Statelor Unite sau al Israelului asu-
pra republicii islamice.

Israelul ºi Statele Unite au declarat cã o in-
tervenþie împotriva Iranului nu este exclusã dacã
acþiunile diplomatice ºi sancþiunile internaþionale
nu vor reuºi sã împiedice continuarea progra-
mului nuclear iranian controversat. Conform
generalului Hajizadeh, exerciþiile cu rachete,
denumite Marele profet 7, trebuie sã permitã
„testarea preciziei sistemelor ºi a focoaselor
rachetelor”, cu lansãri asupra unor tabere ficti-
ve din deºertul Kavir, din centrul Iranului. Aces-
ta a declarat cã douã tipuri de rachete balistice
vor fi utilizate: Quiam, cu o razã estimatã la
aproximativ 500 de kilometri (750 de kilometri
conform presei iraniene) ºi Khalij Fars, o ra-
chetã anti-navalã cu o razã de 300 de kilometri.
Autoritãþile iraniene calificã ca fiind de razã lun-
gã rachete pe care alte puteri le considerã ca

fiind de razã scurtã. Iranul poate ataca pânã la
2.000 de kilometri cu rachetele Shahab-3, pu-
tând, astfel, sã atingã Israelul. Cu toate acestea
generalul Hajizadeh nu a menþionat folosirea
acestora în viitoarele exerciþii.

Iranul a început sã lanseze rachete în deºert, pentru a descuraja SUA ºi Israelul

China, afectatã
ºi ea de crizã?

Datele din China aratã o
înrãutãþire a perspectivelor
economice, indicatorul
privind intenþiile de achiziþii
ale managerilor de companii
coborând, în iunie, la cel
mai redus nivel din ultimele
ºapte luni, relateazã CNBC.
Evoluþia negativã a acestui
indicator va alimenta specu-
laþiile cã banca centralã
chinezã va lua noi mãsuri
pentru relansarea activitãþilor
economice. Potrivit analiºti-
lor, încetinirea creºterii
exporturilor, a producþiei
industriei prelucrãtoare ºi a
investiþiilor în active fixe ar
putea atrage a doua mare
economie a lumii în cel mai
grav declin al avansului PIB
din ultimii 13 ani. Perfor-
manþele slabe ale economiei
în lunile aprilie ºi mai au
determinat banca centralã a
Chinei sã reducã dobânda de
politicã monetarã, în iunie,
pentru prima oarã de la
sfârºitul anului 2008.

ªomajul continuã sã
creascã în Europa,
atingând cote record

ªomajul a continuat sã
creascã în luna mai, în
Europa, la noi cote record,
atingând 11,1% în zona euro
ºi 10,3% în UE, numãrul
ºomerilor din cele 27 de state
membre fiind cu aproape
douã milioane mai ridicat
decât acum 12 luni, potrivit
datelor prezenatate ieri de
Eurostat. Mai exact, numãrul
ºomerilor din UE a urcat cu
1,95 milioane în perioada
analizatã, la 24,86 milioane
de persoane, din care 17,56
milioane în zona euro. Cel
mai scãzut ºomaj se înregis-
treazã în Austria (4,1%),
Olanda (5,1%), Luxemburg
(5,4%) ºi Germania (5,6%).
La polul opus se regãsesc
Spania (24,6%) ºi Gercia
(21,9%). România se aflã în
jumãtatea inferioarã a clasa-
mentului, cu un ºomaj de
7,7%, încadratã de Finlanda
(7,6%) ºi Danemarca (7,8%).

Incendiile de pãdure
ameninþã capitala Bulgariei

Incendiile de pãdure au
ajuns pânã la porþile capita-
lei Bulgariei. Potrivit agen-
þiei Novinite, autoritãþile de
la Sofia au mobilizat toate
echipele de pompieri dispo-
nibile. Ministerul de Interne
a anunþat cã flãcãrile au
izbucnit duminicã dupã-
amiazã în Munþii Vitoºa, de
lângã Sofia, iar acum
ameninþã suburbia Bistriþa.
Mai multe hectare de vegeta-
þie au fost deja mistuite de
foc într-o zonã greu accesi-
bilã pentru echipele de
intervenþie. Comandamentul
este condus chiar de minis-
trul Agriculturii.
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OFERTE SERVICIU
Policlinicã angajeazã asis-
tent balneofizioterapie. Tele-
fon: 0761/008.528.

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif  0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip Lin-
dab, jgheaburi ºi burlane.
Vopsim acoperiºuri, dulghe-
rie cu materiale proprii sau
ale clientului. Ofer certificat de
garanþie, discount 25%. Te-
lefon: 0761/090.605; 0740/
880.002.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni 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 spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

Repar frgidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin. Tele-
fon: 0768/936.592.
Vând garsonierã C.F. 3, bloc
16. Telefon: 0742/527.849.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ con-
venabil. Telefon: 0724/
434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Particular, camerã cãmin, vis-
a-vis Moara Gorjului – 22 mp,
stare bunã, posibilitãþi pentru
grup sanitar, preþ 52.000 lei,
negociabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Tele-
fon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P /7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon: 0770/
299.997; 0351/459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2
camere decomandat, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând 4 decomandate, toa-
te îmbunãtãþirile, izolat inte-
rior – exterior. Telefon: 0745/
995.125.
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 4 came-
re, 1 Mai, Insulã, 60.000
euro, negociabil. Telefon:
0731/640.052.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
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, ve-
dere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, ja-
luzele exterioare, izolaþie
exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând, închiriez sau schimb
cu casã sau apartament în
Craiova, vilã la ªimnic
D+P+M/240 mp construiþi.
Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” 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 roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã 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 diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.

Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) 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 Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

Anunþul tãu!
RECO REORGANIZARE IPURL, administrator
judiciar al S.C. Ceralux S.A.Craiova vinde prin
licitaþie publicã: imobil compus din teren 1250
mp ºi construcþiile de pe acesta, clãdire birou,
depozit, ºopron cu preþul de începere a licita-
þiei de 300.000 EURO(echivalent lei la cursul
BNR din ziua licitaþiei). Fãrã TVA ºi stoc marfã (
materiale de construcþie) în valoare de
638.287,10 lei. Garanþia de participare la licita-
þie este de 20% din preþul de pornire ºi se achi-
tã cu cel puþin douã zile înainte de data licitaþiei
în contul RO 37 GB10000322008997 RON des-
chis la Garanti Bank Suc.Craiova pe numele
S.C. Ceralux SRL. Taxa de participare la licita-
þie care include ºi c/v caietului de sarcini pen-
tru imobil este de 1.500 lei ºi se achitã în contul
RO26BTRL01701202J55303XX deschis la Ban-
ca Transilvania Suc. Craiova pe numele Reco
Reorganizare IPURL. Licitaþia va avea loc la
30.07.2012, ora 11,00 la sediul administratoru-
lui judiciar din Craiova, str. “Gheorghe Doja”
nr. 66, et. 1, cam. 3. Telefon: 0741/220.244; 0723/
325.282; 0251/510.837.
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Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craio-
va –  Balº-Bucureºti, cu uti-
litãþi, 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 Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb garsonierã bl. G7
Brazdã cu apartament 2
camere + diferenþa. Telefon:
0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0770/502.373, între ore-
le 8.00 – 17.00.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.

Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 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 Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negociabi.
Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Dacia 1300 pentru ra-
bla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

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

Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon. 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 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 reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. 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.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca ( 2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând baloþi lucernã. Telefon:
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 dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine. Vând
remorcã auto 5 T. Vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 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 prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãlda-
re aramã, loc de veci nisi-
puri. Telefon: 0351/466.663.
Vând dormitor Vera, model
italian. Relaþii la telefon: 0768/
238.214.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând costum popular
damã, zona Olteniei. Tele-
fon: 0731/169.453.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. 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 bu-
telie, canistre metal 20 litri,
alternator 12V, polizor (flex)
D 125x 850 W, cauciucuri cu
jantã 155X13, puþin rulate,
preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
Dolj. Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.

Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
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, ca-
nistre 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 mili-
tari, piese motor D115, Da-
cia, drujbã defectã, combi-
nã muzicalã 205 nouã, piei
bovinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând 45 de capre. Telefon:
0749/103.935; 0749/198.745.

Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
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.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, 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, transfor-
mator sudurã industrial,
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 marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
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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:
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
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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 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 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  produc-
þie 2011, preþ negociabil.
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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 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.
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 han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împã-
raþi Constantin ºi Elena,
30/40 foiþa, 100 lei înrã-
matã. Telefon: 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 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, 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. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãta-
te vechi – jumãtate nou, 1
leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.

Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na 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 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
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 dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
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 Spita-
lul 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. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã sub 45 de ani. Sprijin fi-
nanciar. 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 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru
prietenie eventual cãsã-
tor ie.  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, între
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.

COMEMORÃRI
3 iulie e ziua ta copil
scump CLAUDIU BÃLUÞÃ.
Mama nu îþi poate oferi
decât lacrimi ºi flori pe
tristul Mormânt. Te voi iubi
veºnic. Adriana.

CONDOLEANÞE
Cu durere în suflet fami-
lia Gheorghe ºi Lorenþa
Nicolicescu regretã dece-
sul celui care a fost un om
de mare omenie MIHAI
CIOPLOIU ºi transmit sin-
cere condoleanþe familiei
îndoliate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Rodica ºi Cãtãlin Guþu re-
gretã disparþia bunului lor
prieten ºi vecin MIHAI CIO-
PLOIU ºi sunt alãturi de
Costina ºi familia ei în aces-
te clipe de mare durere ºi
tristeþe pricinuite de dece-
sul soþului ºi transmit sin-
cere conoleanþe familiei
îndoliate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Colegii din Instituþia Prefec-
tului Jud.Dolj deplâng dis-
pariþia celui ce a fost MIHAI
CIOPLOIU ºi transmit con-
doleanþe familiei îndoliate!
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Atacantul spaniol Andres Inies-
ta a fost desemnat cel mai bun ju-
cãtor al Euro-2012, a doua zi dupã
victoria þãrii sale în faþa Italiei, scor
4-0 în finala de la Kiev, a anunþat

UEFA, ieri, conform AFP.
Iniesta (28 de ani), desemnat ºi

MVP-ul finalei, a fost ales de un
comitet tehnic format din 11 per-
soane, care a stabilit ºi o echipã de

23 cei mai buni jucãtori ai turneu-
lui, între care figureazã nu mai
puþin de zece spanioli. “Doar” cinci
sunt însã în echipa idealã a turneu-
lui, echipã care, conform goal-
.com, aratã astfel:  Casillas (Spa-
nia) – Torosidis (Grecia), Pepe
(Portugalia), Pique (Spania), Alba
(Spania) – Khedira (Germania),
Pirlo (Italia), De Rossi (Italia) –
Iniesta (Spania), Silva (Spania) –
Ronaldo (Portugalia).

Fabulos! Torres, golgeter
cu  doar 189 de minute jucate

Fernando Torres a reuºit sã
treacã peste sezonul mai puþin reu-
ºit la echipa de club, unde eficienþa
a fost principala sa problemã ºi
este acum un candidat serios pen-
tru “Balonul de Aur”. Pânã la ba-
lon, Torres se mulþumeºte cu
“gheata de aur”.

Privind aspectul, atacantul lui

Chelsea a stabilit o performanþã
incredibilã. A primit “Golden Boot”
dupã ce a jucat numai 189 de mi-
nute, timp în care însã a marcat
trei goluri ºi a oferit un assist.

Torres a mai stabilit însã un re-
cord. “El Nino” este primul jucã-

tor din istoria Campionatului Eu-
ropean care înscrie în douã finale
consecutive. Un an care a înce-
put prost pentru Torres, dar care
s-a terminat ca-n poveºti, cu
“Champions League” ºi Euro tre-
cute în palmares.

Iniesta, cel mai bun jucãtor al Euro 2012!Iniesta, cel mai bun jucãtor al Euro 2012!Iniesta, cel mai bun jucãtor al Euro 2012!Iniesta, cel mai bun jucãtor al Euro 2012!Iniesta, cel mai bun jucãtor al Euro 2012!
A fost stabilit ºi “11-le” ideal

Slovacul Peter Sagan a câºtigat
prima etapã a Marii Bucle, dispu-
tatã duminicã între Liege ºi Seraing
(198 km), pe un final incediar, în
care l-a bãtut la sprint pe experi-
mentatul Fabian Cancellara, deþi-
nãtorul tricoului galben.

Profilul etapei a împrumutat
câteva caracteristici din „clasica“
Liege – Bastogne – Liege, adicã o
rundã valonatã încheiatã pe o „co-
coaºã“ de 2,4 kilometri, pe care
s-au regãsit ºi pavatele. Etapa
construitã iniþial pentru belgianul
Phillipe Gilbert l-a scos la rampã
pe slovacul Peter Sagan, un vii-
tor star al ciclismului mondial. La

22 de ani, rutierul de la Liquigas
n-a avut niciun „respect“ pentru
„greii“ Turului Franþei ºi s-a in-
filtrat în faþã pe ultima cãþãrãrare
a zilei, în spatele lui Fabian Can-
cellara, elveþianul care a declan-
ºat un atac furibund. Cu o tacti-
cã pregãtitã probabil încã de
acum câteva zile, Sagan a dat lo-
vitura pe ultimii metri. Inspirat
parcã din sprinturile lui Usain Bolt,
slovacul a trecut ca vântul pe lân-
gã ciclistul cu picioarele de oþel
din contratimpul de sâmbãtã, iar
dupã linia de finiº s-a bucurat de
primul mare succes al carierei.

Pânã la participarea în Turul

Franþei, Sagan obþinuse 13 victo-
rii în 2012, însã nici una compa-
rabilã cu triumful de duminicã.
Slovacul a devenit, astfel, primul
rutier nãscut dupã 1990 care câº-
tigã o etapã în Turul Franþei. Tot-
odatã, s-a transformat ºi în cel
mai tânãr învingãtor de rundã în
ultimii 18 ani. Ultimul câºtigãtor
de 22 de ani a fost Lance Arm-
strong, în 1993.

Fabian Cancellara a câºtigat
sâmbãtã prologul de la Liege. El-
veþianul a preluat pentru a cincea
oarã în carierã tricoul galben la
debutul Turul Franþei, pe care l-a
purtat deja în 23 de etape.

Clasament general: 1. Fabian
Cancellara (Elveþia, Radioshack)
5h 05’32'’, 2. Bradley Wiggins
(Marea Britanie, Sky) + 0’07'’, 3.
Sylvain Chavanel (Franþa, Omega-
Quick Step) + 0’07'’, 4. Tejay Van
Garderen (SUA, BMC Racing) +
0’10'’, 5. Edvald Boasson Hagen
(Norvegia, Sky) + 0’11'’.

A doua etapã, ºi ultima pe teri-
toriul belgian, între oraºele Vise ºi
Tournai (207 km) s-a disputat ieri
dupã închiderea ediþiei. Astãzi, ru-
tierii se vor întrece între Orchies
ºi Boulogne-sur-Mer (197 km),
traseu mediu montan.

CICLISM

Mijlocaºul olandez Clarence Seedorf, care nu ºi-a
prelungit înþelegerea cu AC Milan, a semnat un con-
tract pe douã sezoane cu brazilienii de la Botafogo.

“Data prezentãrii oficiale va fi anunþatã ulterior. Achi-
ziþionarea lui Seedorf înseamnã cel mai important trans-
fer al unui jucãtor strãin pentru un club brazilian”, a
anunþat site-ul oficial al grupãrii din Rio de Janeiro.

Clarence Seedorf, în vârstã de 36 de ani, a pãrãsit
clubul AC Milan dupã zece ani. Olandezul a câºtigat în
cariera sa de patru ori Liga Campionilor (1995 cu Ajax
Amsterdam, 1998 cu Real Madrid, 2003 ºi 2007 cu
AC Milan), plus o altã sumedenie de trofee.

Seedorf va evolua în campionatul brazilianSeedorf va evolua în campionatul brazilianSeedorf va evolua în campionatul brazilianSeedorf va evolua în campionatul brazilianSeedorf va evolua în campionatul brazilian

Cum Seydou Keita e ademe-
nit de chinezi ºi e ca ºi plecat de
la Barcelona, Tito Vilanova ºi-a
fãcut o listã cu 3 nume care sã
completeze linia de mijloc a for-
maþiei blaugrana.

Potrivit cotidianului Mundo
Deportivo, Javi Martinez -
foto (23 de ani), jucãtorul lui At-
hletic Bilbao, e primul pe aceas-
tã listã. Martinez are avantajul
cã poate juca ºi fundaº central,

dar problema este preþul foarte
mare: are o clauzã de reziliere
de 40 de milioane de euro.

Al doilea nume de pe lista ca-
talanilor este mijlocaºul defensiv
al recentei retrogradate Villar-
real, Bruno Soriano (28 de ani),
mult mai uºor de transferat. A
treia variantã se numeºte Étien-
ne Capoue (23 de ani), francez,
de la Toulouse, estimat la 10-12
milioane de euro.

Barça, trei þinte pentru oBarça, trei þinte pentru oBarça, trei þinte pentru oBarça, trei þinte pentru oBarça, trei þinte pentru o
eventualã plecare a lui Keitaeventualã plecare a lui Keitaeventualã plecare a lui Keitaeventualã plecare a lui Keitaeventualã plecare a lui Keita

Olympique Marseille a anunþat,
ieri, într-un comunicat, cã Didier
Deschamps (43 de ani) a pãrãsit
funcþia de antrenor al echipei,
conform AFP.

“Olympique de Marseille ºi Di-
dier Deschamps au decis de co-
mun acord sã nu mai continue co-
laborarea pentru sezonul 2012-
2013”, s-a arãtat în comunicat.

“Clubul îi mulþumeºte lui Didier
Deschamps pentru munca depusã
de 3 ani ºi îi doreºte mult succes
în continuare”, a precizat OM.

Deschamps, care se vehiculea-
zã cã este în pole-position pentru
preluarea naþionalei din Hexagon,
dupã ce Laurent Blanc a renunþat

la post, preluase formaþia de pe
“Velodrome” în 2009, moment din
care a câºtigat ºase trofee: titlul
în Ligue 1, douã Supercupe ale
Franþei ºi trei Cupe ale Ligii.

Deschamps nu mai esteDeschamps nu mai esteDeschamps nu mai esteDeschamps nu mai esteDeschamps nu mai este
tehnicianul lui Marseilletehnicianul lui Marseilletehnicianul lui Marseilletehnicianul lui Marseilletehnicianul lui Marseille

ªi-a pregãtit terenul pentru naþionalã?
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Spania a intrat în istorie ca prima
naţională care cucereşte 3 turnee finale la
rând, dar nu oricum, ci surclasând Italia,
singura echipă care reuşise să-i dea gol la
Euro. Del Bosque a început cu aceiaşi
jucători şi primul meci şi ultimul, ambele
contra Italiei, iar pe parcursul turneului a
schimbat doar vârful de atac, de 3 ori
acesta fiind Fabregas, de 2 ori Torres şi o
dată Negredo. În rest, aceiaşi 10 titulari
bătuţi în cuie. În schimb, Prandelli nu a
mai reuşit să blocheze tiki-taka. A fost şi
neinspirat, dar şi ghinionist. Nu a mai
aglomerat mijlocul cu 5 jucători, ca în
primul joc cu Spania, renunţând la retrage-
rea lui De Rossi. A luat gol devreme şi
imediat l-a pierdut pe Chiellini. A făcut cele
3 schimbări în minutul 56 şi a jucat ultima
jumătate de oră în inferioritate, fiindcă

Euro 2012 – finala
Spania – Italia 4-0

Au marcat: David Silva 14, Jordi Alba 41, Torres 84, Mata 88.
Kiev, stadion: „Olimpic”, spectatori: 63.000.

Spania: Casillas – Arbeloa, Pique, Ramos, Alba – Xavi, Busquets, Alonso – Silva (59
Pedro), Fabregas (75 Torres), Iniesta (86 Mata). Selecţioner: Vicente del Bosque.

Italia: Buffon – Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini (21 Balzaretti) – Marchisio, Pirlo, De
Rossi, Montolivo (56 Motta) – Balotelli, Cassano (46 Di Natale). Selecţioner: Cesare Prandelli.

Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).
Cartonaşe galbene: Pique 25 / Barzagli 45.

Jucătorul finalei ales de UEFA: Andres Iniesta.

Spania -
monopol pe trofee
Ibericii au cucerit al treilea turneu final
consecutiv, după o nouă demonstraţie tiki-taka în
finala Europeanului, prin care a surclasat Italia

Casillas: „Noi ne-am
făcut meciul uşor”

Căpitanul Iker Casillas a declarat că spa-
niolii şi-au făcut meciul uşor: „Ne-am făcut
uşor ceea ce era greu. Unii pot crede că
este uşor să învingi cu 4-0 Italia, mai ales
că meciul aşa a lăsat impresia. Italienii au
fost obosiţi, iar golul lui Jordi Alba le-a fă-
cut rău. La revenirea de la vestiare au în-
cercat să se impună, dar am putut să-i con-
trolăm”. Jordi Alba, autorul golului secund,
a declarat: „Colegii mei au făcut istorie îna-
inte şi acum am reuşit şi eu cu ei, la primul
turneu final. Nu-mi vine să cred, încă nu
realizez”.  Selecţionerul Vicente Del Bosque
nu a ieşit din tiparul declaraţiilor sale obiş-
nuite, afirmând că echipa sa a făcut un meci
excelent, succesul fiind istoric pentru fot-
balul spaniol. „Italia a făcut un mare turneu,
dar acest meci a fost unul excelent pentru
jucătorii noştri, au controlat partida. După
primul gol, italienii au reacţionat bine, dar
noi am reuşit să recuperăm posesia balonu-
lui şi să marcăm din nou. Suntem foarte
fericiţi, acest succes este istoric pentru fot-
balul spaniol, o eră grandioasă. Cel mai im-
portant este să marchezi şi să ai jucători in-
teligenţi”, a declarat Vicente Del Bosque.

Prandelli: „Spaniolii
au fost mai proaspeţi”

Selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, a
declarat Spania a fost mai proaspătă în fi-
nală, dar că a fost un turneu fantastic şi îşi
felicită jucătorii. „Am văzut de la început că
adversarii noştri erau mai proaspeţi, noi am
consumat multă energie săptămâna aceas-
ta. Nu am interpretat greşit jocul, dar am
înţeles că aveam nevoie să îi ţinem pe spa-
nioli pentru că aveam probleme din punct
de vedere fizic. A fost un turneu fantastic şi
trebuie să îi felicit pe băieţi”, a spus Pran-
delli. Portarul şi căpitanul reprezentativei Ita-
liei, Gianluigi Buffon, a declarat că italienii
au pierdut în faţa Spaniei, o echipă de o va-
loare inestimabilă. „Contra Spaniei accep-
tăm mult mai senin să pierdem. A fost o
aventură frumosă. În finală este greu să
pierzi, trebuie să câştigi, dar am jucat con-
tra unei echipe de o valoare inestimabilă.
Mulţumesc italienilor care ne-au susţinut ”, a
spus Buffon.

Presa italiană a remarc at superioritatea absolută a spaniolilor,
dar a subliniat şi c ă jucătorii antrenaţi de Cesare Prandelli au
avut o prestaţie frumoasă. „Italia, oricum mulţumim”, a scris
cotidianul La Repubblica, c are avea pe prima pagină: „Azzurri:
marea decepţie”. „Chipul lui Balotelli în lacrimi spunea totul: c ei
mai puternici, c ei c u jocul mai frumos , c ei c u imaginaţie mai
multă,  cei mai senini au câştigat.  Mai mult decât faptul că ne-au
învins , ei ne-au umilit.  Nu a fost un meci,  ci lec ţie spectac uloasă
de fotbal”, a notat La Repubblica. Întreaga presă italiană a salu-
tat intrarea Spaniei în istorie cu un al treilea titlu c onsecutiv.
„Spania a dis trus  o Italie obos ită. Însă,  mulţumim pentru vis”,  a
scris Corriere della Sera, care vorbeşte de un „meci în sens unic”.
„Italienii au ieş it pe teren obosiţi ş i deprimaţi. Şi «Furia Roja» i-
a distrus . Spania a fos t mai bună ca noi,  dar de mâine o luăm de
la capăt pentru c ă ac um avem din nou o echipă”, a notat Corrie-

Presa italiană remarcă superioritatea ibericilor

„Imensa Spanie ne-a dat o lecţie spectaculoasă de fotbal”
re della Sera. „Imensa Spanie”, a titrat Gazzetta dello Sport, care
s-a înclinat în faţa „superiorităţii tehnice şi f izice a iberic ilor”.
„Italia, sfârşitul unui vis”, a notat Corriere dello Sport.  Cotidia-
nul La Stampa a menţionat „dezamăgirea juc ătorilor” dar ş i fap-
tul că „poves tea nu a avut un final fericit”.

Presa spaniolă es te euforic ă după finala Euro-2012, mulţu-
mindu-le elevilor  lui Vicente Del Bosque ş i subliniind succesul
is toric al ac estora.  „Gracias, gracias , gracias!” a titrat Marc a,
adaugând: „La Roja învinge Italia şi face istorie. Echipa lui Vi-
cente Del Bosque a fost infinit superioara rivalei sale”. „Tricam-
pioni!”, a titrat şi As,  care precizează c ă Spania „şi-a ridicat sti-
lul la nivelul de legendă”.  „Campioni,  campioni,  campioni!” a
fost titlul c elor  de la El Mundo Deportivo, „Spania este o legendă
a fotbalului mondial” a notat c otidianul ABC,  iar  La Vanguardia a
titrat: „Spania reuşeşte imposibilul”.

ultimul introdus, Motta, s-a accidentat
rapid. Totul a mers în favoarea Spaniei,
finala neavând dram de suspans. Vârful
teoretic din sistemul lui Del Bosque,
Fabregas, a driblat până aproape de linia
porţii şi i-a ridicat mingea pe 6 metri lui
Silva pentru un gol rarisim la spanioli – cu
capul. Italienii au ripostat doar prin câteva
centrări interceptate de Casillas. Pirlo a
fost preluat pe rând de Xavi sau Fabregas,
înainte de a-şi lansa pasele lungi către
vârfuri, astfel încât Balotelli şi Cassano au
intrat în şomaj. Până să revină la vestiare,
Spania luase deja jumătate de trofeu. Jordi
Alba şi-a celebrat trecerea la Barcelona cu
o cursă demnă de Usain Bolt, iar Iniesta i-a
strecurat un assist-urare: „bine ai venit în
Catalunia, patria tiki-taka”. Prandelli a
înţeles că dacă se mai poate face ceva,

trebuie făcut rapid şi l-a introdus pe
singurul jucător care i-a dat gol lui Casillas
– Di Natale. Vârful lui Udine a fost din nou
periculos, dar „San Iker” i-a dat reject la
ocazia din minutul 51, singura clipă când
italienii au dat impresia că pot relansa
finala. Un minut mai devreme, aceasta se
putea sfârşi, dacă Proenca dădea penalty la
henţul în careu al lui Bonucci, însă portu-
ghezul probabil a vrut să păstreze un minim
de suspans. Deşi erau aşteptaţi Giovinco
sau Diamanti pentru a impulsiona atacul, pe
teren a apărut Motta, care a dispărut rapid
din cauza unei întinderi. Din acel moment,
Italia şi-a propus să nu plece cu plasa plină
acasă. Şi probabil că spaniolii s-ar fi
rezumat să plimbe la nesfârşit mingea, aşa
cum fac din 2008 şi nimeni nu ştie cum să-i
întrerupă, dacă pe teren nu ar fi apărut
Torres şi Mata. Cei doi atacanţi ai lui
Chelsea, hămesiţi după şederea pe bancă,
şi-au descărcat rapid  tirul şi au făcut 4-0,
cea mai mare diferenţă înregistrată la un
Euro. Una realistă. Spaniolii puteau elimina
Italia încă din grupe, dacă remizau la 1 cu
Croaţia, însă şi-au demonstrat în acelaşi
timp şi verticalitatea şi valoarea.  Spania a
pus monopol pe competiţii şi are la orizont
alte generaţii de campioni, la nivel de juniori
şi tineret, care par să fie asimilat deja tiki-
taka pentru a continua dominaţia pe conti-
nent şi în lume. Următoarea ţintă: Mondialul
brazilian din 2014.


