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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

Bulevardul
“Tineretului”n-a
fost bun pentru
inaugurare

Universitatea din Craiova organizează, în luna iulie,
concurs de admitere la cele 11 facultăţi din structura
sa. În cadrul celor 55 de programe de studii, pentru anul
universitar 2012-2013, sunt scoase la concurs 2.841 de
locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ
cu frecvenţă, 2.894 de locuri cu taxă la forma de învăţă-
mânt cu frecvenţă, 705 locuri cu taxă la învăţământ la
distanţă şi 200 de locuri cu taxă la frecvenţă redusă.

Pentru informaţii despre condiţiile şi perioada de
admitere, numărul de locuri pentru programul de stu-
dii vizat, sunteţi invitaţi să accesaţi www.ucv.ro, secţi-
unea „Admitere” sau paginile web ale facultăţilor pre-
ferate de dumneavoastră.
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PMT Craiova –
20 de ani
de la înfiinţare

Bacalaureatul
s-a finalizat
cu încă
patru eliminaţi

Preşedintele
Traian Băsescu

a fost
SUSPENDAT

Preşedintele Traian Băsescu a fost ieri-seară suspendat cu 256 de voturi  „pentru”,
două votuei anulate şi 114 împotrivă. Şedinţa plenului reunit al Parlamentului în care
a fost dezbătută şi votată cererea USL de suspendare a şefului statului a început la
ora 17.00 şi ea s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu, aşa cum de-
clarase cu o zi înainte. La lucrări au fost prezenţi 375 parlamentari, 57 lipsind, printre
care şi preşedintele UNPR, Gabriel Oprea. Crin Antonescu a anunţat că dacă preşe-
dintele nu va fi suspendat în urma referendumului el se va retrage definitiv din
politică şi, în replică, a şi primit o foaie de hârtie de la Traian Băsescu
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$1 EURO ...........................4,5142 ............. 45142
1 lirã sterlinã..........................5,6697.......................56697

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 7 iulie - max: 34°C - min: 20°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,6480........36480
1 g AUR (preþ în lei).......186,5759......1865759
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Pierdem 1,1 milioane euro
de la BEI pentru cã nu i-am
cheltuit când trebuia

România va pierde peste 1,1 milioa-
ne euro din împrumuturile convenite cu
Banca Europeanã de Investiþii (BEI),
deoarece unele autoritãþi locale nu au
contractat banii pânã la termenul limi-
tã, de 31 august 2011, fondurile fiind
necesare pentru dezvoltarea reþelelor
municipale de apã. Anularea acestor
sume din împrumuturi a fost decisã prin
hotãrâre aprobatã în ºedinþa de joi a
Guvernului. „Hotãrârea de guvern
aprobã un amendament convenit între
Guvern, Ministerul Finanþelor ºi Ban-
ca Europeanã de Investiþii, în care suma
de 254.755,92 euro este anulatã din îm-
prumut, fiind rãmasã netrasã dupã ex-
pirarea termenului limitã de tragere”,
a declarat purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului, Andrei Zaharescu. De aseme-
nea, el a menþionat cã a mai fost apro-
batã o hotãrâre de guvern similarã, care
anuleazã o sumã netrasã de 910.413,69
euro.
BNR va putea sã intervinã
pentru salvarea bãncilor
cu probleme

BNR va interveni în stabilizarea bãn-
cilor aflate în dificultate prin participa-
rea Fondului de garantare a depozite-
lor la majorarea capitalului social, Mi-
nisterul Finanþelor urmând sã împrumu-
te Fondul dacã banii sunt insuficienþi,
anunþã Guvernul. Prevederea a fost in-
trodusã de Guvern printr-o ordonanþã
de urgenþã care modificã OU 99/2006
privind instituþiile de credit ºi adecva-
rea capitalului, ca urmare a ultimelor
negocieri cu FMI. „În condiþiile imple-
mentãrii aranjamentului de tip stand-by
între România ºi Fondul Monetar Inter-
naþional ºi în contextul menþinerii unei
situaþii economice internaþionale tensi-
onate, care determinã creºterea riscului
la adresa stabilitãþii financiare, devine
necesarã optimizarea utilizãrii resurse-
lor Fondului. Una dintre mãsurile de sta-
bilizare ce poate fi adoptatã de BNR con-
stã în implicarea Fondului de garanta-
re a depozitelor în sistemul bancar”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al Guver-
nului, Andrei Zaharescu.

Preºedintele Traian Bãsescu a
atras atenþia parlamentarilor cã, de
circa doi ani, nu a mai fost auzit criti-
când justiþia, motivul fiind cã aceas-
ta a început sã funcþioneze, ceea ce îi
sperie „pe mulþi infractori, fie cã sunt
din politicã sau din afara politicii, dar
cu bune legãturi în politicã”. „În acu-
zaþiile dumneavoastrã susþineþi cã am
influenþat Justiþia. Greºit! Poate mulþi
aveþi rude, cunoºtinþe, judecãtori sau
procurori. Dacã aþi gãsit un singur
judecãtor sau procuror sau un sin-
gur ofiþer de poliþie cu care sã fi vor-
bit direct sau transmis mesaje indi-
recte - cum fãcea senatorul Voicu, care
înþeleg cã azi va vota pentru suspen-
dare - dacã gãsiþi unul singur, eu îmi
voi asuma rãspunderea afirmaþiei
dumneavoastrã. Dacã nu, încetaþi sã
dezinformaþi”, le-a spus ºeful statu-
lui iniþiatorilor cererii de suspendare.
Apoi, le-a reproºat reprezentanþilor
USL cã l-au „salvat” pe Dan Voicu-
lescu în urmã cu douã sãptãmâni, dar
cã nu ºtie dacã o vor mai putea face
dacã nu controleazã justiþia, el susþi-
nând cã obiectivul USL este subor-
donarea justiþiei.

Despre dictatori...
Dupã ce a ascultat toate interven-

þiile parlamentarilor, Traian Bãsescu
a luat din nou cuvântul ºi, printre al-
tele, a vorbit de aºa-zisele mãsuri dic-
tatoriale care i se reproºeazã. „Aþi vã-
zut vreun dictator care sã dea opozi-
þiei funcþia de prim-ministru? Aþi vã-
zut vreun dictator care sã dea opozi-
þiei cel mai puternic serviciu de infor-
maþii interne? Aþi vãzut vreun dicta-
tor care sã dea opoziþiei ºefia singu-
rului serviciu de informaþii externe?
E, dacã nu aþi vãzut mai cãutaþi dicta-
tori”, le-a spus ºeful statului celor
prezenþi în salã.
Ajuns în acest
punct, ºeful
statului a mãr-
turisit cã are ºi
un regret: „Am
numit doi pre-
mieri. Unul se
numeºte Tãri-
ceanu, altul
Ponta. Parado-
xal, dupã ce au
ajuns la Palatul
Victoria, amân-
doi ºi-au pro-
pus ca obiectiv
suspendarea preºedintelui. I-am vã-
zut pe amândoi cu ochii blânzi ºi
umezi înainte sã le înmânez mandatul
ºi i-am vãzut cum au ajuns marionete
ale intereselor din partidul lor când

Preºedintele Traian Bãsescu a fost
suspendat asearã prin decizia Parla-
mentului României - cu 256 de voturi
„pentru” ºi 114 „împotrivã”, doar douã
voturi fiind anulat – în condiþiile în care
erau suficiente 217 voturi în favoarea
acestei solicitãri. Crin Antonescu este
noul preºedinte interimar. Tot asearã,
senatorii ºi deputaþii au hotãrât ca re-
ferendumul pentru suspendarea ºefu-
lui statului sã aibã loc pe 29 iulie. ªedin-
þa Camerelor reunite ale Parlamentu-
lui s-a desfãºurat în prezenþa ºefului sta-
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au ajuns la Palatul Victoria”.

„Este una dintre cele mai
frumoase zile

ale vieþii politice româneºti”
Preºedintele Senatului, Crin An-

tonescu, a fãcut „o foarte scurtã tri-
mitere la memorie”, vorbind despre
mineriadele din 1990: „ªtim cã Ion
Iliescu era preºedintele României ºi
va fi însoþit toata viaþa sa de respon-
sabilitatea ºi umbra uriaºã a acestui
moment. ªtim cã atunci Tãriceanu,
Vosganian, eu, într-un oraº de pro-
vincie, eram membri ai PNL, aveam
sediile atacate, dar susþineam valori-
le libertãþii. Victor Ponta era elev de
liceu, Radu Berceanu, Videanu, erau
deputaþi în partidul lui Iliescu, în par-
tidul care cauþiona mineriada”. Adre-
sându-se direct lui Traian Bãsescu,
liderul PNL a spus cã „noi dorim sã
vã suspendãm azi. În realitate, dum-
neavoastrã v-aþi autosuspendat de
ani buni din funcþia de preºedinte.
(...) Nici un apropiat al preºedintelui
nu a fost deranjat de justiþie. Aceas-
ta este marea problemã pe care noi,
azi, propunem sã o sancþionãm printr-
un vot politic, trimiþându-l la judeca-
ta electoralului român. (...) Este una
dintre cele mai frumoase zile ale vieþii
politice româneºti, în ciuda tensiu-
nii. Reuniþi aici, indiferent de verdict,
nu dãm nici o loviturã de stat, nu ata-
cãm nici o instituþie, ci ne aflãm în
miezul exerciþiului democratic, con-
stituþional ºi parlamentar”.

ªova a venit cu exemple
de intervenþie în justiþie a PDL
Preºedintele PDL, senatorul Va-

sile Blaga, a catalogat demersul USL
de suspendare a preºedintelui Bã-

sescu drept „ipocrit ºi hilar” ºi a fã-
cut, din nou, apel la parlamentarii
UNPR, UDMR ºi minoritãþi sã se „tre-
zeascã” ºi sã nu punã umãrul la rãs-
turnarea democraþiei. „Domnul Bã-

sescu nu a încãlcat Constituþia, pe
când Victor Ponta ºi Crin Antones-
cu o încalcã în fiecare zi”, a conclu-
zionat Blaga.

În replicã la afirmaþia lui Traian
Bãsescu referitoare la în-
cercarea USL de a pre-
lua controlul justiþiei, se-
natorul PSD Dan ªova a
þinut sã-i ofere câteva
exemple care demon-
streazã cã, de fapt, PSL
face asta: „Noi nu vrem
sã preluãm controlul
asupra justiþiei. Când
Monica Macovei a spus
cã un medic trebuie an-
chetat, a fost anchetat.
Când Baconschi (n.r. –
Teodor Baconschi, fost
ministru de Externe) a

spus cã domnul Marga (n.r. – Andrei
Marga, actualul ministru de Externe)
trebuie anchetat, a apãrut o plângere
penalã. Când domnul preºedinte a
spus cã un om de afaceri nu trebuie

anchetat, a fost eliberat”.

CCR a evitat un aviz final,
pronunþându-se pe fiecare

acuzaþie în parte
Intraþi în ºedinþã ieri dimineaþã, la

ora 9, judecãtorii Curþii Constituþio-
nale a României (CCR) au evitat sã
dea un rãspuns clar în privinþa sus-
pendãrii preºedintelui, deºi au anali-
zat cererea Parlamentului timp de mai
multe ore. Magistraþii au preferat sã
analizeze fiecare dintre cele ºapte
puncte din cererea USL ºi sã se pro-
nunþe pe rând. Astfel, CCR a consta-
tat cã Traian Bãsescu nu ºi-a exerci-
tat cu maximã eficienþã ºi exigenþã
funcþia de mediere între puterile sta-
tului, precum ºi între stat ºi societa-
te, însã asumarea unui rol activ în
viaþa politicã ºi socialã a þãrii nu poa-
te fi caracterizatã ca un comportament
contrar Constituþiei. În schimb, „fap-
tul cã preºedintele României, prin
comportamentul sãu politic, ºi-a asu-
mat public iniþiativa unor mãsuri eco-
nomico-sociale, înainte ca acestea sã
fie adoptate de cãtre Guvern, prin
asumarea rãspunderii, poate fi reþi-
nut ca o încercare de a diminua rolul
ºi atribuþiile primului ministru”, con-
siderã Curtea. În privinþa încãlcãrii
prevederilor constituþionale referi-
toare la independenþa justiþiei, CCR
crede cã declaraþiile critice formulate
de Bãsescu nu sunt de naturã sã de-
termine magistraþii sã nu-ºi îndepli-
neascã atribuþiile constituþionale.
Mai mult, spun judecãtorii, nici de-
claraþiile preºedintelui în legãturã cu
decizii din trecut ale CCR „nu au fost
de naturã a aduce atingere indepen-
denþei judecãtorilor constituþionali”.

tului, care a ºi avut primul cuvânt, acu-
zând USL cã vrea sã subordoneze justi-
þia ca sã-ºi salveze „penalii”. În mo-
mentul în care a luat cuvântul liderul
PNL ºi preºedinte al Senatului, Crin
Antonescu, Traian Bãsescu a ieºit din
salã, explicând, pe hol, cã merge sã fu-
meze ºi sã dea un telefon. La fel a pro-
cedat ºi când a vorbit Cãlin Popescu
Tãriceanu. Dacã PDL a votat împotri-
va suspendãrii, aºa cum era de aºtep-
tat, UDMR a luat decizia ca fiecare par-
lamentar sã voteze conform propriei

conºtiinþe. UNPR a anunþat, iniþial,
prin vocile lui Gabriel Oprea ºi Lavi-
nia ªandru, cã nu va vota pentru sus-
pendare, apoi, în urma unor negocieri
purtate cu PSD, în schimbul unor vii-
toare locuri în Parlament – potrivit
unor surse – ar fi fost de acord sã-ºi
dea votul pentru suspendare. Crin An-
tonescu a anunþat cã dacã preºedinte-
le nu va fi suspendat în urma referen-
dumului el se va retrage definitiv din
politicã ºi, în replicã, a ºi primit o foa-
ie de hârtie de la Traian Bãsescu.

La finalul celei de a doua
intervenþii a sa, Traian Bãses-
cu le-a spus senatorilor ºi de-
putaþilor cã are de fãcut „o
micã observaþie, care depinde
de votul dumneavoastrã. Eu
sunt la Cotroceni, aºtept even-
tual decizia CCR care sã stabi-
leascã preºedintele interimar
pentru a preda mandatul. Dacã
nu veþi avea o astfel de decizie
datoritã votului, tot puteþi sã
mã cautaþi domnule Antones-
cu. Vã las aici o foaie pe care
sã vã scrieþi ce aþi promis: de-
misia, dacã eu voi câºtiga re-
ferendumul”.

Preºedintele Senatului ºi, totodatã, noul preºedinte interi-
mar al României, Crin Antonescu, a declarat ieri, în plenul
Camerelor reunite, cã dacã Traian Bãsescu nu va fi demis la
referendum, el se va retrage „definitiv” din viaþa politicã.
„Domnule preºedinte, drumurile noastre se cam despart: veþi
fi sau nu suspendat, veþi fi sau nu demis la referendum, ne
cam despãrþim. Dacã nu veþi fi demis la referendum, eu, Crin
Antonescu, mã retrag definitiv din viaþa politicã. Dacã veþi fi
demis la referendum nu ºtiu ce veþi face, dar vã urez ºi dum-
neavoastrã ºi mie un singur lucru: sã apucãm amândoi o jus-
tiþie independentã. Vã urez un preºedinte atât de bun încât
sã fie bun ºi pentru dumneavoastrã”.

Curtea Constituþionalã a României
a anunþat ieri, într-un comunicat re-
mis presei, cã „îºi exprimã grava in-
grijorare în legãturã cu faptul cã
doamna judecãtor Aspazia Cojocaru
a fost ameninþatã înainte de începe-
rea dezbaterilor asupra avizului de
suspendare din funcþie a preºedinte-
lui României, cu privire la votul pe
care urmeazã sã îl dea”. Aspazia Co-
jocaru (66 de ani) a fost numitã de
Camera Deputaþilor judecãtor la Cur-
tea Constituþionalã în anul 2004, la
propunerea PSD. O sursã de la Curtea
Constituþionalã, întrebatã cine a ame-
ninþat-o pe Aspazia Cojocaru, a rãs-
puns: „Ea nu ºtie”. La puþin timp, ju-
decãtoarea a reclamat la Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PICCJ) cã a fost ameninþatã
ºi s-a deschis un dosar de cercetare.
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Adriean Videanu, preşedintele
interimar al garnizoanei PDL Bu-
c ureş ti, a dat, mierc uri după-
amiază, ordinul pe unitate: miting
de protest în Piaţa Revoluţiei.
A doua zi. Manifestare paşnică
împotriva unui ac t abuziv,  din
partea USL, de a subordona sta-
tul de drept. La miting, a lips it sau
nu a fost zărit. Era şi aşa o c ani-
culă greu suportabilă.  Mai ales
pentru supraponderali şi cardiaci.
Şi nu erau deloc puţini. Cu auto-
care s ilenţioase, au fos t aduş i
militanţii partidului, de pe unde s-
au oferit.  Nu mulţi, câţi se scon-
ta, dar nici de neluat în seamă.
Mitingul de protest a fost, emi-
namente, anti-USL, la câţiva paşi
de restaurantul „Cina”. Unde cân-
ta, pe vremuri, Ileana Sărăroiu.
Protestatarii purtau bannere pe
care se putea citi „Salvaţi Moni-

MIRCEA CANŢĂR
torul Ofic ial”, „Victor Ponta pen-
tru noi, egal Ceauşescu doi” şi aşa
mai departe. Vorbitori: Monica
Macovei, Cris tian Preda,  Mihai
Răzvan Ungureanu, Vasile Blaga,
Traian Răzvan Ungureanu, teolo-
gul Mihai Neamţu de la Noua Re-
publică, c u un discurs de elibera-
re a ţării,  fluturând o funie de us-
turoi. Nu s-a prea înţeles simbo-
listic a, dar nic i nu s-au născ ut
întrebări dilematice. Prin anii ’90,
Mihai Neamţu proslăvea măreţia
Legiunii Arhanghelului Mihai,
acum „eliberează” ţara. Monica
Macovei: „Zilele astea ne unim
toţi cei de dreapta şi salvăm ţara.
Am v enit să-mi apăr ţara pentru
că îmi este frică.  Din 3 iulie,  îmi
e frică în continuu de dictatură,
de statul capturat”. Discurs în-
flăcărat. Revoluţionar.  Parfum.
Vorbe puţin meşteşugite. Ca de-

taliu, Monica Macovei a dus-o
bine mersi şi în dictatură, dar,  fi-
reşte, acum apăra democraţia. Şi
o face cum c rede de cuviinţă. La
Bruxelles „o face” chiar energic.
Risc ant pentru ţară, dar  şi pentru
ea. Şi nimeni nu o descurajează.
Cine o ascultă o cons ideră singu-
ra versiune a Bibliei democraţiei
româneşti. Dă semne că se eva-
luează drept una din instituţiile
statului. Când vorbeş te, ai împre-
sia c ă citează din luc rarea lui Mao
„Despre justa rezolvare a contra-
dicţiilor în sânul poporului”
(1957). Text menţionat ş i co-
mentat de Jean Franc ois Revel în
„Marea Paradă”.  Aş teptat să ia
cuvântul a fost Mihai Răzvan Un-
gureanu. Asudase până i-a venit
rândul şi democraţia era în peri-
col. Până recent, nu era. Când
poporul ieşise în stradă din c auza

nemulţumirilor nu le vorbea oa-
menilor. Nu îl ducea capul să pri-
ceapă ce ar trebui să zică ş i să
facă pe la Guvern.  A ieş it din sce-
nă prin moţiunea de cenzură. Nu
are mulţi înaintaşi. Ba îl are pe Emil
Boc, dar ăla a revenit. Mai ş tii?
MRU: „Să fiţi supăraţi. (.. .) Sun-
tem pregătiţi să facem tot ce pu-
tem pentru a ne lua ţara înapoi.
Pentru aceasta suntem aici. Ţara
noastră nu este una în care şi-a
făcut cuib hoţia”. Ce o fi înţeles
din miştoul său elevat Adriean Vi-
deanu, habar nu avem. Oricum,
doleanţa cu luatul înapoi al ţării i-
a mers la pipotă. Vexat, în urma
Convenţiei Naţionale Extraordina-
re a PDL, Teodor Bac onsc hi,
„marele comunicator”, a lipsit,
deşi putea c lama: ciumpalaci, la
luptă!. Au absentat ş i Elena Udrea
şi Roberta Anastase,  dar din mo-

tive diferite. La tura as ta, nu.  Ra-
luca Turcan, Gheorghe Flutur,
Sever Voinescu, personajele crea-
te în siajul lui Traian Băsescu, au
căutat umbra şi nu au găsit-o. Şi
nici liniştea. Schimonoselile piţi-
găiate ale lui MRU, mai degrabă,
au augmentat iritarea din cauza
caniculei. În loc de concluzie: tra-
gedia virtuosului politician Traian
Băsescu este că idealurile sale au
devenit din ce în ce mai greu de
observat, în vreme ce pasiunile
sale, predispoziţia la conflicte, au
devenit din ce în ce mai pregnan-
te, făcând imposibilă orice coabi-
tare. Ori, rolul oricărei camarile a
fost şi a rămas mereu acelaşi: să
prezinte interesele celui pe care îl
serveşte drept idealuri şi să refuze
celorlalţi actori politici dreptul de
a avea aşa ceva, declarându-le doar
interese meschine.

MRU îşi vrea ţara înapoi

Gunther Krichbaum, preşe-
dintele Comisiei de afaceri
europene a Bundestagului, i-a
cerut preşedintelui Comisiei
Europene, Jose Manuel
Barroso, declanşarea procedu-
rii de infringement împotriva
României şi suspendarea
votului său în Consiliul Euro-
pean în urma subminării
statului de drept şi democraţiei.
„Vă scriu cu mare îngrijorare
în legătură cu situaţia politică
actuală din România. Ultimele
evoluţii indică faptul că Româ-
nia se îndreaptă spre o „demo-
craţie ghidată”. În ultimele
săptămâni, structurile politice
au fost alterate cu o viteză
rapidă. Statul de drept a fost
subminat, independenţa siste-
mului judiciar a fost pusă sub
semnul întrebării, iar structurile
alese democratic au fost
suspendate”, afirmă deputatul
CDU Krichbaum, într-o
scrisoare adresată lui Barroso
pe 4 iulie, obţinută de Media-
fax. El consideră că situaţia din
România, de asalt la adresa
democraţiei în sine, depăşeşte
evenimentele care au fost
criticate pe drept în Ungaria în
acest an, fiind necesare acţiuni
la nivel european mai dure
decât cele care au vizat
Budapesta. „Prin urmare, cer
Comisiei Europene, pe care o
conduceţi, să ia în considerare
atât declanşarea procedurii
prevăzute de Tratatul UE la
Articolul 7 (alineatul 3),
precum şi a procedurii de
infringement, potrivit articolului
258 din Tratatul de Funcţionare

Tot mai multe voci cer sancţionarea României pe plan
european, iar luna asta vine raportul MCV

a UE. Pe durata acestor
proceduri, ar trebui instituită o
suspendare a dreptului de vot
al României”, a cerut deputatul
german. Totodată, acesta
consideră că evoluţii alarmante
din România ar trebui reflecta-
te şi în următorul raport MCV,
care urmează să fie publicat în
a doua jumătate a lunii în curs.
Şi chiar se va întâmpla acest
lucru, după cum a declarat,
miercuri seară, pentru Media-
fax, purtătorul de cuvânt al
Comisiei Europene, Mark
Gray. „Sigur, noi urmărim
evenimentele politice recente
din România cu mare atenţie,
deşi evoluţiile sunt foarte
rapide. Noi ne-am exprimat
îngrijorarea cu privire la unele
acţiuni care au legătură cu
statul de drept şi independenţa
sistemului judiciar. Statul de
drept şi independenţa deciziilor
judiciare sunt parte a MCV şi
ne vom asigura că raportul va

acoperi aceste probleme”, a
declarat Gray. Întrebat dacă în
raport ar putea fi incluse şi
referiri la procedura de sus-
pendare a preşedintelui Traian
Băsescu, Gray a arătat că nu

poate să comenteze această
ipoteză, însă în raportul MCV
vor fi cuprinse elemente referi-
toare la independenţa Curţii
Constituţionale a României.

În încercarea de a calma
spiritele, premierul Victor
Ponta a dat asigurări, ieri, că
„dincolo de acest conflict
politic, România va rămîne o
ţară stabilă, în care statul de
drept şi standardele internaţio-
nale vor fi respectate”. Mai
mult, acesta şi-a asumat,
public, răspunderea că „Guver-
nul României va lua toate
măsurile necesare, în continua-

re, pentru respectarea cu
stricteţe a obligaţiilor care
revin României în acordurile cu
FMI, CE şi BM. (.. .) Guvernul
va lua, în continuare, toate
măsurile care sunt necesare

pentru îndeplinirea obligaţiilor
în baza MCV instituit de
Comisia Europeană, pentru a
garanta o justiţie eficientă, la
standarde europene. Indiferent
de decizia de azi (n.r.  - ieri) a
Parlamentului, Guvernul va
asigura, în perioada viitoare,
stabilitatea totală şi absolută
atât a CCR, instanţelor, Par-
chetului, DNA, serviciilor de
informaţii, ANI, care nu trebuie
să fie în nici un fel afectate de
o bătălie politică constituţiona-
lă. Guvernul României va
asigura stabilitatea şi indepen-
denţa, nu va agrea schimbarea
persoanelor care conduc
aceste instituţii. Nu vom
sprijini niciodată măsuri care
să afecteze independenţa
Parchetului General, DNA şi
altor instanţe judecătoreşti.
Guvernul va respecta în
continuare toate deciziile
CCR”. Ponta a anunţat că
săptămâna viitoare va pleca la
Bruxelles, pentru a discuta
despre situaţia din România cu
preşedintele CE, Jose Manuel
Barroso, şi cu alţi oficiali ai
Comisiei Europene şi ai
Parlamentului European.

În acelaşi timp, europarla-
mentarii USL Norica Nicolai şi
Cătălin Ivan au acuzat-o ieri,
într-o conferinţă de presă, pe
europarlamentarul PDL
Monica Macovei, că afectează
interesele României prin
„minciunile” pe care le vehicu-
lează la nivelul instituţiilor
europene şi au cerut demisia
acesteia din Parlamentul
European.
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Poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi
joi dupã-amiazã, în jurul orei 16.40,
cã o Dacia Papuc i-a accidentat pe
Iulian ª., de 12 ani ºi Cosmin M., de
14 ani, ambii din Poiana Mare, care
mergeau pe marginea drumului, pe
partea dreaptã. Dupã ce i-a lovit pe
cei doi copii, ºoferul Daciei a fugit
de la locul accidentului. Cei doi bã-
ieþi au fost transportaþi la Spitalul
din Calafat, unde medicii au stabilit
cã Iulian a suferit un traumatism cra-
nio-cerebral, o fracturã bazã de cra-
niu ºi un traumatism toraco-abdo-
minal acut închis, motiv pentru care
a fost transferat la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Celãlalt
copil a suferit un traumatism cranio-
cerebral acut închis ºi unul la ge-
nunchiul stâng. Poliþiºtii au intrat

Un bãiat de 12 ani se zbate între viaþã ºi
moarte, iar un altul de 14 ani a fost ºi el rãnit,
fiind internat în spital, dupã ce, joi dupã-amia-
zã, ambii au fost loviþi de un autovehicul, în
comuna Poiana Mare. ªoferul vinovat a fugit

de la locul faptei, însã a fost prins destul de
repede de poliþiºti, care au stabilit cã era bãut
ºi l-au reþinut pentru 24 de ore, urmând sã-l
prezinte instanþei cu propunere de arestare
preventivã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

în alertã ºi au reuºit sã punã mâna
destul de repede pe ºoferul vino-
vat, care se ascunsese la o fermã
din apropierea comunei Desa. Oa-
menii legii au stabilit cã este vorba
despre George Iovan, de 19 ani, din
localitatea Piscu Nou, iar acciden-
tul l-a provocat din pricina vitezei
excesive cu care circula. În plus, la
testarea cu aparatul etilotest, a re-
zultat o concentraþie de 0,97 mg/l
alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost dus la spitalul din
Calafat, pentru recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei. Joi seara, Iovan a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, pentru comite-
rea infracþiunilor de vãtãmare cor-
poralã din culpã, conducere sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice ºi pãrã-

sirea locului accidentului, fiind in-
trodus în arestul IPJ Dolj. Tânãrul
va fi prezentat Judecãtoriei Calafat
cu propunere de arestare preventi-
vã pentru 29 de zile, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Medicii Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova au precizat, ieri,
cã sunt rezervaþi în privinþa ºanse-
lor de supravieþuire ale pacientului
de 12 ani, care a fost internat în Cli-
nica de Terapie Intensivã în comã
de gradul III. “Evoluþia pacientului
este una defavorabilã. Este ventilat
mecanic ºi intubat, instabil hemodi-
namic. Primeºte tratament specific,
dar prognosticul este extrem de re-
zervat”, a declarat dr. Cristina Geo-
rmãneanu, purtãtorul de cuvânt al
Spitalului de Urgenþã Craiova.

Anchetatorii au
avut ceva emoþii
pânã sã obþinã ares-
tarea celor nouã in-
culpaþi din dosarul
e tnobotanice lor,
asta pentru cã, pro-
punerea procurorilor
DIICOT Craiova s-a
judecat cu întârziere
de o zi. Mai exact,
procurorul de caz a
emis, în noaptea de
marþi spre miercuri,
ordonanþe de reþine-
re pe 24 de ore pentru Andrei Dincã,
de 18 ani, Dragoº Dorobanþu zis „Pif”,
de 24 de ani, Radu Mîrºan, zis „Duki”
de 23 de ani, Cristian Dumitru zis
„Dinamo” de 22 de ani, ªtefãniþã
Marta zis „Oaie”, de 20 de ani, Mã-
dãlin Curteanu zis „Hazard”, de 25
de ani, Cosmin Pârvu zis „Coco”, de
24 de ani, Ionuþ Cioroianu, de 20 de
ani ºi Adrian Caitanovici de 21 de ani,
toþi din Craiova. Miercuri dupã-amia-
zã, aceºtia au fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj, cu propunere de aresta-
re preventivã, numai cã, unul dintre
avocaþi a cerut ca judecarea cauzei
sã se facã de cãtre un complet pen-
tru minori al instanþei, pe motiv cã
unuia dintre inculpaþi i-ar mai lipsi
vreo douã luni pânã sã împlineascã
18 ani. Pânã sã se stabileascã ce com-
plet este competent în aceastã situa-
þie, perioada de 24 de ore pe care fu-
seserã reþinuþi cei 9 tineri a expirat, ei
au fost lãsaþi sã plece, liberi, iar in-
stanþa a stabilit termen de judecare a
propunerii de arestare preventivã
pentru joi, la ora 12.00. Cum necum,

Cosmin Alexandru Pârvu zis „Coco”, fiul cel mare al lui
„Caiac”, împreunã cu ceilalþi opt tineri reþinuþi în dosarul

etnobotanicelor, au primit, joi seara, mandate de
arestare preventivã pentru o perioadã de 29 de zile.

poliþiºtii de la crima organzatã au reu-
ºit sã-i convingã pe toþi sã se prezin-
te la instanþã, iar în jurul orei 19.00,
judecãtorii de la Tribunal au pronun-
þat soluþia, dispunând arestarea pre-
ventivã pe 29 de zile a celor nouã cra-
ioveni pentru constituire sau adera-
re la grup infracþional organizat ºi
operaþiuni cu substanþe susceptibi-
le de a avea efecte psihoactive.

Reamintim cã aceºtia au fost ridi-
caþi în urma unei acþiuni a poliþiºtilor
BCCO Craiova ºi procurorilor DII-
COT - Serviciul Teritorial Craiova,
marþi dupã-amiazã, dupã ce cinci
membri ai grupului infracþional orga-
nizat au ridicat un colet ce conþinea
700 de grame de substanþe etnobo-
tanice pe care tocmai le primiserã de
la Bucureºti. Dupã prinderea acesto-
ra s-au fãcut 10 percheziþii domicilia-
re, în total fiind gãsite ºi ridicate în
jur de 1.200 grame de substanþe et-
nobotanice ºi peste 250 de þigarete
umplute tot cu astfel de produse, din
pricina cãrora mai mulþi tineri au ajuns
la spital.

Un tânãr de 21 de ani, din comu-
na doljeanã Dobreºti, a fost arestat
preventiv în cursul zilei de joi, sub
acuzaþia de tentativã de omor. Potri-
vit procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care coordo-
neazã cercetãrile în cauzã, fapta pen-
tru care tânãrul, Mircea Olteanu, a
ajuns dupã gratii s-a petrecut mier-
curi searã. Mircea Olteanu ºi con-
sãteanul sãu Ionuþ Mihãescu, s-au
întâlnit pe o stradã din comunã, s-
au apucat la ceartã, iar cel dintrâi,
supãrat, a scos un cuþit pe care îl
avea în buzunar ºi l-a lovit pe Mihã-
escu în piept. ªi-a abandonat victi-
ma în drum ºi a fugit, locatarii de pe
strada respectivã fiind cei care au
alertat Poliþia ºi au solicitat o ambu-
lanþã care l-a transportat pe rãnit la
spital. Acesta a fost stabilizat, a pri-

Arestat, dupã ce a înjunghiat
un tânãr ºi a fugit

mit îngrjirile necesare în unitatea
sanitarã, iar medicii legiºti au stabi-
lit cã lovitura primitã i-a pus în pri-
mejdie viaþa, pentru vindecarea le-
ziunii suferite având nevoie de 35-
40 de zile de îngrijiri medicale. A fost
constituitã o echipã de poliþiºti care,
sub coordonarea unui procuror cri-
minalist de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, a „periat” toatã zona
ºi localitãþile învecinate, încercând
sã dea de urma agresorului. Dupã o
noapte întreagã de cãutãri, în cur-
sul zilei de joi oamenii legii au reuºit
sã-l prindã la un canton pãrãsit ºi l-
au adus la Craiova, la Parchet, unde
în timpul audierilor ºi-a recunoscut
fapta, însã nu a oferit un motiv foar-
te clar pentru agresiune. „În aceeaºi
zi (n.r.- joi), autorul a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunere de

arestare preventi-
vã, instanþa admi-
þând propunerea
noastrã ºi dispu-
nând arestarea
preventivã a tânã-
rului pentru o pe-
rioadã de 30 de
zile”, ne-a decla-
rat procuror Mag-
da Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt
al Parchetului de
pe lângã Tribuna-
lul Dolj.

Cele ºase persoane reþinute în urma
descinderilor ofiþerilor Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova împreunã cu un pro-
curor al DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, în Constanþa au primit, joi
dupã-amiazã, la Tribunalul Dolj, man-
date de arestare preventivã pentru o
perioadã de 14 zile. Este vorba despre
Dan Viºan (30 de ani), Robert Covaci
(37 de ani), Daniel Cocîrlea (32 de ani),
Rãduþu Dima (33 de ani), Alexandru
Dumbravã (23 de ani) ºi Cristian ªape-
ra (27 de ani), în sarcina lor fiind reþi-
nute infracþiunile de constituire a unui
grup infracþional organizat, aderarea
sau sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, furt calificat, înºelãciu-
ne, spãlare de bani ºi contrabandã.

„Instanþa le-a emis mandate de

arestare preventivã pentru 14
zile, astfel încât propunerea de
prelungire a acestei mãsuri sã se
poatã face la acelaºi termen pen-
tru toþi inculpaþii din dosar, de-
oarece mai sunt deja ºapte ares-
taþi. A fost un dosar în care s-a
muncit foarte mult, iar acþiunile
pentru destructurarea grupuri-
lor infracþionale specializate în
spãlare de bani ºi alte infracþi-
uni economice vor continua, în-
trucât aceasta este o prioritate a
Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Craiova ºi a procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
împreunã cu care lucrãm foarte bine”,
ne-a declarat comisar-ºef Silviu Vã-
caru, comandantul BCCO Craiova.

  Reamintim cã membrii grupului

infracþional sunt cercetaþi pentru
pentru cã, în perioada 2009 – 2011 ar
fi prejudiciat mai multe societãþi din
þarã cu aproximativ 2,5 milioane de
euro prin substituirea mãrfurilor pe
care le transportau ºi însuºirea aces-
tora.

O craioveancã de 45 de ani a
ajuns, ieri dupã-amiazã, la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
dupã ce, maºina pe care o conducea
a fost izbitã violent ºi rãsturnatã într-
o intersecþie din Craiova. Potrivit
poliþiºtilor de la Rutierã, Nicoleta Pre-
cup de 45 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autotursm matiz pe
bulevardul „Decebal” din municipiu,
ajunsã la intersecþia semaforizatã cu
strada „Constantin Brâncoveanu” a
pãtruns în intersecþie regulamentar,
pe culoarea verde, pentru a vira la

stânga, moment în care a fost izbitã
în plin de o Skoda la volanul cãreia
se afla Cãlin Barbu de 36 de ani, tot
din Craiova, care a intrat în intersec-
þie pe culoarea galbenã a semaforu-
lui. În urma impactului Matizul a fost
rãsturnat, iar ºoferiþa a fost rãnitã, fi-
ind transportatã la Spitalul Cliinic
Judeþean de Urgenþã Craiova de echi-
pajul SMURD solicitat la faþa locu-
lui. Conducãtorul autoturismului Sko-
da este cercetat pentru vãtãmare cor-
poralã din culpã, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.
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O veste bunã pentru craioveni
ar putea fi cã vor scãpa, în câte-
va luni, de haitele de maidanezi
care îºi fac veacul pe strãzile din
Bãnie. Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a declarat, la ultima sa con-
ferinþã de presã, organizatã sãp-
tãmâna trecutã la Primãria Cra-
iova, cã proiectul construirii unui
adãpost pentru câini, pe care l-a
promis în campania electoralã, va
fi implementat în perioada ime-
diat urmãtoare. “Vreau sã vã spun
cã am gãsit banii pentru adãpos-
tul pentru câini, iar acum cãu-
tãm terenul pentru amenjarea lui.
Oricum, în luna noiembrie trebu-
ie sã fie terminat”, a precizat Ol-
guþa Vasilescu.

Primãria Craiova a gãsit amplasamentPrimãria Craiova a gãsit amplasamentPrimãria Craiova a gãsit amplasamentPrimãria Craiova a gãsit amplasamentPrimãria Craiova a gãsit amplasament
pentru adãpostul pentru adãpostul pentru adãpostul pentru adãpostul pentru adãpostul de câinide câinide câinide câinide câini

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
susþine cã adãpostul pentru câini,
care a fost promis în campania elec-
toralã, va fi gata în luna noiembrie.

Stabilimentul nu va reuºi sã rezol-
ve însã problema câinilor fãrã stã-
pân, dar va reuºi sã reducã totuºi
numãrul maidanezilor.

Stabilimentul,
la intrarea în Breasta

La câteva zile dupã aceastã de-
claraþie, primarul a anunþat cã nici
amplasamentul nu mai este o pro-
blemã, gãsindu-se terenul pe care
va fi amenajat. “Am rezolvat si-
tuaþia cu locaþia adãpostului pen-
tru câini. El va fi amenajat pe un
teren al Craiovei, la podul Bres-
tei, lângã Jiu, unde era o staþie de
apã”, a spus primarul Vasilescu.
Potrivit acestuia, terenul aparþine
Primãriei Craiova ºi este dat în ad-
ministrarea Companiei de Apã,
urmând ca, în perioada urmãtroa-
re, sã fie recuperat. “Important
este cã vom scãpa Craiova de

câinii care ne deranjeazã pe toþi”,
a mai spus edilul.

Ar trebui sã fie gata
în noiembrie

Lia Olguþa Vasilescu spune cã
îºi va respecta programul de cam-
panie, astfel cã adãpostul pentru
câini va arãta în conformitate cu
schiþele prezentate înainte de ale-
geri. În acest spaþiu, ar trebui sã
fie cazaþi 5000 de câini care vor fi
prinºi de pe domeniul public. “În
noiembrie trebuie sã fim pregãtiþi
sã ducem câinii acolo. Cu siguran-
þã cã nu o sã putem sã îi luãm chiar
pe toþi, dar o sã încercãm sã-i ri-
dicãm de urgenþã pe cei agresivi
care nu mai pot fi lãsaþi sã stea pe

strãzi”, a mai spus Olguþa Vasiles-
cu. Potrivit primarului, pe strãzile
din Craiova s-ar afla în jur de 8.000
de câini comunitari.

Adãpostul de la Fãcãi,
frecþie la un picior de lemn
În acest moment, stabilimentul

de la Fãcãi este singurul care tre-
buie sã facã faþã situaþiei. Fiind vor-
ba de un adãpost temporar, cei 70
de câini care încap în cuºtile de
acolo, sunt þinuþi pentru o perioadã

de 10 zile, timp în care ar trebui sã
fie adoptaþi. În cazul în care nu se
gãseºte nici o persoanã care sã-i ia
în întreþinere, patrupedele ajung din
nou în stradã. Singura diferenþã este
cã, în timpul cât au fost þinute pe
hranã în stabiliment, au fost sterili-
zate ºi crotaliate, medicii garantând
cã, în felul acesta, se controleazã
înmulþirea lor ºi, ceea ce este mai
important, patrupedele nu ar mai fi
aºa de agresive.

LAURA MOÞÎRLICHE

Deºi anunþase cã va inaugura bulevardul Ti-
neretului, din cartierul Craioviþa Nouã, prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu s-a rãzgândit ieri, dupã
ce a ajuns la faþa locului. Pentru cã lucrãrile
nu arãtau ca ºi cum ar fi terminate, fiind încã
destul de multe detalii de pus la punct, edilul
s-a vãzut nevoit sã recunoascã cã s-a grãbit
ºi cã, mai întâi, vor trebui îndreptate anumite
lucruri. “Am vãzut cã proiectul n-a fost fãcut
bine, pentru cã o parte din trotuare n-au fost
prinse în proiect ºi, drept urmare, construc-
torul nu le-a fãcut nici el. Trebuie sã gãsim o
variantã ca sã refacem ºi aceste trotuare pe
acordul-cadru pe care Primãria îl are deja sem-
nat. De asemenea, am vãzut cã sunt zone în-
tregi unde ar fi trebuit - dacã ar fi fost un
proiectant serios - sã se punã borduri pentru
cã nivelul solului este mai ridicat ºi la prima
ploaie o sã ne trezim cã tot pãmântul din grã-
dinã a fost dus pe trotuar. Dar o sã remediem
toate aceste lucruri”, a declarat Lia Olguþa Va-
silescu, adãugând cã va garanta cã “nu se vor
mai semna recepþiile de lucrãri aºa cum se
semnau pânã acum”. (L.Moþîrliche)

Dupã ce a prezentat bilanþul alegeri-
lor locale, ºi le-a mulþumit tuturor ce-
lor care au muncit pentru un rezultat
care plaseazã PSD Dolj pe primele po-
ziþii la nivel de þarã, cu 55 de primari,
53 de viceprimari, cu preºedinte de
consiliu judeþean, ºi majoritatea consi-
lierilor judeþeni dar ºi a celor din Con-
siliul Local Craiova, Ion Prioteasa a in-
vitat pe scenã fiecare primar pentru a
se prezenta ºi pentru a spune câteva
cuvinte colegilor prezenþi în salã. Pri-
mii care au urcat pãe scenã au fost pri-
marii de oraºe. Majoritatea acestora au
avut cuvinte de mulþumire pentru spri-
jinul acordat de cãtre PSD Dolj ºi lide-
rul Ion Prioteasa, preferând sã coboa-
re cât mai repede de pe scenã, nu îna-
inte de a saluta membrii prezidiului. Nu
acelaºi  s-a întâmplat ºi în cazul pri-
marului oraºului Segarcea., Nicolae
Popa.
Rãnile de la locale
nu s-au vindecat

Nicolae Popa a tãcut toatã perioada
campaniei electorale. A preferat sã îºi
vadã de treabã, fãrã sã rãspundã la ata-
curile contracandidaþilor. Însã la mo-
mentul  bilanþului nu a mai putut sã tacã,
ºi când a ajuns la microfon, mai întâi,
le-a reamintit colegilor de la PSD de
lupta durã dintre el ºi candidatul PNL la

Useliºtii trebuie sã treacã peste conflictele
de la alegerile locale
Întâlnirea de joi, de la Filarmonica din Craiova, a

 social-democraþilor doljeni nu a fost lipsitã de mo-
mente interesante, care au demonstrat încã odatã cã
aceastã campaniei electoralã pentru alagerile locale a
fost una crâncenã. Unii primarii pesediºti s-au plâns de
atacurile primite din partea liberalilor ºi ºi-au exprimat
încrederea cã PSD va rãmâne vioara întâi în aceastã
Uniune social Liberalã. Ideea este cã useliºtii trebuie
sã treacã rapid peste conflictele pe care le-au avut,
pentru cã au de dus împreunã câteva campanii electo-
rale extrem de importante.

Primãria Segarcea. Om cãruia nu i-a
plãcut niciodatã conflictul, ºi a încer-
cat întotdeauna sã aplaneze orice dis-
putã la nivelul de PSD sau USL, Ion
Prioteasa i-a zis lui Nicolae Popa cã el
credea cã s-au mai calmat lucrurile, însã
acesta i-a rãspuns prompt: „Nu s-au
calmat domnule preºedinte. La câte min-
ciuni au spus despre mine ºi despre dum-
neavoastrã, cum sã se calmeze?”.
Învingãtorii
au încercat sã ia tot

Disputa de la Segarcea dintre liberali
ºi social-democraþi poate fi extinsã cam
în toate localitãþile unde PSD ºi PNL au
avut candidaþi separaþi, ºi acestea nu
sunt puþine. S-a vãzut dupã alegeri cã
PDL nu a fãcut altceva decât sã îºi con-
serve rezultatele din 2008. ªi au reuºit
într-o proporþie foarte mare.  ªi în
aceastã situaþie liberalii au încercat ca
pe lângã primãriile pe care le aveau deja
sã mai smulgã câteva, ºi de unde altun-
deva dacã nu de la colegii de Uniune.
Nici social-democraþii nu s-au lãsat mai
prejos, ºi în localitãþile unde PNL avea
primari, au pus candidaþi puternici, care
sã conteze, nu marionete. De aceea lup-
ta a fost una foarte durã. Aºa se face
cã în unele localitãþi, cum este Fãrcaº,
PSD a pierdut în favoarea PNL, iar în
altele, exemplu Scãeºti, a câºtigat pe-

sedistul ºi a plecat acasã penelistul. Nu
s-au înþeles nici la numirea viceprima-
rilor, fiecare partid încercând sã ia tot,
dacã s-a putut.
Trebuie sã tragã toþi
la cãruþa USL

Dupã alegerile locale învingãtorii ºi
cu pierzãtorii vor trebui sã îºi dea mâna,
cel mai târziu la alegerile parlamentare
din toamnã, dacã nu la referendumul
pentru suspendarea preºedintelui Româ-
niei. Aceºti oameni care au fost adver-
sari, unii chiar duºamni, se presupune
cã vor trebui sã lucreze în echipe pen-
tru un scop comun, ºi anume câºtiga-
rea alegerilor parlamentare, ºi constitui-
rea unui guvern USL, din toamna aces-
tui an. Deja din acest moment este trea-
ba liderilor judeþeni ºi a candidaþilor la
parlamentare sã medieze între organi-
zaþiile locale. Pentru cã nu ar fi normal
ca aceºtia sã nu poatã trece peste o
competiþie, ºi sã nu tragã la aceeaºi cã-
ruþã, a USL. Timpul e scurt, iar împã-
carea, acolo unde este nevoie, trebuie
sã se întâmple cât mai devreme. Pentru
cã dacã nu va fi aºa, cei care vor avea
de pierdut, pe lângã ei, vor fi cetãþenii
României care au acordat un vot de în-
credere, unuia dintre reprezentanþii unui
partid din Uniune.

MARIN TURCITU

Bulevardul “Tineretului”
n-a fost bun pentru inaugurare
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Ieri, Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a reactuali-
zat mesajul de avertizare privind
fenomenul de caniculã, valabil cel
puþin pânã marþi, 11 iulie a.c. Ast-
fel, astãzi, duminicã, luni ºi marþi
valul de cãldura va persista în Cri-
ºana, Banat, Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, cea mai mare parte a
Moldovei ºi în sud-vestul Tran-
silvaniei. “În aceste regiuni, tem-
peraturile maxime vor fi de
34...36 de grade ºi izolat 37 de
grade, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va atinge ºi de-
pãºi pragul critic de 80 de unitãþi”,
avertizeazã ANM.

Puþine ºanse de ploaie
În Oltenia, temperaturile maxi-

me se vor situa peste normele cli-
matologice pânã în jurul datei de 9
iulie a.c., vremea menþinându-se
canicularã. Apoi, maximele vor
scãdea uºor ºi treptat. Prima ju-
mãtate a intervalului va fi caracte-
rizatã de minime ridicate, cu valori
medii de 19-21 de grade, dupã care
tendinþa va fi de scãdere uºoarã,
pânã la valori normale pentru
aceastã perioadã.

Cât despre ploi, specialiºtii spun
cã vor cãdea pe arii restrânse ºi
vor fi slab cantitativ, cu
probabilitate mai mare de
apariþie în intervalul 12-14
iulie.

Regiunile agricole,
afectate

de temperaturile ridicate
Din punct de vedere

agrometeorologic, în in-
tervalul 7-13 iulie a.c., va
predomina o vreme mai
caldã decât în mod nor-
mal, chiar canicularã, la
scara întregii þãri. Tempe-
ratura medie diurnã a ae-
rului va fi cuprinsã între
21...31 grade Celsius, va-

lori mai ridicate cu 1...8 grade
comparativ cu mediile multianua-
le, în majoritatea regiunilor agricole.
Temperatura maximã a aerului se
situa între 27...37 grade, în majo-
ritatea regiunilor agricole, iar cea
minimã se va încadra între 14...25
grade, în aproape toatã þara, cu
nopþi tropicale (T. mine”17 grade)
îndeosebi în zonele de câmpie.

Secetã pedologicã
Caracteristicile agrometeorolo-

gice indicã un conþinut de umidi-
tate, pe profilul de sol 0-100 cm
în cultura neirigatã de porumb,

care se va menþine la valori scã-
zute îndeosebit de scãzute, feno-
menul de secetã pedologicã având
diferite grade de intensitate, res-
pectiv moderatã, puternicã ºi lo-
cal extremã, pe suprafeþe agrico-
le extinse din sud-estul, sudul,
estul ºi vestul þãrii. “În aceste con-
diþii, starea de vegetaþie la culturi-
le prãºitoare – aflate în perioada
consumului maxim faþã de apã –
ritmurile vegetative vor fi mai in-
tensificate, în special pe suprafe-
þele agricole cu o aprovizionare sa-
tisfãcãtoare a solului.

Grâul de toamnã,
aproape copt

Totodatã, în zonele cu defici-
te de umiditate în sol, pe fondul

temperaturilor maxime ridicate
din aer, situate peste pragurile bi-
ologice critice de rezistenþã a
plantelor, de 30...32 de grade, se
va produce în continuare ofilirea
ºi rãsucirea temporarã a apara-
tului foliar, precum ºi uscarea
prematurã a frunzelor bazale la
porumb ºi floarea-soarelui, în
orele de amiazã”, potrivit repre-
zentanþilor ANM. Astfel, în func-
þie de data semãnatului, grâul de
toamnã va înregistra definitiva-
rea maturitãþii în lapte, plantele
aflându-se predominant în fazele
de maturitate în cearã (10-100%)
ºi deplinã (30-100%), extinzân-
du-se suprafeþele agricole în curs
de recoltare.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Avertizarea de caniculã a fost prelungitã

Veºti deloc bune:

Transformatã succesiv, începând cu anul
1992, în ªcoalã Specialã de Muncã ºi Ree-
ducare a Minorilor, Centru de Reeducare a
Minorilor ºi Penitenciar pentru Minori ºi Ti-
neri, închisoarea craioveanã joacã un rol
deosebit de important în cadrul sistemului
penitenciar românesc. În cei 20 de ani care
au trecut, spaþiile de detenþie au fost amena-
jate în permanenþã. Aºa se face cã, în pre-
zent, se poate constata transformarea aces-
tora din simple locaþii ale unei ºcoli obiºnui-
te în spaþii moderne, utilate corespunzãtor,
care oferã condiþii atât pentru cazarea per-
soanelor private de libertate, cât ºi pentru
derularea unor programe complexe de edu-
caþie, asistenþã psihologicã, instruire ºcola-
rã sau instruire practicã. Mai ales cã, unul
din obiectivele majore rãmâne reintegrarea
celor care au comis infracþiuni. Mai mult
decât atât, în ultimii ani, instituþia a depus
eforturi sã devinã un partener de încredere,
implicat în dezvoltarea comunitãþii locale.

Distincþii pentru
foºtii angajaþi

Ceremonia de la Cercul
Militar a debutat cu intonarea
Imnului Naþional de cãtre fan-
fara militarã. Apoi, invitaþii au
urmãrit un film legat de isto-
ria de 20 de ani a Penitencia-
rului de Minori ºi Tineri din
Craiova ºi au fost chemaþi pe
scenã pentru a primi dinstinc-
þii. „PMT Craiova, în anul
2012, la 20 de ani de la înfiin-
þare, a încetat de mult timp sã
mai fie o simplã unitate de de-
tenþie pentru cei izolaþi de so-

cietate. Instituþia, în care în prezent îºi des-
fãºoarã activitatea peste 200 de specialiºti în
diverse domenii, tinde sã dea naºtere unei
adevãrate comunitãþi educaþionale îmbinând
în mod specific fermitatea aplicãrii legii cu
interesul ridicat pentru creºterea calitãþii ac-
tului de educaþie, alãturare ce contribuie la

sporirea ºanselor de revenire în societate a
minorilor ºi tinerilor din penitenciar. Dincolo
de statisticile oricãrui bilanþ, Penitenciarul de
Minori ºi Tineri din Craiova poate raporta
dupã douã decenii de activitate neîntreruptã
cã a adãugat constant valoare devizei Cre-

dem în oameni”, a declarat comisarul ºef
Nicolae Tãtulescu, directorul Penitenciarului
de Minori ºi Tineri din Craiova.

Reintegrarea deþinuþilor
rãmâne obiectiv major

Politica managerialã a conducerii
Penitenciarului de Minori ºi Tineri
din Craiova din ultimii patru ani s-a
concretizat prin mãrirea ºi diversi-
ficarea portofoliului sectorului pro-
ductiv ºi prin crearea de noi spaþii ºi
ateliere de producþie. Toate acestea
au permis facilitarea participãrii ti-
nerilor la programe de calificare pe
perioada executãrii pedepsei, pre-
cum ºi accesul la servicii suport care
sã faciliteze reintegrarea pe piaþa
muncii a acestor persoane dupã li-

berarea din penitenciar.
Astfel, în momentul de faþã, spre exem-

plu, atelierul de ambalaje din carton permite
pregãtirea ºi calificarea persoanelor private
de libertate în domeniul principal tipografic,
precum ºi în cele conexe acestuia: confecþi-
oner ambalaje, confecþioner articole din hâr-
tie, serigraf sau legãtor.

De asemenea, laboratorul de gastronomie-
patiserie a fost dotat cu echipamente moder-
ne ºi permite pregãtirea ºi calificarea persoa-
nelor private de libertate în domeniul patiser,
cofetar sau bucãtar.

Atelierul de confecþii metalice ºi prelucrare
fier forjat a fost amenajat în cursul lunilor iu-
nie-septembrie 2011. Profilul atelierului, per-
mite pregãtirea ºi calificarea ºi în alte ocupaþii,
cum sunt cele de sudor ºi tinichigiu.

Nu în ultimul rând, atelierul de confecþii tâm-
plãrie PVC asigurã realizarea pregãtirii teoreti-
ce ºi practice a persoanelor private de liberta-
te, dar ºi realizarea de produse specifice pen-
tru satisfacerea cerinþelor unitãþii, sistemului
penitenciar ºi ale terþilor din sectorul privat.

RADU ILICEANU

În urmã cu 20 de ani, la Craiova, lua fiinþã singura închisoare de minori ºi tineri
din zona Olteniei. Penitenciarul de Minori ºi Tineri (PMT) din Craiova a avut în
tot acest rãstimp sarcina de a-i custodia ºi de a-i reda societãþii pe cei care au
comis infracþiuni. Pentru a marca cele douã decenii de activitate, cadre ale unitãþii,
foºti directori ºi comandanþi au fost prezenþi, ieri, la sediul Cercului Militar.
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„Ediþia din acest an s-a bucu-
rat de foarte multe proiecte bune,
cu un impact mare asupra bene-
ficiarilor organizaþiilor non profit
alese în program. Acesta a fost ºi
motivul pentru care juriul a hotã-
rât sã mãreascã numãrul câºtigã-
torilor la 14, pentru a da o ºansa
celor care ºi-au propus prin pro-
iectul lor, sã schimbe viaþa bene-
ficiarilor ONG-ului ales. Prin
acest program, Fundaþia Vodafo-
ne oferã posibilitatea ºi an-
gajaþilor Vodafone sã lucre-
ze timp de ºase luni într-o
organizaþie non profit. Pro-
cesul de selecþie intern încã
nu s-a finalizat, aºadar la
sfârºitul lunii august vom ºti
exact care sunt toþi câºtigã-
torii acestei ediþii”, a spus
Florina Tãnase, senior di-
rector Regulatory, Legal and
Corporate Affairs.

14 câºtigãtori
Voluntarii selectaþi au vâr-

ste cuprinse între 21 ºi 54
de ani, sunt de profesie eco-
nomist, psihopedagog, asis-
tent medical, specialist mar-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pentru ediþia din acest an, Fundaþia Vodafone a selectat 14 persoane
dintre candidaþii externi, pentru programului „Voluntar de profesie”,

suplimentând cu încã doi voluntari numãrul anunþat iniþial.
keting, profesor, arheolog sau
asistent social, iar organizaþiile
non profit pe care le-au ales sunt:
Asociaþia Little People România,
Asociaþia Sfântul Stelian, Funda-
þia Cristian ªerban Timiºoara,
Asociaþia Dãruieºte Viaþã, Aso-
ciaþia Hopes for life,  Fundaþia
Sfântul Dimitrie, Asociaþia Naþi-
onalã a Bibliotecilor ºi Bibliote-
carilor Publici din România, Aso-
ciaþia Charity Works, Asociaþia

Mediaºul pentru Cultura, Asocia-
þia Hercules, Asociaþia Speromax
Alba, Fundaþia Chance for life,
Fundaþia de Sprijin Comunitar
Bacãu ºi Asociaþia SOS Infertili-
tatea. Proiectele cu care cei 14
voluntari au câºtigat acoperã do-
meniile sãnãtate, educaþie, preve-
nirea abandonului familial ºi se
adreseazã unui numãr mare de
beneficiari: copiilor bolnavi de
cancer, tinerilor cu handicap,
persoanelor afectate de sclerozã
multiplã, tinerilor seropozitivi,
persoanelor bolnave de hemofi-
lie, bãtrânilor, copiilor aflaþi în
risc de abandon, cu pãrinþi ple-
caþi la muncã în strãinãtate ºi
persoanelor care se confruntã cu
probleme de infertilitate. Lista
completã a câºtigãtorilor progra-
mului Voluntar de profesie este
disponibilã pe www.facebook-
.com/fundatiavodafone.

25.000 de ore de voluntariat
pentru copii cu dizabilitãþi
Fundaþia Vodafone asigurã sa-

lariile curente ale voluntarilor si
cheltuielile administrative, pe toa-
tã durata programului. Aceºtia îºi
vor desfãºura activitatea în or-
ganizatiile non profit alese in pe-
rioada septembrie 2012 – martie
2013. Cei 14 câºtigãtori au fost

selectaþi dintr-un juriu format din
membrii Board-ului Fundaþiei Vo-
dafone România. În program s-
au înscris aproximativ 200 de
persoane. Programul „Voluntar
de profesie” a fost lansat de Fun-
daþia Vodafone România în 2010.
În cei doi ani, 30 de voluntari au
lucrat pentru organizaþii non pro-
fit din toatã þara. Aceºtia au efec-
tuat 25.000 de ore de voluntariat
pentru copii cu dizabilitãþi, au-
tism, copii aflaþi în plasament,
familii nevoiaºe sau copii prove-
niti din familii sãrace, mame aflat
în risc social, sau oameni cu de-
ficienþe de vedere.

„Voluntar de profesie” este un program iniþiat în anul 2002 de
cãtre Fundaþia Vodafone Group la nivel mondial, sub denumirea de
„World of Difference”. Pânã în prezent, peste 1500 de voluntari s-
au implicat în proiecte dezvoltate de ONG-uri din toatã lumea. În
prezent, programul se desfãºoarã în 21 de þãri.

Blocul Naþional Sindical va lansa la
nivel regional proiectul de lege privind
modificarea actualului Cod al Muncii,
o iniþiativã legislativã echilibratã din
punct de vedere al drepturilor ºi obli-
gaþiilor ce revin angajatorilor ºi respec-
tiv angajaþilor, ºi, la fel de important, o
iniþiativã legislativã ce nu încalcã direc-

Începând cu luna aceasta, competenþa de admi-
nistrare a contribuþiilor sociale obligatorii datorate
de persoanele fizice care realizeazã venituri din acti-
vitãþi independente ºi alte venituri revine Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã. Eugen Cãlino-
iu, directorul executiv al Direcþiei Generale a Fi-
nanþelor Publice Dolj a precizat cã nu se datoreazã
contribuþia de asigurãri sociale de cãtre persoanele
care sunt asigurate ale sistemului public de pensii
sau de cãtre cele care beneficiazã de una din cate-
goriile de pensii acordate în sistemul public de pen-
sii. „Nu datoreazã contribuþia de asigurãri sociale de
sãnãtate persoanele care obþin venituri din valorifi-
carea produselor agricole obþinute dupã recoltare,
în stare naturalã, de pe terenurile agricole proprieta-
te privatã sau luate în arendã, cãtre unitãþi speciali-
zate pentru colectare, unitãþi de procesare indus-
trialã sau cãtre alte unitãþi, pentru utilizare ca atare
ºi nici persoanele fizice rezidente asociate cu per-
soane juridice române, pentru veniturile realizate atât
în România cât ºi în strãinãtate din asocieri fãrã per-
sonalitate juridicã”, a preciuat Eugen Cãlinoiu.

L uni, în cadrul unei dezbateri ce va
 avea loc la Craiova, la Hotel Rexton, înce-

pând cu ora 12.00, Blocul Naþional Sindical va pro-
mova cea mai importantã iniþiativã legislativã ela-
boratã de o organizaþie sindicalã, cu un impact ma-
jor în domeniul relaþiilor de muncã din România.

tive europene, convenþii ºi
recomandãri OIM sau pre-
vederi ale Cartei Sociale Eu-
ropene aºa cum se întâmplã
acum. Iniþiativa legislativã de
modificare a Codului Muncii face par-
te din studiul ”Piaþa muncii, între efi-
cienþã economicã ºi echitate socialã”,
fiid rezultatul a jumãtate de an de mun-
cã de analizã detaliatã ºi comparatã,
plasatã în context naþional, european ºi
internaþional, ºi reprezintã una dintre
cele mai complete ºi obiective cerce-
tãri fãcute în România în domeniul
dreptului muncii. Documentul a fost
elaborat în cadrul proiectului ”Biroul
pentru observarea pieþei muncii ºi a
calitãþii locurilor de muncã”, implemen-
tat de BNS, cofinanþat din Fondul So-
cial European prin Programul Operaþi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.

Expertizã în procesul
de armonizare
a legislaþiei muncii

Autorii acestui studiu, inclusiv a pro-
punerii legislative sunt prof.dr. Alexan-
dru Athanasiu, o somitate în materie de
drept al muncii ºi membru în Comite-

tul European de Drepturi Sociale – Con-
siliul Europei Strasborg ºi Oana Cazan,
expert recunoscut în domeniu care a
participat de-a lungul timpului la elabo-
rarea/modificarea proiectelor de acte
normative din domeniul legislaþiei mun-
cii, la elaborarea documentelor ºi ra-
poartelor periodice cãtre Organizaþia
Internaþionalã a Muncii, furnizând tot-
odatã expertizã în procesul de armoni-
zare a legislaþiei muncii ºi protecþiei
sociale cu reglementãrile Uniunii Euro-
pene. Documentul a fost fãcut public
în data de 30 martie 2012, în cadrul
unei dezbateri la care au participat cir-
ca 100 de persoane, inclusiv deputaþi
ºi senatori, reprezentanþi ai Executivu-
lui, ai puterii judecãtoreºti dar ºi repre-
zentanþi ai partenerilor sociali - sindi-
cate, patronate, reprezentanþi ai socie-
tãþii civile. „Având în vedere importan-
þa acestui demers ne-am propus iniþie-
rea unui ciclu de dezbateri ºi consultãri
la nivel regional”, precizeazã Dumitru
Costin, preºedintele BNS, într-un co-
municat de presã.

Persoanele rezidente
nu datoreazã contribuþia

de asigurãri sociale
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Dumitru
Costin
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Departamentul de Limbi romanice ºi
comunicare al Facultãþii de Litere de la
Universitatea din Craiova organizeazã
în zilele de 9 ºi 10 iulie 2012, la Casa
Universitarilor, seminarul internaþional
„Formarea profesionalã a profesori-
lor de limba francezã: strategii ºi
perspective în zona Europa Centralã
ºi Orientalã”.

Organizat în cadrul proiectului interna-
þional „Méthodologies et pratiques inno-
vantes dans la didactique du Français
Langue Etrangère”, ce are ca obiective
principale definirea unui referenþial de
competenþe profesionale pentru profeso-
rul de limba francezã ºi organizarea unor
programe de studii performante pentru li-
cenþã ºi master, seminarul propune trei

sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, o masã
rotundã ºi douã ateliere.

Master didactic adaptat
la cerinþele Legii Educaþiei

Masa rotundã oferã un spaþiu de dez-
batere pe tema  “Strategii de dezvoltare a
colaborãrii Universitate - mediu preuniver-
sitar în cadrul formãrii continue a profeso-
rilor de francezã”  la vor participa membri
ai Asociaþiei române a profesorilor de fran-
cezã, reprezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj ºi ai Ambasadei Franþei,
precum ºi profesori din mediul universitar.

Atelierele sunt construite în jurul teme-
lor: TIC - instrument de formare iniþialã
ºi continuã a profesorului de francezã ºi
Constituirea unui Master didactic adap-

tat la cerinþele Legii Edu-
caþiei Naþionale.

La seminar vor parti-
cipa membrii proiectului
de la Universitatea din
Craiova, Universitatea
„ªtefan cel Mare” Su-
ceava, Universitatea
„Babeº-Bolyai” Cluj-
Napoca, Universitatea
„Dunãrea de Jos” Ga-
laþi, Universitatea „Sts.
Cyrille et Méthode”
Skopje, Universitatea
Lingvisticã de stat „V.
Brioussov” Erevan pre-
cum ºi invitaþi din alte cen-
tre universitare din Româ-
nia, Grecia ºi Franþa.

Stagiul de pregã-
tire se desfãºoarã
la cabana Universi-
tãþii din staþiunea
montanã Rânca, în
perioada 2-7 iulie
a.c. Acestea oferã
soluþii pentru nevo-
ia diferenþierii in-
struirii ºi pentru im-
perativul „legãrii te-
oriei de practicã”.
La prima ediþ ie,
desfãºuratã la Ca-
bana Rânca-lac,
participã 15 stu-
denþi, din toþi anii de
studii, sub coordo-
narea profesorilor,
Sevastian Cercel, Gabriel Olteanu, Da-
niel Ghiþã, Dan Spânu, Manuela Istrã-
toaie ºi Irina Cãlinescu.

 Programul cursurilor priveºte analiza
unor cazuri practice, din domeniul drep-
tului civil ºi al dreptului procesual civil,
fiind puse în discuþie teme de actualita-
te, precum: promisiunea de vânzare-cum-
pãrare, arbitrajul în materia dreptului de
autor, rãspunderea civilã delictualã ºi ex-
cepþiile în procesul civil.

  Potrivit reprezentanþilor Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Administrative din Cra-
iova, începând din acest an, cursurile vor

fi trecute în calendarul anual de pregãti-
re a studenþilor. ªcoala de varã este o
bunã ocazie pentru a construi o relaþie
academicã puternicã ºi durabilã între
profesori ºi studenþi, invitaþi sã se impli-
ce activ ºi eficient în proiectele educaþi-
onale coorodnate de facultate. ªcoala de
varã este organizatã în parteneriat cu
asociaþiile studenþeºti: ASD-UC – Aso-
ciaþia studenþilor în Drept din Universi-
tatea din Craiova, ELSA-  The European
Law Students’ Association (Asociaþia
Europeanã a Studenþilor la Drept) ºi Aso-
ciaþia Lex Erasmus.

Studenþii facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Administrative din
cadrul Universitãþii din Craiova au început cursurile la ªcoala
de varã „Drept Civil ºi Drept Procesual Civil”.

ªcoalã de varã pe teme de Drept
Civil ºi Drept Procesual Civil

Doi dintre cei patru elevi, eli-
minaþi la proba la alegere din
aria curricularã a profilului,  sunt
de la Grupul ªcolar Industrial
Cãi Ferate, iar ceilalþi doi sunt
de la Grupul ªcolar Industrial
Energetic din Craiova.  Alþi 440

de candidaþi nu s-au prezentat
la examen. „La ultima probã din
aceastã sesiune au fost înscriºi
7073 de candidaþi din care s-au
prezentat doar 5.633, înregis-
trându-se 440 de absenþi”, a
declarat inspectorul ºcolar ge-
neral Georgicã Bercea- Florea.

Duminicã se vor afiºa
primele rezultate

Primele rezultate ale acestei
sesiuni vor fi afiºate duminicã,
la toate centrele de examen,
pânã la ora 14.00. Se considerã

promovat la examenul de baca-
laureat, candidatul care a parti-
cipat la toate probele de evalua-
re a competenþelor lingvistice ºi
digitale, a obþinut cel puþin nota
cinci la fiecare probã scrisã sau
practicã ºi are media generalã
minimum ºase. Cei care s-au

prezentat la toate probele de
examen, dar nu îndeplinesc si-
multan condiþiile menþionate mai
sus sunt declaraþi „respinºi”.

Pentru candidaþii care obþin
media generalã 5,99, media ge-
neralã se rotunjeºte la 6,00.

Cea de a doua sesiune va fi
în lunile august-septembrie
Elevii care nu pot promova

prima sesiune a bacalaureatului
pot relua examenele la care nu
au reuºit sã obþinã notã de tre-
cere în lunile august-septem-
brie. Cea de a doua sesiune va
începe pe 20 august 2012 cu
probele de competenþe digitale
care se vor derula pânã pe data

de 24 august a.c. Pe 27 august
vor începe examenele scrise cu
proba de Limba ºi literatura ro-
mânã, pe 29 august va avea loc
proba obligatorie a profilului la

Matematicã sau Istorie. Ultimul
examen scris va fi pe data de
31 august. Primele rezultate se
vor afiºa pe 2 septembrie. Con-
form calendarului de examen în
aceeaºi zi se vor depune ºi con-
testaþiile, care se vor soluþiona
pânã pe 5 septembrie. Anul tre-
cut, elevii au avut parte de cel
mai drastic examen de bacalau-
reat. În urma celor douã sesi-
uni, aproximativ 100.000 de can-
didaþi nu au reuºit sã promove-
ze probele scrise. Cele mai mari
probleme au fost la Matemati-
cã. În judeþul Dolj, 4.000 de can-
didaþi au fost respinºi la aceas-
tã disciplinã. Dintre aceºtia doar
1.700 au revenit sã mai susþinã
încã o datã proba.

Absolvenþii de liceu au susþinut vi-
neri ultimul examen al primei sesiuni
de bacalaureat din acest an- proba la
alegere din aria curricularã a profilu-
lui. Deºi se aflau pe ultima sutã de me-

tri, au fost candidaþi care au mizat to-
tul pe o fiþuicã. În Dolj, au mai fost pa-
tru candidaþi, care se alãturã la alþi 18
elevi eliminaþi la primele douã probe
scrise din aceastã sãptãmânã.

Bacalaureatul s-a finalizat cu încã patru eliminaþiBacalaureatul s-a finalizat cu încã patru eliminaþiBacalaureatul s-a finalizat cu încã patru eliminaþiBacalaureatul s-a finalizat cu încã patru eliminaþiBacalaureatul s-a finalizat cu încã patru eliminaþi
Paginã realizatã de CARMEN RUSAN
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Reuniune la Craiova
a experţilor universitari
francofoni din Europa

La Casa Universita-
rilor din Craiova se va
desfăşura luni, 9 iulie,
de la ora 9.30, Reuniu-
nea Comisiei Regiona-
le a Experţilor (CRE)
din Europa Centrală şi
Orientală, aparţinând
Agenţiei Univers itare
Franc ofone (AUF).
Vor participa experţi
universitari francofoni
din Bulgaria, Lituania,
Macedonia, Republica

Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina, reuniunea urmând
a fi prezidată de Abderrahmane Rida, director al Biroului AUF
pentru Europa Centrală şi Orientală. După cum au precizat repre-
zentanţii Universităţii craiovene – instituţie care este membru ti-
tular AUF încă din anul 1995 –, cu acest prilej vor fi evaluate
proiectele de cooperare academică aprobate în anul 2012, burse-
le de doctorat acordate de AUF şi proiectele inter-regionale.

Simpozion naţional
de teologie
la Mănăstirea Tismana

Facultatea de Teo-
logie, Istorie şi Ştiinţe
ale Educaţiei din ca-
drul Universităţii din
Craiova va organiza,
în perioada 25-27 iu-
lie, simpozionul naţio-
nal cu tema „Teologie
şi mistică în opera
Sfântului Chiril al
Alexandriei”. Eveni-
mentul va avea loc la
Mănăs tirea Tismana,

din judeţul Gorj, unde sunt aşteptaţi să participe profesori şi teo-
logi din întreaga ţară. Studiile prezentate în cadrul sesiunilor de
comunicări vor fi publicate la Editura „Mitropolia Olteniei”, într-
un volum dedicat Sfântului Chiril al Alaxandriei.

Pelerinaj la mănăstiri
din Nordul Olteniei

Peste o sută de
credinc ioş i de la
parohia Bisericii
„Sfântul Calinic de
la Cernic a”,  din
cartierul craiovean
Valea Roşie,  vor
porni mâine, 8 iu-
lie, în pelerinaj la
mănăstiri din Nor-
dul Olteniei.  Ex-
cursia este organi-
zată în cadrul pro-
iec tului „Glasuri
de înger”, derulat
în perioada 2011-

2012, ce a oferit corului parohial posibilitatea de a se implica
într-o serie de activităţi religioase şi culturale. Ca urmare, mem-
brii au fost recompensaţi cu această excursie, lor alăturându-li-
se şi alţi credincioşi din parohie. „Prin acest pelerinaj dorim să
realizăm şi o acţiune de socializare, pentru ca tinerii, vârstnicii,
copiii să se cunoască între ei. Astfel, duminică dimineaţa vom
participa la Sfânta Liturghie, săvârşită la Mănăstirea Arnota. Apoi
vom merge la mănăstirile Bistriţa, Horezu, Mănăstirea Dintr-un
Lemn şi, în funcţie de timpul rămas, vom vizita şi alte lăcaşuri
sfinte”, a precizat preotul Marin Albu, parohul Bisericii „Sfântul
Calinic de la Cernica”.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Pregătire academică şi burse pentru
elevii de liceu romi pasionaţi de medicină

Cei care doresc să afle detalii despre program, sau să se înscrie,
pot accesa site-ul www.profesionistiromi.ro, secţiunea burse romi.

Burse în valoare de 500 de lei pe lună, sunt oferite elevilor beneficiari în cursul
anului academic 2012 – 2013, pe perioada participării la cursurile de pregătire.
În ultimele 3 luni de pregătire valoarea burselor poate creşte la 800 de lei lunar
pentru beneficiarii care obţin media generală minimă 9.00 la testele de tutorat.

Programul de Dezvoltare Per-
sonală Profesionişti romi în dome-
niul medical,  lansează a doua se-
siune de însc rieri în cadrul pro-
gramului de Tutorat şi Burse adre-
sat liceenilor romi care işi doresc
ca anul viitor să susţină examenul
de admitere in cadrul unei institu-

tii de invatamant din domeniul me-
dicinei umane.

În acest fel, elevii romi, care în
anul academic 2012-2013 vor fi în-
scrişi în ultimul an de studiu liceal
(clasa a XII-a zi sau a XIII-a frec-
venta redusă), pot aplica la tutorat,
pe site-ul www.profesionistiromi.-

ro secţiunea BURSE ROMI, până
la data de 5 august a.c. De aseme-
nea, pentru finalizarea înscrierii,
candidaţii trebuie să transmită o se-
rie de documente (detalii pe site).În
cursul anului academic 2012 – 2013
, în cadrul programului, sunt oferi-
te sesiuni de pregătire, în regim gra-

tuit, pentru 200 de elevi de
liceu de etnie roma, la mate-
riile biologie şi chimie/ fizi-
că. Cursurile sunt axate pe
programa pentru admiterea
în unităţile de învăţământ
superior cu profil medical şi
sunt realizate de profesori de
specialitate. În plus, elevii se-
lectaţi în program participa
la tabere de motivare şi pri-
mesc burse lunare. Taberele
de motivare oferă partici-
panţilor ocazia să afle mai
multe despre cum pot co-
munica mai bine cu colegii,
cum îşi pot construi carieră
în medicină, ce presupune
să fii un adevărat profesio-
nist în domeniul medical şi
cum se pot impune ca lideri
în comunităţile şi grupurile
din care fac parte.

ALINA DRĂGHICI

De 21 de ani - pe care i-a împli-
nit miercuri - AIESEC Craiova dez-
voltă activităţi reuşite care au im-
pac t în societate, reuşind să se
impună în lumea voluntariatului
prin motivaţie, pasiune şi inovaţie.

Membrii organizaţiei sunt tineri
cu iniţiativă, interesaţi de proble-
me globale, leadership şi manage-
ment. Prin dezvoltarea simţului
antreprenorial, aceştia creează şi
implementează anual nouă proiecte
şi cinci conferinţe, care aduc un
impact din c e în ce mai mare în
rândul tinerilor craioveni, pornind
de la elevii de gimnaziu, până la
studenţi.  Pe lângă crearea unui
mediu optim de dezvoltare a abili-
tăţilor de leadership, AIESEC este
definit de internaţionalism, orga-
nizaţia oferind anual peste 20 sta-

21 de ani de AIESEC în Craiova

gii de prac tică internaţionale pen-
tru studenţii craioveni, şi găzduind
peste 20 de s tudenţi străini care
fac voluntariat în Craiova prin in-

termediul proiectelor noastre. “Cu
o tradiţie de 64 de ani la nivel mon-
dial şi regăsindu-se în 1.700 de
centre universitare din 110 tări şi
teritorii,  AIESEC es te c ea mai
mare organizaţie de studenţi,  o
platformă internaţională de opor-
tunităţi rec unoscută de ONU.
Aceasta numără peste 55.000 de
membri, oferind peste 8000 de
poziţii de leadership şi 5500 de
stagii de practică internaţionale
annual”, a precizat Irina Simules-
cu, purtător de cuvânt al organi-
zaţiei.

AIESEC Craiova este al doilea
comitet local al organizaţiei, înfiin-
ţat în România în 1991, care a or-
ganizat anul acesta două proiecte
naţionale,  Grow realizat în parte-

neriat cu Şc oala
de Valori şi Mo-
neySense spriji-
nit de RBS,  dar
ş i numero ase
proiec te loc al,
cum sunt Youth
Ac adem y,  un
proiec t axat pe
internaţionalism,
InPro care spiji-
nă s tudenţii în
crearea de pro-
iec te, Bus iness
Ac ademy c are
vizează antrepre-
noriatul şi dome-
niul IT,  şi Lan-

guage sCool c e es te un proiect
conc eput sub forma unor cursuri
de limbi străine.

ALINA DRĂGHICI
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Siteul WikiLeaks a anunþat, pe
5 iulie a.c., cã a început publica-
rea a peste douã milioane de e-
mailuri ale unor personalitãþi poli-
tice siriene, miniºtri ºi ºefi de an-
treprize datând din perioada august
2006-martie 2012, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al site-ului, Sa-
rah Harrison, în cursul unei con-
ferinþe de presã la Londra. Mailu-
rile n-au fost fãcute, deocamdatã,
accesibile marelui public, însã au
fost transmise, în avanpremierã,
partenerilor media ai WikiLeaks: Al
Akhbar (Liban), Al Masry Al Youm

(Egipt), ARD (Germania), Associe-
ted Press (SUA), L’Expresso (Ita-
lia), Owni (Franþa) ºi Publico (Spa-
nia). Alþi parteneri vor fi anunþaþi
în zilele viitoare. Singurele mesaje
fãcute publice, cel puþin teoretic –
site-ul WikiLeaks având probleme
pe 5 iulie – se regãsesc în articole-
le publicate de partenerii sãi. Ast-
fel, Publico a prilejuit apariþia unui
articol bazat pe mailuri siriene, pen-
tru a arãta cã o companie italianã a
vândut echipamente de suprave-
ghere Iranului, în 2007. Gigantul
italian Finmeccanica a furnizat apa-

raturã de comunicare ultrasofisti-
catã regimului sirian în debutul
conflictului, potrivit WikiLeaks ºi
L’Expresso. Finmeccanica, specia-
lizatã în tehnologia de apãrare, con-
trolatã de statul italian, a continuat
sã furnizeze asistenþã tehnicã dupã
începutul represiunii în Siria. Se-
lex Elsag, filialã a Finmeccanica, a
livrat sistemul criptat Tetra în 2008,
dar Selex a continuat sã trimitã in-
gineri ºi sã furnizeze asistenþã re-
gimului sirian pânã recent, acuzã
L’Expresso ºi Publico. Conferinþa
de presã a WikiLeaks a avut loc,
ca de obicei, la Frontline Club din
Londra, dar, spre deosebire de
conferinþele precedente, de aceas-
tã datã în faþa jurnaliºtilor nu s-a
aflat Julian Assange, ci purtãtorul
de cuvânt al site-ului. Pentru un
motiv simplu: Assange este, în con-
tinuare, refugiat la ambasada Ecua-
dorului din Londra. Co-fondatorul
WikiLeaks, care a epuizat toate
cãile de atac pentru a evita o extrã-
dare în Suedia, unde este aºteptat
pentru douã afaceri de viol ºi agre-
siune sexualã, afirmã cã autoritãþi-
le suedeze cautã, în realitate, sã-l
extrãdeze în SUA. În ultima sãptã-
mânã, situaþia a devenit ridicolã:

Marea Britanie a anunþat cã Assan-
ge ar putea fi arestat dacã va pã-
rãsi ambasada pentru infracþiunea
de libertate scãpatã de sub con-
trolul judiciar strict. În acelaºi
timp, el a fost convocat la poli-
þie, pentru pregãtirea extrãdãrii,
dar a refuzat sã se conformeze.
Ecuadorul încã n-a acceptat, dar
nici n-a refuzat cererea de azil,
în timp ce guvernul ecuadorian
multiplicã afirmaþiile provocatoa-
re de susþinere în presã. Conse-
cinþã directã, conferinþa de pre-
sã a WikiLeaks, care n-a durat
decât o jumãtate de orã, s-a de-
rulat în condiþii particulare. „Eu
ºtiu cã soarta lui Assange face
cea mai bunã primã paginã a zia-
relor, dar vã rog sã vã concen-
traþi întrebãrile pe revelaþiile pe
care le prezint astãzi”, a spus
Sarah Harrison. Momentul aces-
tor revelaþii pare sã fie atent cal-
culat. Ultimul semnal major al
WikiLeaks, în decembrie anul tre-
cut, a coincis cu un moment
cheie în bãtãlia juridicã a extrã-
dãrii. WikiLeaks, care afirmã cã
traverseazã o situaþie financiarã
dificilã, a multiplicat în ultimele
zile apelurile pentru donaþii.

WikiLeaks deþine 2,5 milioaneWikiLeaks deþine 2,5 milioaneWikiLeaks deþine 2,5 milioaneWikiLeaks deþine 2,5 milioaneWikiLeaks deþine 2,5 milioane
de e-mailuri  referitoare la regimul sir iande e-mailuri  referitoare la regimul sir iande e-mailuri  referitoare la regimul sir iande e-mailuri  referitoare la regimul sir iande e-mailuri  referitoare la regimul sir ian

Guvernul lui Mario Monti a ad-
optat, în noaptea de joi spre vineri,
o serie de mãsuri care permit re-
ducerea cheltuielilor publice cu 4,5
miliarde de euro în 2012 ºi cu pes-
te 10 miliarde de euro în 2013 ºi
2014. „Economiile pe care acest
decret le permite vor fi de 4,5 mi-
liarde în 2012, 10,5 miliarde în
2013 ºi 11 miliarde în 2014”, a
declarat Monti pentru presã. Gu-
vernul a adoptat deja, la sfârºitul
lui aprilie, un decret-lege care sta-
bilea principiul unei reduceri a chel-
tuielilor cu 4,2 miliarde de euro în
2012, iar documentul adoptat în
cursul nopþii vine sã completeze cu
mãsuri concrete textul precedent,
extinzând, totodatã, orizontul de
timp la urmãtorii doi ani. O mare

Italia reduce cheltuielile bugetare
cu 20 miliarde euro pe trei ani

Câteva sute de manifestanþi,
greci ºi imigranþi, s-au adunat,
joi searã, în cartierul Nikaia, în
apropiere de Atena, pentru a
denunþa violenþele neonaziste, a
constatat un fotoreporter AFP.
Scandând „neonaziºtii afarã din
oraºele noastre”, manifestanþii
s-au strâns în piaþa centralã din
Nikaia, în zona portuarã
defavorizatã a Atenei. Un
cordon de poliþie a fost desfã-
ºurat pentru a împiedica orice
incidente, în timp ce câteva
sute de militanþi de extremã
dreapta participau, nu departe,
la o contra-manifestaþie la
sediul partidului Zori de aur
(Chryssi Avghi) format din
miºcarea neonazistã. Manifes-

Protest faþã de comportamentul
neonaziºtilor în apropiere de Atena

parte din aceste reduceri de chel-
tuieli vizeazã sãnãtatea ºi adminis-
traþia publicã, a precizat Monti.
Conform adjunctului ministrului
Economiei, Vittorio Grili, adminis-
traþia publicã va reduce cu 20%
din posturile de conducere ºi cu
10% totalul efectivelor, aºa cum a
hotãrât de curând preºedinþia Con-
siliului de Miniºtri ºi Ministerul Eco-
nomiei ºi Finanþelor, un portofoliu
deþinut tot de Monti. Grilli a mai
anunþat pentru 2012 o reducere cu
50% a cheltuielilor alocate maºini-
lor de serviciu ºi reducerea la ju-
mãtate a celor destinate provincii-
lor italiene. Monti a subliniat cã aces-
te mãsuri vor permite evitarea, timp
de cel puþin un an, a creºterii TVA
cu 2 procente, de la 21% la 23%.

taþia a avut loc la apelul organi-
zaþiilor de stânga ºi a celor
împotriva rasismului, care
susþin cã militanþii cu legãturi
în partidul Chryssi Avghi au
înteþit, de aproximativ o lunã,
agresiunile împotriva imigranþi-
lor din aceastã zonã. Conform
acestor organizaþii, în jur de 40
de militanþi ai extremei drepte,
pe motociclete, au fãcut un
raid sâmbãta trecutã, amenin-
þând comercianþii strãini locali
cu represalii dacã nu îºi închid
magazinele.  Într-un comunicat
postat pe site-ul sãu de Inter-
net, Chryssi Avghi a dezminþit
orice implicare în „aºa-zisele
ameninþãri împotriva imigranþi-
lor clandestini din Nikaia”.

François Hollande o percepe pe Angela Mer-
kel ca pe „o personalitate puternicã, dar nu
tulburatã”, iar „contrar faþã de ceea ce se spu-
ne”, relaþiile sale cu ea „nu sunt proaste”, po-
trivit unor fragmente dintr-un material publi-
cat astãzi de sãptãmânalul francez Marianne.
„Am înþeles repede personalitatea sa, puterni-
cã, dar nu tulburatã. ªtim ceea ce vrea ºi are
simþul compromisului, pãstrându-ºi poziþia”,
afirmã preºedintele francez despre cancelarul
german. În opinia acestuia, la summitul euro-
pean de la Bruxelles, din perioada 28-29 iunie,
cancelarul a „jucat un rol preþios”, pentru cã
„ea a înþeles cã trebuia sã acþionãm în privinþa
Italiei ºi Spaniei, care ºi-au utilizat slãbiciunea
în chip de forþã”.

În ceea ce îl priveºte pe preºedintele ameri-
can, Barack Obama, „el este foarte elaborat,
foarte informat, dar este, mai înainte de toate,
un american care este foarte conºtient de pute-
rea Statelor Unite”, apreciazã François Hollan-
de. El afirmã cã Obama „a fost complice (n.r. -

la poziþia francezã în cadrul UE), deoarece el
are nevoie de creºtere în Europa în vederea re-
lansãrii activitãþii (economice) a þãrii sale”.

Evocând viaþa la Palatul Élysée, sãptãmâna-
lul francez noteazã cã noul preºedinte ºi-a
„reorganizat” biroul, pentru a-l face mai
prietenos. „Este nevoie de timp pentru a
te apropia de un asemenea loc. Este dificil
sã îl personalizezi”, recunoaºte Hollande,
care a ales sã locuiascã, în continuare, în
apartamentul din Paris pe care îl împarte
cu partenera sa, Valérie Trierweiler. „In-
stalându-mã aici, ºtiam douã lucruri, pe
care faptele mi le-au confirmat. Mai întâi
aspiraþia spre internaþional. În sensul bun.
Ridicã. Nu ignoram faptul cã urma sã trã-
iesc o intensã secvenþã strãinã, dar nu
aveam nici o idee despre cât de captivant
este”, mãrturiseºte preºedintele. „Cea mai
mare parte a programului prezidenþial este
european ºi internaþional. Câºtigãm presti-
giu, dar acest lucru creeazã distanþã ºi

poate suscita în rândul francezilor un sentiment
de îndepãrtare, chiar abandonare”, spune Hol-
lande, care ºi-a fãcut campanie pe tema unei
preºedinþii „normale”, apropiate de cetãþeni.

Merkel – „o personalitate puternicã”, Obama -  „foarte elaborat”

Fostul dictator argentinian
Videla, condamnat la 50
de ani de închisoare

Fostul dictator argentinian
Jorge Videla (86 de ani) a fost
condamnat joi, la Buenos Aires, la
50 de ani de închisoare pentru
rãpirea copiilor opozanþilor în
timpul dictaturii (1976-1983), iar
unul dintre co-inculpaþi, Reynaldo
Bignone (84 de ani) a primit 15 ani,
a anunþat tribunalul. În faþa unui
ecran gigant instalat la tribunal,
sute de apropiaþi ai victimelor, copii
ai opozanþilor ºi apãrãtori ai
drepturilor omului au primit
condamnarea cu aplauze ºi strigãte
de bucurie, dupã ani de proceduri,
a constatat un jurnalist AFP. Jorge
Videla ispãºeºte deja douã sentinþe
cu închisoarea pe viaþã pentru
crime împotriva umanitãþii.
Reynaldo Bignone, care s-a aflat la
putere între 1982 ºi 1983, ispãºeºte,
de asemenea, douã pedepse
(închisoare pe viaþã plus o sentinþã
de 25 de ani de închisoare) pentru
încãlcarea drepturilor omului.
Zeci de români, evacuaþi
de poliþia britanicã

Zeci de români au fost escortaþi,
joi, de cãtre poliþia britanicã, în
afara zonei Marble Arch, în cadrul
unui amplu proiect de salubrizare
iniþiat de cãtre Consiliul Local
Westminster. Un grup de aproxima-
tiv 40 de persoane dormeau lângã
o fântânã din Marble Arch înainte
de sosirea poliþiei. Oamenii legii
le-au ordonat sã îºi strângã
pãturile, sã le punã în cãrucioarele
cu rotile ºi sã evacueze zona,
relateazã „London Evening
Standard”, în ediþia electronicã.
Majoritatea s-au îndreptat spre
Speaker’s Corner, în Hyde Park,
dupã ce grupul s-a dispersat. „Nu
erau prea ascultãtori. S-au certat
cu poliþia vreo zece minute. Vor fi
înapoi mâine dimineaþã. Vedem
acest lucru tot timpul”, a declarat
un martor. Consiliul Westminster a
investit aproximativ un milion de
lire sterline (1,25 milioane de
euro) în acest proiect de salubriza-
re, înaintea începerii Jocurilor
Olimpice, în cursul cãrora sunt
aºteptaþi trei milioane de vizitatori
suplimentari pe zi.
Finlanda preferã sã iasã
din zona euro decât
sã plãteascã datoriile altora

Finlanda preferã sã se pregã-
teascã pentru ieºirea din zona
euro decât sã plãteascã datoriile
altor state din uniunea monetarã,
a afirmat ministrul de Finanþe,
Jutta Urpilainen, în ediþia de ieri
a cotidianului financiar „Kauppa-
lehti”, preluatã de AFP. „Finlan-
da s-a angajat sã fie stat membru
al zonei euro ºi considerãm cã
moneda euro este beneficã pentru
Finlanda. Totuºi, Finlanda nu se
va agãþa de euro cu orice preþ ºi
suntem pregãtiþi pentru toate
scenariile, inclusiv abandonarea
monedei unice europene”, a
declarat Jutta Urpilainen.
„Responsabilitatea colectivã
pentru datorii (...) ºi riscurile
altor þãri nu reprezintã ceva
pentru care trebui sã ne pregã-
tim”, a adãugat ea. Ministrul a
recunoscut într-un interviu
acordat cotidianului finlandez
„Helsingin Sanomat” ºi public joi
cã Finlanda, una din þãrile din
zona euro care beneficiazã de
nota maximã, triplu A, din partea
agenþiilor de rating, „a reprezen-
tat o linie durã” faþã de planurile
de ajutor financiar.
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OFERTE SERVICIU

Policlinicã angajeazã
asistent balneofizioterapie.
Telefon: 0761/008.528.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); 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
Lindab, jgheaburi ºi burla-
ne. Vopsim acoperiºuri,
dulgherie cu materiale pro-
prii sau ale clientului. Ofer
certificat de garanþie, dis-
count 25%. Telefon: 0761/
090.605; 0740/880.002.

Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru 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 frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii me-
talice; - construcþii de lem-
nãrie; - învelituri acoperiº
tablã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi ca-
merã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.

Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P /
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.

Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.

Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul  art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modifi-

cãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã loca-
lã;

D I S P U N E:

    ART.1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean
Dolj în data de 12.07.2012, ora 14.00, la sediul consiliului judeþean.

    ART.2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de

venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2012.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de

venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parþial
finanþatã, pe anul 2012.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al
cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate în centre-
le rezidenþiale subordonate Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea plafoanelor valorice ma-
xime pentru produsele lactate ºi de panificaþie pentru anul ºcolar
2012 – 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului pro-
priu al judeþului Dolj pe anul 2012.

6. Proiect de hotãrâre privind modificarea structurii organizatori-
ce a Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de
funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind drepturile salariale ale directorului

Unitãþii Medico-Sociale Bechet.
9. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi a sta-

tului de funcþii pentru Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pen-

tru Spitalul Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pentru

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind prelungirea perioadei de închirie-

re pentru un spaþiu medical situat în comuna Sadova.
13. Proiect de hotãrâre privind prelungirea punerii la dispoziþie

cãtre S.C. Eli Lilly România S.R.L. a unui spaþiu din incinta Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind prelungirea unor contracte de
închiriere.

15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea a douã contracte de
închiriere pentru spaþiile situate sub Tribuna a II-a a Complexului
Sportiv Stadionul Tineretului.

16. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã  pe
termen de 10 ani cãtre Spitalul „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dã-
buleni a unor mijloace fixe ºi obiectele de inventar aflate in dome-
niul privat al Judeþului Dolj.

17. Proiect de hotãrâre privind diminuarea patrimoniului Jude-
þului Dolj.

18. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu
pentru cursele regulate speciale efectuate de operatorul S.C. J &
R CAR S.R.L. Rovinari, jud. Gorj pe traseele: Gherceºti – Brã-
deºti Parc 1, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1 – Brãdeºti Parc 4, Gher-
ceºti – Brãdeºti Parc 1 – Brãdeºti Parc 5.

19. Diverse-interpelãri.
ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se în-

sãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 316                                         Emisã astãzi, 06.07.2012

                Contrasemneazã,
 P R E ª E D I N T E,  SECRETAR,

        ION PRIOTEASA        GHEORGHE BARBÃRASÃ
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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

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere ºi de-
pendinþe, curte 3000 mp,
fântânã în curte, apã cu-
rentã la stradã, la 100 m
de DN 65 Craiova – Ca-
racal. Preþ convenabil. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 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
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii 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 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru, in-
tabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. 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, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2
camere decomandate
zona Ciupercã cu gar-
sonierã zona 1 Mai + di-
ferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb apar-
tament 2 camere ultra-
central cu apartament 3
camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/
682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Tele-
fon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Te-
lefon: 0761/647.718.

TERENURI
In atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0747/
080.046.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

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

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru autoservire, uºi ºi
ferestre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000
Telefon: 0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
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 sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Aragaz douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, cau-
ciucuri cu jantã 155X13,
puþin rulate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. 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 Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
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 mi-
litari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.

Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã 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, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.

Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.

Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, 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
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/
65, poate avea bãiat ma-
jor. Telefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. 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.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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♦ Conform cotidianului britanic
Daily Mail, FC Barcelona îl are în
vizor pe fundaºul central al celor de
la Arsenal, Thomas Vermaelen (23 de
ani). Tehnicianul Tito Vilanova ºi-l
doreºte pe belgian, pe care îl consi-
derã a fi un fotbalist ce se pliazã
perfect pe stilul de joc al echipei
sale. De transferul lui Vermaelen,
sub contract cu „tunarii” pânã în
2015, e interesatã ºi Manchester
United. Totuºi, sunt ºanse infime ca
belgianul sã pãrãseascã „Emirates”,
în condiþiile în care gruparea londo-
nezã i-a fixat un preþ mai mult decât
piperat pentru un apãrãtor: 40 de
milioane de euro.

♦Internaþionalul uruguayan Diego
Forlan va pãrãsi pe Inter Milano,
unde este sub contract pânã în 2013,
el urmând sã semneze cu Internacio-
nal Porto Alegre, a notat ieri presa
italianã.

Forlan, desemnat cel mai bun
jucãtor la Cupa Mondialã din 2010,
este aºteptat, astãzi, la Porto Alegre,
pentru semnarea contractului.

Potrivit aceleiaºi surse, brazilienii
i-ar fi propus un contract cu un
salariu de 200.000 de euro pe lunã.

♦Fostul internaþional croat, Igor
Stimaci (44 de ani), i-a luat locul pe
banca tehnicã a naþionalei þãrii sale
lui Slaven Bilici, plecat dupã CE la
Lokomotiv Moscova. Schimbare ºi
în fruntea Federaþiei Croate de
Fotbal, for care va fi condus de mai
vechea cunoºtinþã a tricolorilor de la
CM din 1998, Davor Suker. Fostul
jucãtor al Realului are ca obiectiv
redresarea fotbalului croat, mãcinat
în ultima vreme de probleme finan-
ciare, corupþie ºi huliganism.

Suker a marcat singurul gol al
partidei Croþia – România de la
mondialul francez, gol care i-a trimis
pe “alb-roºii” în sferturile de finalã.

♦Adrian Stoian a fost cumpãrat
de AS Roma, club care îl deþinea în
coproprietate cu Bari, unde el ºi
fusese împrumutat sezonul trecut
cu rezultate notabile. Mijlocaºul
român nu va rãmâne însã nici de
aceastã datã la echipa din capitala
Italiei.

Dupã cum informeazã ”La Gazzet-
ta dello Sport”, jucãtorul de 21 de
ani a fost cedat la Chievo, tot în
coproprietate, în contul transferului
lui Michael Bradley. Mijlocaºul
american tocmai a semnat pe 4
sezoane cu Roma, pentru un salariu
stagional de 800.000 de euro.

La Chievo, Stoian va fi coleg cu
Paul Papp ºi Pavol Farkaº, jucãtori
achiziþionaþi de grparea veronezã în
aceastã varã, de la FC Vaslui.

♦Fundaºul argentinian Matias
Silvestre (ex-Palermo, 27 de ani) a
semnat cu Internazionale Milano,
pentru un împrumut pe douã sezoa-
ne (2 milioane de euro) cu o opþiune
de cumpãrare fixatã la ºase milioane
de euro, a anunþat, ieri, clubul
lombard.

Fundaºul central îl va înlocui pe
brazilianul Lucio, care a s-a înþeles,
miercuri, cu campiona Juventus.

El este al treilea transfer al
Interului, dupã atacantul argenti-
nian Rodrigo Palacio (Genoa) ºi
portarul sloven Samir Handanovici
(Udinese).

ªTIRI

Decizie revoluþionarã luatã joi seara de
FIFA. Forul mondial a gãsit soluþia pen-
tru a evita “golurile-fantomã”: tehnologia
video “Goal-line”. La presiunea preºedin-
telui Sepp Blatter (foto) ºi dupã 3 ore
de discuþii, International Board a aprobat
folosirea “Ochiului de ºoim”, sistem cu
ºase camere ºi un computer pentru fie-
care poartã, care oferã 200 de imagini pe
secundã.

Reuniunea de la Zurich l-a împãcat însã
ºi pe Platini, ºeful UEFA ºi inamicul teh-
nologiei. S-a hotãrât extinderea formulei
cu 5 arbitri (nãscutã din propunerea fran-
cezului), autorizatã pentru toate competi-

Gata cu golurile fantomã!

þiile oficiale. Primul care se va bucura de
“Goal-line” e Mondialul Cluburilor, pro-
gramat în luna decembrie. Apoi noul sis-
tem va fi extins la Cupa Confederaþiilor
din 2013 ºi Cupa Mondialã din 2014.

A primit acceptul ºi “GoalRef”
International Board a aprobat ºi va-

rianta germanã a tehnologiei video, nu-
mitã “GoalRef”. Mai scumpã, aceasta
foloseºte câmpuri magnetice în zona
porþii ºi o minge cu microchip încor-
porat, iar arbitrul primeºte mesaj de
avertizare când balonul depãºeºte linia,
semn cã a fost gol.

Finala din acest an a turneului de la
Wimbledon va fi o afacere polonezo-

Agnieszka Radwanska ºi Serena Williams
îºi vor disputa trofeul la Wimbledon

americanã. Fapt devenit posibil, joi, dupã
ce Agniesza Radwanska – foto stânga

(nr. 3 WTA) a trecut de nemþoai-
ca Angelique Kerber (nr. 8 mon-
dial), scor 6-3, 6-4, iar Serena
Williams – foto dreapta (nr. 6
ETA), cvadruplã campioanã pe
iarba de la All England Club, ul-
tima oarã în 2010, de bielorusa
Victoria Azarenka (poziþia se-
cundã în ierarhia mondialã), scor
6-3, 7-6.

Va fi al treilea meci direct în-
tre cele douã, de fiecare datã im-
punându-se sportiva de peste
Ocean. O datã chiar la Wimble-
don, în 2008, în faza sferturilor
de finalã, 6-4, 6-0, când a fost
învinsã în ultimul act de Maria

ªarapova. Cealaltã disputã s-a consem-
nat în acelaºi an, la Berlin, pe zgurã, 6-3,
6-1.

Dacã poloneza se aflã pentru întâia
oarã prezentã într-o finalã de Grand
Slam, oponenta sa se prezintã pentru a
18-a oarã într-o astfel de posturã (13
victorii ºi 4 eºecuri).

Finala dintre Agnieszka Radwanska
ºi Serena Williams va avea loc astãzi,
de la ora 16:00, ºi va putea fi urmãri-
tã în direct pe Digi Sport 2.

Ultimul act la masculin (duminicã, tot
la ora 16:00 ºi tot pe Digi Sport 2) s-a
decis asearã,  odatã cu disputarea jocu-
rilor Novak Djokovici (Serbia) – Roger
Federer (Elveþia) ºi Andy Murray (Ma-
rea Britanie) – Jo-Wilfried Tsonga
(Franþa).

Presa din Spania a anunþat, ieri, cã Real Madrid  este
foarte aproape sã îl transfere pe Luka Modrici (26 de
ani) de la Tottenham. Cotidianul AS a citat site-ul
www.24sata.hr care a avansat chiar ºi suma de trans-
fer care se va plãti pentru mijlocaºul croat: 35 de mili-
oane de euro! “Lipseºte doar acordul lui Tottenham,
Real l-a convins pe jucãtor! Totul se va rezolva rapid!”

Dacã mutarea se va concretiza, noua echipã a lui
Andre Vilas-Boas þinteºte înregimentarea islandezului
Gylfi Sigurdsson, 21 de ani, de la Swansea.

De croat s-au mai arãtat interesate Manchester
United, Chelsea ºi PSG. Dacã primele douã nu au fost
pe placul preºedintelui Daniel Levy, care nu a dorit sã
întãreascã rivalele din Premier League, gruparea din
Hexagon, care se vehiculeazã ar fi venit cu o ofertã
superioarã celei fãcute de “galactici” (40 de milioane
de euro) n-a reprezentat o destinaþie atractivã pentru
jucãtor, el excuzând încã din start aceastã variantã.

Germanul Andre Grei-
pel s-a impus pentru a
doua oarã la rând într-o
etapã din Turul Franþei, el
adjudecându-ºi, joi seara,
runda a 5-a, între oraºele
Rouen ºi Saint-Quentin
(196,5 km), dupã un
sprint masiv.

Rutierul de la Lotto Be-
lisol a dovedit cã poate
concura de la egal la egal
cu Mark Cavendish (con-
siderat a fi cel mai bun
sprinter din lume) ºi a reu-
ºit, graþie trenuleþului perfect realizat
de coechipieri, o victorie fãrã mari
emoþii în faþa lui Matt Goss (Orica-Gre-
enEdge) ºi a lui Jose Haedo (Saxo
Bank). Pe locurile urmãtoare s-au cla-
sat Samuel Dumoulin (Cofidis) ºi Mark
Cavendish (Sky).

Nici aceastã etapã nu a fost lipsitã
de evenimente, o nouã cãzãturã care a
“paralizat” jumãtate de pluton având loc
în ultimii 3 kilometri. Printre rutierii ghi-
nioniºti, care ar fi putut emite pretenþii
pentru un podium un loc pe podium,
s-au numãrat Peter Sagan (ºi el cu douã
victorii în Le Tour, anul acesta), Tyler
Farrar (care a luat “contact” cu asfal-

Modrici, dat ca
ºi transferat de Real

TURUL FRANÞEI

Greipel, a doua victorie consecutivã de etapã

tul în fiecare din ultimele trei zile), Hu-
tarovich sau Renshaw.

La general, continuã sã conducã el-
veþianul Fabian Cancelara. Rutierul de
la RadioShack-Nissan este urmat, la 7
secunde, de Bradley Wiggins (Sky) ºi
Sylvain Chavanel (Omega Pharma-
Quick Step).

Etapa a 6-a, între oraºele Epernay
ºi Metz (210 km), s-a disputat ieri
dupã închiderea ediþiei. Sâmbãtã, ca-
ravana se va întrece întrece între Tom-
blaine ºi La Planche des Belles Filles
(199 km), în timp ce duminicã lupta
va avea loc pe traseul Belfort – Por-
rentruy (154 km).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Campioana la handbal feminin
Oltchim Râmnicu Vâlcea şi-a aflat,
astăzi, adversarele din faza grupe-
lor Ligii Campionilor, la tragerea la
sorţi de la Herzogenaurach (Ger-
mania). Echipa antrenată de Jakob
Vestergaard a fost cap de serie şi
va evolua în grupa A, alături de
Randers HK (Danemarca), Hypo

Etapa I

Vineri, 20 iulie
Pandurii – „U” Cluj - ora 18.30 - Digi Sport 1
Gaz Metan Severin – Dinamo - ora 20.20 - Antena 1/Dolce Sport
Sâmbătă, 21 iulie
Petrolul Ploieşti – Ceahlăul - ora 19.00 - Digi Sport 1
CFR Cluj - Gaz Metan - ora 21.30 - Digi Sport 1
Duminică, 22 iulie
CSM Iaşi - Oţelul Galaţi - ora 19.00 - Digi Sport 1
Gloria Bistriţa - Astra Ploieşti - ora 19.00 - Dolce Sport
Rapid - FC Vaslui - ora 21.30 - Digi Sport 1
Luni, 23 iulie
Viitorul Constanţa - FC Braşov - ora 19.00 - Digi Sport 1
Steaua - Concordia Chiajna - ora 21.30 - Digi Sport 1

Etapa a 2-a

Vineri, 27 iulie
FC Braşov - Gaz Metan Severin - ora 19.00 - Digi Sport
Gaz Metan Mediaş – Pandurii - ora 21.30 - Digi Sport
Sâmbătă, 28 iulie
Ceahlăul - CFR Cluj - ora 19.00 - Digi Sport
Astra – Steaua - ora 21.15 - Dolce Sport
FC Vaslui – Petrolul - ora 21.30 - Digi Sport
Duminică, 29 iulie
„U” Cluj - Gloria Bistriţa - ora 19.00 - Digi Sport
Dinamo - CSM Iaşi - ora 21.30 - Digi Sport
Luni, 30 iulie
Chiajna - Viitorul Constanţa - ora 18.30 - Digi Sport
Oţelul Galaţi – Rapid - ora 20.20 - Antena 1/Dolce Sport

Programul şi televizările primelor două etape ale Ligii I

A doua dispută dintre româno-canadian
şi campionul mondial va avea loc la Montreal

Revanşa Bute-Froch, în martie anul viitor

Lucian Bute şi Carl Froch se vor întâlni din nou, în
martie 2012, pentru revanşă. Anunţul a fost făcut de
promoterii celor doi boxer, iar meciul va avea loc pe
16 sau 23 martie, în Canada, fiind găzduit de sala „Bell
Centre” din Montreal. Lucian Bute a pierdut meciul
pentru centura IBF, în mai, la Nottingham. Atunci,
Carl Froch a câştigat prin KO în runda 5. Atât Bute,
cât şi Froch vor susţine câte un meci de pregătire în
luna noiembrie.  „Am discutat cu Eddie Hearn (pro-
motorul boxerului englez) şi am căzut de acord ca
revanşa Bute - Froch să aibă loc pe 16 sau 23 martie,
la Montreal Bell Centre. Aveam o clauză în contract
referitoare la revanşă, care s-ar fi putut disputa di-
rect, fără să se ţină cont de rezultatul primului meci.
Am decis, însă, împreună că este în interesul promo-
vării efective a revanşei ca Lucian şi Carl să lupte mai
întâi în evenimente separate şi ne vom coordona efor-
turile pentru ca amândoi să boxeze în aceeaşi zi, în
luna noiembrie”, a declarat Bedard, şeful InterBox.
Eddie Hearn a precizat, la rândul său, că Froch ur-
mează să-şi apere titlul în luna noiembrie, tot în Marea
Britanie, înainte de a-i acorda revanşa românului. „Me-

ciul Froch - Bute reprezintă deja unul dintre marile
momente din istoria boxului britanic. A generat un re-
cord din punct de vedere al audienţei TV, disputându-
se cu casa închisă pe o arenă în care fani au trăit ceea
ce numeroşi experţi respectaţi şi luptători au descris
drept cea mai frumoasă atmosferă trăită vreodată la
un meci în Marea Britanie. Desigur, ca orice luptător,
Lucian doreşte să-şi ia revanşa după această înfrân-
gere şi, conform înţelegerii, are dreptul să încerce ca
acest lucru să devină posibil. Atât eu, cât şi Jean Be-
dard considerăm că este în interesul ambilor pugilişti
să dispute câte un meci interimar, în cursul acestui
an, înaintea revanşei” a precizat impresarul englez-
. Hearn consideră că cea de-a doua confruntare din-
tre Bute şi Froch, care va avea loc la Montreal, repre-
zintă un „eveniment de mare amploare”, iar eventua-
lele victorii pe care cei doi le vor obţine în meciurile
interimare, nu vor face decât „să arunce gaz peste
foc” înaintea revanşei. În vârstă de 32 de ani, Lucian
Bute a cucerit centura IBF în 2007, după care şi-a
apărat-o de nouă ori consecutiv înainte să o piardă
împotriva lui Carl Froch.

Handbal - Liga Campionilor, tragere la sorţi

Grupă accesibilă pentru Oltchim
Vicecampioana Jolidon Cluj are şanse
reduse să treacă de tururile preliminare

Viena (Austria) şi câştigătoarea tur-
neului de calificare la care vor par-
ticipa Byasen (Norvegia), Buxtehu-
der SV (Germania), Dalfsen (Olan-
da) şi Metalurg (Macedonia). „Am
avut parte de o tragere bună la sorţi
şi nu vreau să fiu acuzat de falsă
modestie, dar cred că avem prima
şansă la c alificarea mai departe.

Probabil ne vom bate cel mai tare
cu Randers şi, dacă se va califica
din turul doi, Byasen, cred că este
peste Hypo Viena”, a declarat pre-
şedintele CS Oltchim, Petre Ber-
becaru, după tragerea la sorţi. Vi-
cecampioana României, „U” Joli-
don Cluj va evolua în preliminarii,
urmând să întâlnească pe Murat-
paşa Antalya (Turcia), iar apoi în-
vingătoarea disputei Rostov Don
(Rusia) - Zajecar (Serbia). Dacă va
reuşi calificarea, Jolidon Cluj va fi
amplasată în grupa B, una inferna-
lă, alături de Gyor (Ungaria), Krim
Ljubljana (Slovenia)  şi Podravka
(Croaţia). Meciurile din grupele Li-
gii Campionilor se vor derula în in-
tervalul 13-14 octombrie şi 17-18
noiembrie, iar cele din grupele prin-
cipale, între 2-3 februarie şi 16-17
martie 2013. În sezonul trecut al
Ligii Campionilor, Oltchim a fost
eliminată în semifinale de Gyor, iar
„U” Jolidon Cluj a ratat calificarea
în grupe. Grupele Ligii Campioni-
lor: Grupa A: Oltchim, Randers,
Hypo, câştigătoarea grupei 2 de
calific are (Byasen,  Buxtehuder,
Dalfsen, Metalurg); Grupa B: Gyor,
Krim, Podravka, câştigătoarea gru-
pei 3 de calificare (“U” Jolidon,

Rostov Don, Zajecar, Muratpasa);
Grupa C: Larvik, Dinamo Volgo-
grad, Savehof şi câştigătoarea du-
blei Iuventa Michalovce/FTC Rail
Cargo; Grupa D: Buducnost, Thur-
ringer, câştigătoarea turneului Wil-
dcard (Issy Paris, Zvezda Zveni-
godord, Leipzig) , câştigătoarea
grupei 1 de calificare (Viborg, BM
Bera Bera, Vistal Laczpol Gdynia,
LC Bruhl)

HCM - 2 tururi grele
până la o grupă imposibilă

S-au decis şi grupele Ligii Cam-
pionilor la handbal masculin,  iar
grupa B este cea mai interesantă,
din care fac parte câştigătoarea Ligii
Campionilor - THW Kiel (Germa-
nia), finalista Ligii Campionilor -
Atletico Madrid (Spania) , MKB
Veszprem (Ungaria), Savehof (Su-
edia) şi Celje Lasko (Slovenia).
Campioana României, HCM Con-
stanţa, antrenată de anul acesta de
macedoneanul Zvonko Sundovski,
ar putea completa chiar  această
grupă, dacă va reuşi să treacă de
preliminarii. În primul meci din gru-
pa preliminară, HCM Constanţa va
întâlni formaţia italiană Loacker

Bozen Sudtirol, iar pentru a ajun-
ge în grupa principală va trebui să
elimine învingătoarea dublei Tatran
Preşov (Slovacia) – Maccabi Sru-
go Rizion Lezion (Israel), slovacii
fiindu-le adversari lui Toma şi com-
pania şi anul trecut, învingându-i
în ambele partide disputate. Gru-
pele Ligii Campionilor: Grupa A:
Montpellier,  Chekhovskie Med-
vedi, Flensburg Handewitt, Ade-
mar Leon, câş tigătoarea turneului
Wildcard (HSV Hamburg, St. Rap-
haell, Bjerringbro Sillkeborg, Wisla
Plock), câştigătoarea grupei 1 de
calificare (RK Sloga, RK Partizan,
FC Porto, HC Lovcen); Grupa B:
THW Kiel, MKB Veszprem, Atle-
tico Madrid,  IH Savehof, Celje
Lasko, c âş tigătoarea grupei 3
(HCM Constanţa, Tatran Presov,
Macc abi Rishon LeZion, SSV Bo-
zen); Grupa C: AG Copenhaga,
Gorenje Velenje, Vive Targi Kiel-
ce, Chambery Savoie, HC St.  Pe-
tersburg, câştigătoarea grupei 2
(HC Metalurg, Haslum, HC Dina-
mo Poltava, Alpla Hard); Grupa D:
FC Barcelona, RK Croaţia Zagreb,
Kadetten Schaffhausen, Fuchse
Berlin, Pick Szeged, Beşiktaş /Di-
namo Minsk.


