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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

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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Judecătoarea
Mladen şi
complicele ei
trimişi în judecată
pentru şantaj

Inspectorii CAS
Dolj, în control
la cabinetele
medicale

Bacalaureatul din acest an nu a fost de-
parte de cel de anul trecut în ceea ce pri-
veşte rezultatele. În Dolj, procentul de
promovare al  pri mei  sesiuni este de
40,90%, cu 0, 06% mai mare decât în
2011 când au promovat 40,84%. Din cei
7.113 de candidaţi înscrişi, doar 2.678 au
reuşit să promoveze, iar restul de  3.847
au picat examenul, în special la Matema-
tică. La trei licee, respectiv
Grupul Şcolar Agricol Cârcea,
Grupul Şcolar Agricol Malu
Mare şi Centrul Şcolar Beetho-
ven din Craiova, procentul de
promovare a fost zero.

Mihai Fifor, secretar de stat MAI:

“Mă străduiesc să
preiau cât mai repede
şi cât mai multe
dintre problemele
municipiului
Craiova”
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5142 ............. 45142
1 lirã sterlinã..........................5,6697.......................56697

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 9 iulie - max: 38°C - min: 20°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,6480........36480
1 g AUR (preþ în lei).......186,5759......1865759

Cursul pieþei valutare din 9 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul va organiza alegeri prezidenþiale
anticipate într-un termen maxim de 90 zile de
la data referendumului – stabilit pentru 29 iulie
- dacã populaþia se va pronunþa pentru demite-
rea preºedintelui Traian Bãsescu, a declarat
ministrul delegat pentru Administraþie Publicã,
Victor Paul Dobre. „Dacã, prin referendum,
populaþia decide demiterea preºedintelui, urmea-
zã sã organizãm, în termen de 90 zile, alegeri
prezidenþiale. Dacã nu, se întâmplã ca în 2007”,
a spus Dobre. Acesta a precizat, totodatã, cã
Guvernul va cheltui o sumã estimatã la acest
moment la 95 milioane lei pentru organizarea
referendumului, banii urmând sã fie alocaþi din
Fondul de rezervã bugetarã. „În prezent, chel-
tuielile totale impuse de organizarea referendu-
mului sunt estimate la aproximativ 95 milioane
lei, dar în condiþiile în care vor fi deschise sec-
þii de vot ºi în strãinãtate, deja fiind realizate ºi
unele economii”, au arãtat surse oficiale. În
2007, la primul referendum de demitere din
funcþie a preºedintelui Traian Bãsescu, Guver-
nul a anunþat costuri de 60 de milioane de lei.

Votul la referendumul pentru demiterea pre-
ºedintelui Traian Bãsescu va putea fi exerci-
tat oriunde în þarã, fãrã sã mai existe obliga-
tivitatea exprimãrii lui doar într-o anumitã cir-
cumscripþie electoralã, potrivit informaþiilor

transmise de premierul Victor Ponta în ºedinþa
de Guvern de sâmbãtã. Potrivit acestuia, „din
punct de vedere organizatoric, cred cã lu-
crurile sunt mult mai simple: este un singur
buletin de vot, o întrebare foarte simplã,
«Da» sau «Nu», se poate vota în toatã þara,
nu mai existã obligativitatea de a vota doar în
circumscripþia electoralã”.

Ordonanþa de urgenþã prin care Guvernul a
modificat Legea referendumului, stabilind cã
preºedintele poate fi demis cu majoritatea vo-
turilor valabil exprimate ale ce-
tãþenilor care se prezintã la vot-
, eliminã sintagma „la nivelul þã-
rii” legatã de voturile exprimate.
Ministrul pentru Relaþia cu Par-
lamentul, Mircea Duºa, a preci-
zat, astfel, cã a fost eliminatã
discriminarea prin care cetãþenii
români aflaþi în strãinãtate nu pu-
teau vota la referendum.

Referendumul de demitere va
începe la ora 08.00 ºi se va fina-
liza la ora 20.00, campania elec-
toralã urmând sã se încheie pe
28 iulie la ora 7.00, a anunþat mi-
nistrul delegat pentru Adminis-
traþie, Victor Paul Dobre.

Ieri a avut loc tragerea la sorþi a celor ºapte
judecãtori de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie care vor face parte din Biroul Electoral Cen-
tral (BEC) pentru referendum: Dãnuþ Cornoiu
ºi Alina Sorinela Macavei - de la Secþia I Civilã,
Elena Cârcei, Aurelia Motea ºi Tatiana Gabriela
Nãstase - de la Secþia a II-a Civilã, Gabriela
Elena Bogasiu ºi Luiza Maria Pãun - de la Sec-
þia de Contencios Administrativ ºi Fiscal. Cel
mai probabil în cursul zilei de astãzi, cei ºapte
se vor întruni ºi vor desemna preºedintele BEC.
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„Vara asta se poartã alb!”
Vicepreºedintele PDL Cristian

Boureanu a declarat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, cã sloganul demo-
crat-liberalilor în campania pentru
referendumul din 29 iulie va fi „Vara
asta se poartã alb!”. „(...) Astãzi sunt
în cãmaºã albã, colegii mei vor apã-
rea, începând de mâine, în toate acti-
vitãþile publice, în toate emisiunile,
purtând alb, ºi îi rugãm pe toþi aceia
care sunt îngrijoraþi de ceea ce se în-
tâmplã în România, care cred cã de-
mocraþia româneascã este în pericol,
care cred cã, dincolo de opþiunile po-
litice, de bãtãliile politice, avem ne-
voie de un echilibru în statul demo-
cratic din România, îi rugãm sã poa-
te alb”, a spus Boureanu. Aceastã
culoare este una a protestului, pe
modelul grevelor japoneze, ºi este po-
trivitã cu campania PDL de semnala-
re a abuzurilor comise de USL, a evi-
denþiat Boureanu.

37 de candidaþi pentru CA
al Hidroelectrica

Un numãr de 37 candidaturi au
fost depuse pentru posturile de admi-
nistratori ne-executivi la SC PEEH
Hidroelectrica SA, dintre care 11
aparþin unor persoane din strãinãta-
te, a anunþat cel mai mare producã-
tor de energie electrica din România,
Hidroelectrica SA. Toate aceste can-
didature vor trece printr-un amplu
proces de evaluare. Pentru a ocupa
un loc în viitorul Consiliu de Admi-
nistraþie al Hidroelectrica SA, candi-
daþii vor fi selectaþi din rândul per-
soanelor cu cel puþin cinci ani expe-
rienþã în domeniul economic, conta-
bilitate, audit financiar, juridic, teh-
nic sau cel puþin trei ani experienþã
în funcþii de conducere executivã sau
administrare de companii private sau
publice profitabile. De asemenea, un
avantaj îl vor avea candidaþii cu ex-
perienþa în companii care au rapor-
tat câºtiguri cumulate mai mari de 5
milioane euro ºi venituri cumulate
mai mari de 50 milioane euro, în ulti-
mii trei ani. Compania Hidroelectri-
ca ºi-a solicitat insolvenþa în data de
15 iunie 2012.

Delegaþiile europarlamentare ale
PSD (S&D) ºi PNL (ALDE) au
cerut, sâmbãtã, preºedintelui gru-
pului PPE din Parlamentul Euro-
pean, Joseph Daul (foto), printr-
o scrisoare deschisã, sã îºi cearã
scuze românilor pentru afirmaþii-
le despre suspendarea preºedin-
telui Bãsescu. Acesta a declarat,
vineri, cã înlãturarea din funcþie a
ºefului statului ºi a preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamen-
tului în doar patru zile, prin încãl-
carea regulamentelor Legislativu-
lui, a Constituþiei ºi a legilor, poa-
te fi consideratã „loviturã de stat”.
„În numele delegaþiilor europarla-
mentarilor social-democraþi ºi li-
berali din România, vã transmitem
mesajul nostru de îngrijorare ºi
revoltã cu privire la afirmaþiile pe

care le-aþi fãcut dupã votul din
Parlamentul României, în care a
fost suspendat Preºedintele Tra-
ian Bãsescu”, se aratã în scrisoa-
rea semnatã de eurodeputaþii PSD
ºi PNL. Aceºtia apreciazã cã afir-
maþiile lui Joseph Daul sunt „pro-
fund deplasate ºi în total dezacord
cu realitatea. (...) Vã solicitãm sã
ne explicaþi, în acord cu legile în
vigoare, la ce v-aþi referit când aþi
vorbit despre «lovitura de stat» din
România. De asemenea, asteptãm
scuzele dumneavoastrã publice
adresate poporului român, pentru
afectarea gravã a credibilitãþii Ro-
mâniei, prin acuzaþiile dumnea-
voastrã false”. Totodatã, europar-
lamentarii social-democraþi ºi libe-
rali þin sã-i aducã la cunoºtinþã lui
Daul cã la votul de vineri „s-au

exprimat nu doar
parlamentari ai PSD
sau PNL, dar ºi par-
lamentari din alte gru-
puri parlamentare,
precum UNPR sau
UDMR (aceastã ul-
timã formaþiune
aparþinând chiar fa-
miliei politice din
care faceþi ºi dum-
neavoastrã parte!).
Prin urmare, acest
vot a fost legitimat de
parlamentari din trei
familii politice euro-
pene respectabile”.

Europarlamentarii USL cãtre preºedintele
PPE: „Aºteptãm scuzele dumneavoastrã

publice adresate poporului român” Premierul Victor Ponta a
revenit asupra demiterii lui
Gered Beatrix din funcþia de
vicepreºedinte al Institutului
Naþional de Statisticã (INS) ºi a
numit-o sâmbãtã pe aceasta din
nou în acelaºi post. În schimb,
premierul a demis, sâmbãtã, un
alt vicepreºedinte al INS, pe
Cosmin Sabo. Contactatã de
Agerpres, Gered Beatrix a
susþinut cã nu ºtia de numirea
sa, din nou, în funcþia de la
INS, dupã ce joi fusese demisã.
Aceasta a explicat cã tot din
presã a aflat cã motivele

Vicepreºedinte al INS: demis joi
ºi repus în funcþie sâmbãtã

destituirii sale se refereau la
faptul cã INS ar fi întârziat
rezultatele recensãmântului de
anul trecut, însã a negat aceste
critici, arãtând cã toate statele
Uniunii Europene vin cu datele
finale în acelaºi timp, în anul
2013. De asemenea, Beatrix
Gered a precizat cã ea se ocupa
de IT ºi infrastructurã la INS.
Pe de altã parte, Cosmin Sabo,
demis sâmbãtã din funcþia de
vicepreºedinte, coordona
activitatea de statisticã econo-
micã ºi socialã, potrivit site-ului
oficial al INS.

Aproximativ 80% dintre cetãþenii cu drept de vot intenþioneazã sã
se prezinte la urne la referendumul pentru demiterea preºedintelui
Traian Bãsescu, iar peste douã treimi ar vota pentru demitere, aratã
datele unui sondaj de opinie IMAS, realizat la comanda Europa FM.
Potrivit sondajului, 79,8% dintre românii cu drept de vot intenþionea-
zã sã se prezinte la urne la referendumul din 29 iulie, 15,2% dintre
respondenþi spun cã nu vor merge la vot, iar 5% nu ºtiu sau nu s-au
decis. Datele sondajului mai aratã cã 64,3% dintre participanþii la re-
ferendum ar vota pentru demiterea lui Traian Bãsescu, 27,4% dintre
cei care vor merge la urne ar vota împotriva demiterii, iar 8,3% nu
ºtiu sau nu rãspund. Sondajul a fost realizat în perioada 5 - 7 iulie
2012. Au fost realizate o mie de interviuri prin metoda CATI (Com-
puter Assisted Telephone Interviews), iar eroarea este de plus/ minus
3%. Populaþia þintã - persoanele cu vârsta de 18 ani ºi peste, care
locuiesc în România. Procedura de eºantionare folositã a fost urmã-
toarea: toþi repondenþii au fost selectaþi în mod aleator, dintr-o listã
exhaustivã de numere de telefon generate aleator de calculator (atât
utilizatori de telefonie mobilã, cât ºi utilizatori de telefonie fixã).

Sondaj IMAS: 64,3% dintre români ar vota
pentru demiterea lui Traian Bãsescu
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Dacă a avut un epilog cunoscut
de dinainte, şedinţa Parlamentului
în care s-a votat suspendarea pre-
şedintelui Traian Băsescu n-a mai
avut altceva. De ingrediente e vor-
ba. Disc ursuri de reţinut,  vreo
două-trei, toate din tabăra USL-istă
(Crin Antonescu, Dan Şova, Călin
Popescu Tăriceanu), dar, oricum,
nici unul consistent cât de cât, din
câmpul pedelist, care l-a trimis la
microfon până şi pe rudimentarul
Ioan Oltean, cu o retorică de bri-
gadier silvic, pentru a-şi apăra, pel-
tic, şeful protector aflat în încur-
cătură. Vasile Blaga şi Mircea Toa-
der, consideraţi „grei” ai partidului,
n-au spus mai nimic. Nici o căinţă,
nici o încercare de separare a bu-
nei credinţe de eroare, nici o refle-
xie pe marginea acestui conflict in-

MIRCEA CANŢĂR
stituţional şi a imposibilităţii arvu-
nirii unei coabitări, fiecare tabără
reproşând celeilalte întreaga vino-
văţie. Nu vorbesc neapărat de an-
vergura celor care au luat cuvân-
tul, ci de croială. De absenţa din
Parlament a unor oameni drepţi şi
simpli, care nu surâd ironic când
aud de principii şi nu sucombă în
semitonuri când se pune problema
unei opţiuni. Nici chiar Traian Bă-
sescu n-a avut un discurs memo-
rabil, obsedat, probabil, de valul de
ură pe care îl are de înfruntat. Ci-
tez din „Liberation”, numărul de ieri:
„L’enjeu est la destitution du chef
de l’Etat, Traian Băsescu, tribun
populiste de centre droit, a la tete
du pays depuis 2004. Face a lui,
un premier ministre, Victor Ponta,
social-democrate, (PSD, ex-com-

muniste) allie avec le liberaux dans
un gouvernement dont l’objectif
central est de se debarraser  de
l’„hyperpresident””. Ceea ce mai
inserează „Liberation” este că coa-
bitarea a devenit repede explozivă.
Pe ce piloni se va rezema campa-
nia lui Traian Băsescu pentru refe-
rendum doar se presupune, dar nu
se ştie cu exactitate. Ceea ce se
ştie, din propria mărturisire, este că
după ce a propovăduit mereu, cu
ipocrită şi inconştientă voluptate,
întoarcerea la popor, acum are tea-
mă de norodul trădător şi nerecu-
noscător. Fără a mai apela la alte
exemple ilustre din istorie, să ne rea-
mintim doar cum Nicolae Ceauşes-
cu, când a vrut să revină la popo-
rul de care se depărtase în mod pla-
nificat, nu mai avea altceva în spa-

te decât un zid. Clocotind de ură şi
sălbatică mânie. Fiindcă poporul nu
uită şi nu iartă. Lecţia asta a grati-
tudinii e plictisitoare, banală chiar.
În 2009, la câteva ceasuri după în-
cheierea alegerilor prezidenţiale,
Traian Băsescu declama cinic: „I-
am ciuruit”. Nu câştigase alegeri-
le în ţară dar dobândise, la musta-
ţă, un nou mandat, prin voturile
aduse din afară. Ce a urmat se
cunoaşte. A deţinut puterea totală
aproape opt ani. Alegerile locale de
acum o lună au dat un răspuns-
semnal, pentru că a fost vorba, în
egală măsură, şi de un vot anti-
Băsescu. Acum preşedintele-jucă-
tor e doar un actor în mijlocul sce-
nei, cu toate luminile pe el şi atât
de solitar, după ce rolul nu i-a ie-
şit. Obsesia cu justiţia, al cărei

purtător şi generator de curăţenie
se consideră, pare ceva nemaipo-
menit. Pentru că din acest punct
de vedere avem de-a face cu un
alt personaj. Noile haine ale lui Tra-
ian Băsescu, de preşedinte suspen-
dat, i se potrivesc. Nu mai poartă
hainele pitoreşti pentru care a fost
votat. Şi nu este singurul caz de
popularitate deturnată la care asis-
tăm. Atunci când popularitatea este
criteriul exclusiv pentru candida-
turi sau numiri în funcţie, riscăm
să lăsăm deoparte competenţa,
adecvarea efectivă, şi oamenii se
simt trădaţi. Oricât de înduioşător
şi de raţional va încerca să fie Tra-
ian Băsescu, este greu de presu-
pus că va mai putea convinge multă
lume. Şi de acest lucru pare el în-
suşi convins.

La referendum!

Prefecţii, atenţionaţi să respecte
cu stricteţe calendarul referendumului

630 milioane de lei pentru
infrastructura de apă şi canalizare

Săptămâna schimbărilor
la Primăria Craiova

Administratorii SC Salubritate SRL şi Pieţe şi Târguri Craiova urmea-
ză să fie schimbaţi în urma unor evaluări negative, susţin surse din Pri-
măria Craiova. Flavius Sirop ar urma să fie înlocuit cu Sorin Ciobanu,
care a condus fostul serviciu de salubritate, iar Gabriel Şerban cu social-
democrata Oana Bică. O altă propunere ar putea fi Gheorghe Călinoiu,

care a condus mulţi ani pieţele din
Bănie. Până acum, primarul Lia Ol-
guţa Vasilescu a făcut două numiri
pe post, liberalul Bogdan Bălan la con-
ducerea Sport Club Municipal Cra-
iova, în urma demisiei fostului direc-
tor Nicu Stoian şi instalarea lui Vali
Giurcă în funcţia de director al Că-
minului pentru Persoane Vârstnice -
din Craiova. (L.Moţîrliche)

Abonamente
speciale
pentru persoanele
cu handicap

Craiovenii care se însc riu în
categoria persoanelor cu handi-
c ap ac centuat şi cu handicap
grav, precum şi as is tenţii per-
sonali ai acestora pot să-şi r idi-
ce abonamentele abonamentele
pe mijloacele de transport în c o-
mun pentru luna augus t 2012 în
zilele de 27,  30 ş i 31 iulie de la
sediul din Direcţiei de Asistenţă
şi Protec ţie Soc ială a Primăriei
Craiova, din c artierul Lăpuş , la
parterul blocului T8,  între orele

8. 00  ş i 16 .0 0.
Pentru persoane-
le c u hand ic ap
vizual ac centuat ş i grav, abona-
mentele se eliberează într-o sin-
gură zi, pe 26 iulie, la sediul Aso-
ciaţiei de Nevăzători din Craio-
va, strada Fraţii Buzeşti,  nr.25,
între orele 08.00 şi 16.00. Pen-
tru persoanele c u handicap au-
ditiv acc entuat abonamentele se
eliberează pe 31 iulie, la sediul
Asoc iaţiei Naţionale a Surzilor-

Filiala Craiova,  s trada Nicolae
Titulescu, blocul 19,  parter,  în-
tre orele 16.00 şi 19.00.  “Abo-
namentele se eliberează perso-
nal celor  în cauză, pe baza BI/
CI în original şi c ertif ic atul de
încadrare în grad de handic ap
în xerocopie”, se arată într-un
comunicat de presă al Primăriei
Craiova.  (L.Moţîrliche)

Toţi reprezentanţii Guvernului
din teritoriun au fost c ooptaţi,
sâmbătă, la o videoconferinţă sus-
ţinută de ministrul Administraţiei
şi Internelor, Ioan Rus,  şi minis-
trul delegat pentru Administraţie,
Victor Paul Dobre, în cadrul că-
reia au fost discutate o serie de
măsuri organizatorice şi adminis-
trative ce vor fi întreprinse în pe-
rioada următoare la nivelul Minis-
terului Administraţiei şi Internelor
(MAI),  pentru desfăşurarea în
bune c ondiţii a referendumului

naţional din 29 iulie a.c.  pentru
demiterea preşedintelui României.
La videoconferinţă au mai parti-
cipat secretarul de stat, şeful De-
partamentului Ordine şi Siguranţă
Publică, ches tor principal de po-
liţie Ioan Nicolae Căbulea, secre-
tarul de stat pentru Relaţia cu In-
stituţiile Prefectului, Constantin
Cătălin Chiper, prec um şi repre-
zentanţi ai structurilor implicate în
desfăşurarea referendumului din
29 iulie a.c.

Ministrul Ioan Rus a solicitat

structurilor subordonate MAI să se
implice cu responsabilitate în ges-
tionarea măsurilor privind desfăşu-
rarea în condiţii de deplină legali-
tate a procesului electoral. „La fel
ca la alegerile locale din 10 iunie
a.c., pe care le-aţi organizat impe-
cabil, vă cer, şi de această dată, să
daţi dovadă de profesionalism, res-
ponsabilitate,  ec hidis tanţă şi de
bună credinţă în tot ceea ce ţine
de desfăşurarea aces tui referen-
dum”, le-a spus ministrul Ioan Rus
prefecţilor. La rândul său, minis-
trul delegat pentru Administraţie,
Victor Paul Dobre, a atras atenţia
prefecţilor şi tuturor factorilor res-
ponsabili să respecte cu stricteţe
calendarul de organizare şi desfă-
şurare stabilit prin hotărârile de
guvern adoptate în şedinţa Execu-
tivului sâmbătă, precizând, totoda-
tă, că, în perioada următoare, vor
avea loc activităţi de evaluare a sta-
diului de îndeplinire a sarcinilor
potrivit competenţelor legale.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Compania de Apă
Oltenia implemen-
tează proiectul „Ex-
tinderea şi moderni-
zarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judetul Dolj”, care
este co-finanţat prin
Programul Operaţio-
nal Sectorial (POS)
Mediu, Axa priorita-
ră 1.”Până la aceas-
tă dată, au fost lan-
sate procedurile de
achiziţie publică pen-
tru toate contrac tele de lucrări,
pentru care există deja anunţuri de
participare publicate în SEAP (Sis-
temul Electronic de Achiziţii Pu-
blice). Alte trei proceduri, vizând
atribuirea de contracte de lucrări,
sunt în curs de validare de către
Autoritatea Naţională pentru Regle-
mentarea şi Monitorizarea Achizi-
ţiilor Publice (ANRMAP) sau de
încărc are a documentaţiilor în
SEAP”, se arată într-un comuni-
cat al CAO. În această lună iulie
vor fi adjudecate trei licitaţii care
fac din acest proiect, fiind vorba
de extinderea şi reabilitarea reţele-

lor de alimentare cu apă şi canali-
zare în Craiova, de extinderea şi
reabilitarea reţelelor de alimentare
cu apă şi canalizare în Filiaşi, pre-
cum şi reţele noi de apă şi canali-
zare menajeră în localitatea Poiana
Mare. Contractul de finanţare pri-
vind extinderea şi modernizarea in-
frastructurii de apă şi apă uzată în
Dolj a fost semnat în septembrie
2011 şi are o durată de implemen-
tare de 40 de luni, până la data de
31 decembrie 2014. Valoarea tota-
lă a investiţiei se ridică la peste 630
de milioane de lei. (L.Moţîrliche)
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, poliþiºtii doljeni au organizat o nouã
razie în barurile ºi discotecile din
Craiova ºi localitãþile învecinate pentru

prevenirea ºi combaterea faptelor
comise cu violenþã ºi a celor prin care
se pune în pericol siguranþa traficului
rutier. Cei aproape 200 de poliþiºti de la
formaþiunile de ordine publicã, investi-
gaþii criminale, rutierã, economic dar ºi
jandarmi din cadrul Grupãrii de Jan-
darmi Mobile Craiova ºi Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj au verificat
34 unitãþi de alimentaie publicã (baruri,

Razie în barurile din Craiova
ºi localtãþile învecinate

Doljeanul care, joi dupã-amiaza, a accidentat doi copii, în comuna Poiana Mare, apoi a fugit de
la locul faptei, fiind gãsit de poliþiºti, care au stabilit cã era ºi bãut, a fost arestat preventiv. Vineri
dupã-amiazã, Judecãtoria Calafat a admis propunerea procurorului de caz ºi a emis pe numele lui

George Iovan, de 19 ani, din localitatea Piscu
Nou, mandat de arestare preventivã pentru 29
de zile, pentru comiterea infracþiunilor de vãtã-
mare corporalã din culpã, conducere sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice ºi pãrãsirea locului ac-
cidentului. Poliþiºtii au stabilit cã Iovan, care era
bãut, având o concentraþe de 0,97 mg/l alcool
pur în aerul expirat ºi conducea cu vitezã exce-
sivã 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 dru-
mului. Cel mai grav este Iulian, internat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova în comã
de gradul III, starea sa fiind aceeaºi ºi ieri.

Mandat de arestare pentru ºoferul
care a accidentat doi copii ºi a fugit

Pentru cã referendumul pri-
vind suspendarea preºedinte-
lui Traian Bãsescu a fost sta-
bilit pentru data de 29 iulie
a.c., au fost demarate deja
procedurile de organizare a
acestuia. În acest sens, astãzi,
la ora 15.00, la sediul Tribu-
nalului Dolj, din Craiova, stra-
da „Brestei”, nr. 12, are loc
tragerea la sorþi pentru de-
semnarea preºedintelui Birou-
lui Electoral Judeþean de Cir-
cumscripþie Dolj, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.
3/2000, privind organizarea ºi desfãºu-
rarea referendumului, cu modificãrile

Astãzi se alege preºedintele BEJ Dolj

cluburi, casino-uri), au instituit 12 filtre
rutiere pe arterele de circulaþi din
municipu dar ºi pe drumurile judeþene,
unde au fost oprite pentru verificãri

peste 75 de auto-
vehicule, 32 de
persoane fiind
controlare sumar
de arme albe, în
timp ce alte 29 au
fost conduse la
sediul Poliþiei
pentru cercetãri.
“Poliþiºtii au
întocmit nouã
dosare penale pe
parcursul acestor
activitãþi, în trei
situaþii fiind vorba
despre administra-
tori de baruri care
nu aveau asiguratã
paza unitãþilor
conform prevederi-
lor legale, iar
pentru cele 169

abateri de naturã contravenþionalã
constatate au fost aplicate amenzi în
valoare de 88.460 lei, cele mai multe
dintre ele, respective 109, pentru
încãlcãri ale prevederilor regimului
circulaþiei pe drumurile publice. În plus,
au fost reþinute 4 permise de conducere
ºi 9 certificate de înmatriculare”, a
precizat agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

ulterioare, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii Tribunalului Dolj.

Reprezentanþii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie (DNA) au
comunicat faptul cã au dispus
trimiterea în judecatã, în stare
de arest preventiv, a inculpaþi-
lor Carmen Mladen, judecãtor
la Secþia a II-a Civilã a Curþii
de Apel Craiova (acum sus-
pendatã din funcþie) ºi Ionel
Stoian, persoanã fãrã calitate
specialã, complicele femeii, în
sarcina celor doi fiind reþinutã
comiterea infracþiunii de ºan-
taj. Potrivit rechizitoriului întoc-
mit de procurori la finalizarea
cercetãrilor, “în perioada 28 mai
- 12 iunie 2012, cei doi au con-
strâns, în mod repetat, o per-
soanã denunþãtoare, parte vã-
tãmatã în cauzã, sã le remitã
sume de bani, sub ameninþarea
cã vor da în vileag fapte pre-
supus compromiþãtoare pentru
respectiva persoanã. În aceas-
tã modalitate, cei doi inculpaþi
au urmãrit obþinerea, în mod
injust, a sumei de 5.000 euro de
la persoana vãtãmatã, la data
de 13 iunie 2012, suma respec-
tivã fiind primitã efectiv de
Carmen Mladen”, dupã cum se

aratã în comunicatul DNA dat
publicitãþii vineri searã. Dosa-
rul a fost înregistrat pe rolul
Curþii de Apel Bucureºti, primul
termen de judecatã pe fond a
fost stabilit pentru 3 august a.c.,
însã astãzi judecãtorii se vor
pronunþa cu privire la menþine-
rea arestãrii preventive a celor
doi inculpaþi.

Reamintim cã scandalul ce a
avut-o ca protagonistã pe jude-
cãtoarea Mladen de la Curtea
de Apel Craiova a izbucnit pe
13 iunie a.c., când judecãtoarea
ºi amicul ei Stoian au fost reþi-
nuþi pentru 24 de ore, în urma
flagrantului realizat în apropie-
rea Gãrii de Nord din Bucureºti.
Pe 14 iunie magistraþii Curþii de
Apel Bucureºti (CAB) au dis-
pus arestarea preventivã a ce-
lor doi, pentru o perioadã de 29
de zile, mãsura fiind confirmatã
de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, care a respins recursul
inculpaþilor. Ulterior, pe 21 iu-
nie, Consiliul Superior al Magis-
traturii a anunþat cã a decis sus-
pendarea din funcþie a judecã-
toarei Mladen.

Catrinoiu … “boul” de muls pentru
judecãtoare ºi complicele ei
Cel care a denunþat-o pe ju-

decãtoare la Anticorupþie a
fost Matei Catrinoiu, preºedin-
te al PNÞCD Gorj ºi lichida-
tor judiciar. Bãrbatul a recu-
noscut în faþa anchetatorilor
cã o cunoaºte pe judecãtoare
din anul 2010 ºi cã a avut cu
aceasta o relaþie extraconju-
galã de douã-trei luni, susþi-
nând cã a fost contactat de fe-
meie ºi ºantajat sã plãteascã
5.000 de euro pentru a nu fi
date publicitãþii fotografii com-
promiþãtoare ce i-ar afecta
viaþa personalã ºi cariera pro-
fesionalã.

Judecãtoarea Mladen a în-
cercat sã scape de arestarea
preventivã declarând în faþa
magistraþilor Curþii de Apel Bu-
cureºti cã a fost violatã timp ce
doi ani de Catrinoiu, numai cã,
din discuþiile pe care le avea cu
complicele ei, Stoian putea fi
catalogatã oricum, numai vic-
timã a violului nu, dupã cum au
reþinut ºi judecãtorii CAB, în

motivarea arestãrii. Mai mult,
femeia era cea care îl suna pe
Catrinoiu, explicându-i cã tre-
buie sã-i dea bani lui Ionel Sto-
ian “pentru a preîntâmpina pro-
ducerea de consecinþe catas-
trofale pentru imaginea lor ca
persoane publice ºi carierele
lor”. Carmen Mladen n-a reu-
ºit sã ofere o explicaþie coe-
rentã pentru care nu a depus
plângere dacã a fost victimã a
unui viol, iar “corespondenþa”
telefonicã purtatã de femeie cu
coinculpatul Ionel Stoian ara-
tã cã aceasta þinea neapãrat sã

scoatã bani de la Catrinoiu, în
ciuda faptului cã nu putea pro-
ba re la þ ia  extraconjugalã:
„Boul vrea probe, a plecat,
dar nu dã nimic,  cicã are
acasã, a venit sã vorbeascã,
dar nu-i  e fricã de nimic,
spune calm ce fac?” (mesaj
trimis de la postul telefonic fo-
losit de Carmen Mladen cãtre
nr., folosit de Ionel Stoian);
„Am prevãzut. Ne-ai pus sã
distrugem. Tot se duce de
râpã. Moºu n-are 3 mii...”,
este rãspunsul acestuia cãtre
inculpatã.

Judecãtoarea Carmen Mladen, de la
Curtea de Apel Craiova ºi complicele
ei, Ionel Stoian, au fost trimiºi în jude-
catã de procurorii DNA – Structura
Centralã, pentru comiterea infracþiunii

de ºantaj. Procurorii au finalizat cer-
cetãrile în cauzã ºi i-au trimis în jude-
catã pe cei doi, în stare de arest pre-
ventiv, procesul urmând sã se judece la
Curtea de Apel Bucureºti (CAB).

Judecãtoarea Mladen ºi compliceleJudecãtoarea Mladen ºi compliceleJudecãtoarea Mladen ºi compliceleJudecãtoarea Mladen ºi compliceleJudecãtoarea Mladen ºi complicele
ei trimiºi în judecatã pentru ºantajei trimiºi în judecatã pentru ºantajei trimiºi în judecatã pentru ºantajei trimiºi în judecatã pentru ºantajei trimiºi în judecatã pentru ºantaj
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Aþi plecat din MAI în toamna
anului 2009 ºi aþi revenit în 2012.
Simþiþi diferenþe majore la nivelul
implementãrii politicilor adminis-
trative în aceastã perioadã?

- La plecarea din MAI, la 1 octom-
brie 2009, dupã nouã luni de mandat
ca secretar de stat pe relaþia cu insti-
tuþia prefectului, lãsam în urmã o
agendã extrem de serioasã legatã de
teme la fel de actuale acum ca ºi
atunci. Mã refer în primul rând la des-
centralizare, care era la vremea aceea
o prioritate a ministerului. Se lucra
sub directa coordonare a ministru-
lui, domnul Dan Nica si într-o strân-
sã colaborare cu preºedintele
UNCJR, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Teleorman, domnul Liviu
Dragnea ºi vreau sã vã spun cã se
fãcuserã progrese importante în des-
þelenirea uneia dintre cele mai impor-
tante axe ale reformei administraþiei
publice din România. Ne strãduiam
în egalã mãsurã sã im-
punem accelerarea mã-
surilor pe care ministe-
rele de linie le aveau de
luat în vederea elabo-
rãrii standardelor de
cost pe domenii, ca uni-
cã posibilitate de a
gândi coerent orice alo-
care bugetarã. La fel de
preocupaþi eram ca, îm-
preunã cu structurile
asociative ale UAT-uri-
lor, sã modificãm un în-
treg pachet legislativ
menit sã modernizeze
administraþia publicã
localã. Aºa a apãrut, de
pildã, Legea Poliþiei Locale, care, deºi
perfectibilã, a generat un instrument
menit sã creascã gradul de siguranþã
al cetãþeanului la nivel local. Nu mai
vorbesc de orele de dezbateri ºi con-
troverse pe marginea paºaportului
electronic, care, iatã, a devenit cel mai
sigur document de cãlãtorie din Eu-
ropa la aceastã orã. Iar acestea sunt
numai câteva exemple din puzderia
de probleme pe care am cãutat ca,
împreunã cu ceilalþi colegi, sã le re-
zolvãm în folosul cetãþeanului. Ar tre-
bui cu siguranþã mult mai mult spa-
þiu pentru a putea discuta despre un
efort uriaº depus la MAI în 2009 pen-
tru a da o direcþie coerentã ideii de
reformã a administraþiei publice. Am
lãsat, din pãcate, foarte multe pro-
iecte neterminate ºi faptul cã unele
dintre ele sunt încã nefinalizate aratã
cam câtã preocupare a fost dupã ple-
carea noastrã de la guvernare. Mã
gândesc de pildã la Legea insolven-
þei UAT-urilor, instrument extrem de
necesar pentru perioada crizei eco-
nomice ºi financiare, aflatã ºi acum
tot în stadiu de proiect.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU
Mihai Fifor, secretar de stat MAI:

Opoziþia, ajutatã de preºedintele Traian Bã-
 sescu, a þinut ocupatã agenda zilnicã cu

tot felul de fumigene, ºi teme false, dorind sã lase
impresia publicului larg cã Guvernul Ponta nu se
miºcã, ºi nu face nimic din ceea ce a promis. În
perioada urmãtoare activitatea opoziþiei se va in-
tensifica, ºi va încerca sã aplice cât mai multe
ºtampile false Guvernului Ponta, tot pentru a dis-
trage atenþia românilor de la cea mai importantã
acþiune din aceste zile, adicã referendumul pen-
tru demiterea preºedintelui Traian Bãsescu. La
nivel Guvernamental situaþia nu stagneazã, mi-

niºtrii ºi secretarii de stat trãgând tare sã recu-
pereze tot ce s-a pierdut pe guvernarea portoca-
lie, ºi sã punã în aplicare totodatã politicile actua-
lului guvern. Într-un interviu acordat cotidianului
nostru, Mihai Fifor, preºedintele PSD Craiova,
numit în luna mai secretar de stat la Ministerul
Administraþiei ºi Internelor (MAI), a vorbit de-
spre responsabilitatea pe care simte cã o are în
acest moment faþã de doljeni, despre descentra-
lizare, dar ºi despre tema regionalizãrii, dând sen-
zaþia cã este încã un subiect fierbinte, dar care
este tratat la nivel guvernamental cu seriozitate.

“Scopul meu este acela
de a rezolva cât mai repede
ºi cât mai eficient probleme
pe care le ridicã cetãþenii þãrii”

Se impune despãrþirea Minis-
terului Administraþiei de cel al
Internelor?

- Evident cã nu. Ministerul Admi-
nistraþiei ºi Internelor s-a înfiinþat în
anul 2003 ºi a reunit Ministerul Ad-
ministraþiei Publice ºi Ministerul de
Interne, mai exact administraþia pu-
blicã, pe de o parte ºi ordinea ºi si-
guranþa publicã, pe de altã parte. Cele
douã domenii de activitate, reprezin-
tã cei doi piloni de susþinere ai admi-
nistraþiei din România.  Pânã la acel
moment, cele douã coloane vertebra-
le au funcþionat independent, coor-
donarea realizându-se prin interme-
diul miniºtrilor celor douã ministere,
fapt care era destul de dificil. Prin

reunirea celor douã domenii s-a în-
cercat armonizarea ºi crearea unor
direcþii de acþiune comune ºi coor-
donate.De cele mai multe ori acest
lucru se ºi realizeazã, având la bazã
efortul conjugat al profesioniºtilor ce
lucreazã în cele douã domenii de ac-
tivitate, care aduc o coerenþã de ac-
þiune ale celor douã domenii.   Au
fost ºi voci care au încercat sã argu-
menteze faptul cã cele douã domenii
ar putea funcþiona separat mai efi-
cient, însã experienþa celor nouã ani
de convieþuire ne conduce la ideea
ºi necesitatea coordonãrii celor douã
domenii de activitate. Este acum ex-
trem de greu sã ne mai imaginãm o
administraþie eficientã ruptã de sigu-
ranþa ºi ordinea publicã sau o strate-
gie coerentã de ordine publicã im-
plementatã fãrã sprijinul ºi implica-
rea autoritãþilor locale. La urma ur-
mei, ambele domenii se adreseazã în
egalã mãsurã cetãþeanului, fiind in-
terdependente atunci când vine vor-
ba despre dezvoltarea comunitãþii.

Cu ce se ocupã într-o zi de lucru
un secretar de stat din cadrul MAI?

- Ziua mea de lucru începe destul
de devreme, având în vedere dome-
niul extrem de complex pe care îl coor-
donez, de la termie ºi pânã la absorb-
þia de fonduri europene pe programul
de dezvoltare a capacitãþii administra-
tive. Practic, secretarul de stat pentru
comunitãþile locale este interfaþa ad-
ministrativã intre guvern ºi UAT-uri,
fie acestea comune, oraºe sau consilii
judeþene. Sunt astfel foarte multe în-
tâlniri de lucru cu aparatul central, dar
ºi cu partenerii noºtri din teritoriu. De-
oarece funcþia pe care o ocup are în
atribuþii ºi funcþia de reprezentare a
ministerului, particip la diferite eveni-
mente atât în Bucureºti cât ºi în þarã.
Când este Parlamentul în sesiune tre-
buie sã particip, pe cât posibil, la lucrã-
rile comisiilor de specialitate unde
MAI-ul are acte normative ce trebuie
susþinute. Când am spus pe cât posi-
bil am avut în vedere faptul cã lucrãri-
le de multe ori sunt concomitent la
mai multe comisii, caz în care mã ba-

zez pe sprijinul direc-
torilor care participã ºi
ei la lucrãrile acestora
ºi mã suplinesc. Toto-
datã fac parte ºi din mai
multe comitete intermi-
nisteriale la ale cãror
reuniuni particip pe di-
verse agende de lucru.
Scopul meu este acela
de a acoperi ºi de a re-
zolva cât mai repede ºi
cât mai eficient proble-
me pe care le ridicã ce-
tãþenii þãrii prin inter-
mediul reprezentanþi-
lor lor aleºi.

“Performanþa administraþiei
publice depinde de stabilitate,
perfecþionare, motivare
salarialã”

 Se tot vorbeºte despre depoliti-
zarea administraþiei centrale ºi lo-
cale. Care sunt paºii de urmat? Îºi
doresc cu adevãrat partidele poli-
tice acest lucru?

- Este un aspect foarte important
pentru sãnãtatea ºi corecta funcþio-
nare a administraþiei publice, fie cen-
tralã, fie localã. Eu unul militez pentru
stabilitatea ºi calitatea funcþiei publi-
ce ca unic element de dezvoltare soli-
dã a unui corp de funcþionari publici
eficient ºi echidistant politic. Este de
altfel ºi una dintre tezele centrale ale
programului politic al USL, ferm re-
flectat ºi în programul de guvernare
propus cetãþenilor. Politizarea extre-
mã a instituþiilor publice a fost o frânã
teribilã în calea eficientizãrii ºi moder-
nizãrii administraþiei publice din Ro-
mânia. Performanþa administraþiei pu-
blice depinde de stabilitate, perfecþi-

onare, motivare salarialã ºi, poate în
mod esenþial de lipsa ingerinþei politi-
cului. Politicã fac pânã la un punct
aleºii locali, primarul ºi preºedintele
consiliului judeþean, la nivel local, iar
la nivelul administraþiei centrale, poli-
tica trebuie sã se opreascã la nivelul
secretarului de stat. Existã, desigur
tentaþia extrem de puternicã a facto-
rului politic de a subordona adminis-
traþia, însã anii din urmã au demon-
strat cât de nociv poate fi acest lucru
pentru reforma administraþiei publice.
Pot spune cã politizarea excesivã a
instituþiilor publice alãturi de mãsuri-
le de blocare a posturilor fãrã o anali-
zã de impact, tãierea salariilor, toate
au dus la decredibilizarea funcþiei pu-
blice cu efect pe termen lung.

Cum se împacã activitatea poli-
ticã cu cea de secretar de stat?

- Bine, una nu o exclude pe cealal-
tã. Activitatea politicã ºi calitãþile
profesionale ºi umane sunt cele care
m-au propulsat în aceastã funcþie de
rãspundere. Alãturi de ministru, se-
cretarul de stat este o funcþie politi-
cã. Împreunã facem o echipã care,
prin intermediul colectivului de di-
rectori din minister ºi a colectivelor
conduse de aceºtia aducem la înde-
plinire prevederile din Programul de
Guvernare ºi ne strãduim sã rezol-
vãm cât mai bine problemele din do-
meniul de coordonare.

“Peste jumãtate din unitãþile
administrativ-teritoriale depind
de alocarea de resurse
de la bugetul de stat”

Cât de actualã este tema regio-
nalizãrii teritoriale?

- Este o discuþie mereu actualã care
nu a încetat sã ne preocupe ºi o pro-
blemã mult prea importantã ca sã o
tratãm cu superficialitate. Este evident
cã peste jumãtate din unitãþile admi-
nistrativ-teritoriale depind de aloca-
rea de resurse de la bugetul de stat.
Dar a croºeta sau a face croitorie, prin
comasare, fãrã o analizã temeinicã în
spate ar fi cel puþin neprofesionist.
Scopul unei astfel de reforme este de
a eficientiza activitatea desfãºuratã de
aceºtia ºi nu de a destructura cu orice
chip. Trebuie fãcutã o analizã din
punct de vedere geografic. Nu putem
comasa o comunã de pe un versant al
unui munte cu alta de pe alt versant al
muntelui, chiar dacã din punct de ve-
dere al numãrului de locuitori s-ar pre-
ta. Sau dacã avem douã comune des-
pãrþite de un lac de acumulare este

evident cã nu se poate realiza. Trebu-
ie sã analizãm existenþa cãilor de co-
municaþie dintre acestea. Trebuie sã
analizãm utilitãþile publice furnizate în
fiecare unitate administrativ-teritoria-
lã. Trebuie sã analizãm gradul de dez-
voltare al fiecãrei unitãþi administra-
tiv-teritoriale. Ce realizãm dacã unim
douã comune sãrace? Vom obþine o
comunã mare, dar tot sãracã. Din acest
motiv, în Ministerul Administraþiei ºi
Internelor se fac astfel de analize, cu
specialiºtii noºtri, cu specialiºti de la
Institutul Naþional de Statisticã, cu
specialiºti de la Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, cu
specialiºti de la Agenþia Naþionalã de
Reglementare pentru Serviciile Comu-
nitare de Utilitãþi Publice. În plus, exis-
tã ºi un proiect depus de MAI pentru
finanþare din fonduri europene pen-
tru a sprijinii o astfel de analizã.

“În administraþie este esenþial
sã fii credibil ºi sã poþi avea
relaþie directã cu Guvernul”

În ultima perioadã Craiova a
fost asaltatã de miniºtrii. Cre-
deþi cã se vor ºi concretiza unele
proiecte?

- Sunt absolut convins. Asta de-
monstreazã cã lucrurile se schimbã în
bine. Doamna Lia Olguþa Vasilescu,
primarul Craiovei ºi domnul Ion Prio-
teasa, Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, formeazã o echipã redutabi-
lã, credibilã în faþa Guvernului Româ-
niei, prin portofoliul de proiecte de
dezvoltare extrem de importante pe care
le propun Executivului. În administra-
þie este esenþial sã fii credibil ºi sã poþi
avea relaþie directã cu Guvernul, rela-
þie fãrã de care eºti izolat ºi forþat sã
gãseºti soluþii, uneori imposibile, de
finanþare a proiectelor comunitãþii pe
care o reprezinþi. Miniºtrii care au vi-
zitat judeþul au fost invitaþi de repre-
zentanþii administraþiei publice locale
si vã asigur cã au plecat cu mapa pli-
nã de proiectele judeþului ºi cele ale
Craiovei. Nu vine nimeni doar sã so-
cializeze la Craiova. Pe de altã parte,
ºi eu, la rândul meu, mã strãduiesc sã
preiau cât mai repede cât mai multe
dintre problemele municipiului ºi ale
primarilor, care au o nevoie uriaºã de
sprijin, dupã ani de zile în care a con-
tat doar culoarea politicã. Mã alãtur
astfel domnului preºedinte Ion Prio-
teasa ºi doamnei primar Olguþa Vasi-
lescu în efortul de a promova Craiova
ºi Doljul ºi pentru a gãsi oportunitãþi-
le de sprijin necesare dezvoltãrii du-
rabile a judeþului nostru.
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- Sunt supãrat, Popescule, pe
doamna Macovei cã-n presa
strãinã n-a spus nimic nici
de divorþul lui Columbeanu ºi
nici de divorþul Zãvorancãi.

Rezultatele primei sesiuni de
bacalaureat au fost afiºate, ieri.
Elevii dar ºi pãrinþii ºi susþinãtorii
lor ºi-au fãcut apariþia în faþa ºco-
lilor încã de dimineaþã.

Suspansul a fost menþinut însã
pânã la ora 12.00 în toate centre-
le de examen din Dolj. Atunci au

fost afiºate tabelele cu note. Emo-
þiile au fost foarte mari, atât pen-
tru pãrinþi, cât ºi pentru elevi.
Lacrimile au fost greu de stãpâ-
nit, chiar înainte de a vedea ver-
dictul. Examenul s-a dovedit a fi
cu un grad ridicat de exigenþã ºi
în acest an. „Din cei 7.113 candi-
daþi înscriºi, 2.678 de elevi au fost
declaraþi „reuºiþi”, 3.847 picaþi, iar
566 absenþi. De asemenea, pe
parcursul acestei sesiuni au fost
ºi eliminaþi 22 de elevi pentru ten-
tativã de fraudã”, a declarat in-
spectorul ºcolar general, Georgi-
cã Bercea Florea.

Astãzi se depun contestaþiile
Candidaþii nemulþumiþi de re-

zultate pot depune contestaþii as-
tãzi, la centrele de examene în in-
tervalul ora 8.00-12.00. Potrivit

calendarului de examen, lucrãrile
vor fi reevaluate în centre din alt
judeþ, în perioada 10-12 iulie. Re-
zultatele finale vor fi afiºate pe
13 iulie pânã la ora 14.00.

Se considerã promovat la exa-
menul de bacalaureat, candidatul
care a participat la toate probele

de evaluare a competenþelor lin-
gvistice 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 simul-
tan condiþiile menþionate mai sus
sunt declaraþi „respinºi”.

Pentru candidaþii care obþin
media generalã 5,99, se rotunjeº-
te la 6,00.

Nici un liceu din Dolj
nu a avut 100% promovaþi
Înainte de depunerea conte-

staþiilor, rezultatele aratã cã nici
un liceu din Dolj nu a avut reuºi-
tã total la aceastã sesiune. În
topul unitãþilor cu cei mai mulþi
elevi promovaþi se menþinã lice-
ele de prestigiu ale Craiovei:
Colegiul Naþional„Fraþii Buzeºti”
, cu procent de 98% promovaþi,
Colegiul Naþional „Carol I” cu
96% ºi Colegiul Naþional „Elena
Cuza” – 94%. Dupã aceste co-
legii, pe locul al IV-lea la nivelul
judeþului se aflã Seminarul Teo-
logic Liceal Ortodox „Sfântul
Grigorie Teologul” Craiova cu
88% procent de promovare.

Avem din nou ºcoli
cu zero promovaþi

La trei unitãþi de învãþãmânt
din Dolj, Grupul ªcolar Agricol
Cârcea, Grupul ªcolar Agricol
Malu Mare ºi Centrul ªcolar Be-
ethoven din Craiova rezultatele au
fost în totalitate dezastruoase.
Nici un elev nu a reuºit sã pro-
moveze sesiunea.

Astfel de cazuri nu s-au mai
înregistrat din anul 2009. Pe
atunci, un astfel de eºec era înre-
gistrat la Grupul ªcolar Agricol
Cârcea, ceea ce demonstreazã
cã de în aceastã unitate de învã-
þãmânt prea mari progrese nu au
fost înregistrate la capitolul per-
formanþã ºcolarã.

Doi-trei reuºiþi din peste
100 de înscriºi

Tot la capitolul rezultate slabe
pot fi trecute ºi alte nouã unitãþi
de învãþãmânt, la care procentul
de promovare nu a atins nici mã-
car pragul de 10%. Astfel de si-
tuaþii se regãsesc în Craiova la
Colegiul Tehnic „Costin D Ne-
niþescu”, unde din 108 elevi în-
scriºi în aceastã sesiune, doar 9
elevi au fost declaraþi „reuºiþi”,
având procent de promovare de
8,74%, Colegiul Tehnic de Arte
ºi Meserii „Constantin Brân-

cuºi” – din 249 de înscriºi au pro-
movat doar 14, ceea ce înseam-
nã 6,25%,  Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã – din 103
înscriºi au reuºit doar 3 elevi, adi-
cã 4, 29%, Grupul ªcolar
„George Bibescu”  - din 118 în-
scriºi au reuºit doar 4 elevi. De-
zastru ºi la Grupul ªcolar Trans-
porturi Auto din Craiova din
101 înscriºi tot doi elevi au pro-
movat, reprezentând 1,94%, la
Liceul UCECOM „Spiru Haret”
patru promovaþi din 126 de în-
scriºi, la Grupul ªcolar Indus-
trial Transporturi Cãi Ferate

Craiova din 324 de înscriºi au
promovat doar 7 elevi. În judeþ,
procent mic de promovare a fost
înregistrat la Grupul ªcolar
„ªtefan Anghel” Bãileºti-  din
98 de elevi au fost declaraþi „reu-
ºiþi” doar doi elevi, ºi  Liceul Te-
oretic Amãrãºtii de Jos cu 6 pro-
movaþi din 80 de înscriºi.

Doar trei medii de 10
La polul opus se aflã ºi elevi

cu rezultate bune. În judeþul Dolj,
trei elevi au reuºit sã promoveze
sesiunea cu media zece: doi sunt

de la Colegiul Naþional „Elena
Cuza” din Craiova, iar unul este
de la Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova. Astfel de reuºite au
fost înregistrate ºi anul trecut de
10 elevi, care au fost apreciaþi ºi
chiar premiaþi pentru meritul lor
la Prefectura Dolj.

„A fost un bacalaureat corect”
Cadrele didactice apreciazã

cã rezultatele aratã cã ºi în acest
an bacalaureatul a fost unul co-
rect. „Notele din acest an se
apropie de cele de anul trecut,
ceea ce demonstreazã cã, ºi

atunci, dar ºi acum am avut par-
te de o sesiune corectã”, a apre-
ciat Lucian Sãndoi, directorul
Liceului Teoretic „Tudor Ar-
ghezi” din Craiova. La aceastã
unitate de învãþãmânt procentul
de promovare a fost de 64%,
apropiat de cel de anul trecut. „Nu
a fost o sesiune cu surprize. Ele-
vii care au avut note bune în ca-
talog au avut aceleaºi rezultate ºi
la bacalaureat, ceea ce sublinia-
zã corectitudinea în activitate ºi
în evaluare a cadrelor didactice”,
a mai spus directorul liceului.

Bacalaureatul din acest an nu a fost depar-
te de cel de anul trecut în ceea ce priveºte
rezultatele. În Dolj, procentul de promovare
al primei sesiuni este de 40,90%, cu 0, 06%
mai mare decât în 2011 când au promovat
40,84%. Din cei 7.113 de candidaþi înscriºi,

doar 2.678 au reuºit sã promoveze, iar restul
de  3.847 au picat examenul, în special la
Matematicã. La trei licee, respectiv Grupul
ªcolar Agricol Cârcea, Grupul ªcolar Agricol
Malu Mare ºi Centrul ªcolar Beethoven din
Craiova, procentul de promovare a fost zero.

În Dolj, 59,10% din elevi nu au promovat exameneleÎn Dolj, 59,10% din elevi nu au promovat exameneleÎn Dolj, 59,10% din elevi nu au promovat exameneleÎn Dolj, 59,10% din elevi nu au promovat exameneleÎn Dolj, 59,10% din elevi nu au promovat examenele

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Bacalaureatul la fel de exigent ca anul trecut

Lucian
Sãndoi
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În cadrul evenimentului, vor
fi proiectate zece filme indepen-
dente, timp de ºase zile din
ºapte, în oraºele: Braºov (10
iulie – 15 iulie), Constanþa (17
iulie – 22 iulie), Bucureºti (24
iulie – 29 iulie, respectiv 14
august – 2 septembrie), Timi-
ºoara (31 iulie – 5 august), Cluj
(7 august – 12 august), Iaºi (4
septembrie – 9 septembrie) ºi
Craiova (11 septembrie – 16
septembrie). Orele de începere
a proiecþiilor vor fi 21h30, res-

pectiv 23h00. Evenimentul „Ci-
nema în aer liber” dispune de
cel mai performant echipament
de proiecþie în aer liber din Ro-
mânia, ce va transforma vizio-
narea oricãrui film într-o expe-
rienþã spectaculoasã: un proiec-
tor de 17.000 de lumeni, sunet
dolby la nivelul senzaþiilor ofe-
rite de cinematografele interna-
þionale, precum ºi cel mai mare
ecran gonflabil din România
(120 m2 ). Programul va conþi-
ne o selecþie de zece filme in-
dependente, atât producþii inter-
naþionale cât ºi producþii româ-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În perioada 10 iulie – 16 septem-
brie, Vodafone România invitã pu-
blicul la „Cinema în aer liber”, în
Bucureºti ºi în alte ºase oraºe din
þarã. Evenimentul, aflat la prima
ediþie, este organizat de Asociaþia

Culturalã Metropolis ºi susþinut de
Vodafone. Intrarea la fiecare proiec-
þie din cadrul evenimentului „Cine-
ma în aer liber” este gratuitã, în li-
mita locurilor disponibile (maxim
800 de spectatori).

neºti, premiate sau nominaliza-
te in cadrul unor prestigioase
festivaluri de film.

Zece filme
au fost selectate

Publicul din toata þara va
avea posibilitatea sã vizioneze
trei dintre cele mai de succes
filme ale unor regizori români:
„Loverboy” (regia: Catalin Mi-
tulescu; România, 2011 – pre-
miera oficiala la Cannes 2011),

„Izvorul femeilor/ La source
des femmes” (regia: Radu Mi-
hãileanu; co-producþie Belgia-
Italia, 2012 – în competiþia ofi-
cialã la Cannes 2011, nomina-
lizat la Premiile Cesar 2012) ºi
„Tatãl Fantoma” (regia: Lu-
c ian  Georgescu ;  România ,
2011 – film aflat în competiþie
la Festivalul de la Montreal).
Printre producþiile internaþio-
nale care vor fi proiectate în
cadrul Caravanei „Cinema în
aer liber” se numãrã:  „Xingu
- In inima Amazonului”  –
avanpremierã naþionalã (regia:

Cao Hamburger, Brazilia, 2012
- film premiat cu Panorama
Audience Award  la Berlinale
2012); „Zarafa”  – avanpre-
miera naþionalã (regia: Rémi Be-
zançon, Jean-Christophe Lie,
Franþa, 2012); „Perfect Sen-
se” (regia: David Mackenzie;
co-producþie Marea Britanie,
Suedia ºi Danemarca, 2011, cu
Ewan McGregor ºi Eva Green
- în selecþia oficialã la Sundan-
ce 2011 ºi nominalizat la Pre-
miile BAFTA, Scoþia, 2011);
„Bãiatul cu bicicleta”/ „Le
gamin au velo” (regia: Jean-
Pierre Dardenne, Luc Darden-
ne; Franþa, 2011 – film distins
cu „Marele Premiu al Juriului”
la Cannes 2011 ºi nominalizat
la Premiile Cesar 2012 pentru
cel mai bun film strãin ºi la Glo-
burile de Aur 2012); „Vânãto-
rii de capete”/ „Headhunters”
(regia Morten Tyldum – Nor-
vegia, 2011), cu încasãri de
peste $1, 600, 000 în primul
weekend de la lansarea în Nor-
veg ia ;  „Iubire  persanã”/
„Poulet aux prunes” (regia:
Marjane Satrapi, Vincent Pa-
ronnaud, regizorii succesului
international Persepolis,  cu
Mathieu Amalric, Maria de Me-
deiros,  Isabel la  Rossel l ini ;
Franþa 2011 – în competiþia ofi-
cialã la Festivalul de Film de la

Veneþia 2011); „Minciuni ade-
varate”/”Beautiful lies” (regia:
Pierre Salvadori; Franþa 2010,
cu Audrey Tautou (Le fabuleux

destin d’Amélie Poulain) – film
înscris în selecþia oficialã la
Sundance 2011 ºi nominalizat la
premiile BAFTA, Scoþia).

Programul complet al proiecþiilor din þarã precum ºi locaþiile
în care va poposi caravana „Cinema în aer liber” vor fi disponibi-
le pe site-ul evenimentului: http://www.caravana.metropolisfilm.ro
precum ºi pe pagina oficialã de Facebook: www.facebook.com/
Cinemainaerliber

În avanpremiera caravanei naþionale „Cinema în aer liber”, toþi cei
prezenþi anul acesta la festivalul de muzicã B’ESTFEST (Bucureºti,
6-8 iulie) vor putea viziona gratuit, în fiecare zi a festivalului, o parte
din filmele selectate în caravana. Proiecþiile de film se vor face în
zona special amenajatã de Vodafone în cadrul B’estfest ParkTunari,
iar printre filmele selectate vor fi: „Izvorul Femeilor”, „Tatãl Fanto-
mã”, „Perfect Sense” ºi „Minciuni adevarate”.

În jur de 60 de elevi, parti-
cipanþi în programul Summer
Job BCR, singurul program de
educaþie financiarã din Româ-
nia cu o componentã de inter-
nship adresat liceenilor, ºi-au

Banca viitorului
în viziunea liceenilor

început activitatea în sucursa-
lele BCR din Bucureºti ºi din
þarã. Aceºtia au fost aleºi din
peste 350 de tineri care s-au
înscris în competiþie. În eta-
pa de selecþie, tinerii au îmbi-

nat resurse umane, tehnologi-
ce, ecologice, chiar ºi arhitec-
tu r a l e ,  pen t ru  a  con tu ra
portretul-robot al „Bãncii Vi-
itorului”. În viziunea tineri-
l o r,  banca  v i i t o ru lu i  e s t e :

„Orientatã spre socializare”,
cu un accent mai mare asupra
comunicãrii dintre consultan-
þii financiari ºi clienti; „Digi-
talizatã”, cu sucursale virtua-
le, portaluri online, bani elec-
tronici, oferte dezvoltate în
tehnologia 3D; „Securizatã”
prin criptare molecularã sau
act de identitate cu cip; „Eco-
logizatã”, dotatã cu panouri
solare, sonde geotermale, im-
primante care recicleazã hâr-
tia ºi nu în ultimul rând, „Im-
plicatã în educaþia tinerilor”,
prin programe de internship,
mentorship, training, tabere.
„Întâlnirea cu noii colegi a fost
extraordinarã. Mentorul meu
mi-a prezentat principiile de
bazã dintr-o bancã ºi mi-a dat
încrederea de care aveam ne-
voie. Acum trebuie sã realizez
corect ºi inedit task-urile pri-

mite,  dorindu-mi nespus de
mult sã realizez cele mai bune
proiecte....”, a  spus Andrei
Cornea ,  care va lucra vara
aceasta la BCR Mioveni. Tine-
rii îºi vor desfãºura activita-
tea în toate liniile funcþionale,
atât în centralã cât ºi în uni-
tãtile bancare. Elevii vor fi
sprijiniþi de mentori, care le
vor împãrtãºi din experienþa
lor ºi îi vor ghida pe parcur-
sul verii. Prin implicarea tine-
rilor interesaþi de schimbare,
responsabili ºi creativi, Banca
Comercialã Românã este tot
mai prezentã în rândul licee-
nilor ºi studenþilor cu progra-
me de educaþie financiarã.  Cu
o vizune pe termen lung în
acest domeniu, BCR aduce un
plus de valoare comunitãþii ºi
candideazã la titlul de „Banca
Viitorului”.
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În ultimele sãptãmâni, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate (CAS) Dolj a derulat o serie de con-
troale în rândul furnizorilor de servicii medi-
cale din judeþ. În urma verificãrilor, deficienþe
au fost descoperite în cazul unor cabinete de
medicina familiei, dar ºi la douã spitale din ju-
deþ. Aºa se face cã, mulþi dintre cei „vizitaþi”
de inspectorii CAS au fost sancþionaþi pentru
neregulile constatate.

Toate produsele alimentare
ecologice trebuie marcate cu
un logo specific, care indicã
faptul cã producãtorii ºi
agricultorii care le-au furnizat
ingredientele au respectat
întocmai normele referitoare
la alimentele ºi bãuturile
ecologice impuse de Uniunea
Europeanã. Totodatã, logoul
ecologic al UE, aplicat pe
toate ambalajele produselor
alimentare ecologice, urmã-
reºte ºi promovarea agricul-
torilor ecologici, care îºi
îngrijesc terenurile, contribu-
ie la pãstrarea biodiversitãþii
ºi respectã standarde ridicate
în materie de protecþie a

animalelor. La nivelul Uniunii,
în prezent, doar aproximativ
2% din alimentele cumpãrate
de consumatori sunt certifi-
cate ca fiind ecologice ºi
aproape 200.000 de ferme
beneficiazã de statutul de
producãtor ecologic.

Conform unui comunicat
de presã al Comisiei Europe-
ne, mãrcile naþionale de
certificare ecologicã vor
putea pot fi utilizate în paralel
cu logoul UE, acesta din
urmã trebuind sã fie însoþit
de numãrul de referinþã al
autoritãþii de certificare ºi
numele producãtorului,
prelucrãtorului sau distribui-

torului care a manipulat
produsul ultima datã. Pe de
altã parte, logoul rãmâne
opþional în cazul produselor
neambalate ºi al celor de
import. Potrivit aceleiaºi
informãri, pentru ca produse-
le ecologice care provin din
alte þãri sã poatã fi importate
pe teritoriul Uniunii Europe-
ne, trebuie ca normele aplica-
te de þãrile respective în
materie de agriculturã ecolo-
gicã ºi organe de certificare
sã fi fost recunoscute ca
fiind echivalente standardelor
europene .

Trebuie cunoscut faptul cã
produsele alimentare sunt

considerate ecologice numai
dacã cel puþin 95% din
ingredientele pe care le conþin
sunt ecologice. Este interzisã
utilizarea organismelor modifi-
cate genetic ºi a produselor
derivate din acestea. Pentru
cã, în consecinþã, agricultura
ecologica înseamnã, nu în

ultimul rând, protecþia mediu-
lui ºi bunãstarea animalelor.
Agricultorii trebuie sã evite
utilizarea sau sã reducã
drastic folosirea subsþantelor
chimice sintetice, precum
îngrãºamintele, pesticidele,
aditivii ºi medicamentele.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Reprezentanþii Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj au veri-
ficat cu ocazia acestor controale
dacã sunt respectate sau nu
clauzele  contractuale .  Mai
exact, în vizorul inspectorilor a
intrat modul în care se acordã
serviciile medicale, corespon-
denþa între serviciile solicitate
pentru decontare de cãtre fur-
nizori ºi cele efectuate în mod
real, precum ºi modul în care
au fost respectate de cãtre fur-
nizor condiþiile existente la mo-
mentul evaluãrii.

Deficienþe
au fost descoperite
mai ales la medicii

de familie
În total, luna

trecutã au fost
efectuate 28 de
acþiuni de con-
trol la furnizorii
de servicii medi-
cale .  Dintre
acestea,  15 au
fost la cabinete-
le medicilor de
familie, în cazul
unora fiind des-
coperite o serie
de neregul i .
Spre exemplu,
au fost identifi-
caþi pensionari
care au benefi-
ciat nelegal de
prescripþii medi-
cale  în  cadrul
p r o g r a m u l u i

pentru compensarea cu 90% a
preþului de referinþã al medica-
mentelor, destinat celor cu ve-
nituri realizate numai din pensii
de pânã la 700 lei pe lunã. Aceº-
tia au declarat cã nu au alte ve-
nituri, iar acest lucru s-a dove-
dit a fi fals. Un alt caz este cel
al unui medic de familie care a
prescris medicamente compen-
sate 90% cu încãlcarea meto-
dologiei stabilite. Acestuia i-a
fost imputatã suma de 38 lei,
reprezentând contravaloarea
compensãri i  procentului  de
40%. Inspectorii CAS Dolj au
mai descoperit cã un medic de
familie nu a respectat obligaþia
contractualã de a informa asi-
guraþii cu privire la programul
de lucru, la drepturile ºi obliga-

þiile furnizorului ºi ale asigura-
tului ºi a fost sancþionat cu
avertisment scris.

Au fost verificaþi ºi trei fur-
nizori de servicii medicale în
ambulatoriile clinice, constatân-
du-se cã sunt respectate clau-

zele contractu-
lui de furnizare
de servicii me-
dicale în ambu-
latoriul de spe-
cialitate, exis-
tând concor-
danþã între ser-
viciile medica-
le raportate ºi
cele consemna-
te în documen-
tele de eviden-
þã existente la
nivelul furnizo-
rilor de servicii.
Acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi
în cazul asis-
tenþei medicale
ambulatorie de
s p e c i a l i t a t e

pentru specialitatea medicinã
dentarã. La furnizorii de servi-
cii farmaceutice au fost efec-
tuate cinci controale tematice
constatându-se cã sunt respec-
tate clauzele contractului de fur-
nizare de medicamente com-
pensate ºi gratuite în tratamen-
tul ambulatoriu, încheiat cu
CAS Dolj.

Au fost verificate
douã spitale

Inspectorii Casei de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj au verificat
luna trecutã ºi douãunitãþi sa-
nitare cu paturi. Aceºtia au tre-
cut pragul Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova
ºi cel al Spitalului de Psihiatrie
Poiana Mare, în ambele situaþii
constatându-se o serie de defi-
c ienþe .  Conform raportului
CAS, în cazul celei mai mari uni-
tãþi sanitare din Oltenia nu se
asigurã întotdeauna medica-
mentele necesare tratamentului.
În plus, potrivit reprezentanþi-
lor Casei de Asigurãri de Sã-

nãtate, spitalul întocmeºte De-
contul de cheltuieli pentru pa-
cienþii care achiziþioneazã me-
dicamente ºi materiale sanitare
din veniturile proprii, dar într-
un singur caz unitatea sanitarã
a rambursat aceste cheltuieli. Pe
de altã parte, în perioada inter-
nãrii, unii pacienþi ar fi benefi-
ciat nelegal de medicaþie în baza
unor prescripþii medicale emi-
se din ambulatoriu de speciali-
tate al spitalului. Pentru toate
acestea, în perioada urmãtoare,
CAS Dolj va verifica medicii de
specialitate care au emis reþe-
tele respective.

În ceea ce priveºte Spitalul
de Psihiatrie Poiana Mare, cei
de la CAS susþin cã unitatea
sanitarã înregistreazã arierate,
din cauza furnizãrii de servicii
medicale peste valoarea con-
t racta tã  cu CAS Dol j .  Mai
exact, programul anual de achi-
ziþii pe anii 2011 si 2012 s-a
întocmit fãrã a þine cont de re-
sursele financiare alocate.

RADU ILICEANU

Inspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicaleInspectorii CAS Dolj, în control la cabinetele medicale

Produsele alimentare ecologice,
marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE
Produsele alimentare ecologice,

marcate obligatoriu cu logo-ul UE



cuvântul libertăţii / 9luni, 9 iulie 2012 cultură

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” anunţă un nou concurs
de proiecte pentru tineri regizori, ce constă în prezentarea
scrisă a unei concepţii regizoral-scenografice în vederea
montării unui spectacol pe scena instituţiei.

„Textul va avea la bază o piesă românească contempora-
nă, iar piesa trebuie să fie scrisă în ultimii zece ani şi să aibă
maximum opt personaje. Sunt acceptate dramatizările, dar
numai după autori autohtoni. Regizorul şi scenograful vor fi
absolvenţi de studii superioare de specialitate, în ultimii 5
ani”, au precizat reprezentanţii Naţionalului craiovean, adă-
ugând că proiectul va fi conceput pentru Sala studio „Ion
D. Sîrbu” a instituţiei.

Limita de depunere a proiectelor este 31 octombrie a.c.,
aces tea fiind aşteptate prin poştă la sediul teatrului (Craio-
va, strada „Al. I.  Cuza” nr. 11,  cod 200585, Dolj), pe e-
mail, la secretariat@tncms.ro,  sau pe fax, la 0251.414.150.

Un nou concurs de proiecte pentru tineri
regizori, la Naţionalul craiovean

Rezultatul va fi anunţat pe 15 decem-
brie a.c., iar perioada de montare a
spec tacolului este 17 septembrie – 9
noiembrie 2013.

Prima ediţie a concursului pentru
proiec te regizorale şi scenografice a
fos t lansată în vara anului 2010, pen-
tru piesa „Conu Leonida faţă cu re-
acţiunea”, de I . L. Caragiale. Dintre
cele 14 texte de comedie primite a
fost selec tat cel în regia Dianei Dra-
goş şi scenografia Adrianei Dinulescu,  coregrafia fiind
realizată de Laurenţiu Nicu,  ac tor şi dansator  al Teatrului
Liric „Elena Teodorini”. Premiera spectacolului a avut loc
la jumătatea lunii aprilie a anului trecut şi i-a scos la ram-
pă pe actorii Mirela Cioabă (Efimiţa), Dan Cornescu (Leo-

nida) şi Monic a Ardeleanu (Saf ta),  dar  şi pe c âţiva stu-
denţi ai Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Uni-
versităţii din Craiova: Anc a Ţecu, Dragoş Teodoresc u,
Andreea Gheorghe, Ruxandra Radu, Cosmin Dolea, Mi-
haela Nicolae şi Emy Guran.

Coproducţie a Reţelei
Europene a Festivalu-
rilor „Shakespeare”

Cu o dis tribuţie de
exc epţie, din c are fac
parte importanţi actori ai
Naţionalului craiovean –
Ilie Gheorghe, Sorin
Leoveanu (recent pre-
miat de UNITER pentru
rolul Caligula), Valentin
Mihali, Romaniţa Iones-
cu, Angel Rababoc, Adri-
an Andone, Nicolae Po-
ghirc, Constantin Cicort ş.a.  –,
spectacolul după piesa „Furtuna”,
de William Shakespeare,  a avut
premiera pe scena Teatrului Naţi-
onal „Marin Sorescu” pe 18 fe-
bruarie a.c., fiind o coproducţie a
Reţelei Europene a Festivalurilor
„Shakespeare”, al cărei membru
TNC este.

Punerea în scenă a marcat cea
de-a noua colaborare, de-a lungul
unei relaţii începute acum 23 de
ani, a lui Silviu Purcărete – unul
dintre cei mai apreciaţi regizori din
România şi din Europa – cu Naţio-
nalul craiovean. Ultima sa premie-
ră pe această scenă avusese loc în
martie 2008, cu „Măsură pentru
măsură”. De altfel, lui Silviu Pur-
cărete nu îi aparţine numai regia
spectacolului „O furtună”, ci şi
adaptarea, după traducerile lui G.
Volceanov, L. Leviţchi, Ioana Ie-
ronim, David Esrig şi ale sale. Sce-
nografia este realizată de Dragoş
Buhagiar, iar muzica poartă sem-
nătura compozitorului Vasile Şirli.

 „O furtună”... estivală: Spectacolul lui Silviu Purcărete
participă la Festivalurile „Shakespeare” de la Gyula şi Gdansk

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Spectacol de succes al Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, în regia lui  Silviu Purcărete
şi scenografia lui Dragoş Buhagiar, „O furtună” va
participa, în această vară, la două importante eveni-
mente teatrale internaţionale. Săptămâna viitoare va
fi prezentat în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festi-
valului „Shakespeare” de la Gyula – Ungaria (5-15
iulie), alături de trupe din Marea Britanie  şi Coreea
de Sud. De  asemenea, două reprezentaţii ale spec-
tacolului figurează pe  afişul ediţiei a XVI-a a Festi-

valului Internaţional „Shakespeare” de la Gdansk – Polonia (27 iulie – 6 august), alături de
producţii din Germania, Franţa, Danemarca, Marea Britanie, Macedonia, Polonia şi Rusia.
Nu sunt însă singurele  „călătorii” din acest an: „O furtună” a ajuns până acum şi la Festiva-
lul Internaţional de Teatru de la Varna – Bulgaria, dar şi la Timişoara şi Sibiu.

Gyula:
reprezentaţia
actorilor
Naţionalului
craiovean
va avea loc vineri,
13 iulie

Nu puţine sunt
participările specta-
c olului c raiovean,
în 2012, la impor-
tante ev enimente
teatr ale,  atâ t din

ţară, cât şi de pes te hotare.  Între
ac estea,  Festiv alul „Shak espea-
re” de la Gyula – localitate s i-
tuată la 70 km de Arad.  Festiva-
lul se va desfăşura în perioada 5-

15 iulie,  în cadrul celei de-a 49
ediţii a Festiv alului Tuturor Ar-
telor (29 iulie – 12 augus t),  şi va
mai cuprinde reprezentaţii ale
Teatrului Naţional Maghiar, dar  şi
ale unor trupe din Marea Britanie
şi Coreea de Sud,  spectac ole de
muzică şi dans, conferinţe. Tot-
odată,  în program figurează „bu-
cătărie shakespeariană” şi Festi-
valul Midsummer Wine’s Dream.
Reprezentaţia Naţionalului craio-
vean va avea loc vineri,  13 iulie.
Silviu Purcărete revine pentru a
patra oară la Gdansk cu un
spectacol montat la Craiova

De asemenea, două reprezen-
taţii ale spectacolului lui Silviu
Purc ărete figurează,  pe 4 şi 5

august, ş i pe afişul Festivalului
Internaţional „Shakespeare” de
la Gdansk (27 iulie – 6 august
a.c. ) – unul dintre c ele mai im-
portante evenimente teatrale din

Polonia ş i unul dintre cele mai
c unosc ute fes tivaluri dedic ate
marelui dramaturg din întreaga
lume. Multă vreme,  fes tivalul –
a cărui primă ediţie a avut loc în
anul 1997 – a stat sub patrona-
jul onorific  al prinţului Charles
al Marii Britanii. Evenimentul se
desfăşoară în fiecare an pe lito-
ralul Mării Baltice, în Cele Trei
Oraşe (Trojmias to) , c omplex
ur ba n for ma t din o ra şe le
Gdansk, Gdynia ş i Sopot,  im-
portant centru cultural, ştiinţif ic
şi indus trial al Poloniei.

Aflat, anul ac es ta,  la a XVI-a
ediţie, fes tivalul se bucură de re-
cunoaştere internaţională şi de un
aflux de public deosebit. Progra-
mul c uprinde reprezentaţii ale
pieselor shakespeariene aduse din
toată lumea ş i juc ate pe toate
sc enele de teatru ale Celor Trei
Oraşe,  festivalul creându-şi re-
putaţia de eveniment exclusivis t,
la c are sunt prezentate doar

montări memorabile.  În 2008,
pentru prima dată în is toria sa,
organizatorii au fos t de ac ord,
la propunerea Ins titutului Cultu-
ral Român din Varşovia,  să in-
c ludă două spec tac ole româ-
neşti: „Măsură pentru măsură”,
în regia lui Silviu Purcărete,  pus
în scenă la Teatrul Naţional „Ma-
rin Soresc u” din Craiova,  ş i
„Hamletmachine”, în regia lui
Dra goş  Galg oţiu ,  mo ntat  la
Teatrul „Odeon” din Buc ureşti.

Silviu Purcărete a mai fos t
prezent la Gdansk ş i în anul
1999,  c u „Titus Andronicus” ,
dar şi în 2006, cu spec tac olul
„Cum doriţi sau Noaptea de la
spartul târgului”, ambele reali-
zate la Craiova, ultimul câştigând
chiar  Premiul Public ului, atr ibuit
prin voturile spectatorilor.

***
Shakespeare Festival Gyula

ş i Gdansk  Shak espeare Festiv al
nu sunt însă s ingurele la c are
„O furtună”  partic ipă în ac es t
an.  Numai până ac um a călăto-
r it la c ea de-a XVII-a ediţie a
Festivalului European al Spec-
tacolului Timişoara – Festiva-
lul Dramaturgiei Rom âneşti
(5-13 mai) , a deschis  a XIX-a
ediţie a Festivalului Internaţi-
onal de Teatru de la Sibiu (25
mai – 3 iunie) , iar pe 9 iunie a
fost juc at în cadrul ediţiei c u nu-
mărul XX a Festivalului Inter-
naţional de Teatru de la Varna
(Bulgaria) .
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externe

Angela Merkel ºi François Hol-
lande s-au întâlnit ieri la Reims,
pentru a celebra 50 de ani de prie-
tenie franco-germanã. Preºedin-
tele francez ºi cancelarul german
au pus deoparte divergenþele lor
la ceasul marcãrii unei întâlniri is-
torice, între generalul de Gaulle
ºi cancelarul Konrad Adenauer,
pionierii reconcilierii între cele
douã maluri ale Rhinului. Cu toa-
te acestea, Hollande ºi Merkel nu
sunt precursori, prin neînþelege-
rile între Berlin ºi Paris. În acest
an, celebrarea reconcilierii fran-
co-germane, cu menþiunea celei
de a 50-a aniversãri a Tratatului

de la Élysée, în ianuarie 2013,
care a permis naºterea cuplului
franco-german, îngãduie consta-
tarea cã normalizarea, chiar ba-
nalizarea bunelor relaþii dintre
Paris ºi Berlin, a antrenat crispãri
crescânde între cele douã þãri,
fiecare apãrându-ºi propriile in-
terese naþionale. Astfel, pentru a
face acceptat pactul de creºtere
economicã, Hollande a încercat
sã o convingã pe Merkel spriji-
nindu-se pe italianul Mario Monti
ºi spaniolul Mariano Rajoy ºi opo-
ziþia social-democratã germanã.
La summitul de la Bruxelles, de
sãptãmâna trecutã, preºedintele

francez a ieºit din cadrul alianþei
tradiþionale cu Berlinul pentru a
lua parte þãrilor din sud, susþinând
braþul de fier al Romei ºi Madri-
dului contra cancelarului german.
„Europa nu poate funcþiona ca un
condominiu franco-german care
decide pentru alþii. Italia existã,
instituþiile europene existã”, a jus-
tificat ministrul Afacerilor Exter-
ne, Laureant Fabius. Cancelarul
spera cã pagina „propunerilor de
campanie” germano-sceptici a
preºedintelui va fi rapid întoarsã
dupã alegerile legislative. Existã
o exasperare legatã de François
Hollande. În Franþa, opoziþia acu-
zã noua putere socialistã de de-
gradarea, în câteva sãptãmâni, a
relaþiilor franco-germane. „Prie-
tenia franco-germanã poate su-
porta divergenþe, nu este pentru
prima datã”, tempereazã ministrul
german al Afacerilor Externe,
Guido Westerwelle. De Gaulle ºi
Adenauer s-au gãsit rapid, Geor-
ges Pompidou ºi Willy Brandt au
întreþinut relaþii mixte, Valery Gis-
card D’Estaing ºi Helmut Schmidt
au colaborat prin miniºtrii de fi-
nanþe. Când au ajuns la putere,
aproape simultan, au provocat o
loviturã de trãznet. În schimb,
François Mitterrand ºi Helmut
Kohl au cultivat o prietenie pro-
fundã, care va supravieþui diver-

genþelor provocate de reunificare
ºi îngrijorarea francezilor faþã de
Germania. Exasperat de tropismul
britanic al lui Tony Blair, Jacques
Chirac va evidenþia divergenþele
cu Gerhard Schroder la momen-
tul negocierii tratatului de la Nisa.
Chirac l-a tratat pe Schroder ca
„vânzãtor de maºini” înainte de
naºterea unei solide prietenii, pe
care o vor împãrtãºi ulterior. Opu-
nându-se creãrii Uniunii pentru
Mediteranã ºi rolului BCE, An-
gela Merkel l-a exasperat pe Ni-
colas Sarkozy, care a spus cã
„Franþa se agitã, în timp ce Ger-
mania gândeºte”. Ironiile fine n-
au lipsit. Unele legate de apetenþa
cancelarului pentru brânza fran-
þuzeascã. Dar tandemul a func-
þionat prin concesii reciproce.
Se vor reconecta, în cele din
urmã, ca ºi predecesorii lor, Hol-
lande ºi Merkel? „Relaþia fran-
co-germanã rãmâne piatra de
temelie a construcþiei europene
ºi istoria ne-a dat o responsabi-
litate particularã”, a declarat
prim-ministrul francez, Jean
Mark Ayrault, fost profesor de
germanã. Aflatã într-o crizã
existenþialã, Europa nu-ºi poate
permite lexul unei confruntãri
durabile între un bloc al sudu-
lui, condus de Franþa, ºi unul al
nordului, condus de Germania.

Paris-Berlin: 50 de ani de urcuºuri ºi coborâºuriParis-Berlin: 50 de ani de urcuºuri ºi coborâºuriParis-Berlin: 50 de ani de urcuºuri ºi coborâºuriParis-Berlin: 50 de ani de urcuºuri ºi coborâºuriParis-Berlin: 50 de ani de urcuºuri ºi coborâºuri

Bilanþul inundaþiilor provo-
cate de ploi torenþiale în sud-
vestul Rusiei a ajuns, ieri, la
150 de morþi, informeazã
direcþia de poliþie a regiunii
Krasnodar. Potrivit Itar-Tass,
cea mai afectatã localitate
este Krîmsk, o zonã ruralã în
care predominã casele fãrã
etaj, unde nivelul apei s-a
ridicat pânã la 7 metri. Apele
au spãlat locuinþele oamenilor
sau le-au inundat în totalitate,
a relatat Itar-Tass. Comitetu-
lui rus de anchetã a informat
cã, în timpul ploii torenþiale,
apa a fost deversatã automat
dintr-un lac de acumulare din
zonã, dar ar fi prematur de
afirmat cã aceasta ar putea fi

150 de morþi în urma ploilor
torenþiale în Rusia

Disputa dintre Consiliul UE ºi
Parlamentul European, izbucnitã în
iunie, ar putea bloca extinderea zo-
nei Schengen, au declarat, pentru
BTA, sub protecþia anonimatului,
surse de pe lângã preºedinþia ci-
priotã a UE. Potrivit acestor sur-
se, conflictul dintre cele douã in-
stituþii ar putea fi folosit pentru în-
gheþarea temporarã a unor noi ade-
rãri la zona de liberã circulaþie.
Conform reprezentanþilor preºedin-
þiei cipriote, cel mai important fac-
tor în ecuaþia extinderii Schengen
va fi rezultatul alegerilor de la 12
septembrie, din Olanda. În luna
martie, Consiliul European a decis
cã problema extinderii zonei Schen-

Disputa dintre Consiliul UE
ºi PE ar putea îngheþa

extinderea spaþiului Schengen
gen prin aderarea României ºi Bul-
gariei va fi discutatã la Consiliul
pentru Justiþie ºi Afaceri Interne
(JAI) din 19-20 septembrie. În luna
iunie, PE ºi Consiliul UE au intrat
într-o disputã, dupã ce ultimul a
respins o propunere a Comisiei Eu-
ropene de a-i fi arogate atribuþii pen-
tru autorizarea temporarã a reinsti-
tuirii controalelor la frontiere pe ter-
men de un an, în anumite condiþii.
În schimb, Consiliul UE a luat deci-
zia ca þãrile sã poatã reinstitui unila-
teral controalele la frontierã, fãrã a
solicita avizul Comisiei. Drept re-
zultat, PE ºi-a îngheþat negocierile
cu Consiliul UE pe cinci teme, în
zona justiþiei ºi a afacerilor interne.

cauza inundaþiei, relateazã
„Gazeta”. „Pe parcursul a 13
ore, au avut loc numeroase
evacuãri, dar este prea devre-
me sã spunem cã acest
proces a provocat inundaþia”,
a declarat reprezentantul
Comitetului de anchetã în
regiunea Krasnodar, Ivan
Sengherov, precizând cã
barajul nu s-a deteriorat.
Potrivit datelor oficiale,
tragedia s-a produs ca urmare
a ploilor abundente. Preºedin-
tele Vladimir Putin, care s-a
deplasat sâmbãtã în zona
afectatã, le-a cerut autoritãþi-
lor locale sã urmãreascã cu
atenþie situaþia lacului de
acumulare.

Emisarul ONU ºi al Ligii Arabe, Kofi Annan
(foto), autorul unui plan de soluþionare a crizei
din Siria care nu a fost aplicat, recunoaºte cã
misiunea sa „nu a reuºit” ºi pledeazã pentru aso-
cierea Iranului la negocieri, într-un interviu acor-
dat „Le Monde”. „Aceastã crizã continuã de 16
luni, dar eu am început sã mã implic acum trei
luni. Eforturi importante au fost depuse în în-
cercarea de a soluþiona aceastã situaþie în mod
paºnic ºi politic. Este de ordinul evidenþei cã nu
am reuºit. ªi poate cã nu existã nici o garanþie
cã vom putea reuºi. Dar, am studiat, oare, al-
ternativele? Am pus, oare, celelalte opþiuni pe
masã?”, a recunoscut Annan. Interviul a fost
publicat cu o zi înaintea reuniunii, la Paris, a
Conferinþei „Prietenilor poporului sirian”, în
cadrul cãreia peste 100 de þãri arabe ºi occi-
dentale au solicitat Consiliului de Securitate al
ONU sã adopte o rezoluþie cu caracter con-
strângãtor, conþinând o ameninþare cu sancþi-
uni împotriva Damascului.

Kofi Annan recunoaºte eºecul misiunii sale în Siria ºi cere implicarea Iranului
Kofi Annan a vorbit, de asemenea, despre

misiunea observatorilor în Siria (MISNUS),
mobilizatã la jumãtatea lui aprilie ºi suspendatã
la jumãtatea lui iunie, din cauza presistenþei con-
fruntãrilor armate. „Auzim uneori spunân-
du-se cã observatorii care nu sunt înar-
maþi nu au reuºit sã punã capãt violenþei.
Dar nu au avut niciodatã un asemenea rol!
Ei au fost trimiºi în Siria pentru a verifica
dacã pãrþile îºi respectau angajamentele de
încetare a ostilitãþilor. Iar, pentru un scurt
moment, pe 12 aprilie, acest lucru s-a în-
tâmplat, cele douã pãrþi au încetat confrun-
tãrile”, a explicat Annan.

Fostul secretar general al ONU a evo-
cat importanþa rolului Rusiei, apropiatã re-
gimului de la Damasc ºi care a blocat pânã
în prezent toate acþiunile internaþionale îm-
potriva regimului lui Bashar al-Assad, subli-
niind, totodatã, importanþa asocierii Iranu-
lui la negocieri: „Rusia are influenþã, dar

nu sunt sigur cã evenimentele vor fi determina-
te numai de Rusia (...). Iranul este un actor. El
ar trebui sã facã parte din soluþie. El are influ-
enþã, iar noi nu putem ignora acest lucru”.

Scriitorul Gabriel Garcia
Marquez suferã de senilitate

Potrivit BBC, care a difuzat
sâmbãtã informaþia, zvonurile
privind starea de sãnãtate
mentalã a scriitorului columbian
Gabriel Garcia Marquez (85 de
ani) circulã în þara sa. Pentru
prima datã, un membru al familiei,
fratele sãu Jaime Garcia Marquez,
a vorbit la Carthagena despre
problemele de memorie ale lui
„Gobo”, cum i se spune în þara
natalã. „El este bine fizic, dar
suferã de demenþã senilã de la un
timp. Are, însã, simþul umorului,
dragoste de viaþã ºi entuziasm”. El
a mai spus cã a discutat la telefon
de mai multe ori cu fratele sãu,
care trãieºte în Mexic. „Este o
boalã care existã în familia
noastrã”, a spus Jaime Garcia
Marquez. Gabriel Garcia Marquez
este autorul romanelor „Un veac
de singurãtate” (1967) ºi „Dra-
goste la vremea holerei” (1985). A
obþinut premiul Nobel pentru
Literaturã în 1982.

Primele alegeri
parlamentare libere în Libia

Rata participãrii la alegerile
desfãºurate sâmbãtã, pentru
desemnarea primei Adunãri
Naþionale libiene din era post-
Gaddafi, a atins 60%, potrivit
rezultatelor preliminare anunþate
sâmbãtã searã de Comisia
electoralã, relateazã AFP. Potrivit
declaraþiilor preºedintelui
Comisiei electorale, Nouri al-
Abbar, în cursul unei conferinþe de
presã, „în pofida unei zile marcate
de gestionarea crizei”, numai 24
de secþii de votare din totalul de
1.554 nu ºi-au putut deschide
porþile sâmbãtã dimineaþã, din
cauza actelor de sabotaj, în
special în estul þãrii. Sâmbãtã la
amiazã, el anunþase cã aproxima-
tiv 100 de birouri nu au putut
deschide la ora prevãzutã (06.00
GMT), „din motive de securitate”.
Comisia electoralã a decis sã
amâne ora închiderii, fixatã la
18.00 GMT, pentru secþiile unde
scrutinul a fost perturbat.

Secretarul general al ONU
face apel la ajutorarea
Afganistanului

Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a cerut ieri, la
Tokyo, intensificarea asistenþei
financiare pentru Afganistan, în
vederea stabilizãrii acestei þãri
dupã retragerea forþelor NATO, la
sfârºitul lui 2014, iar comunitatea
internaþionalã a promis acorda-
rea a 16 miliarde dolari, eºalonat
pânã în 2015, transmite AFP.
Reprezentanþi din peste 80 de þãri
s-au reunit în capitala niponã, în
cadrul unei conferinþe internaþio-
nale privind ajutorul civil ºi
consolidarea securitãþii în
Afganistan. „A nu investi pentru o
bunã guvernare, pentru consoli-
darea justiþiei, pentru respectarea
drepturilor omului, pentru crearea
de locuri de muncã ºi progres
social ar putea ºterge efectul
investiþiilor ºi al sacrificiilor din
ultimii zece ani” în Afganistan, a
avertizat Ban Ki-moon. Cu o
populaþie de aproximativ 30 de
milioane de locuitori, Afganista-
nul este dependent de ajutorul
internaþional, dupã 30 de ani de
conflicte, ºi continuã sã fie una
din þãrile cele mai sãrace din
lume, potrivit Bãncii Mondiale.
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OFERTE SERVICIU

Policlinicã angajeazã
asistent balneofiziote-
rapie. Telefon: 0761/
008.528.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amena-
jãri interioare (zugrãveli);
instalaþii electrice comple-
xe; confecþii metalice;
construcþii de lemnãrie;
învelituri acoperiº cu ta-
blã; montare jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã
tip Lindab, jgheaburi ºi
burlane. Vopsim acope-
riºuri, dulgherie cu mate-
riale proprii sau ale clien-
tului. Ofer certificat de
garanþie, discount 25%.
Telefon: 0761/090.605;
0740/880.002.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru
oameni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii elec-
trice complexe; - confec-
þii metalice; - construcþii
de lemnãrie; - învelituri
acoperiº tablã, jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.Te-
lefon: 0771/579.669.

Vând garsonierã, etaj
1, „Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort
sporit din Craiova, preþ
negociabil. 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 în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere. 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, stra-
dal, mobilat. Telefon:
0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Te-
lefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decoman-
date, 4/ 4, mobilat, uti-
lat complet, 45.000 E.
Telefon: 0743/697.127.

Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Rotonda 8/8, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
144.867.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craiovi-
þa 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.
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
american, grãdinã, vie
roditoare. 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.
Telefon: 0722/336.634.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã strada „Eca-
terina Teodoroiu”, 4 ca-
mere, 300 mp teren,
preþ 100.000 euro. Tele-
fon: 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 bu-
cãtãrii sat Motoci – Mis-
chii – Dolj, intravilan 7500
mp, eventual parcelabil,
lãþime stradã 36 m. Te-
lefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, 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
Craiova cu o casã bãtrâ-
neascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean
Pieleºti (Pârºani) spate
Q. Fort (7 euro mp). Te-
lefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.

Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon:
0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000
mp, 1000 mp Calea
Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35
m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în
oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabula-
re, deschidere 10,62
m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
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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 terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã
ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate,
Valea Roºie, etaj 3, cu
similar Brazdã sau Cor-
niþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb apartament 2
camere decomandate
zona Ciupercã cu garso-
nierã zona 1 Mai + dife-
renþa. 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. Tele-
fon: 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.
Telefon: 0761/647.718.

TERENURI
In atenþia agenþiilor imo-
biliare. Vând teren intra-
vilan Craiova 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton plus 500 mp con-
strucþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lân-
gã Real, Calea Severi-
nului. Telefon: 0747/
571.863.
Vând 565 mp teren ul-
tracentral, lângã Am-
bient. 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
utilitãþile, zonã bunã. Te-
lefon: 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, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, nego-
ciabil. 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 reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste Ci-
nema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metali-
ce pentru magazin au-
toservire, uºi ºi ferestre
metalice tuburi fibrã de
sticlã 200/1000 Telefon:
0721/152.832.
Vând tocãrie de alumi-
niu, 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 – cimi-
tirul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând cadru motosapã
cu freze, instalaþie iriga-
þii, motor Honda. Telefon:
0728/154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5
T. Vând sticle Golden
0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, stra-
da „Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã
pe lemne ºi cãrbuni, pu-
tinã 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
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Vând mascã calorifer
prevãzutã cu pupitru
pentru ºcolar, chiuvetã,
putinã, cãldare aramã,
loc de veci nisipuri. Te-
lefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou,
sigilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã
gropi suprapuse în Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0721/440.291;
0720/507.501.
Vând icoane împãrã-
teºti 60/80 ºi de hram
foiþã aur 200 Ron. Tele-
fon: 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, cauciucuri cu
jantã 155X13, puþin ru-
late, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând grâu din produc-
þia anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii
puternice ºi centrifu-
gã – Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie
ºi ºifoniere. Telefon:
0747/110.887.
Vând albine, familii pu-
ternice, 5-6 rame cu
puiet în Podari – Dolj.
Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând grâu ºi semãnã-
toare porumb 6 rânduri.
Telefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune
ºi lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã
Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þiglã Jimbolia
marca Leu. Telefon:
0762/738.112.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând 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,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 lo-
curi, cimitirul Sineasca.
Telefon: 0770/335.846.
Vând nuc pentru mo-
bilã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor
D115, Dacia, drujbã de-
fectã, combinã muzica-
lã 205 nouã, piei bovinã
prelucrate, calculator in-
struire 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, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã
coafatã,  50 RON. Te-
lefon: 0771/385.193;
0351/462.193, dupã
ora 20.00.

Vând nuc, butelie. Tele-
fon: 0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9
ani. Telefon: 0741/
975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc
30 lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobi-
nã inducþie, biele, furtu-
ne, etc.) noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. 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 suprapu-
sã, 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 Sineas-
ca, 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
poartã, negociabil. Tele-
fon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verti-
calã tip Horenca. Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pen-
tru calculator. Telefon:
0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar, aparat foto Cu-
ena 6. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, mini-
bicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.

Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari.
Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron. Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manua-
lã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Tele-
fon: 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 Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 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. Garso-
nierã Craiova. Telefon:
0748/195.954.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea
aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.

Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bã-
iat major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80,
credincioasã, mic handi-
cap, fãrã vicii, pentru cã-
sãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în
gospodãrie. Telefon:
0729/805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi cãl-
durã. 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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♦ Presa din Anglia a anunþat cã pe
adresa lui Roberto Mancini a sosit o
ofertã fabuloasã din partea Federaþiei
de la Moscova.

Conform celor de la Daily Mail,
tehnicianul lui Manchester City e
foarte aproape sã preia naþionala Rusiei
ºi sã o conducã pânã la CM din 2018
(gãzduitã chiar de Rusia), în schimul
unei sume de peste 40 de milioane de
euro.

Ruºii susþin cã italianul a acceptat
deja sã-l înlocuiascã pe Dick Advocaat
ºi cã City ar trebui sã primeascã
aproximativ 22 de milioane de euro,
pentru rezilierea contractului.

♦ Seydou Keita a spus adio Barce-
lonei, deºi putea continua fãrã probleme
la formaþia consideratã de mulþi “cea
mai bunã din istoria fotbalului”.

Închizãtorul din Mali a refuzat ultima
ofertã de prelungire a contractului,
semnând cu formaþia Dalian Shide din
prima ligã chinezã, care i-a oferit un
angajament superior ca valoare.

Keita se desparte astfel de formaþia
catalanã dupã 4 sezoane în care a
câºtigat 14 trofee.

♦ Dupã ce a câºtigat titlul în
sezonul trecut, Manchester City vrea
cu orice preþ sã punã mâna ºi pe cel
mai râvnit trofeu din Europa, Liga
Campionilor.

Astfel, “cetãþenii” plãnuiesc un ultim
atac la Javi Martinez, ei intenþionând sã
trimitã pe adresa clubului din Bilbao o
ofertã de 40 de milioane de euro, adicã
exact suma reprezentatã de clauza de
reziliere a mijlocaºului de 23 de ani.

De serviciile lui Javi Martinez s-au
mai interesat Bayern Munchen, Man-
chester United ºi Barcelona, dar preþul
jucãtorului a fost considerat unul
exagerat.

♦ Sud-coreeanul Park Ji-Sung nu
va mai evolua la Manchester United
din sezonul viitor. Mijlocaºul a cãzut în
dizgraþia lui Sir Alex Ferguson ºi cel
mai probabil va trece la QPR.

Londonezii sunt gata sã ofere 5
milioane de lire pentru transfer ºi un
salariu de 70.000 de lire sãptãmânal
jucãtorului.

Din 2005 pe “Old Trafford”, , Park
Ji-Sung (31 de ani) a bifat 205 apariþii
în tricoul lui United, echipã pentru
care a înscris 27 de goluri.

♦ Dupã ce a plãtit 14 milioane de
euro Valenciei în schimbul lui Jordi
Alba, Barcelona nu doreºte sã îl lase
pe fundaºul stânga sã meargã la
Jocurile Olimpice. Sandro Rosell,
preºedintele grupãrii catalane, a
declarat cã “ar fi mai bine ca Alba sã
rãmânã la Barcelona dupã un Euro
2012 epuizant”. În afara lui Alba,
naþionala ibericã mai are în componen-
þã alþi doi jucãtori ai Barçei (Montoya
ºi Tello).

♦ Argentinianul Marcelo Bielsa (56
de ani) se gândeºte serios sã demisio-
neze de la cârma finalistei Europa
League, Athletic Bilbao. Motivul? ªefii
clubului nu i-au luat apãrarea, urmare
a faptului cã sud-americanul a lovit
patronul unei firme de construcþii ce
lucra la modernizarea bazei de antrena-
ment a bascilor (n. r. pentru cã lucrã-
rile au fost întârziate).  Dacã se va
decide sã plece, favorit sã-i ia locul
este fost tehnician al grecilor de la
Olimpiakos Pireu, Ernesto Valverde.
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Louis Van Gaal va fi noul selecþioner
al Olandei, reprezentativã pe care Ro-
mânia o va înfrunta în preliminariile CM
2014. Anunþul a fost fãcut, vineri sea-
ra, de Federaþia Olandezã cu o notã de
presã pe propriul site, în care se speci-
ficã faptul cã începând de la 1 august
va intra în vigoare contractul tehnicia-
nului de 60 de ani ºi va expira dupã în-
cheierea Cupei Mondiale din 2014.

Van Gaal a mai fost selecþionerul
Olandei în perioada 2000-2002, nereu-
ºind însã sã califice „Portocala meca-
nicã” la CM din Coreea de Sud ºi Ja-
ponia, ºi îl  înlocuieºte pe Bert van
Marwijk, care a demisionat dupã pre-
staþia jenantã a batavilor la Euro 2012
(trei eºecuri din tot atâtea meciuri în
grupa B).

„Sunt bucuros cã federaþia m-a
contactat. Aceastã este o oportuni-
ta te  pe care  o aºteptam de ceva
timp”, a afirmat Louis van Gaal.

În lunga sa carierã de antrenor, în-
ceputã în 1991, Van Gaal, care a pre-
gãtit pe Ajax (pânã în 1997), Barce-
lona (2 mandate, 1997-2000 ºi 2002-
2003), AZ Alkmaar (2005-2009) ºi
Bayern Munchen (2009-2011), a câº-
tigat nu mai puþin de 16 trofee: 8 cu
Ajax (3 titluri, o Cupã, o Ligã a Cam-
pionilor, o Cupã UEFA, o Cupã In-
tercontinentalã ºi o Supercupã a Eu-
ropei), 4 cu Barcelona (2 titluri, o
Cupã ºi o Supercupã a Europei), 1
cu Alkmaar (titlu) ºi 3 cu Bayern
Munchen (1 titlu, o Cupã ºi o Su-
percupã a Germaniei).

Ucraineanul Vladimir Klitschko
ºi-a apãrat  cu succes t i t luri le
WBO, IBO, WBA ºi IBF la cate-
goria grea, dupã ce l-a învins,
sâmbãtã seara, la Berna (Elveþia),
prin KO tehnic pe americanul
Tony Thompson, care îi fusese
desemnat challanger obligatoriu.

Vladimir ºi-a trimis adversarul
la podea pentru prima datã în run-
da a 5-a, când Thompson s-a ri-
dicat cu greu ºi a repetat “per-
formanþa” în runda urmãtoare. ªi
de aceastã datã pugilistul de pes-

Vladimir Klitschko îºi pãstreazã centurile!
Tony Thompson, KO în repriza a 6-a

te Ocean a reuºit sã se ridice de
la sol, însã arbitrul a decis sã
opreascã lupta. Cum se întâmpla-
se ºi în 2008, însã atunci doar în
runda a 11-a.

Prin aceastã victorie, cel su-
pranumit “Ciocanul de oþel” a
ajuns la al 58-lea succes din ca-
rierã (51 pein KO) ºi al 16-lea
consecutiv. Vladimir a suferit ul-
tima înfrângere (din cele 3) în
aprilie 2004, când a fost învins
prin KO în runda a 5-a de ameri-
canul Lamon Brewster.

OSC Lille a anunþat, sâmbãtã, pe
site-ul oficial, cã a parafat un acord
valabil patru sezoane cu atacantul
ivorian Salomon Kalou, venit liber
de contract de la campioana conti-
nentalã Chelsea Londra.

Potrivit presei din Hexagon,
Kalou, în vârstã de 26 de ani, ar
urma sã aibã în Franþa un salariu

Salomon Kalou, omul lui Lille
pentru urmãtorii patru ani

brut de 200.000 de euro pe lunã,
mult inferior celui pe care-l primea
la gruparea britanicã.

Altfel, africanul nu este singurul
jucãtor ce a fãcut obiectul unui
transfer între cele douã echipe în
aceastã varã, belgianul Eden Hazard
(21 de ani) fãcând drumul invers, în
schimbul a 40 de milioane de euro.

Britanicul Christopher
Froome - foto (Sky) a câº-
tigat cea de-a ºaptea etapã
a Turului Franþei, el reu-
ºind, sâmbãtã, sã îi devan-
seze pe australianul Cadel
Evans (BMC) ºi pe compa-
triotul sãu, Bradley Wig-
gins, care a devenit astfel
noul purtãtor al tricoului
galben.

Froome a  terminat  cei
199 km care fac legatura
între Tomblaine ºi La Plan-
che des Belles Villes în 4h
58 '35 ' ’ ,  cu  douã  secund

avantaj în faþa lui Evans si
Wiggins.

Elveþianul Fabian Cancel-
lara ,  care  a  p lecat  de  la
Tomblaine cu statutul de li-
der, a terminat cursa pe lo-
cul 20, cu un minut ºi 52
de secunde mai târziu decât
câºtigatorul etapei.

Etapa a 8-a, între Belfort
ºi Porrentruy (154 km) s-a
disputat asearã dupã închi-
derea ediþiei. Astãzi va fi
etapã de contratimp indivi-
dual, între Arc-et-Senans ºi
Besancon (38 km).
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Tenismenul român Horia Tecău
şi suedezul Robert Linstedt au pier-
dut cea de-a treia finală consecuti-
vă disputată pe iarba de la Wim-
bledon, cedând în faţa Jonathan
Marray (Anglia) /Frederik Nielsen
(Danemarca), aceştia beneficiind
de un wild-card pentru a intra pe
tablou, în cinci seturi, 4-6, 6-4, 7-
6 (5), 6-7 (5), 6-3. Cuplul româ-
no-suedez trecuse în semifinale de
Melzer-Petzschner, cei care îi în-
vinseseră în finala din 2010,  în
timp ce Marray şi Nilsen îi elimi-
naseră în penultimul act pe favori-
ţii principali, gemenii americani Bob
şi Mike Bryan, câştigătorii de anul
trecut. Supriza este una enormă,

Perechea româno-suedeză a cedat în 5 seturi în faţa dublului britanico-
danez Marray-Nielsen, care a primit wild-card pentru a participa la
turneul de la Londra

ţinând cont că britanicul Jonathan
Marray şi danezul Frederik Niel-
sen, doi jucători clasaţi dincolo de
Top 50 la dublu, mai jucaseră în
trecut împreună de doar de câteva
ori, nefăcând nici pe departe un
duet consacrat. Nielsen este pri-
mul danez care câştigă un turneu
de  Mare Şlem, la simplu sau du-
blu. Publicul a fost evident de par-
tea cuplului denumit „Britmark”,
presa daneză comparând parcur-
sul celor doi cu o poveste de Hans
Christian Andersen. 130.000 de lire
sterline au primit Tecău şi Lindstedt
pentru calificarea în finală,  însă
rămân cu amărăciunea unei alte fi-
nale pierdute, de departe cea mai

accesibilă, ţinând cont de adver-
sarii întâlniţi. Horia Tecău va fi
port-drapelul României la Jocurile
Olimpice.

Serena Williams a ajuns
la 5 trofee pe iarba londoneză

Jucătoarea americ ană Serena
Williams (30 de ani, 6 WTA) a tre-
cut sâmbătă în ultimul act la Wim-
bledon de poloneza Agnieszka Rad-
wanska (23 de ani, locul 3 WTA),
după 128 minute, scor 6-1, 5-7,
6-2. Dacă s-ar fi impus pe iarba
londoneză, Radwanska ar fi deve-
nit noul lider WTA, în locul Mariei
Şarapova. Jucătoarea din Polonia

s-a aflat la prima finală de Mare
Şlem din carieră, pe când adver-
sara ei, Serena Williams , a reuşit
să c âştige cel de-al cincilea tro-
feu la Wimbledon, egalându-şi ast-
fel sora, Venus, şi cel de-al 14 tur-
neu de Mare Şlem din carieră. Ală-
turi de sora sa, Venus, Serena Wil-
liams a câştigat şi proba de dublu
la Wimbledon, trecând în finală de
perechea din Cehia,  compusă din
Andrea Hlavackova ş i Lucie Hra-
decka, în două seturi, 7-5, 6-4.

Este a 13-a victorie a lor la dublu,
în Grand Slam (5 la Wimbledon,
4 la Openul Australiei, 2 la US
Open, 2 la Roland-Garros), ceea
ce le plasează pe locul trei în era
Open după Martina Navratilova-
Pam Shriver (21) şi Gigi Fernan-
dez-Natacha Zvereva (14). Ele nu
au pierdut niciodată în finală de
Grand Slam ş i sunt ş i duble cam-
pioane olimpice (2000, 2008). În
proba de dublu mixt de la Wim-
bledon s-a impus

Severinul, surclasată
de echipa lui Iliev şi Subotici

Formaţia nou-promovată în Liga I , CS Turnu Severin, a piedut cu
4-1 meciul amical susţinut în Slovenia împotriv a echipei ucrainene
de primă ligă Volin Luţk.  La Volin, formaţia preluată de fostul
internaţional sovietic Anatoli Demianenko, evoluează foştii jucători
ai Universităţii Craiova,  bulgarul Valentin I liev şi elveţianul
Danijel Subotici, care cu acest prilej şi-au întâlnit foştii coechipieri
Ologu şi Buleică. De altfel, Subotici a marcat unul dintre goluri,
reuşita sev erinenilor fiind opera lui Vancea.  La echipa care a
terminat sezonul trecut pe locul 12 în Vâşaia Liga, evoluează şi 3
români: Eric Bicfalvi, Cornel Buta şi Silviu Izvoranu. În primul
amical de pe tărâm sloven,  trupa lui Bondrea şi Gane a remizat 2-2
în compania grupării NK Triglav, golurile oltenilor fiind reuşite de
Alex Marin şi Adrian Olah. Pe 10 şi 14 iulie,  tot în Slovenia, echipa
de la Dunăre ar trebui să joace cu FK Simurq Zaqatala, respectiv AS
Roma. Severinul debutează în Liga I vineri, 20 iulie, pe teren
propriu, contra lui Dinamo.

Universitatea nu are drept
să participe în Liga I

Curtea de  Apel Bucuresti a respins cererea Universităţii Craiova de
acordare a licenţei pentru Liga 1. Hotărârea luată de judecători este
definitivă şi irevocabilă, iar clubul patronat de Adrian Mititelu se va
putea înscrie doar în Liga a II-a, începând cu sezonul următor.
Mititelu s-a adresat Justiţiei după ce FRF i-a respins cererea pentru
reprimirea în Liga 1. Mititelu mai are două procese cu FRF, unul prin
care cere anularea datoriei de 7 milioane de euro către selecţionerul
Victor Piţurcă, pronunţarea urmând a se da mâine, şi unul pentru
reafiliere, unde a câştigat în prima instanţă la Curtea de Apel, urmând
ca apelul să se judece la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Vasluiul l-a luat pe Sburlea
de la Rapid

FC Vaslui şi Rapid s-au înţeles ieri pentru transferul lui Sabrin
Sburlea, atacantul giuleştenilor urmând să semneze cu gruparea
antrenată de Marius Şumudică. Sburlea a fost transferat la Rapid în
2010, de la FC Braşov, însă nu a reuşit să se impună în Giuleşti. A
strâns 31 de meciuri şi 3 goluri în Liga I, în tricoul Rapidului, însă a
fost apreciat de Şumudică în perioada în care cei acesta a pregătit
Rapidul. În vârstă de 23 de ani, Sburlea a fost format la Şcoala de
fotbal „Gică Popescu” şi are o selecţie în naţionala României. Între
2006 şi 2010, atacantul a evoluat la Braşov, unde a înscris 27 de
goluri în 113 meciuri. Moldovenii vor plăti aproximativ 1 milion euro
pentru Sburlea.

Wobay, gol şi assist cu Dinamo
Fostul jucător al Universităţii Craiova, Julius Wobay,

a marcat un un gol şi a centrat pentru celălalt, asigu-
rând victoria echipei sale, Neftchi Baku, scor 2-0, în
amicalul din Austria contra lui Dinamo Bucureşti. Wo-
bay nu reuşise să marcheze împotriva formaţiei din Şte-
fan cel Mare cât timp a jucat în tricoul Ştiinţei. Leone-
zul s-a transferat recent la campioana Azerbaidjanului,
după ce mai evoluase un sezon şi jumătate la o altă
formaţie azeră, Khazar Lankaran. Între timp, Wobay
optase pentru formaţia egipteană Al Masry, pentru care
nu a apucat să debuteze, campionatul fiind suspendat
după incidentele de la meciul echipei sale contra celor
de la Al Ahly. Săptămâna viitoare, jucătorul de 28 de ani
va debuta oficial la Neftchi Baku, în turul al doilea pre-
liminar al Ligii Campionilor, contra campioanei Geor-
giei, FC Zestafoni. În 103 meciuri disputate în tricoul
Ştiinţei, Wobay a marcat 13 goluri.

În Austria, Grigoraş face ultimele retuşuri la Pandurii

Fane Stoica a dat Podariul pe Buzău
După ce s-a despărţit recent de

divizionara D doljeană FC Podari,
pe c are nu a reuşit să o calific e în
barajul de promovare, Ştefan Stoi-
ca va pregăti din sezonul următor
formaţia Gloria Buzău, care toc-
mai a retrogradat în Liga a III-a.
Fostul juc ător şi antrenor al Uni-
versităţii Craiova a mai antrenat în
„Crâng” acum 5 ani, pe vremea
când buzoienii evoluau în primul
eşalon, reuşind atunci salvarea de
la retrogradare, c u ajutorul Ştiin-
ţei,  care a învins în ultima etapă
pe Ceahlăul,  echipa antrenată pe

vremea aceea de Viorel Hizo ajun-
gând astfel în eşalonul al doilea.
„Am ales să mă întorc la Gloria

pentru că aici sunt nişte oameni
deosebiţi de care mă leagă multe
lucruri frumoase. Aşa cum am mai
spus şi în urmă cu mai mulţi ani,
Buzăul este oraşul meu prin ad-
opţie, deoarece m-am simţit bine,
iar oamenii iubesc fotbalul. Am
venit şi acum la greu să pun umă-
rul pentru a realiza ceva. Deocam-
dată nu am semnat contrac tul,
însă nu e nevoie de hârtie să ne
înţelegem, c i mergem pe încrede-
re şi nu am venit pentru bani cum
ziceau unii data trecută” a decla-
rat „Mourinho”.

Cu două săptămâni înaintea startului unui nou se-
zon în Liga I, Petre Grigoraş îşi conturează lotul cu
care speră să reediteze parcursul din campionatul tre-
cut, când Pandurii a terminat pe locul 7. Grigoraş a
renunţat la jucătorii Robert Dumitru şi Albert Voinea,
care vor fi împrumutaţi, cel mai probabil la Damila
Măciuca, şi a chemat în cantonamentul din Austria
alţi doi jucători de perspectivă, Alexandru Avramescu
şi francezul Bruno Gomis. „Era destul de greu ca
Dumitru şi Voinea să joace acum la Liga I şi e păcat
să-i ţinem doar să se pregătească cu noi ,pentru că
sunt jucători foarte talentaţi” a spus preşedintele exe-
cutiv Eugen Pârvulescu. Pandurii Târgu Jiu a învins
sâmbătă, la Hollabrunn, echipa SV Horn, recent pro-

movată în a doua ligă din Austria, scor 4-0, goluri
marcate de: Ibeh, Lemnaru (2) şi Maxim. Grigoraş a
început cu: Lazar - Unguruşan, Rusu, Mamele, Vlad -
Răduţ, Nistor, Maxim - Karim, Matulevicius, Ibeh-
. Au mai jucat: Horvat, Rada, Ignea, Cristea, Lemna-
ru, Grigoraş şi Lupu. În primul amical din Austria,
Pandurii pierduse cu ucrainenii de la Krivbas Krivoi
Rog, scor 2-0, iar aseară oltenii urmau să întâlnească
echipa maghiară de primă ligă Kecskemeti. Altfel, după
ce s-a despărţit de Pandurii Târgu Jiu, brazilianul Ale-
xandre Cardoso a debutat cu gol pentru noua sa echi-
pă, Alania Vladikavkaz. Pandurii va deschide sezonul
Ligii I, vineri, 20 iulie, când va întâlni pe teren propriu
pe Universitatea Cluj.

Tecău şi Linstedt, a treia finală
pierdută la Wimbledon


