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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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Cod roşu
de demiteri
la Primăria
Craiova

“Peoples in
Difficuly” – o şansă
pentru persoanele
aflate în dificultate

De mai multe zile, în judeţul Dolj se resimt
efectele secetei, din cauza caniculei prelungi-
te, şi nădejdile înfiripate ale producătorilor agri-
coli încep să se destrame. Singura lor “armă la
picior” – sistemele de irigaţii – este abandona-
tă şi la Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj,
cum se numeşte conform OUG nr. 82/2011 pri-
vind unele măsuri de organizare a activităţii

Caniculă prelungită:

de îmbunătăţiri funciare şi HG nr. 1223/
2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Administraţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Direc-
torul Veta Păsculescu opinează că din cele
137.680 ha amenajate pentru irigat se pom-
pează apă doar pe aproximativ 2.500-3.000
ha, pentru care există încheiate contracte
la nivelul OUAI-urilor, în special la cele din

Dăbuleni şi Călăraşi. Din teritoriu, informaţii-
le contravin inclusiv aceste evaluări statistice.
Există neînţelegeri frapante între conducerea
ANIF Dolj şi conducerile OUAI-urilor din ju-
deţ, atât pe seama tarifelor percepute la me-
trul cub de apă, cât şi pe seama defecţiunilor
neremediate la canalele de irigaţii care aparţin
în continuare statului.
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Elevii îşi pun speranţele în reevaluare

În Dolj s-au
înregistrat
1.570
de contestaţii
la bacalaureat
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Descinderi
la evazionişti,
în cinci judeţe

Au creat un prejudiciu
de peste 3 milioane de euro
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5275 ............. 45275
1 lirã sterlinã..........................5,7097.......................57097

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 10 iulie - max: 37°C - min: 20°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,6848........36848
1 g AUR (preþ în lei).......187,3600......1873600
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Europarlamentarii PSD ºi PNL au anunþat ieri
cã, în cursul aceleiaºi zile, vor înainta o scrisoare
preºedintelui Parlamentului European, Martin
Schultz, în care vor sesiza cã Monica Macovei
(foto) a „dezinformat” liderii europeni, solicitân-
du-i sancþionarea acesteia cu pierderea mandatu-
lui. Anunþul a fost fãcut într-o conferinþã de pre-
sã, de liderul europarlamentarilor PSD, Cãtãlin

Ivan, care a precizat cã europarlamentarii USL
vor cere ºi Parlamentului din România înfiinþarea
unei comisii de anchetã referitoare la acþiunile Mo-
nicãi Macovei (n.r. - eurodeputat PDL) de punere
în „pericol” a intereselor naþionale ale þãrii noas-
tre. Totodatã, Ivan a mai spus cã se intenþioneazã
ºi depunerea unei plângeri penale împotriva lui
Macovei. „Vom cere comisie de anchetã. Preºe-

dintele Parlamentului European
va propune, dacã va considera
cã este necesarã, sancþionarea
Monicãi Macovei. E atributul
preºedintelui Parlamentului Eu-
ropean - el propune Consiliului
preºedinþilor - liderilor grupuri-
lor - o anumitã sancþiune, care
poate merge pânã la pierderea
mandatului. Poate sã-i dea aver-
tizare, poate sã-ºi piardã anu-
mite atribuþii, dar noi cerem
sancþiunea maximã - pierderea
mandatului, pentru grave pre-
judicii aduse imaginii Parlamen-
tului European”, a spus Ivan.

Acesta a acuzat-o pe Mo-
nica Macovei de faptul cã a
pus într-o situaþie dificilã Par-

lamentul European, dezinformând liderii euro-
peni. „Existã o îngrijorare mare (n.r. - în Euro-
pa), pentru cã a fost lansat un val de minciuni
din partea PDL prin sistemul orchestrat de
Monica Macovei. Au fost plasate articole în ziare
din Europa de cãtre apropiaþi ai Monicãi Maco-
vei, care apãreau azi pe site-ul ziarului, iar în
secunda urmãtoare Macovei trimitea link-uri tu-
turor membrilor Parlamentului European”, a
declarat Ivan.

În acest fel, susþine Ivan, Macovei a reuºit
inducerea îngrijorãrii în cancelariile europene,
spunând cã în România are loc o loviturã de
stat, cã judecãtorii ºi procurorii sunt ameninþaþi
ºi cã ea este singura din România care s-a lup-
tat pentru independenþa Justiþiei în 2005-2006.
„Când un oficial al statului român trimite astfel
de scrisori, spune cã trebuie invocat art. 7 ºi cã
România trebuie sã piardã dreptul de vot în
Consiliu ºi fondurile trebuie suspendate - e un
atac fãrã precedent la adresa României”, a con-
cluzionat europarlamentarul PSD.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat
ieri, întrebat în legãturã cu solicitarea USL
privind demisia Monicãi Macovei din PE, cã
„eu cred cã alþii ar trebui sã-ºi dea demisia din
PE ºi din þarã”.
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Antonescu: Nu se pune
problema graþierii
lui Adrian Nãstase

Preºedintele Senatului, Crin
Antonescu, a declarat, duminicã
searã, la Antena 3, cã problema
graþierii fostului premier Adrian
Nãstase nu va fi luatã în discuþie
pânã în data de 29 iulie, când este
programat referendumul pentru
suspendarea preºedintelui Traian
Bãsescu, sau pânã la alegeri, „de
cãtre preºedintele interimar Crin
Antonescu”. „Nu se pune proble-
ma graþierii lui Adrian Nãstase de
cãtre Crin Antonescu, preºedinte
interimar, pânã în 29 iulie sau,
eventual, pânã la alegeri”, a
declarat Antonescu. Acesta a
precizat cã graþierea este atributul
preºedintelui în funcþie ºi nu a
unui preºedinte interimar.

Ministrul Sãnãtãþii sperã
în deblocarea a încã 2.500
de posturi

Ministrul Sãnãtãþii, Vasile
Cepoi, a declarat ieri cã sperã sã
deblocheze circa 2.500 de posturi
în sistemul sanitar, la nivel
naþional, în urma unei noi
evaluãri fãcute de FMI ºi dupã
finalizarea calculelor privind
creºterea cheltuielilor salariale cu
8%. „(...) Am deblocat 500 de
posturi, iar dupã ce se finalizeazã
calculele cu creºterea cheltuielilor
salariale de opt la sutã ºi dupã ce
avem o nouã evaluare a FMI,
vom reveni asupra acestei
probleme, încercând sã mai
deblocãm un anumit numãr de
posturi. Sunt 45.000 de posturi
vacante în sistemul de sãnãtate,
21.000 s-au vacantat dupã
blocarea posturilor în 2009.
Nevoia strict necesarã, acutã, este
de 3.000 de posturi. Am deblocat
pânã acum 500, sper sã mai
deblocãm 2.500”, a spus Cepoi.

Colegiul Director al PDL, reu-
nit ieri în ºedinþã extraordinarã, a
decis organizarea a trei mitinguri
pentru „susþinerea democraþiei, a
statului de drept ºi a instituþiilor”,
dupã cum a anunþat preºedintele
formaþiunii, Vasile Blaga. „Am sta-
bilit împreunã cu colegii noºtri sã
organizãm, în perioada urmãtoa-
re, trei mitinguri în þarã, în prima
sâmbãtã la Cluj, în urmãtoarea
sâmbãtã la Iaºi ºi joi, 26 iulie, la
Bucureºti, mitinguri
pentru susþinerea de-
mocraþiei, statului de
drept, a instituþiilor
care au fost atacate
atât de USL”, a afir-
mat Blaga. Întrebat
dacã la aceste mitin-
guri va participa ºi
preºedintele suspen-
dat Traian Bãsescu,
liderul PDL a spus cã
strategia finalã va fi
stabilitã miercuri, de
PDL ºi Traian Bãses-
cu, dupã deciziile de
ieri ºi de astãzi ale

Curþii Constituþionale a României.
La finalul ºedinþei Colegiului Di-
rector, Vasile Blaga a anunþat cã
pleacã la Bruxelles, unde va încer-
ca sã prezinte „extrem de obiectiv
situaþia de þarã” colegilor din PPE
„ºi nu numai”. El a spus cã poziþia
PDL este cã nu va cere suspenda-
rea dreptului de vot al României,
dar, din pãcate, s-ar putea ca lide-
rii europeni sã ajungã la „o ase-
menea soluþie extremã”.

PDL va organiza trei mitinguri
de susþinere a lui Traian Bãsescu

Indemnizaþia pentru mame
este singura care nu a putut fi
reîntregitã, din cauzã cã a înce-
put vacanþa parlamentarã, dar ºi
acest lucru va fi rezolvat, a de-
clarat ieri, într-o conferinþã de
presã, ministrul Muncii, Maria-
na Câmpeanu. „Indemnizaþia
pentru mame este singura nere-
zolvatã, pentru cã ea a fost tãia-
tã printr-un alt act normativ ºi,
din cauzã cã am intrat în vacan-
þa parlamentarã, nu s-a mai pu-
tut. În septembrie, în prima sãp-

Min i s t ru l  Munc i i  p rom i te
sã  se  ocupe  de  re în t reg i rea
indemn i za þ i e i  pen t ru  mame

tãmânã de lucru (n.r. - a Parla-
mentului) vom relua aceastã ini-
þiativã parlamentarã ºi, cu sigu-
ranþã, cã aceasta se va aproba”,
a spus Câmpeanu. În 2010, oda-
tã cu tãierea salariilor bugetari-
lor, cuantumul indemnizaþiei de
creºtere a copilului a fost redus
cu 15%, diminuare aplicatã la
suma rezultatã din calculul a
85% din media salariilor pe ulti-
mele 12 luni, stabilindu-se, tot-
odatã, ca acesta sã nu depãºeas-
cã valoarea de 3.400 de lei.

Ministrul Economiei, Daniel Chiþoiu, a fost desemnat, ieri, în ºedinþa
conducerii PNL, preºedinte interimar al partidului, în locul lui Crin
Antonescu, care s-a autosuspendat pentru a prelua interimatul preºe-
dinþiei României. Potrivit surselor citate, Chiþoiu a fost propus de
preºedintele PNL, Crin Antonescu, pentru ºefia interimarã a partidu-
lui, aceastã decizie fiind adusã la cunoºtinþa celorlalþi membri ai Bi-
roului Politic Central. Dupã ºedinþa Biroului Politic Central, liberalii
se vor reuni în ºedinþa Consiliului Naþional Executiv. Daniel Chiþoiu
este vicepreºedinte ºi deputat de Giurgiu.

Ministrul Economiei, preºedinte
interimar al PNL

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, comentând discuþia tele-
fonicã dintre cancelarul Germa-
niei, Angela Mekel, ºi preºedinte-
le suspendat, Traian Bãsescu, cã
nu Merkel voteazã la referendu-
mul de pe 29 iulie, ci poporul ro-
mân, ºi cã ceea ce vor vota ro-
mânii nu poate fi schimbat de ni-
meni. „Bãnuiesc cã nu doamna
Merkel o sã voteze pe 29. ªi bã-
nuiesc cã votul oamenilor de pe
29 nu va fi contestat de nimeni.
Doamna Merkel ºi creºtin-demo-
craþii germani - pentru cã doar ei
sunt cei care îi þin partea domnu-
lui Bãsescu ºi PDL - sunt cei care
au crezut totdeuna în austeritate,
în tãieri - e adevãrat, austeritate
mai mult în România ºi în Grecia
ºi în Italia ºi în Spania, mai puþin
la dânºii - în timp ce restul Euro-

Ponta: Nu Merkel voteazã
pe 29 iulie, ci poporul român

pei spune un singur lucru: cã sun-
tem în standarde europene ºi cã
problema poate fi rezolvatã doar
de locuitorii României. Indiferent
ce vor creºtin-democraþii germani,
românii vor vota în România ºi
votul de pe 29 va lãmuri lucruri-
le”, a spus Ponta. „Demersurile
Guvernului român condus de pre-
mierul Victor Ponta ºi procedura
de destituire a preºedintelui Traian
Bãsescu sunt inacceptabile”, a re-
acþionat ieri purtãtorul de cuvânt
al Guvernului german, Steffen Sei-
bert. Anterior, acesta anunþase,
într-un comunicat, cã Angela Mer-
kel, cancelarul german, a discutat,
în cursul zilei de ieri, la telefon, cu
preºedintele Traian Bãsescu, iar
acesta i-a confirmat motivele în-
grijorãrii, a anunþat biroul de presã
al Guvernului german.
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Noul director general al CAO,
Constantin Mitriþã, a fost numit
pe funcþie într-o zi nelucrãtoare.
Sâmbãtã a avut loc prima ºedinþã
a noului Consiliu de Administra-

þie, iar primul punct de pe ordi-
nea de zi a fost alegerea unui nou
director, cunoscut fiind faptul cã,
de câteva luni, nu mai exista nici
un ºef acolo. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a precizat ieri, într-o
conferinþã de presã, cã au existat
“douã CV-uri” pentru aceastã po-
ziþie, dar a evitat sã ofere mai mul-
te detalii în acest sens. “Oricum,
a rãmas în funcþie domnul direc-
tor tehnic Roºu, care cunoaºte
foarte bine lucrurile”, s-a mulþu-
mit sã prezinte noua achiziþie.
Omul de afaceri Constantin Mi-
triþã nu are nici o legãturã cu ad-
ministraþia publicã, criteriul poli-
tic – el fiind membru PNL – fiind
singurul care a contat.

În numai o singurã zi au cãzut douã ca-
pete de directori ai regiilor locale. Di-
rectorul RAADPFL Craiova a fost înlã-
turat din funcþie la primele ore ale di-

mineþii, iar la prânz ºi-a prezentat de-
misia ºi directorul RAT Craiova. Asta
dupã ce, în week-end, fusese uns un nou
director ºi la CAO.

Ion Petre, înlocuit
cu Radu Preda

Valul de schimbãri a atins, ieri,
încã douã regii din subordinea di-

rectã a Primãriei Cra-
iova. La primele ore ale
dimineþii,  primul
schimbat a fost Ion
Petre, directorul RA-
ADPFL Craiova, aces-
ta fiind înlocuit cu
Radu Preda. Ca ºi în
cazul noul director al
CAO, primarul a omis
sã facã prezentarea
noului sãu director. Se
ºtie însã cã, ºi în cazul
numirii acestuia, a con-
tat mai puþin experien-
þa într-o funcþie admi-
nistrativã de execuþie.

Deºi a fost ales consilier judeþean
pentru al doilea mandat, Radu
Preda nu a mai pãrãsit insti-
tuþia Primãriei Craiova dupã
instalarea în funcþie a noului
primar. Pentru o scurtã pe-
rioadã de timp, acesta a con-
dus-o, de la volanul maºinii,
pe Lia Olguþa Vasilescu în vi-
zitele pe care le-a fãcut pe
ºantiere, actualul director fi-
ind, de altfel, unul dintre cei
mai apropiaþi tineri din staff-
ul de campanie.
Florescu a plecat

de bunãvoie
La RAT Craiova nu a mai

fost nevoie de demitere, ma-

nagerul Marinel Florescu (PDL)
anunþându-ºi singur demisia, la
orele prânzului. “Domnul Mari-
nel Florescu ºi-a dat demisia în
cursul zilei de astãzi (n.r. – ieri).
O sã facem o numire pentru
postul de director general proba-
bil chiar în aceeaºi zi. Pot sã vã
spun cã avem ºapte CV-uri din
care sã alegem, toþi oameni care
s-au ocupat de acest domeniu,
unul dintre ei chiar vine de la Mi-
nisterul Transporturilor”, a decla-
rat primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, în timpul conferinþei
de presã. La scurt timp, a fost
extras numele câºtigãtor, noul di-
rector trimis la RAT Craiova fi-
ind liberalul Alin Mihãiþã Goga,
care a ocupat mai mult timp
funcþia de ºef al Direcþiei Juridi-
ce din cadrul Companiei Naþio-
nale de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România.

Specialistul aºteptat
la Termoficare

Nu vor scãpa nici celelalte re-
gii, care vor trece printr-o pro-
cedurã asemãnãtoare, dupã cum
a anunþat primarul Lia Olguþa Va-
silescu. Urmãtoarea pe listã este
Regia de Termoficare Craiova.
Autoritãþile susþin cã sunt în tra-
tative pentru aducerea unui spe-
cialist care trebuie sã descurce
iþele încurcate de aici. “O sã adu-
cem pe cineva foarte bun. Sun-
tem în discuþie cu cineva de care
ne rugãm noi sã vinã ºi care nu
ºtiu dacã poate sã se compare cu
cineva de aici”, a precizat Vasi-
lescu. Din puþinele date oferite de
edili, se ºtie cã specialistul care
se lasã greu convins provine din
Craiova ºi nu face politicã. Deo-
camdatã, dupã plecarea lui Tatian
Tudorache, regia este condusã
de directorul tehnic, Nicolae De-
geratu, cu experienþã îndelunga-

tã în cadrul Termoficãrii.
Sirop rezistã

SC Pieþe ºi Târguri ºi SC Sa-
lubritate SRL Craiova sunt sin-
gurele redute PDL care rezistã
valului de schimbãri. Curios este
faptul cã nici autoritãþile locale nu
sunt foarte încrâncenate în ceea
ce le priveºte, circulând zvonul
cã cei doi administratori Gabriel
ªerban ºi Flaviu Sirop fiind prin-
tre puþinii care îºi vor salva ca-
petele. “Domnul Sirop nu ºi-a dat
demisia. L-am rugat sã-mi punã
la dispoziþie o listã cu pubele ºi
tot ce ne trebuie pentru imple-
mentarea Masterplanului de de-
ºeuri”, a declarat primarul Lia
Olguþa Vasilescu, arãtând cã are,
deocamdatã, o relaþie funcþiona-
lã cu acesta. În cãrþi pentru Sa-
lubritate se aflã Sorin Ciobanu,
care a condus fostul serviciu de
salubritate, iar pentru Pieþe – so-
cial-democratul Oana Bicã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile din Dolj au intrat din nou
în febra activitãþilor electorale, de data
aceasta pentru organizarea referendumu-
lui naþional, care va avea loc în data de
29 iulie a.c. Pânã în prezent, prin ordin
al prefectului, a fost constituitã Comisia
tehnicã, cea care va urmãri îndeplinirea
mãsurilor de organizare ºi desfãºurare a
referendumului, ºi a fost întocmitã ºi
transmisã Tribunalului Dolj lista cu alþi
juriºti decât judecãtori ºi procurori, care
nu fac parte din nici un partid politic,
precum ºi lista cu alte persoane decât

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a anunþat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã se grã-
beºte sã numeascã city-managerul care sã
o ajute în treburile administrative. “În ºedin-
þa din aceastã lunã îl voi numi”, a precizat
edilul-ºef din Bãnie. Printre atribuþiile pe
care le va avea se aflã ºi coordonarea in-
vestiþiilor la cimitirele din Craiova. Fostul
viceprimar, Gheorghe Nedelescu, este cel
care va îndeplini aceastã funcþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Judecãtorul Gabriela Alexandroiu, de la Tribunalul Dolj,
preºedintele BEJ Dolj

juriºti, “cu o repu-
taþie neºtirbitã”,
care nu fac parte
din nici un partid
politic, din care
urmeazã sã fie de-
semnaþi preºedin-
þii birourilor elec-
torale ale secþiilor
de  votare ,  con-
form propunerilor
transmise de pri-
mari.  “Instituþia
Prefectului a fost
obligatã ca în ter-
men de 48 de ore
de la anunþarea re-

ferendumului sã depunã aceste liste”, a
declarat Prefectul Judeþului Dolj, Elena
Costea.

De altfel, ieri, a fost stabilitã ºi con-
ducerea Biroul Electoral Judeþean (BEJ)
Dolj. Astfel, magistratul Gabriela Alexan-
droiu, preºedinte al Secþiei Penale a Tri-
bunalului Dolj a fost desemnatã, prin tra-
gere la sorþi, preºedinte al BEJ Dolj. De
menþionat faptul cã la referendum pre-
ºedinþii birourilor electorale judeþene,
municipale ºi locale nu vor avea locþii-
tori. BEC Dolj va funcþiona, ca ºi la ale-

gerile locale, în incinta Palatului Admi-
nistrativ. Potrivit reprezentanþilor Pre-
fecturii, la nivelul judeþului Dolj vor fi
disponibile 519 secþii ºi localuri de vot,
care vor fi delimitate, numerotate ºi fã-
cute publice pânã la data de 12 iulie.
“Pentru buna desfãºurare a referendu-
mului ºi pentru cã termenele sunt foarte
strânse, cu aprobarea ministrului Admi-
nistraþiei, domnul Victor Paul Dobre,
vom pãstra aceleaºi secþii de votare ca
ºi la alegerile locale din 10 iunie”, a pre-
cizat Elena Costea, prefectul judeþului
Dolj.

Pe de altã parte, Primãria Craiova tre-
buie sã organizeze cele 168 de secþii de
votare. “A trebuit sã ne mobilizãm foar-
te repede, fiindcã am avut nevoie de 168
de juriºti. În acest sens, am solicitat spri-
jin domnului Ion Turculeanu, decanul
Baroului Dolj, ºi aspectul acesta s-a re-
zolvat. Ni s-a cerut, de asemenea, ca,
faþã de alegerile locale, sã suplimentãm
efectivul de poliþiºti locali, care vor su-
praveghea secþiile”, a declarat, ieri, Ol-
guþa Vasilescu, primarul Craiovei. Toto-
datã, aceasta a precizat cã nu a primit
nici o cerere pentru organizarea de mi-
tinguri electorale în Bãnie.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

 Poliþiºtii Biroului Drumuri Naþionale
ºi Europene din cadrul Serviciul Rutier
Dolj  împreunã cu agenþi ai Poliþiei
Oraºului Filiaºi au organizat, în cursul
zilei de duminicã, o acþiune, în sistem
cascadã, pe DN 6 ºi DN 65 pentru

prevenirea ºi combaterea accidentelor
generate de nerespectarea de conducã-
torii auto a regimului legal de vitezã
instituit pe aceste sectoare de drum,
dar ºi în scopul conºtientizãrii condu-
cãtorilor auto cu privire la importanþa
respectãrii normelor rutiere. În plus, în
aceeaºi zi, echipajele Biroului Rutier
Craiova au fost prezente pe principale-
le artere din municipiu, activitãþile lor
vizând prevenirea ºi combaterea
accidentelor de circulaþie cauzate de
nerespectarea culorilor semaforului

Vitezomanii, sancþionaþi de poliþiºti

Temperaturile extrem de ridicate din ultima perioadã favorizeazã apariþia incendiilor întru-
cât vegetaþia este uscatã ºi se aprinde foarte uºor, pompierii doljeni fiind deja obiºnuiþi cu
astfel de intervenþii. În week-end-ul ce a trecut, cadrele ISU Dolj s-au confruntat ºi cu un
incendiu mai puþin obiºnuit. „Detaºamentul de Pompieri Calafat a intervenit cu  o autospe-
cialã de lucru cu apã ºi spumã pentru stingerea unui incendiu izbucnit la traversele de cale

feratã aparþinând Regionalei CFR Craio-
va – Secþia L6 – Districtul 5 Bãileºti ºi în
comuna Maglavit. Din verificãrile efec-
tuate s-a stabilit cã, în urma temperaturii
atmosferice excesiv de ridicate, s-a pro-
dus aprinderea vegetaþiei uscate de lân-
gã calea feratã, focul extinzându-se ºi la
traverse, 15 dintre acestea fiind afectate
de incendiu. Din fericire, acest incident
nu a afectat prea tare circulaþia ferovia-
rã, care a fost reluatã, dupã ce persona-
lul de specialitate a fãcut o verificare amã-
nunþitã”, ne-a declarat ofiþerul de presã
al ISU Dolj, mr. Florin Cocoºilã.

Au luat foc traversele de cale feratã

Poliþiºtii de frontierã doljeni au descope-
rit, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, un pistol cu gaze pe care un cetã-
þean român intenþiona sã îl introducã ilegal
în þarã, din Bulgaria. Potrivit reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, în cursul zilei de duminicã po-
liþiºtii de frontierã de la Calafat au organizat
o acþiune specificã pe linia prevenirii ºi com-
baterii infracþionalitãþii transfrontaliere.

Astfel, în jurul orei 11.30, în PTF s-a
prezentat, pentru efectuarea formalitãþilor
de intrare în þarã, cetãþeanul român Daniel
G., în vârstã de 31 ani, care a declarat cã
are asupra sa un pistol cu gaze cumpãrat
din Bulgaria. “În urma verificãrilor, poliþiºtii
de frontierã au constatat cã cetãþeanul ro-
mân nu deþine autorizaþie pentru procurarea
de armã neletalã eliberatã, conform preve-
derilor legale în vigoare, de Poliþia Românã,

Pistol cumpãrat din Bulgaria,
descoperit la vama Calafat

electric.
 „În total, poliþiºtii rutieri au consta-

tat 172 abateri de naturã contravenþio-
nalã, pentru care au aplicat amenzi, în
conformitate cu prevederile OUG 195/
2002, în sumã totalã de 15.320 lei.

Astfel, au fost
aplicate nouã
amenzi pentru
nerespectarea
culorii roºu a
semaforului, alte
nouã pentru neres-
pectarea culorii
galben, iar 59
sancþiuni au fost
aplicate pentru
vitezã neregulamen-
tarã, fiind reþinute
în vederea suspen-
dãrii dreptului de a
conduce 12 permi-
se”, ne-a declarat
agent principal
Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Potrivit poliþiºti-
lor de la Rutierã,
recordul de vitezã

înregistrat pe parcursul acþiunii a fost
de 125 km/h. Cu atât a fost înregistrat
de aparatul radar autoturismul pe care
Alexandru S., de 21 de ani, din comu-
na Mârºani, îl conducea pe DN 6, în
localitatea Iºalniþa, pe un sector de
drum unde viteza maximã era limitatã
la 50 km/h. Tânãrul a fost sancþionat
contravenþional cu amendã în cuantum
de 630 de lei ºi i s-a reþinut permisul
în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile
publice pe o perioadã de 90 zile.

motiv pentru care persoanei în cauzã i s-a
întocmit dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de contrabandã ºi trafic ilicit de
arme, iar pistolul cu gaze a fost reþinut în
vederea expertizãrii ºi continuãrii cercetãri-
lor”, ne-a declarat subinspector Ionuþ Gheo-
nea, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Zeci de poliþiºti de la Brigada
de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova,
Serviciul de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (SCCO) Me-
hedinþi, împreunã cu colegi de la
BCCO Ploieºti, Constanþa ºi
DCCO Bucureºti, sprijiniþi de
jandarmi de la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean (IJJ) Mehe-
dinþi ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã (GJMb) Craiova, „mas-
caþi” de la IPJ Mehedinþi ºi cu
suportul tehnic ºi informativ al
SRI, sub coordonarea procuro-
rilor DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, au „sunat trezirea”,
ieri-dimineaþã, la 28 de locuinþe
din cinci judeþe, aparþinând mem-
brilor unui grup infracþional or-
ganizat despre care existau date
cã ar fi prejudiciat bugetul statu-
lui cu o sumã impresionantã.

Oamenii legii au fãcut nouã
percheziþii în Strehaia, judeþul Me-
hedinþi, câte una în Ilfov, Giugiu
ºi Olt, nouã în Prahova ºi ºapte în
municipiul Bucureºti, în urma cã-

rora au ridicat mai mulþi saci cu
documente ºi zece autoturisme
de lux pe care se intenþioneazã
instituirea sechestrului asigurator.
Potrivit anchetatorilor, din cerce-
tãrile efectuate pânã în acest
moment s-a stabilit cã, în perioa-
da 2010-2012, suspecþii s-au con-
stituit într-un grup infracþional or-
ganizat care, prin intermediul mai
multor firme înfiinþate special pen-
tru a fi folosite în activitatea in-

fracþionalã, au efectuat achiziþii
intracomunitare de produse agro-
alimentare, mai exact zahãr ºi
ulei, din Ungaria ºi Bulgaria, pen-
tru care au întocmit documente
fictive vizând efectuarea unor
operaþiuni de import – export, pro-
dusele fiind, în final, valorificate
pe piaþa din România. Pentru
achiziþionarea acestor produse din
Ungaria ºi Bulgaria nu se perce-
pe TVA, iar odatã intraþi în pose-

sia mãrfurilor membrii grupãrii în-
tocmeau facturi fictive din care
sã rezulte cã le-ar fi cumpãrat, de
fapt, de la diferite societãþi din
România, le vindeau mai departe
în þarã, cu tot cu TVA, însã în loc
sã vireze la bugetul statului
aceastã taxã, ei ºi-au însuºit ba-
nii, prejudiciind astfel bugetul ge-
neral consolidat al statului cu pes-
te 3.000.000 euro. În plus, pentru
a se pierde urma sumelor obþinu-
te ilegal, suspecþii le-au folosit la
achiziþionarea unor autoturisme
de lux (pe care le-au ridicat an-
chetatorii în urma percheziþiilor)
ºi a altor bunuri.

 Peste 20 de persoane au fost
ridicate de oamenii legii, unii din-
tre suspecþi fiind sãltaþi chiar de
la malul mãrii, din Constanþa, unde

plecaserã în vacanþã, toþi fiind
duºi la sediul DIICOT – Biroul
Teritorial Mehedinþi, pentru audi-
eri ºi dispunerea mãsurilor nece-
sare. În cauzã se efectueazã cer-
cetãri sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, ade-
rarea sau sprijinirea sub orice for-
mã a unui astfel de grup, folosi-
rea de acte nelegale la autorita-
tea vamalã, folosire de acte falsi-
ficate la autoritatea vamalã, eva-
ziune fiscalã, înºelãciune, neres-
pectarea dispoziþiilor privind ope-
raþiile de import sau export ºi spã-
lare de bani. Oamenii legii conti-
nuã cercetãrile în vederea identi-
ficãrii ºi tragerii la rãspundere a
tuturor persoanelor implicate în
activitatea infracþionalã.

Poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã
doljeni au organizat, ieri, o acþiune de amploa-
re pentru destructurarea unui grup infracþio-
nal organizat specializat în infracþiuni econo-
mice ºi spãlare de bani. Au fost efectuate 28
de percheziþii domiciliare în cinci judeþe, în jur
de 20 de persoane fiind ridicate ºi conduse la

sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinþi
pentru audieri ºi dispunerea mãsurilor nece-
sare. În urma descinderilor au fost ridicate 10
autoturisme de lux ºi mai mulþi saci cu docu-
mente. Membrii grupãrii sunt suspectaþi cã,
în perioada 2010 – 2012, au prejudiciat buge-
tul statului cu peste 3 milioane de euro.

Descinderi la evazioniºti, în cinci judeþeDescinderi la evazioniºti, în cinci judeþeDescinderi la evazioniºti, în cinci judeþeDescinderi la evazioniºti, în cinci judeþeDescinderi la evazioniºti, în cinci judeþe
Au creat un prejudiciu de peste 3 milioane de euro



marţi, 10 iulie 2012 cuvântul libertăţii / 5politică

Eurodeputatul PDL Monica Ma-
covei s-a văzut acuzată la preşe-
dintele Parlamentului European,
Martin Schultz, de eurodeputaţii
social-democraţi şi liberali, pentru
„dezinformarea liderilor euro-
peni” prin furnizarea de informa-
ţii false despre situaţia din ţară.
Dacă admitem că riscantul joc
politic al Monicăi Macovei se cir-
cumscrie intereselor propriului
partid, de externalizare a unui con-
flict politic intern, în acelaşi timp
trebuie să luăm în c ons iderare
nuanţele, dozajul şi, bineînţeles,
verosimilitatea afirmaţiilor. „Iste-
ria” loviturii de stat a mers ca
unsă, dezinformarea aş ijderea.
Imaginea ţării a fost făcută ţăndări,
prin exagerări dincolo de orice li-

MIRCEA CANŢĂR
mită şi eurodeputatul Monica Ma-
covei şi-a dat toată silinţa în aceas-
tă privinţă, inducând îngrijorare în
toate cancelariile europene. Încât
Angela Merkel a afirmat că este
inacceptabil ceea ce s-a întâmplat,
amintindu-ne de promisiunea de a-
l marginaliza pe Francois Hollan-
de în cazul unei victorii la alegerile
prezidenţiale, cum nota „Der Spie-
gel”. Că eurodeputatul social-de-
mocrat Cătălin Ivan vorbeşte de
trimiterea de link-uri ale unor arti-
cole de presă denigratoare la adre-
sa României tuturor membrilor
Parlamentului European de către
Monica Macovei este doar expre-
sia unei îndârjiri fără măsură într-
o cauză sensibilă. O retrospectivă
succintă a activităţii sale de fost

ministru al Justiţiei, care nu va în-
târzia probabil, chiar dacă a făcut
obiectul unei moţiuni simple, una
dintre puţinele, dacă nu singura,
care a trecut, va evidenţia exact
dublul discurs al eurodeputatului
menţionat. Suntem în luna mai a
anului 2005 şi Monica Macovei,
în stilul paukerist de odinioară, de-
clară fără nici o inhibare: „Dacă
Guv ernul încalcă Constituţia,
foarte bine”. Deviaţionismul său
de la legalitatea europeană l-a
şocat teribil şi pe consilierul pre-
aderare în domeniul Justiţiei, ger-
manul Dieter Schlafen, care nu s-
a sfiit să afirme într-o epistolă că
„prin deviere de la situaţia actua-
lă, preşedintele României şi minis-
trul Justiţiei ar urma să aibă un

rol important în ceea ce priveşte
cariera judecătorilor şi chiar mai
mult, a procurorilor”. E drept, co-
misarul european pentru Justiţie era
italianul Franco Frattini, ex-avoca-
tul lui Silvio Berlusconi, şi priete-
nul de circ umstanţă al Monicăi
Macovei. Înghesuit în mai multe
dosare penale în 2008, Silvio Ber-
lusconi a răbufnit la un moment dat,
afirmând că „magistraţii sunt me-
tastaza democraţiei”. Pe atunci,
Cabinetul pe care îl păstorea pre-
gătea o imunizare la pachet cu pre-
şedintele statului şi şefii celor două
Camere legislative. Ajuns ministru
în Executiv, Franco Frattini, care
ne dădea lecţii de democraţie şi ne
dojenea aspru la abaterile de la ac-
quisul comunitar, s-a apucat să tru-

dească la sterilizarea sistemului ju-
diciar italian. Astăzi nu prea se mai
ştie mare lucru despre Franco Frat-
tini. Se ştie, în sc himb,  despre
Monica Macovei, care, ajunsă în
Mac edonia, în 2007, trimisă de
perfidul Albion, nu şi-a pierdut ve-
ghea transfrontalieră, oferind ur-
mătoarea explicaţie: „Plec, mă în-
torc, dar nu voi înceta să monito-
rizez şi să critic”. Când, într-o îm-
prejurare, a fost întrebată public
dacă poate să-şi compare „mapa
profesională” cu cea a Noricăi Ni-
colai, protejata înaltei porţi Bruxel-
les, a răspuns sec: „Pe mine m-a
votat Parlamentul”. Cel cu 322,
denumit şi... Parlamentul ruşinii,
de către colegii săi de partid şi sim-
patizanţii PDL.

Riscantul joc politic al Monicăi Macovei

Petre Petrescu
rămâne deputat

Deputatul PSD Petre Petrescu şi-a
înaintat, ieri, demisia din calitatea de
consilier judeţean. Acesta a ales să
rămână deputat. La depunerea jură-
mântului de consilier judeţean Petre
Petrescu anunţa că va aştepta până la
limite celor 75 de zile permise de lege
pentru a opta pentru o calitate sau
alta. Deputatul Colegiului 5 Filiaşi a
declarat că a decis să renunţe la
mandatul de consilier judeţean pentru
că i-au cerut cei din conducerea de la
centru a partidului. “Astăzi (n.r. – ieri)
urmează să-mi înaintez demisia de la
Consiliul Judeţean Dolj. Mi s-a cerut
de la Bucureşti să rămân în Camera
Deputaţilor, pentru că avem foarte
mulţi colegi aleşi primari sau preşe-
dinţi de Consiliu Judeţean şi s-a
considerat că e mai importantă prezen-
ţa şi activitatea mea în Parlament
decât la Consiliul Judeţean Dolj, iar
eu, ca om de partid, am acceptat”, a
declarat Petre Petrescu. Acesta a fost
ales consilier judeţean de pe locul al
şaselea pe lista USL. Următorul pe
listă este pesedistul Florea Găină.

MARIN TURCITU

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea:

„Am auzit cu toţii în ultimele zile lideri
politici vorbind despre desfiinţarea
statului de drept. Preşedintele princ ipalu-
lui partid de opoziţie, PDL, a mers până
la a spune că în România are loc  o
lovitură de s tat.  Sunt declaraţii
foarte grave,  dec laraţii iresponsabi-
le care fac foarte mult rău Româ-
niei. De aceea, vreau să spun foarte
clar, încă de la început – România
are un guvern solid,  un guvern cu
oameni capabili să îşi fac ă treaba,
susţinut de o largă majoritate
parlamentară, decis  să acţioneze în
interesul românilor.  Parlamentul,
Justiţia ş i toate celelalte instituţii
fundamentale ale statului român îşi
desfăşoară şi ele netulburate
ac tivitatea de zi cu zi. Indiferent de
rezultatul votului la referendum,
România este şi va rămâne şi de-
ac um înainte un s tat de drept,
democratic ş i european”, a declarat
preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea.
„Parlamentul a dat poporului
posibilitatea să spună dacă
Preşedintele a greşit sau nu”

Social-democratul nu vede ceva
mai democratic decât votul oameni-
lor, iar Parlamentul României nu a
făcut altc eva dec ât să le ofere
ac estora această posibilitate: „Ce în-
seamnă suspendarea? Înseamnă că
Parlamentul a dat poporului pos ibilitatea
să spună dacă Preşedintele a greş it sau
nu. Parlamentul nu poate să demită
preşedintele după bunul său plac.  Acest
drept,  ac eastă obligaţie revine exclus iv
poporului român, cel care i-a dat prin

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, este de
părere că „vineri Parlamentul României a votat în majo-
ritate pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu
şi, ca urmare, românii îşi vor putea exercita dreptul de

vot mandatul de preşedinte. Există ceva
mai democratic decât votul oamenilor?
În ultimii trei ani şi jumătate, Traian
Băsesc u a condus  în mod abuziv o
guvernare coruptă şi inc ompetentă. El

es te c el care a hotărât şi a anunţat
tăierea salariilor ş i a pensiilor. El es te c el
care a hotărât concedierea a zeci ş i sute
de mii de oameni din sec torul public. El
es te c el care a hotărât şi a anunţat
închiderea a sute de spitale în toată ţara.
Toate legile importante,  precum Legea
Educaţiei şi Legea Sănătăţii, au fost

elaborate de niş te c omisii prezidenţiale la
Cotroc eni.  Guvernul nu a făc ut altceva
decât să îşi pună semnătura şi să îşi
asume răspunderea în Parlament.
Băsesc u a încălcat Constituţia, le-a făc ut

rău oamenilor  şi ac um trebuie să
plătească pentru asta!”.
„Pe 29 iulie trebuie să votăm
pentru demiterea lui Traian Băsescu”

Valeriu Zgonea spune că ac ţiunea de
suspendare a preşedintelui Traian
Băsescu este sus ţinută de români şi
ac es t luc ru s -a văzut la alegerile locale
din 10 iunie a.c .: „Alegerile de luna
trec ută au arătat că schimbarea care a
început odată cu votul de înves titură
dat Guvernului Ponta este sus ţinută de
poporul român. Oamenii au văzut că
se poate guverna şi altfel decât au
făcut-o Traian Băsesc u şi PDL în
ultimii trei ani. Guvernul Ponta reîn-
tregeşte salariile pe c are Băsesc u şi
PDL le-au amputat.  Guvernul Ponta le
dă înapoi pens ionarilor  banii pe care
Băsesc u ş i PDL i-au impozitat în mod
ilegal.  Acestea sunt luc rurile care
contează cu adevărat pentru oameni.
Iar ei vor ca ac eastă guvernare să îşi
facă treabă până la capăt. Ei vor ca
ac eastă guvernare să continue.  Dar
ac eastă guvernare nu poate c ontinua
cu Traian Băsesc u la Cotroc eni.
Coabitarea c u Traian Băsescu es te

nocivă atât pentru Guvern şi Parlament,
cât şi pentru poporul român. Dacă
vrem să avem şansa unei sc himbări
reale,  atunci pe 29 iulie trebuie să
votăm pentru demiterea lui Traian
Băsescu. Decizia e a voastră”.

MARIN TURCITU

vot şi vor hotărî, pe 29 iulie, dacă Băsescu a greşit sau nu”.
Deşi subiectul a fost discutat pe toate părţile şi de toate
taberele, social-democratul a dorit să clarifice câteva as-
pect mult discutate de opoziţie în ultimele zile.

„Suspendarea lui Traian Băsescu:
democratică, legitimă şi corectă”
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Blocul Naþional Sindical a or-
ganizat, ieri, o dezbatere pe tema
legislaþiei muncii la care au par-
ticipat reprezentanþi ai sindica-
telor din mai multe ramuri. Prin-
cipalul subiect a fost proiectul
de lege privind modificarea ac-
tualului Cod al Muncii, o iniþia-
tivã legislativã echilibratã din
punctul de vedere al drepturilor
ºi obligaþiilor ce revin angajato-
rilor, respectiv angajaþilor, ºi, nu
mai puþin important, o iniþiativã
legislativã ce nu încalcã directi-

Dezbatere organizatã de sindicaliºtii BNS la Craiova:

Preºedintele Blocului Naþional
Sindical (BNS), Dumitru Costin, ºi
prof. dr. Alexandru Athanasiu,
membru în Comitetul European de
Drepturi Sociale din cadrul Consi-
liului Europei, au fost prezenþi, ieri,

la Craiova pentru a promova una
dintre cele mai importante iniþiati-
ve legislative elaborate în ultimul
timp de o organizaþie sindicalã.
Este vorba de proiectul privind mo-
dificarea actualului Cod al Muncii.

ve europene sau prevederi ale
Cartei Sociale Europene, aºa
cum se întâmplã acum.

Studiu pe piaþa
muncii

În cadrul reuniunii a fost pre-
zentat ºi studiul „Piaþa muncii,
între eficienþa economicã ºi
echitate socialã”, rezultatul a
ºase luni de analizã detaliatã ºi
comparatã, plasatã în context
naþional, european ºi internaþio-

nal. Documentul  reprezintã una
dintre cele mai complete ºi ob-
iective cercetãri fãcute în Ro-
mânia în domeniul dreptului
muncii. Studiul a fost elaborat
în cadrul proiectului „Biroul
pentru observarea pieþei muncii
ºi a calitãþii locurilor de mun-
cã”, implementat de BNS, cofi-
nanþat din Fondul Social Euro-
pean prin Pro-
gramul Operaþi-
onal Sectorial
Dezvoltarea Re-
surselor Umane
2007-2013.

 Dezbaterea a
fost  moderatã
de preºedintele
BNS, Dumitru
Costin, iar re-
zultatele studiu-
lui ºi propuneri-
le de modifica-
re a Codului
Muncii au fost prezentate de Ale-
xandru Athanasiu, fost ministru
al Muncii. „Aceastã reuniune de
la Craiova face parte dintr-o sui-
tã de evenimente regionale. Sun-
tem gata cu proiectul de modi-

ficare a Codului Muncii. L-am
lansat în urmã cu aproape trei
luni la Bucureºti, dupã care am
organizat o serie de dezbateri la
nivel regional. Este o iniþiativã pe
care dorim sã o finalizãm printr-
un demers civic. Vom publica
aceastã iniþiativã civicã în Mo-
nitorul Oficial ºi vom lansa în

cursul acestei luni o campanie
publicã de susþinere a acestui
proiect de lege prin strângerea,
sperãm noi, a cât mai multe sem-
nãturi”, a declarat Dumitru Cos-
tin, preºedintele Blocului Naþio-
nal Sindical.

„Sã mai decidem
ºi noi pentru noi”

Autorii acestui studiu, inclu-
siv ai propunerii legislative, sunt
prof. dr. Alexandru Athanasiu,
expert în materie de drept al

muncii ºi membru în Comitetul
European de Drepturi Sociale din
cadrul Consiliul Europei, ºi Oana
Cazan.

Documentul a fost fãcut pu-
blic în data de 30 martie a.c.,
în cadrul unei dezbateri la care
au participat circa 100 de per-
soane, inclusiv deputaþi ºi se-

natori, repre-
zentanþ i  a i
Executivului,
ai puterii ju-
d e c ã t o r e º t i ,
dar ºi repre-
zentanþ i  a i
pa r t ene r i lo r
sociali – sin-
dicate, patro-
nate ,  repre-
zentanþi ai so-
cietãþii civile.
„A fost o pe-

rioadã în care România a fost
anesteziatã, a fost manipulatã cu
multe minciuni. A venit vremea
sã ne vertebrãm. Nu ca fiinþe
individuale, ci ca ºi cetãþeni. Sã
ne ºtim drepturile ºi sã ne asu-
mãm responsabilitãþile. Aceas-
tã iniþiativã vine ca metodolo-
gie în acest spirit. Adicã sã mai
decidem ºi noi pentru noi. Noi
credem cã acest proiect va fi o
reuºitã”, a precizat prof. dr. Ale-
xandru Athanasiu.

RADU ILICEANU

Cinci dintre schimbãrile preconizate de proiectul
de modificare a Codului Muncii

• Instituirea pentru angajator a obligaþiei de a informa salariatul asupra
modalitãþilor de verificare a aptitudinilor profesionale ºi personale, precum
ºi asupra obiectivelor de performanþã individualã

• Instituirea, în sarcina angajatorului, a obligaþiei de a comunica în scris
salariatului propunerile  de modificare a contractului individual de muncã

• Reglementarea clauzei de obiectiv de performanþã
• Stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probã în cazul munci-

torilor necalificaþi
• Mãrirea perioadei maxime pentru care se pot încheia contractele pe

duratã determinatã, de la 3 ani la 5 ani.

O echipã de medici de la In-
stitutul Clinic Fundeni din Bucu-
reºti s-a deplasat la Craiova, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, pen-
tru a efectua o operaþie de prele-
vare de organe. Donatorul este
un copil în vârstã de 12 ani, aflat
în moarte cerebralã dupã ce a
fost lovit de o maºinã. Acciden-
tul rutier s-a produs joia trecutã
în localitatea Poiana Mare. Copi-
lul a ajuns în stare foarte gravã
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova, medicii preci-
zând, încã din acel moment, cã
sunt rezervaþi în privinþa ºanse-
lor de supravieþuire ale pacientu-
lui, acesta fiind internat în Clini-
ca de Terapie Intensivã, în comã
de gradul III.
A patra acþiune de prelevare
de organe din acest an

În cele din urmã, familia copi-
lului ºi-a dat acceptul pentru pre-

Prelevare de organe la Spitalul Judeþean din Craiova

Pãrinþii unui copil în vârstã de 12 ani,
aflat în moarte cerebralã, au fost de
acord sã dea o ºansã la viaþã unor pa-
cienþi care aveau nevoie urgentã de
transplant. Prelevarea de organe a avut

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Preºedintele a zis cã, dacã n-o sã
mai fie preºedinte, se întoarce cã-
pitan pe vas.
- Care vas, Popescule, uiþi cã au
vândut flota?

Suntem, din nou, pe harta
judeþelor aflate sub cod
portocaliu de caniculã. ªi
astãzi cãldura este intensã ºi
persistã pe tot cuprinsul
judeþului, iar disconfortul
termic este deosebit de
accentuat, cu un indice de
temperaturã-umezealã care
se situeazã peste pragul
critic de 80 de unitãþi.
Temperaturile maxime pot
atinge, izolat, 39 de grade.
Conform avertizãrii ANM
transmisã ieri, instabilitatea
atmosfericã se va accentua
treptat, astfel încât, îndeo-
sebi în cursul acestei zile ºi
al nopþii de marþi spre
miercuri, vor fi descãrcãri
electrice, intensificãri de
vânt ce vor lua ºi aspect de
vijelie, averse ce pot depãºi
pe arii restrânse 20...25 l/mp
ºi izolat cãderi de grindinã.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Doljul, încins la maximum

levarea de organe, un gest care
va salva trei vieþi. Astfel, echipa
de specialiºti formatã din patru
medici ºi trei de la Institutul Fun-
deni a prelevat rinichii ºi ficatul,
în timp ce corneea a fost preleva-
tã de oftalmologi de la Spitalul
Judeþean din Craiova, urmând sã
ajungã la Spitalul Militar Central.
Organele au fost
transportate cu
ambulanþa la Bu-
cureºti. „La Spi-
talul Judeþean din
Craiova a avut loc
cea de-a patra ac-
þiune de prelevare
de organe din
acest an. Pãrinþii
unui copil în vâr-
stã de 12 ani, aflat
în moarte cere-
bralã, au gãsit pu-
terea sã-ºi dea
acordul pentru

prelevarea de organe, iar gestul lor
va salva vieþi. Tocmai de aceea,
întreg personalul medical este pro-
fund recunoscãtor”, a declarat dr.
Anca Maloº, medic primar ATI ºi
coordonator de transplant în ca-
drul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova.

RADU ILICEANU

loc la Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Craiova, fiind efectuatã de specialiºti de
la Institutul Clinic Fundeni, dar ºi me-
dici din cadrul celei mai mari unitãþi
sanitare din Oltenia.
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OUAI Dăbuleni:
Un conflict necurmat

În ziua de 22 ianuarie a.c., la
Casa de Cultură a oraşului Dă-
buleni,  în cadrul unei adunări po-
pulare, c are suc ceda altora, de
ac eeaş i factură, cetăţenii locali-
tăţii şi-au exprimat indignarea faţă
de conduc erea OUAI Dăbuleni,
care nu s-a implicat în c onser-
varea şi adminis trarea bunurilor
încredinţate, f iind distrusă “în-
treaga infrastructură”, după cum
se menţionează într-o plângere
înaintată Parchetului de pe lângă
Judecătoria Craiova. Nemulţumi-
rea cetăţenilor era cu atât mai
mare c u c ât OUAI Dăbuleni be-
neficiase de sume mari, sub titlu
de subvenţii,  de la Guvernul Ro-
mâniei. Războiul a început prin

Pagină realizată de ANA-MARIA GEBĂILĂ

Caniculă prelungită: Pe canalele de irigaţii
curg justificări, notificări

şi plângeri penale

2008 ş i de atunc i este nec urmat.
La Dăbuleni, sistemul de ir igaţii
es te decis iv în obţinerea oricărei
recolte,  însă conducerea OUAI “a
fost interesată doar de înc asarea
indemnizaţiilor”.  Scandalul are şi
inflexiuni politic e, f iindcă la con-
ducerea Filialei Judeţene de Îm-
bunătăţir i Funciare Dolj se află
Veta Păsculescu,  numită în func-
ţie de PDL, în 2010, iar la OUAI
Dăbuleni se află soţul acesteia,
Ciprian Păsculesc u.

La această oră staţiile,  stăvila-
rele, canalele, pompele sunt dis-
truse în totalitate,  motiv pentru
care c ei din Dăbuleni şi-au forat
fântâni din c are sc ot apa cu mo-
topompele pentru a-şi iriga cul-
turile de lubeniţe şi pepeni galbeni.
“La Dăbuleni se irigă, dar puţin,
nu la capacitate maximă. ANIF

Dolj nu poate să pompeze apă
pentru ir igaţii dec ât la c omanda
OUAI-urilor, care trebuie să plă-
tească apa comandată. Dar cei de
la OUAI-uri spun că nu mai au
solicitări, pentru că oamenii pre-
feră să irige prin picurare”, de-
clară şeful ANIF.
Milioane de dolari
de la Banca Mondială

Partea c omplicată a lucrurilor
este că pentru reabilitarea sistemu-
lui de irigaţii Sado-
va-Corabia s -au
primit de la Banca
Mondială circa 22
de milioane de do-
lari.  S-au primit
subvenţii pentru în-
treţinere şi pază. S-
a alocat suma de
100 de miliarde de
lei pentru consoli-
darea digului afec-
tat la inundaţiile din
2006. S-au alocat
sume pentru con-
strucţia drumului
paralel c u c analul
de irigaţii, de la L1
la L2. “La amena-
jarea Sadova-Cora-
bia, deşi s-au făcut
investiţii prin Banca Mondială, sis-
temul este depăşit, fiind realizat în
anii ‘60”, recunoaşte Veta Păscu-
lescu, directorul Filialei Judeţene de
Îmbunătăţiri Funciare Dolj
“Părţile” şi… partea lor de vină

Adunările populare, cum spu-
neam, s-au tot ţinut la Dăbuleni,
însă nimic nu s -a schimbat.  În

plus, toate controalele efectuate de-
a lungul anilor de Camera de Con-
turi Dolj au scos la iveală nenumă-
rate nereguli şi, mai ales, o proastă
gestiune a banului public. În mo-
mentul de faţă, la Filiale de Îmbu-
nătăţiri Funciare Dolj actualul di-
rector ştie că nu mai are “viaţă lun-
gă”, aşteptând de la o zi la alta să
fie schimbat din funcţie. Dar pro-
blema nu este aceasta, ci cu totul
alta, în soluţionarea căreia este ne-
voie de aportul unor specialişti de
adevărată ţinută şi cu recunoscută
competenţă. Ca în luna lui Cuptor
sistemele de irigaţii să nu pompeze
apă peste pământul încins ca o pli-
tă este o dovadă de nesăbuinţă. În
rest, fiecare “parte” are propriile

Veta Păsculescu

De m ai multe zile,  în judeţul Dolj se resimt
efectele secetei, din cauza caniculei prelungite,
şi nădejdile înfiripate ale producătorilor agri-
coli încep să se destrame. Singura lor “arm ă la
picior” – sistemele de irigaţii – este abandonată
şi la Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj, cum
se numeşte conform  OUG nr. 82/2011 privind
unele măsuri de organizare a activităţii de îm-
bunătăţiri funciare şi HG nr. 1223/2011 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Administraţiei Naţionale de Îm-
bunătăţiri Funciare. Directorul Veta Păscules-

cu opinează că din cele 137.680 ha ame-
najate pentru irigat se pompează apă
doar pe aproxim ativ 2.500-3.000 ha,
pentru care există încheiate contracte
la nivelul OUAI-urilor, în special la cele
din Dăbuleni şi Călăraşi. Din teritoriu,
informaţiile contravin inclusiv aceste
evaluări statistice.  Există neînţelegeri
frapante între conducerea ANIF Dolj şi
conducerile OUAI-urilor din judeţ, atât
pe seama tarifelor percepute la metrul
cub de apă, cât şi pe seama defecţiuni-
lor neremediate la canalele de irigaţii
care aparţin în continuare statului.

“Trebuie să se înţeleagă: staţiile aparţinând Fi-
lialei de Îm bunătăţiri Funciare Dolj sunt func-
ţionale. Cele ale OUAI-urilor au probleme,  mai
ales de când nu se mai acordă subvenţii de la
stat şi nu îşi mai permit să plătească paza şi să
facă lucrări de întreţinere”, opinează şefa de la
Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj. Pe acest
fond de lucruri, singura realitate de netăgăduit
este că apa binefăcătoare nu ajunge la rădăcina
plantelor, pentru a potoli setea pământului. Ori-
cum am întoarce discuţia, ajungem  în acelaşi
punct: nu se irigă.

justificări.
“Dacă până la 1 ianuarie 2010,

pentru 250 mc de apă pentru iri-
gat, c are ajungeau pentru circa
cinci ore de udare, OUAI-urile plă-
teau aproximativ 50 de lei, fiindcă
90% din tariful de livrare a apei re-
prezintă energia electrică, iar asta
era subvenţionată de s tat, acum
OUAI-urile, dacă ar funcţiona, ar
plăti pentru aceleaşi cantităţi circa
250 de lei. E normal că nu le mai
convine, dar nu e normal să pună
pe seama noastră neajunsurile”,
spune Veta Păsculescu.

În prezent, pe lângă tariful de li-
vrare a apei, beneficiarii plătesc şi un
tarif anual pentru punerea în funcţi-
une a staţiilor de pompare, dar şi pen-

tru lucrările de repara-
ţii. Anul acesta, pompa-
rea apei se face numai
noaptea, spune condu-
cerea Filialei de Îmbu-
nătăţiri Funciare, pentru
că preţul energiei elec-
trice este mai mic noap-
te. Implicit, cel de livra-
re a apei.

Realitatea din te-
ren,  vizibilă dinco-
lo de raportările Fi-
lialei Judeţeane de
Îmbunătăţiri Fun-
ciare Dolj c ătre
ANIF Bucure şti,
este mai mult decât
îngrijorătoare.  Se

vede cu ochiul liber dezastrul, iar cifrele nu fac altceva decât să
întregească tabloul dezolant. În 2008,  în Dolj se irigau 35.000
ha de terenuri agricole. În 2009, aproape dublu – 75.000 ha.
Odată cu eliminarea subvenţiilor în sectorul irigaţiilor, printr-o
decizie a Uniunii Europene, suprafaţa udată s-a redus drastic:
2010 – 7.500 ha; 2011 – 9.300 ha.  În 2012, până la 9 iulie,
suprafaţa contractată pentru irigat era de doar 2.518 ha. Până
la sfârşitul perioadei în care se impun irigaţii cel mult suprafaţa
se va dubla, susţin reprezentanţi din cadrul Îmbunătăţirilor Fun-
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160 de copii din Dolj suferã
de tulburãri din spectrul autist

Autismul este o tulburare de
dezvoltare care înregistreazã o
creºtere alarmantã la nivel in-
ternaþional. În toatã lumea este
estimat la ora actualã cã existã
un copil cu tulburare de spectru
autist la 150 de copii. De apro-
ximativ ºapte ani, în România
copiii cu autism pot beneficia de
programe eficiente de terapie

care duc la recuperarea ºi inte-
grarea lor la grãdiniþã ºi ºcoalã
ºi, ulterior, în societate.

Potrivit datelor pe care le au
reprezentanþii Asociaþiei “Peo-
ples in Difficulty”, în Dolj sunt
la ora actualã în jur de 160 de
copii identificaþi cu afecþiuni din
spectrul autismului, astfel cã
proiectul educaþional “Centrul
de zi pentru copiii cu au-
tism” este þinta pe care aso-
ciaþia ºi-a propus-o încã din
anul 2011, organizând, în acest
sens ºi o serie de conferinþe în
cadrul cãrora s-a vorbit despre
copiii cu autism, dar ºi despre
nevoile acestora ºi suportul de
care trebuie sã beneficieze atât
ei, cât ºi pãrinþii. Centrul va
avea ca destinaþie principalã
recuperarea copiilor cu autism
din judeþul Dolj, recuperare
care se va realiza cu ajutorul
terapiei ABA, terapie cu ran-
dament maxim în ceea ce pri-
veºte readucerea acestora în
mediul educaþional normal.

“Este destul de greu sã reali-
zãm acest proiect, dar nu renun-
þãm. Acest centru va fi dotat

dupã standardele europene, ur-
mând ca fiecare salã de terapie
sã fie destinatã exclusiv tera-
peutului ºi beneficiarului direct
– autistul –, deoarece terapia
dupã care vom lucra – ABA –
este o terapie în care copilul are
nevoie de doi specialiºti care sã-
ºi canalizeze toatã atenþia asu-
pra recuperãrii lui. De aseme-
nea, suntem deschiºi sã punem
la dispoziþia tuturor celor inte-
resaþi sã afle mai multe despre

problema autismului în România,
documente care pot ajuta la în-
þelegerea acestei probleme.
Putem furniza informaþii cu pri-
vire la modul de recuperare, te-
rapie ºi diagnostic al copiilor ºi
tinerilor cu autism”, a explicat
Andreea Beia Zamºa, preºe-
dintele Asociaþiei “Peoples în
Difficulty”.

Terapia ABA se ocupã de
recuperarea ºi integrarea copi-
lului autist în societatea existen-
tã. Terapia implicã tehnici indi-
viduale de lucru cu autistul, adi-
cã terapeutul nu poate lucra cu
doi indivizi, ci cu unul singur. Te-
rapia s-a dovedit a fi eficientã
având chiar câteva cazuri de re-
cuperare parþialã ºi totalã în ju-
deþul Dolj, cazuri fericite, care
au avut posibilitãþi materiale

pentru a suporta cheltuielile pe
care le implicã terapia.

Tot mai multe persoane
în vârstã suferã

de demenþã Alzheimer
Un alt proiect pe care Aso-

ciaþia “Peoples in Difficulty”
vrea sã îl ducã la bun sfârºit în
acest an este “Centrul Me-
moriei”  – un centru de zi
adresat persoanelor care sufe-
rã de Alzheimer. “Dupã cum se
ºtie, în România existã în mo-
mentul actual un numãr impre-
sionant de indivizi care figurea-
zã în evidenþã Neuro-Psihiatriei
diagnosticaþi cu aceastã grea
boalã. Pentru aceºtia dorim în-
fiinþarea unui Centru al Memo-
riei, un centru de permanenþã
care sã vinã în sprijinul lor ºi al
familiilor. Pentru început, uni-
tatea ar putea furniza servicii
unui numãr de 50 de benefi-
ciari. Centrul de Memorie –
aºa cum este denumirea gene-
ricã a proiectului – va funcþio-
na în cadrul asociaþiei noastre
ºi vom beneficia de sprijinul
profesorului universitar George
Bãdescu, ºef al secþiei spitalu-
lui de Psihiatrie din municipiul
Craiova”, a declarat preºedin-
tele “Peoples in Difficuly”.

Centrul Memoriei se defi-
neºte ca o interfaþã între siste-
mul clasic de asistenþã medicalã
ºi serviciile comunitare de în-
grijire, pe lângã activitãþile pro-
priu-zise de diagnosticare, în
cadrul Centrului se desfãºoarã
diverse programe: grupuri de
suport pentru familiile persoa-
nelor cu dementã, cursuri de in-
struire pentru îngrijitori, linie te-
lefonicã pentru consiliere, pro-
grame desfãºurate de membrii
Societãþii Române Alzheimer.
“Este, dupã cum se poate ob-
serva, un proiect de viitor, care
poate salva vieþi ºi care poate
sã facã cinste localitãþii noas-

tre”,  a  mai spus Andreea
Beia Zamºa.

Sprijin pentru persoanele
cu sindrom Down

Având în vedere faptul cã
persoanele care suferã de sin-
drom Down nu se pot integra
cu uºurinþã în societate, Aso-
ciaþia “Peoples in Difficulty” ºi-
a propus crearea unor atelie-
re protejate care sã se adre-
seze adolescenþilor ºi adulþilor
cu sindrom Down din Craiova,
dar ºi din judeþul Dolj. Potrivit
specialiºtilor, sindromul Down
este o afecþiune permanentã. O
persoanã se naºte cu anumite
trãsãturi fizice distincte – de
exemplu facies aplatizat, gât
scurt ºi un grad de întârziere
mintalã (retard psihic). Însã
este bine de ºtiut cã, deºi sin-
dromul Down este permanent,
majoritatea pacienþilor pot duce
o viaþã normalã, activã. Bene-
ficiind de îngrijirea adecvatã ºi
ajutorul de care au nevoie, co-
piii cu sindrom Down pot avea
o creºtere ºi o dezvoltare spec-
taculoase.

“Crearea unor ateliere pro-
tejate pentru persoanele ado-
lescente ºi adulte cu sindrom
Down pot ajuta la integrarea
acestora în societatea româ-
neascã. Prin intermediul aces-
tui atelier protejat ne dorim ca
aceºti indivizi sã poatã sã-ºi
gãseascã un loc de muncã ºi sã
fie acceptaþi de societate indi-
ferent de gradul de dificultate
în care se aflã. În aceastã lo-
caþie se vor desfãºura diverse
activitãþi ocupaþionale care vor
viza în primul rând activitãþi de
confecþionare a articolelor de
artizanat, picturã, modelare, dar
ºi activitãþi de prelucrare a
materialelor textile ºi din lemn.
Un astfel de exerciþiu manual
poate ajuta un individ cu o ast-
fel de afecþiune sã îºi ocupe tim-
pul într-un mod util, dar ºi sã-l
determine pe acesta sã devinã
util în societate. De asemenea,
se pot desfãºura aici activitãþi
sportive ºi, de ce nu, chiar com-
petiþii între acest atelier prote-
jat ºi altele din þarã, care nu fac
altceva decât sã antreneze din
punct de vedere fizic ºi psihic

aceºti indivizi. Cu toate ma-
terialele realizate vom orga-
niza diverse evenimente prin
care, prin scoaterea lor la
licitaþie, sã obþinem bani pe
care atelierul sã-i foloseas-
cã în scopul unei mai bune
dotãri, eficientizând astfel
procesul educaþional ºi ocu-
paþional”, a precizat An-
dreea Beia Zamºa, preºe-
dintele Asociaþiei “Peoples
in Difficulty”. De procesul
educaþional se vor ocupa
specialiºti din domeniul psi-
hologic, dar ºi cadre didac-
tice care au dorit sã ajute
voluntar aceºti bolnavi. Ac-
tivitatea educaþionalã se va
desfãºura dupã norme me-
todologice existente, astfel
încât beneficiarii sã pri-
meascã informaþiile corec-
te dupã care sã lucreze.

Asociaþia “Peoples in Difficulty”,
înfiinþatã în Craiova la sfârºitul anu-
lui 2010, este o organizaþie non-gu-
vernamentalã ce are drept scop prin-
cipal desfãºurarea unor activitãþi
care se adreseazã mai multor cate-
gorii de persoane aflate în dificulta-
te. Încã de la început, Asociaþia “Peo-
ples in Difficulty” s-a implicat în di-
verse acþiuni umanitare adresate in-
divizilor cu nevoi majore ºi nu numai,
urmãrind ca în viitor sã poatã reali-
za, cu sprijinul instituþiilor abilitate,

douã centre de zi - unul pentru copiii
cu tulburãri din spectrul autist, în
cadrul cãruia se va lucra pe baza unei
terapii eficiente, aºa cum este tera-
pia ABA, ºi încã unul în cadrul cãru-
ia persoanele care suferã de Alzhei-
mer sã poatã beneficia de servicii de
specialitate, astfel încât gradul de di-
ficultate al bolii sã fie diminuat. De
asemenea, Ateliere protejate pentru
persoanele cu sindrom Down este încã
unul din proiectele pe care Asociaþia
“Peoples in Difficulty” ºi le-a propus.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Asociaþia “Peoples in Difficulty” are ca scop principal desfãºura-
rea de activitãþi în beneficiul urmãtoarelor categorii de persoane, fãrã
discriminare: copii, persoane în vârstã, persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã, indivizi cu handicap, familii ºi indivizi cu posibilitãþi
reduse, bolnavi, refugiaþi, migranþi, deþinuþi ºi familiile acestora, pre-
cum ºi alte categorii de persoane aflate în dificultate: copii cu tulburare
din spectrul autist, copii cu sindrom Down, persoane cu Alzheimer.
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Potrivit ministrului, ar putea
fi închise unitãþile de învãþãmânt
care ºi anul trecut au avut re-
zultate slabe la examene. „Nu
excludem ideea închiderii unor
ºcoli care ºi anul trecut au avut
rezultate slabe la bacalaureat ºi
care nu au luat nicio mãsurã
pentru ameliorarea situaþiei.
Dar nu vom face nimic decât
dupã o analizã atentã. Stãm
blând ºi judecãm drept”, a de-
clarat ministrul Educaþiei, Eca-
terina Andronescu. Analiza tre-
buie sã fie una realistã, luând
în calcul foarte mulþi factori,
a precizat Andronescu.
În Dolj, la trei licee
au fost zero promovaþi

Închiderea instituþiilor de
învãþãmânt cu rezultate slabe
ar însemna desfiinþarea a cel
puþin zece unitãþi în Dolj. Po-
trivit datelor de la prima sesi-
une de bacalaureat, la trei li-

Rezultatele de la bac impun mãsuri speciale în educaþie

ªcolile cu procent mic de promovareªcolile cu procent mic de promovareªcolile cu procent mic de promovareªcolile cu procent mic de promovareªcolile cu procent mic de promovare
ar putea fi închisear putea fi închisear putea fi închisear putea fi închisear putea fi închise

Ministrul Educaþiei, Ecaterina An-
dronescu, a anunþat, ieri, cã va analiza
rezultatele la bacalaureat, dar ºi admi-
terea în licee, unde mii de copii intrã în

clasa a IX-a cu medii cuprinse între 3
ºi 4,99, apoi vor fi luate mãsurile ce se
impun, nefiind exclusã închiderea unor
ºcoli cu rezultate foarte slabe.

cee nici un candidat nu a reuºit
sã obþinã notã de promovare:
Grupul ªcolar Agricol Malu

Mare, Grupul ªcolar Cârcea ºi
Centrul ªcolar „Beethoven”
din Craiova. La alte  unitãþi de

învãþãmânt au promovat doar
doi- t re i ,  maximum patru
elevi. Pe aceastã listã se aflã
Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã – cu 103 înscriºi
ºi 3 elevi promovaþi, Grupul
ªcolar „George Bibescu” –
118 înscriºi ºi 4 elevi promo-
vaþi, Grupul ªcolar Transpor-
turi Auto din Craiova – cu
101 înscriºi ºi 2 elevi promo-
vaþi,  Liceul UCECOM „Spi-
ru Haret” – cu 4 promovaþi
din 126 de înscriºi,  Grupul
ªcolar Industrial Transpor-
turi Cãi Ferate Craiova – cu
324 de înscriºi ºi doar 7 elevi
care au promovat. În judeþ,
procent mic de promovare a
fost înregistrat la Grupul
ªcolar „ªtefan Anghel” Bãi-
leºti – din 98 de elevi au fost
declaraþi „reuºiþi” doar doi

elevi, ºi  Liceul Teoretic Amã-
rãºtii de Jos cu 6 promovaþi din
80 de înscriºi.
Notele sunt sub aºteptãrile
profesorilor

Ministrul Educaþiei, Ecateri-
na Andronescu, a mai declarat
cã rezultatele de la bacalaureat
– 43,04% procent de promovare
a sesiunii – sunt sub aºteptãrile
celor din sistemul de învãþã-
mânt, încurajându-i însã pe ele-
vii care nu au trecut examenul
sã renunþe la  vacanþã º i  sã
meargã la cursurile remediale.

Deºi sunt cele mai slabe re-
zultate din ultimele douã dece-
nii, Andronescu a refuzat sã le
califice, precizând cã are „pro-
prietatea cuvintelor” ºi cã se
gândeºte la elevi ºi pãrinþi.„Nu
sunt rezultate care sã mulþu-

meascã pe cineva din sistem,
dar nu vreau sã-i descurajãm pe
copii ºi pe pãrinþi”, a spus Eca-
terina Andronescu.
Subiectele din august
nu vor fi mai uºoare

Întrebatã dacã se vor modi-
fica subiectele pentru luna au-
gust, în sensul de a fi mai pu-
þin dificile, ministrul Educaþiei
a spus cã „nu ar fi corect sã
fie o altã abordare a subiecte-
lor”. „Nu ar fi corect faþã de
cei care au promovat acum”,
a susþinut Andronescu. Prin
urmare, elevii trebuie sã ia ca
etalon de pregãtire subiecte cu
nivel  mediu de dif icul ta te .
Schimbãri se anunþã doar pen-
tru anul viitor, în Senat fiind
pregãtitã o formulã de bacalau-
reat diferenþiat.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Cele mai multe contestaþii au fost înre-
gistrate la Matematicã – 604. La aceastã
disciplinã au „picat” ºi cei mai mulþi elevi,
peste 3.000. De altfel, ºi anul trecut aproa-
pe 4.000 de elevi din Dolj nu au promovat
examenul la Matematicã. Disciplina este
obligatorie la examen în cazul elevilor care
sunt înscriºi la specializãri de profil real ºi
tehnic. Liceenii de la specializãrile cu pro-
fil uman au ca variantã Istoria. ªi la aceastã
disciplinã s-au înregistrat în acest an 91
de contestaþii.

Adolescenta a prezentat craiovenilor, sâm-
bãtã, Festivalul Stelelor, care celebreazã în-
tâlnirea anualã a doi îndrãgostiþi care au fost
despãrþiþi de zeul Cerului. Momentul face
parte din tradiþia japonezã ºi a fost pregãtit
de elevã împreunã cu prietenii sãi. „Am cre-
at chiar ºi un club japonez, unde ne întâlnim
ºi discutãm despre cultura ºi tradiþia japone-
zã”, a spus Cristiana. Eleva nu îºi doreºte
doar sã înveþe foarte multe despre japonezi,
ci chiar sã trãiascã alãturi de ei.

În aceastã varã va face
prima vizitã în Japonia

 Cristiana Dimulescu se pregãteºte sã de-
vinã cercetãtor în Japonia. A învãþat ºi lim-
ba japonezã, atât în ceea ce priveºte scrie-
rea, cât ºi vorbirea. Ia lecþii de la profeso-
rul Andreea Ghiþã, care a fost plecatã în
Japonia pentru trei ani. Îºi doreºte sã-ºi per-
fecþioneze însã cunoºtinþele dobândite. În
aceastã varã, Cristiana va pãºi pentru pri-
ma datã pe pãmântul nipon. „Voi face o
excursie de douã sãptãmâni, plãtitã din bani
proprii, pentru a cunoaºte mai bine civili-
zaþia japonezã. Voi viza în special obiecti-
vele turistice din zona Tokyo – Kiotto. Cu
aceastã ocazie îmi voi pune la punct ºi cu-
noºtinþele de vocabular”, a precizat eleva.

Elevii îºi pun speranþele în reevaluare

În Dolj s-au înregistrat 1.570
de contestaþii la bacalaureat

Prima sesiune de bacalaureat s-a finalizat cu procent mic de pro-
movare. 57% din candidaþi au picat examenele la nivel de þarã. Cei

care s-au simþit nedreptãþiþi au avut ocazia, ieri, sã depunã contestaþii.
În Dolj, s-au înregistrat astfel 1.570 de cereri de reevaluare a lucrãrilor.

Alte 455 de cereri de reevaluare a lu-
crãrilor au fost înregistrate la proba scri-
sã de Limba ºi literatura românã. La ulti-
ma probã scrisã a acestei sesiuni, la ale-
gere din aria profilului, au fost înregistra-
te 420 de contestaþi, cele mai multe fiind
pentru Biologie.
Jumãtate din elevii respinºi
au depus contestaþii

Mai bine de jumãtate dintre elevii care
au depus contestaþii nu au reuºit sã
promoveze sesiunea. În Dolj, sunt
3.847 de elevi în aceastã situaþie.
Prin reevaluarea lucrãrilor, aceºtia
sperã sã treacã în rândul celor pro-
movaþi.

Potrivit metodologiei, se consi-
derã promovat la examenul de ba-
calaureat candidatul care a partici-
pat la toate probele de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digita-
le, a obþinut cel puþin nota 5 la fie-
care probã scrisã sau practicã ºi are
media generalã minimum 6. 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 genera-
lã 5,99, aceasta se rotunjeºte la 6,00.

Cristiana Dimulescu este elevã în
clasa a XI-a la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi încã de la începu-
tul anilor de liceu a fãcut o pasiune
pentru studiul culturii ºi civilizaþiei
nipone, pe care acum doreºte sã le
promoveze ºi în rândul craiovenilor
prin diverse manifestãri în are liber.

Îºi doreºte sã studieze
la o universitate japonezã

Dupã ce se va întoarce din vacanþã, ele-
va Cristiana Dimulescu îºi va continua ac-
tivitatea pentru a deveni studentã la una
din universitãþile japoneze. Eleva are re-
zultate deosebite la concursurile naþionale
ºi internaþionale de Biologie. Cea mai re-
centã reuºitã internaþionalã este medalia de
argint obþinutã la Olimpiada de ªtiinþe a
Uniunii Europene. „Vreau sã merg la fa-
cultate în Japonia. Îmi doresc sã urmez
acolo Facultatea de Biologie ºi apoi sã lu-
crez în neuro-cercetare. Vreau în Japonia
pentru cã îmi place foarte mult þara. Mã
atrage cultura lor ºi mi se pare ºi o provo-
care sã te adaptezi acolo, sã înveþi limba,
sã îþi faci prieteni”, a adãugat Cristiana
Dimulescu. 

În Dolj s-au înregistrat 1.570
de contestaþii la bacalaureat
În Dolj s-au înregistrat 1.570
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Semnat la 22 ianuarie 1963,
tratatul franco-german a fost
prefaþat de douã vizite impor-
tante: cea efectuatã în iulie
1962 în Franþa de cancelarul
Konrad Adenauer, al cãrei
punct culminant l-a constituit o
discuþie prelungitã, în Catedrala
din Reims, ºi, douã luni mai târ-
ziu, vizita generalului de Gaul-
le în Germania, marcatã de un
discurs în faþa tineretului ger-
man la Ludwigsburg. Concilie-
rea franco-germanã se apre-
ciazã, pe bunã dreptate, este

fãrã echivalent în lume. Ceea
ce este perfect. Dar mai rãmâ-
ne în prezent tratatul de la Élys-
ée? Sau este suficient un ca-
lendar obligatoriu de întâlniri la
nivel înalt, care asigurã o strân-
sã cooperare între cele douã
guverne ºi numeroase schim-
buri de delegaþii la nivel de ti-
neret, organizate de oficiul
franco-german creat în acest
scop. Ar trebui mers mai de-
parte, dar Angela Merkel ºi
François Hollande nu par con-
vinºi. Desigur, anunþul se va

face în ianuarie 2013, dar el va
fi esenþialmente simbolic. Într-
un moment de crizã euro, când
Europa se întreabã în privinþa
integrãrii sale politice, cuplul
franco-german nu are timp sã
fie mai ambiþios? Nu gândeºte
european? Ar fi o funestã eroa-
re. Dacã Franþa, cât ºi Germa-
nia, nu au vocaþie sã conducã
Europa, atunci cooperarea lor
trebuie sã serveascã ca model
pentru alte þãri. Existã ºi întreb-
’ãri incomode. De pildã, de ce,
dupã 50 de ani de la tratatul de
la Élysée, cooperarea militarã
dintre cele douã þãri rãmâne ezi-
tantã? De ce nu au nici o amba-
sadã comunã? De ce la ONU ºi
G20 ambele þãri sunt incapabile
sã vorbeascã pe o singurã
voce? De ce îºi fac concurenþã
în Magreb ºi Orientul Apropiat?
De ce nu au aceleaºi impozite
comune la societãþile comercia-
le? De ce problemele energeti-
ce sunt contradictorii? De ce în
sânul EADS naþionalitatea con-
ducãtorilor continuã sã primeze
competenþei lor? ªi lista aceas-
ta, deloc exhaustivã, rãmâne in-
teresantã doar pentru electora-
tul naþional al fiecãreia dintre
cele douã þãri. Din motive de-
mografice, Germania se pregã-

teºte pentru un mâine dificil.
Franþa nu este în mãsurã sã se
reformeze fãrã stimuli exteriori.
Dacã vor sã conteze în faþa
SUA ºi a þãrilor emergente, am-
bele þãri trebuie sã-ºi întãreas-
cã cooperarea în toate dome-
niile. O astfel de mutare ar crea
o dinamicã realã în Europa. Ce-
lebrând trecutul nu este sufi-
cient pentru a intra în istorie, e
nevoie de un nou tratat. „Prie-
tenia noastrã inspirã Europa.
Noi nu vrem sã dãm lecþii.
Vrem, pur ºi simplu, sã fim un
exemplu”, a spus François Hol-
lande. La rândul sãu, cancelarul
german a lãudat relaþia esenþialã
dintre Franþa ºi Germania, subli-
niind cã nu este exclusivã ºi ori-
cine se poate asocia. „Europa
continuã sã se confrunte cu o cri-
zã ºi avem nevoie de o uniune
economicã ºi monetarã, ceea ce
este o muncã herculianã, dar Eu-
ropa este capabilã. ªansa noas-
trã este sã fim uniþi”, a spus An-
gela Merkel. Care a concluzio-
nat: „Es lebe die Deutsche
Franzosiche Freundschaft”,
reprezentând ceea ce genera-
lul de Gaulle lansase în 1962, în
cursul unei vizite de stat în Ger-
mania: „Vive l’amitie franco-
allemande”.
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Cel puþin 42 de persoane au
murit din cauza caniculei care
a afectat zeci de state ameri-
cane, din zona central-vesticã
ºi pânã pe Coasta de Est,
unde solul este afectat puter-
nic de secetã, iar ºinele de
cale feratã s-au îndoit din
cauza cãldurii. Presa ameri-
canã scrie cã cei mai mulþi
dintre morþi sunt bãtrâni care
au rãmas blocaþi în case, fãrã
aer condiþionat, din cauza
penelor de electricitate,
relateazã BBC News Online.
La Chicago au fost înregistra-
te zece decese din cauza
cãldurii, iar alte zece persoa-
ne au murit în statele Virginia
ºi Maryland (est). De aseme-
nea, în Wisconsin, Ohio ºi

Cel puþin 42 de morþi
în urma caniculei în SUA

Preºedintele SUA, Barack
Obama, îl devanseazã uºor pe
rivalul sãu republican, Mitt
Romney, în statele-cheie, care
ar putea determina rezultatul
alegerilor prezidenþiale de la 6
noiembrie, potrivit unui nou
sondaj de opinie publicat du-
minicã. Ancheta USA Today/
Gallup îl plaseazã pe Obama
în frunte, cu 47% din intenþiile
de vot, în timp ce Romney este
creditat cu 45% de cãtre ale-
gãtorii din Colorado, Florida,
Iowa, Michigan, Nevada, New
Hampshire ,  New Mexico,
North Carolina, Ohio, Pennsyl-
vania, Virginia ºi Wisconsin.

Obama, cu douã procente
peste Romney, potrivit

unui sondaj de duminicã
Statele-pivot nu sunt, în gene-
ral, aliniate ferm sau în mod
previzibil cu democraþii sau re-
publicanii, iar prin aceasta ele
pot, în numeroase cazuri, sã
determine rezultatul naþional al
alegerilor. În restul þãrii, Ba-
rack Obama este creditat cu
48% din intenþiile de vot, în
timp ce adversarul sãu repu-
blican este creditat cu 44% din
voturi. Sondajul, în cadrul cã-
ruia au fost intervievaþi 2.404
alegãtori înscriºi pe liste, a fost
realizat în perioada 22-29 iu-
nie ºi are o marjã de eroare
de plus sau minus patru punc-
te procentuale.

Pennsylvania au murit câte
trei persoane, iar în Tennes-
see douã. O fetiþã în vârstã
de patru luni a murit dupã ce
a fost uitatã într-o maºinã
pentru „o lungã perioadã de
timp”, în faþa locuinþei din
Greenfield (Indiana). Mai
multe oraºe americane au
deschis centre cu aer condiþi-
onat pentru populaþie ºi au
prelungit programul cu publi-
cul la piscine. De asemenea,
unele comunitãþi oferã mese
locuitorilor care au rãmas
fãrã alimente, dupã ce li s-au
defectat frigiderele. Totodatã,
autoritãþile din Chicago au
anulat cursurile de varã în 21
de ºcoli care nu sunt dotate
cu aer condiþionat.

Noul prim-ministru conservator grec, Anto-
nis Samaras (foto), ºeful unui guvern de coali-
þie dreaptã-stângã, a obþinut, fãrã obstacole, în
noaptea de duminicã spre luni, votul de încre-
dere al Parlamentului pentru politica sa de re-
lansare economicã ºi privatizãri, informeazã AP
ºi AFP. Mai mult de jumãtate din cei 300 de
membri ai Parlamentului au votat în favoarea
declaraþiei de politicã generalã a lui Samaras,
cu accent pe privatizare ºi relansarea econo-
miei, un vot ce a intervenit cu doar câteva ore
înainte de reuniunea miniºtrilor de finanþe din
zona euro, la Bruxelles, unde Grecia rãmâne
încã pe agendã. Câºtigãtor al alegerilor legisla-
tive din 17 iunie, dar fãrã majoritate, Samaras,
preºedintele partidului Noua Democraþie, a for-
mat un guvern de coaliþie cu socialiºtii, PASOK,
ºi cu micul partid al stângii democrate, Dimar,
putând conta, astfel, pe un total de 179 de lo-

curi în Parlament. „Noi trebuie sã ne menþinem
în zona euro, potrivit verdictului poporului
grec”, a declarat primul-ministru la închiderea
dezbaterilor în Parlament asupra politicii sale
generale. Samaras s-a angajat sã
continue reformele menþionate în
al doilea plan de ajutorare a þãrii,
dictate de creditorii UE ºi FMI ºi
votate în februarie de Parlament,
dar rãmase în urmã din cauza ce-
lor trei luni de campanie electora-
lã. El mizeazã mai ales pe relansa-
rea vastului program de privati-
zare pentru a umple visteria goalã
a statului ºi a promis sã relaxeze
austeritatea impusã de creditorii
UE ºi FMI, dar care a aruncat þara
într-o gravã recesiune, menþionea-
zã AFP. Guvernul intenþioneazã sã

cearã creditorilor un termen suplimentar, pen-
tru ca „ajustarea bugetarã sã nu intervinã în cei
doi ani prevãzuþi”, ci dupã scadenþa de la sfâr-
ºitul anului 2014, convenitã în planul UE-FMI.

Guvernul grec a primit votul de încredere al Parlamentului

Preºedintele Germaniei
îi cere lui Merkel sã explice
mai bine criza

Preºedintele german, Joachim
Gauck, a îndemnat-o, duminicã,
pe cancelarul Angela Merkel, sã
depunã eforturi pentru a le
explica mai bine germanilor
salvarea euro ºi consecinþele
acesteia pentru ei. „Ea are acum
obligaþia sã descrie în mod foarte
detaliat ce înseamnã acest lucru
ºi ce înseamnã acest lucru ºi din
punct de vedere fiscal”, a decla-
rat ºeful statului într-un interviu
pentru postul public german ZDF,
difuzat duminicã seara. O
asemenea intervenþie din partea
unui ºef de stat german este rarã,
în cadrul unui dosar de actualita-
te. Potrivit lui Gauck, uneori
oficialii politici nu comunicã în
mod suficient: „Uneori este
obositor sã explici care este miza.
Iar alteori existã o lipsã de
energie în a spune deschis
populaþiei ceea ce se petrece în
mod real. În aceste cazuri pot sã
ajut eu”. ªeful statului ºi-a
exprimat, totodatã, respectul faþã
de Merkel ºi de munca ei. „Eu nu
aº fi capabil sã fac ceea ce face
ea ºi ceea ce realizeazã în
prezent”, a spus Gauck.

O femeie misterioasã
în preajma liderului
nord-coreean

Apariþia frecventã a unei femei
alãturi de noul lider nord-
coreean, Kim Jong-un, care ar
putea fi sora sau partenera sa, i-a
determinat pe unii experþi în
problemele acestei þãri, una
dintre cele mai închise societãþi
din lume, sã se întrebe despre
identitatea acestei femei. Televi-
ziunea nord-coreeanã a difuzat,
duminicã, imagini cu o femeie
alãturi de Kim Jong-un, în cursul
unei ceremonii de omagiere a lui
Kim Il-sung, bunicul actualului
lider ºi fondatorul Coreei de
Nord, mort în 1994. În vârstã de
20 sau 30 de ani, aceeaºi persoa-
nã, cu pãrul tuns scurt ºi purtând
o þinutã de culoare închisã, era
aºezatã alãturi de Kim Jong-un ºi
în cursul unui concert oferit de
orchestra naþionalã vineri. Unele
publicaþii sud-coreene presupun
cã este vorba despre sora lui Kim
Jong-un, Yo-jong, care ar fi
studiat împreunã cu el în Elveþia
în anii ’90. Altele scriu cã este
vorba despre partenera liderului
Coreei de Nord. Cotidianul sud-
coreean JoongAng Ilbo scrie cã
misterioasa femeie ar putea sã fie
Hyon Song-wol, o cântãreaþã
celebrã în Coreea de Nord, ºi cã
aceasta ar putea fi amanta lui
Kim Jong-un.

ªase soldaþi americani,
uciºi duminicã în Afganistan

ªase soldaþi americani ai
ISAF, forþa armatã a NATO în
Afganistan, au fost uciºi dumini-
cã în explozia unei bombe
artizanale în estul þãrii, potrivit
unor surse concordante. Cetãþe-
nia victimelor a fost confirmatã
pentru AFP de un responsabil
american sub acoperirea
anonimatului. Nici acest respon-
sabil ºi nici ISAF nu au precizat
condiþiile atentatului. Estul
Afganistanului constituie,
împreunã cu sudul þãrii, princi-
pala zona de conflict între
forþele proguvernamentale,
sprijinite de ISAF, ºi insurecþia
condusã de talibani.
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PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif  0,90 lei/km.
Telefon: 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 frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii 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
Craioviþa Nouã, super-
îmbunãtãþit, 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, stra-
dal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Rosie. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10.
Telefon: 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. Tele-
fon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decoman-
date, 4/ 4, mobilat, uti-
lat complet, 45.000 E.
Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 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, nego-
ciabil. 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, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Te-
lefon: 0749/049.646.
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 casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar
la strada Principalã, puþ
american, grãdinã, vie ro-
ditoare. Telefon: 0251/
522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comu-
na Dioºti, 3 camere ºi
dependinþe, curte 3000
mp, fântânã în curte,
apã curentã la stradã, la
100 m de DN 65 Craio-
va – Caracal. Preþ con-
venabil. 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 între case
zona Cernele, utilitãþi,
400 mp, ideal pentru
casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
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, deschi-
dere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
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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 toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. 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 intravilan,
zona ANL- Veterani –
410 mp. Telefon: 0770/
222.518.
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, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, negocia-
bil. 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 diago-
nala 81cm, reviste Cine-
ma. Telefon: 0351/
459.314.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Te-
lefon: 0731/169.543.
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
cimitirul Sineasca (2+1)
Telefon: 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, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã
pe lemne ºi cãrbuni, pu-
tinã salcâm nouã 50 ve-
dre. Telefon: 0749/
536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.

Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Tele-
fon: 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 hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer
prevãzutã cu pupitru
pentru ºcolar, chiuvetã,
putinã, cãldare aramã,
loc de veci nisipuri. Tele-
fon: 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 Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã
aur 200 Ron. Telefon:
0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.

Aragaz douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, poli-
zor (flex) D 125x 850 W,
cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate,
preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie
ºi ºifoniere. Telefon:
0747/110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet
în Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
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 mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 lo-
curi, cimitirul Sineasca.
Telefon: 0770/335.846.
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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

Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dorme-
zã cu saltea, covoare
(iutã, persane), piese
auto Dacia noi. Telefon:
0251/416.455.
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.
Telefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã
30 lei; burtierã fãrã pi-
cior 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. Tele-
fon: 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 bucãtã-
rie fontã 30 lei; uºã cu
toc 30 lei; fereastrã cu
toc, geam 30 lei, linoleu
pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.

Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, 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, trans-
formator sudurã industrial,
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 suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.

Vând 2 locuri de veci
Cimitirul 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, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 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.
Telefon: 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
cismãrie nr. 9 Singer,
pe rotund, 1000 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – 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
Podari, Vîrvor, Þuglui,
etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0748/195.954.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, ca-
nalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã.
Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. 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,
doresc cunoºtinþã doam-
nã vârstã apropiatã  pen-
tru prietenie-cãsãtorie.
Telefon: 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 han-
dicap, fãrã vicii, pentru
cãsãtorie. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu servi-
ciu caut doamnã  pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. 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
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, su-
naþi la telefon: 0724/
512.304.
CONDOLEANÞE
Colectivul Secþiei 5 Po-
liþie Craiova regretã de-
cesul fostului coleg co-
misar-ºef (r.) ROMEL
RADOI ºi este alãturi
de familia greu încerca-
tã în aceste momente.
Dumnezeu sã îl odih-
neascã în pace!
Echipa managerialã a
IPJ DOLJ anunþã trece-
rea în nefiinþã a celui
care a fost comisar-ºef
(r.) ROMEL RADOI ºi îi
aduce un ultim omagiu.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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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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Suspansul a durat puþin. La
8 zile de când Laurent Blanc a
anunþat cã nu-ºi va prelungi
contractul cu reprezentativa
Franþei, federaþia de la Paris i-
a gãsit înlocuitorul. Este vor-
ba de Didier Deschamps, fost
coleg cu Blanc în echipa “co-
coºilor” campioanã mondialã în
1998 ºi europeanã în 2000.

Fãrã angajament, dupã ce în
urmã cu o sãptãmânã rupsese
acordul cu Olympique Marseil-

Deschamps este noul selecþionerDeschamps este noul selecþionerDeschamps este noul selecþionerDeschamps este noul selecþionerDeschamps este noul selecþioner
al „Cocoºului galic”al „Cocoºului galic”al „Cocoºului galic”al „Cocoºului galic”al „Cocoºului galic”

le, tehnicianul în vârstã de 43
de ani a semnat un contract
valabil doi ani, cu misiunea cla-
rã de a-i califica pe “les bleus”
la CM din Brazilia 2014. Dacã
obiectivul va fi atins, înþelege-
rea lui cu FFF se va prelungi
automat cu încã doi ani, pânã
la CE 2016, gãzduit chiar de
Franþa.

Deschamps (104 selecþii ºi
4 goluri în tricoul albastru) va
debuta la cârma naþionalei þãrii

sale în data de 15 august, într-
un amical contra Uruguayului,
debutul oficial urmând sã se
producã pe 7 septembrie, îm-
potriva Finlandei.

În afarã de Marseille, alãturi
de care începând cu 2009 a
cucerit  6 trofee, un ti t lu,  3
Cupe ale Ligii (în serie) ºi douã
Supercupe ale Franþei, Des-
champs s-a mai aflat pe ban-
ca  l u i  AS  Monaco  (2001-
2005), bifând o finalã de Liga

Campionilor ºi o Cupã a Ligii
– ambele în 2003, ºi pe cea a
lui  Juventus  Torino (2006-
2007), formaþie pe care a pro-
movat-o în Serie A dupã ce

fusese deposedatã de titlu ºi
retrogradatã ca urmare a im-
plicãrii într-o serie de meciuri
aranjate (n.r. scandalul “Cal-
ciopoli”).

Atacantul divizionarei secun-
de franceze Sedan, Aydine Cor-
reia, un tânãr jucãtor aflat în aten-
þia mai multor formaþii, va sem-
na, conform L’Equipe, un con-

“Il Luce”, aproape de a transfera
un internaþional luxemburghez

tract cu ªahtior Doneþk, echipã
antrenatã de Mircea Lucescu.

Correia, 20 de ani, având pa-
ºapoarte luxemburghez ºi portu-
ghez ºi aflat la final de contract

cu Sedan,  a  fos t
dor i t  º i  de  Nice ,
_ccord_ive Hoffen-
heim, dar publicaþia
francezã a scris cã,
potr iv i t  surselor
sale,  jucãtorul va
merge, joi, în Ucrai-
na, pentru a parafa
un _ccord cu ªah-
tior Doneþk.  Ata-
cantul  face  par te
din naþionala Lu-
xemburgului.

Dupã ºase ani ºi jumãtate de
la experienþa Fiorentina, Lobonþ
viseazã sã fie iarãºi titular în Se-
rie A. Înlocuirea lui Luis Enri-
que cu Zdenek Zeman pe
banca tehnicã a Romei îi
oferã o oportunitate
neaºteptatã în duelul cu
Maarten Stekelenburg,
fostul sãu rival de post ºi
la Ajax.

Portarul de 34 de ani ar
putea profita de noua lege
a egalitãþii introdusã de
ceh la echipa “gialloros-
sa” ºi sã-i ia faþa goalke-
eperului olandez cu 5 ani
mai tânãr.

“Pentru Mister porta-
rul e un jucãtor ca toþi cei-
lalþi. El face parte din
echipã ºi nu trebuie sã trã-
iascã într-o lume separatã. Toþi
pleacã de la acelaºi nivel ºi nu
existã deloc ierarhii prestabilite”,
a explicat secundul Vincenzo
Cangelosi, fost goalkeeper la Pa-
lermo ºi la Foggia.

ªi Corriere dello Sport a tra-

Zeman, ºansa lui Lobonþ
de a mai prinde un loc de titular

dus filosofia boemului: “Portarii
au obligaþia sã participe activ la
joc, urmãrind miºcarea echipei.
Lobonþ a dovedit în mai multe

rânduri cã posedã caracteristi-
cile adecvate stilului impus de
Zeman”.

Bogdan a impresionat ºi prin
felul cum se pregãteºte. “Se im-
plicã total ºi aratã cã este un pro-
fesionist adevãrat, ca întotdeau-

na. În sezonul trecut, Lobonþ s-
a descurcat mai bine decât Ste-
kelenburg. A primit doar 9 go-
luri în 10 meciuri, faþã de cele
40 în 29 de jocuri ale rivalului
pe post. Olandezul a dezamãgit,
plãtind pentru prostul «obicei»
de a ieºi dintre buturi”, a întãrit
Corriere.

În altã ordine de idei, Lobonþ
se simte ca în armatã în canto-
namentul Romei de la Riscone.
Antrenorul Zeman îl aleargã cu
bicicleta ºi-l supune la tot felul
de exerciþii teribile. Bogdan e
pus sã sprinteze ºi sã sarã cu
saci de 20 kg în spate, care sînt
umpluþi cu apã. “ªi portarii tre-
buie s-aibã condiþie fizicã”, este
de pãrere “Lobby”.

“E al patrulea meu an la Roma
ºi vreau sã continuu aici cât mai
mult. La nici o echipã nu am în-
tâlnit un grup atât de minunat.”
(Bogdan Lobonþ)

22 de meciuri a evoluat Lo-
bonþ la AS Roma în trei sezoa-
ne, dintre care doar în 13 a apã-
rat ca titular.

Etapa a opta din Marea Buclã
s-a dovedit a fi sinonimã cu cel
dintâi succes francez în actuala
ediþie. Ciclistul echipei FDJ,
Thibaut Pinot (21 de ani) s-a im-
pus, duminicã, între Belfort ºi
Porrentruy (158 km), devenind
cel mai tânãr rutier din 1990 în-
coace care îºi adjudecã o etapã
a prestigioasei întreceri. El a fost
însoþit pe podium, la 26 de se-
cunde distanþã, de Cadel Evans
(BMC) ºi de Tonny Gallopin (Ra-
dioshack Nissan). Runda, cea
mai dificilã de pânã acum, cu nu
mai puþin de ºapte cãþãrãri, s-a
dovedit cu ghinion pentru cam-
pionul olimpic Samuel Sanchez
(Euskatel), care, pe cãþãrarea de
la Cote de Saignelegier, a sufe-
rit o cãzãturã în urma cãreia ºi-
a fracturat clavicula, abando-
nând ulterior.

Chelsea a terminat în
genunchi un sezon de coºmar
avut în Premier League (locul
5), dar salvarea echipei lui Di
Matteo a venit în Ligã, acolo
unde Didier Drogba, în pofida
celor 34 de ani, a arãtat cine
este adevãratul star al echipei.

Ivorianul i-a adus de unul
singur lui Abramovici trofeul la
care visa de atâta timp ºi pe
care nici mãcar marele Mourin-
ho nu a reuºit sã punã mâna.

Abramovici, ironizat de Ferguson
pe motiv cã i-a dat drumul

sã plece lui Drogba
Acesta a plecat însã în China, la
Shanghai Shenhua, iar rivalii nu
ezitã sã ia în derâdere alegerea
lui Abramovici.

“Când mã gândesc ce sezon
a avut, nu pot sã spun decât
cã este o adevãratã loviturã
pentru noi plecarea lui Drog-
ba. Din câte ºtiu eu, el a
câºtigat de unul singur Liga”,
a declarat antrenorul lui
Manchester United, Sir Alex
Ferguson.
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Clasament general: 1. Bra-
dley Wiggins (M. Britanie Sky)
– 38h 17’56'’, 2. Cadel Evans
(Australia, BMC) + 0’10'’, 3.
Vincenzo Nibali (Italia, Liquigas)
+ 0’16'’, 4. Denis Menchov (Ru-
sia, Katusha) + 0’54'’

5. Haimar Zubeldia (Spania,
Radioshack) + 0’59'’.

Etapa a noua, una de contra-
timp individual, disputatã între
Arc-et-Senans ºi Besancon (38
km), a avut loc ieri dupã închi-
derea ediþiei.
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Elveţianul Roger Federer a câş-
tigat, duminică, proba masculină a
turneului de la Wimbledon după ce
l-a învins pe scoţianul Andy Mur-
ray, scor 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. A fost
o finală spectac uloasă, aşa cum
oferă aproape de fiecare dată tur-
neul de Mare Şlem din capitala
Angliei, unul care are „bis” anul
acesta, cu ocazia disputării Jocu-
rilor Olimpice. Ultimul act de la „All
England Lawn Tennis and Crocket
Club” a fost disputat, Murray în-
cepând bine, returnând excelent şi
atacând când a avut ocazia, în timp
ce Federer a comis mai multe gre-
şeli neforţate. După întreruperea de
40 de minute cauzată de ploaie, sub

Noul antrenor al campioanei României la
handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea,
suedezul Jakob Vestergaard, ajutat de secun-
zii Mette Klit şi Steluţa Luca, au condus, ieri,
primul antrenament după pauza competiţio-

nală, la reunirea echipei fiind prezente însă
doar 13 handbaliste. Lotul prezent ieri le-a
compus pe: Paula Ungureanu, Mihaela Sme-
descu (portari),  Iulia Managarova, Ramona
Farcău, Oana Manea, Adina Meiroşu, Cris-
tina Neagu, Patricia Vizitiu, Aurelia Brădea-

Amicale
Pandurii bate cu dubla

lui Matulevicius

Vestergaard a avut 13 handbaliste
la reunirea Oltchimului
Majoritatea jucătoarelor străine se
pregătesc pentru Olimpiada de la Londra

nu, Alexandrina Barbosa,
Daniela Băbeanu, Adriana
Nechita şi Iulia Puşcaşu.
Dintre noutăţi, doar brazi-
lianca Alexandrina Barbosa

s-a prezentat la
apel. Celelalte ju-
c ătoare s trăine
sunt la loturile na-
ţionale pentru pre-
gătirea Olimpiadei
de la Londra: Le-
ynaud şi Pineau cu Franţa, Bulato-
vic şi Jovanovic cu Muntenegru,
Navarro cu Spania şi Vetkova cu
Rusia, acestea urmând a se prezen-
ta la Râmnicu Vâlcea la jumătatea
lunii august. De asemenea, Nicole-
ta Safta se află în Cehia, la Cam-
pionatul Mondial de tineret cu re-
prezentativa României. Jucătoarele
se vor antrena la Râmnicu Vâlcea
până pe 11 iulie, atunci când este
programat primul cantonament cen-
tralizat, în staţiunea Mamaia. La

primul antrenament a participat şi Cristina
Neagu, indisponibilă de un an şi jumătate,
care s-a antrenat normal în prima parte, apoi
a lucrat separat în sala de forţă. Singura care
nu s-a antrenat a fost Patricia Vizitiu, opera-
tă la genunchiul stâng. Din lotul Oltchimului

nu mai fac parte nici Oana Chirilă şi Sanela
Knezovic. Interul român, venit de la Itxako
Navarra, a decis să renunţe pentru o perioa-
dă la activitatea competiţională şi să se dăru-
iască vieţii de familie, dorindu-şi un copil.
Sanela, venită acum un sezon de la Buduc-
nost Podgorica, şi-a reziliat contractul de
comun acord cu clubul vâlcean. Faţă de se-
zonul precedent, Oltchim nu se mai bazează
pe:  Valentina Elisei şi Ionela Stanca (ambele
însărcinate), Luminiţa Huţupan Dinu (retra-
să din activitate), Talida Tolnai (transferată
în Turcia), Oana Chirilă (retrasă din activi-
tate) şi Yeliz Ozel (transferată în Turcia). În
schimb, au fost aduse la Vâlcea jucătoarele:
Alexandrina Barbosa, Silvia Navarro (ambe-
le de la Itxaco), Katarina Bulatovici (Buduc-
nost), Amandine Leynaud, Allison Pineau
(ambele de la Metz).

P a n d u r ii
Târgu Jiu au
câştigat me-
c iul amic al
disputat du-
minică seara,
la Viena, în
c o m p a n i a
echipei FC Kecskemeti (locul 5 sezonul tre-
cut în prima ligă maghiară şi finalista Cupei
Ligii), cu scorul de 2-0. Ambele goluri au
fost marcate de atacantul lituanian Matule-
vicius, în minutele 50 şi 65. Antrenorul Pe-
tre Grigoraş a început meciul în formula:
Mingote - Unguruşan, Rusu, Mamele, Vlad
- Cristea, Nistor, Răduţ - Grigoraş, Lemna-
ru, Karim, pe parcurs intrând şi: Rada, Ma-
tulevicius, Ibeh, Ignea, Băcilă şi Lupu. Pleaş-
că se antrenează separat, Voiculeţ abia şi-a
reluat antrenamentele, iar Cojoc are entor-
să. În precedentele meciuri amicale din Aus-
tria, Pandurii a pierdut cu Krivbas (Ucraina,
I), scor 0-2 şi a învins pe Horn (Austria, II)
cu 4-0. Altfel, suporterii echipei Pandurii pot
achiziţiona de ieri abonamente pentru noul
sezon, de la hotelul din incinta stadionului
„Tudor Vladimirescu”, preţurile fiind: 50 de
lei la peluze, 150 de lei la tribuna I şi II, 250
de lei la tribuna Zero şi de 500 de lei în Zona
VIP. 200 de abonamente vor fi date gratuit
pentru pensionari.

Elveţianul l-a învins pe favoritul gazdelor,
Andy Murray, cucerind al şaptelea titlu la Wimbledon

noul acoperiş de pe arena centrală
Federer nu a mai putut fi oprit. El-
veţianul a reuşit câte un break în
fiecare dintre cele 3 seturi câştiga-
te şi s-a impus etalând un tenis de
mare clasă, năruind speranţele gaz-
delor de a vedea un britanic câşti-
gând acasă după 76 de ani. „Fe-
dEx”, care redevine lider mondial
ATP, s-a simţit generos la final, fe-
licitându-şi adversarul pentru repli-
ca oferită şi înc urajându-l că va
sparga gheaţa în curând, Murray
neavând în palmares vreun turneu
de Mare Şlem. „Vreau să-l felicit
pe Andy. A jucat foarte bine şi cu
siguranţă va câştiga un turneu de
Grand Şlem. Eu am jucat cel mai

bun tenis al meu în ultimele me-
ciuri şi mă bucur pentru acest nou
titlu la Wimbledon. Nu ajungi uşor
numărul 1 în lume şi mă simt foar-
te bine, mai ales că în ultimii ani s-
au întâmplat câteva schimbări im-
portante în viaţa mea” a spus Fede-
rer, încurajat din tribună şi de mama
sa, de soţia „Mirka” Vavrinec-Fede-
rer şi de cele dou gemene
ale sale. Finalis tul Andy
Murray a izbucnit în lacrimi
înaintea disc ursului,
„acompaniat” de cei din loja
sa. „Îmi este foarte greu să
vorbesc, dar vreau să-l fe-
licit pe Roger, care a jucat
un tenis fantastic şi merită
trofeul. Vreau să le mulţu-
mesc celor din staff-ul meu,
m-au ajutat enorm, iar pu-
blicul a fost fantastic. Se
vorbeşte despre presiunea
de la Wimbledon, dar mie
mi-au făcut viaţa mai uşoară” a spus
scoţianul. Intrat în vacană după eli-
minarea suferită în turul doi la Wim-
bledon, spaniolul Rafael Nadal l-a
felicitat pe Roger Federer pentru vic-
torie. „Felicitări Roger pentru victo-
ria ta şi felicitări Andy pentru pre-

zenţa în finală”, a scris Nadal pe con-
tul său de Twitter.

„FedEx” – cel mai longeviv lider
mondial ATP

Finala în care l-a depăşit pe bri-
tanicul Andy Murray i-a adus lui
Federer al şaptelea titlu la Wimble-

don, performanţă care a mai fost
reuşită în istoria turneului londo-
nez de doar doi jucători: britanicul
Williams Renshaw (1881-1889) şi
americanul Pete Sampras (1993-
2000).

Federer şi-a trecut în palmares

cel de-al 17-lea titlu de Mare Şlem
din carieră şi primul obţinut după
depăşirea barierei de 30 de ani.
Doar 4 meciuri a pierdut Federer
în 2012 din cele 50 disputate. Doar
David Ferrer are mai multe victorii
(47 la număr). Elveţianul a devenit
astfel al 11-lea jucător din istorie
care obţine un titlu de Mare Şlem

după vârsta de 30 de ani şi
primul de când americanul
Andre Agassi triumfa la Aus-
tralian Open în 2003.

Revenit pe prima poziţie în
clasamentul ATP după pentru
prima dată după doi ani, Fe-
derer va deveni la 30 de ani
şi 335 de zile al doilea cel mai
vârstnic jucător care ocupă
primul loc mondial.  Andre
Agassi a fost cel mai bătrân
lider ATP pe când avea 33 de
ani şi 131 de zile. 285 de săp-
tămâni petrecuse Roger Fe-

derer pe prima treaptă a clasamen-
tului mondial, c u una mai puţin
decât Pete Sampras, pe care acum
îl va depăşi. Federer are ocazia
pes te o lună să-ş i apere ş i titlul
olimpic cucerit la Beijing, tot pe
terenul de la Wimbledon.
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