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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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S-a dat drept
ofiţer SPP
ca să facă
rost
de o maşină

Profesorii,
chemaţi din nou
să schimbe
Legea Educaţiei

IMM-urile,
o posibilă
soluţie pentru
revitalizarea
economiei

CCR a decis: Referendum valid cu participarea a cel puţin jumătate plus
unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente

După ce vineri, 6 iulie a.c., Parlamen-
tul României l-a suspendat din funcţie
pe preşedintele Traian Băsescu, cu 256
de voturi “pentru” şi 114 “împotrivă”,
reprezentanţii PDL au continuat să acu-
ze USL că a dat o lovitură de stat, iar în
ajutorul acestora au venit voci ale unor
lideri din Europa, din aceeaşi familie po-
litică, aşa cum este cancelarul german
Angela Merkel, care a declarat că în-
călcarea statului de drept în România
este “inacceptabilă”. În cele din urmă,
Curtea Constituţională a României a
tranşat problemele de constituţionalita-
te ale acţiunilor celor de la USL de săp-
tămâna trecută. Suspendarea preşedin-
telui Traian Băsescu a fost constituţio-
nală, interimatul la Cotroceni poate fi
asigurat de Crin Antonescu, iar revoca-
rea din funcţiile de preşedinţi ai celor
două Camere, Roberta Anastase şi Vasi-
le Blaga, a fost în litera şi spiritul Con-
stituţiei.
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$1 EURO ...........................4,5206 ............. 45206
1 lirã sterlinã..........................5,7006.......................57006

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 11 iulie - max: 37°C - min: 19°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,6675........36675
1 g AUR (preþ în lei).......187,9679......1879679

Cursul pieþei valutare din 11 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban
(foto), a declarat ieri, la Conferinþa „Mediafax Talks
about European Funds”, cã a cerut miniºtrilor sã
finalizeze pânã în septembrie evaluarea proiecte-
lor cu fonduri europene ce nu pot fi terminate pânã
în 2015, urmând ca acestora sã le fie retrasã finan-
þarea. „O altã mãsurã pe care o consider foarte im-
portantã este evaluarea, în momentul de faþã, a

posibilitãþii finalizãrii, pentru toate proiectele ope-
raþionale, pânã la sfârºitul anului 2015. Am trimis
scrisori miniºtrilor, rugându-i ca acest demers sã
se finalizeze pânã în luna septembrie a acestui an,
urmând ca ulterior, în cazul proiectelor care nu au
nici o ºansã de a fi finalizate pânã în 2015, sã retra-
gem finanþarea”, a declarat ministrul Orban.

Potrivit acestuia, fondurile europene care vor fi
disponibilizate în acest fel vor fi reorientate cãtre
acele axe prioritare unde absorbþia se deruleazã cu
vitezã mai mare. „În felul acesta se vor disponibili-
za anumite fonduri ºi dorim ca pânã cãtre finalul
anului sã facem realocãrile, sã realocãm sumele de
bani spre acele zone, spre acele axe prioritare unde,
într-adevãr, implementarea este acceleratã ºi ve-
dem cã absorbþia e realã”, a spus Orban. Totodatã,
el a arãtat cã în perioada urmãtoare vor fi activate
primele echipe de lucru, „task force”, pentru moni-
torizarea celor 150 de proiecte majore cu fonduri
europene aflate în implementare sau diferite faze
de pregãtire. Echipele de experþi vor analiza pro-
iectele, vor face vizite în teritoriu ºi vor susþine
accelerarea implementãrii acestor proiecte.

Orban a avertizat cã riscul de dezangajare pentru

finalul acestui an este de aproximativ 952 de milioane
de euro: „În momentul de faþã, riscul de dezangare
pentru finalul acestui an este de aproximativ 952 de
milioane de euro, diferenþiat pe programe ºi pe fon-
duri. Cu risc zero, deci, practic, în momentul de faþã nu
existã risc de dezangajare pentru Programul Operaþio-
nal Regional ºi risc minimal pentru Programul Operaþi-
onal de Asistenþã Tehnicã. La riscuri majore, în special
în ceea ce priveºte Programul Operaþional de Creºtere
a Competivititãþii Economice, dar ºi altele”.

Ajuns la beneficiarii programelor europene, mi-
nistrul Afacerilor Externe a spus cã „am reuºit sã
sufocãm beneficiarii privaþi cu cerinþe care mai de
care mai absurde”, menþionând, la acest capitol,
suprapunerea nivelelor de control efectuate de Au-
toritãþile de Management, Autoritatea Românã de
Audit, Comisia Europeanã. „Procesul de simplifi-
care este fundamental. L-am început, am luat anu-
mite mãsuri, dar ele sunt insuficiente, e nevoie, la
nivelul fiecãrei structuri, de o evaluare ºi eliminare
a acelor proceduri care nu se justificã”, a spus
Orban, el arãtând cã unele proceduri „asigurã o
acoperire” pentru autoritãþi, dar îngreuneazã de-
rularea propriu-zisã a fondurilor comunitare.
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Nu a mai venit la conferinþa
USL când a realizat
cã e preºedinte interimar

Premierul Victor Ponta a
explicat, luni searã, de ce preºe-
dintele Senatului (n.r. - pe atunci),
Crin Antonescu, nu a mai partici-
pat la conferinþa de presã anunþa-
tã la sediul USL: „Am vorbit cu
domnul Antonescu, în ultimul
moment domnia sa, din punctul
meu de vedere în mod corect, a
spus: «Stai, din acest moment sunt
preºedinte interimar, nu mai pot sã
vin la USL» (...) Dacã vreþi, e un
exemplu despre cum trebuie sã se
poarte un preºedinte al României,
gândiþi-vã cã domnul Bãsescu bea
ºampanie pe la sediul PDL acuma.
Îl felicit pe domnul Crin Antones-
cu cã a intrat atât de repede în
haina de preºedinte ºi nu pot
decât sã-mi doresc ca România sã
aibã un preºedinte care sã se
comporte decent ºi care sã
respecte obligaþiile funcþiei pe
care o ocupã”.

Autostrada Timiºoara-Lugoj,
finalizatã cu 9 luni mai
devreme?

Anul 2012 ar urma sã aducã o
premierã în România: prima
autostradã finalizatã înainte de
termen. Este vorba de autostrada
Timiºoara-Lugoj, lotul 1, cu o
lungime de 9,5 kilometri, construi-
tã de Spedition UMB, firmã
controlatã de omul de afaceri
Dorinel Umbrãrescu, alãturi de
italienii de la Carena. Constructo-
rii spun cã vor termina aceastã
autostradã la finalul acestei luni,
în condiþiile în care lotul avea ca
termen de finalizare luna aprilie
2013. Rãmâne, totuºi, de vãzut
dacã autostrada va fi gata, având
în vedere cã la 1 iunie stadiul fizic
de construcþie era de circa 40%,
potrivit datelor Companiei
Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România.

Crin Antonescu a preluat ieri, îna-
inte de prânz, funcþia de preºedinte
interimar al României, de la preºedin-
tele suspendat, Traian Bãsescu, dupã
cum a anunþat Administraþia Prezi-
denþialã. Preºedintele interimar a
ajuns la Palatul Cotroceni în jurul orei
11.00, în vreme ce preºedintele sus-
pendat se afla deja acolo de circa o
orã. La scurt timp de la ceremonia de
predare-primire, Traian Bãsescu a
plecat de la Cotroceni la volanul au-
toturismului Logan, însoþit de o ma-
ºinã a SPP, el salutând la ieºire ziariº-
tii prezenþi în faþa Palatului. Înainte
de întâlnirea cu Traian Bãsescu, Crin
Antonescu a fost la Senat, pentru a-
l delega pe vicepreºedintele Petru Fi-
lip (PSD) sã preia interimar ºefia Se-
natului, pe perioada cât el va fi la
Cotroceni. Mandatul de preºedinte
interimar al lui Antonescu este de

Crin Antonescu ºi-a preluat,
oficial, mandatul de preºedinte

interimar al României Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a prelungit
avertizãrile cod galben ºi
portocaliu de caniculã pentru
judeþele din sudul þãrii, aceasta
fiind valabilã în zilele de mier-
curi ºi joi (n.r. – astãzi ºi mâine),
când se va înregistra un val de
cãldurã persistent ºi disconfort
termic accentuat. Avertizarea
cod portocaliu de caniculã a fost
prelungitã pânã joi pentru
judeþele Mehedinþi, Dolj, Olt,
Teleorman ºi Giurgiu. În aceste
judeþe, temperaturile maxime vor
atinge frecvent 37- 38 de grade

Codurile portocaliu ºi galben,
prelungite pânã joi

Premierul Victor Ponta va pleca, astãzi, la Bruxelles, unde are deja
programate întâlniri cu preºedintele Parlamentului European, Martin
Schulz, cu preºedintele Consiliului European, Herman van Rompuy,
cât ºi cu preºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Dis-
cuþia cu preºedintele Parlamentului European este prevãzutã sã aibã
loc în aceastã searã, iar întâlnirea cu preºedintele Consiliului Euro-
pean a fost programatã pentru mâine. Tot pentru mâine este pregãtitã
întâlnirea cu preºedintele Comisiei Europene, conform informaþiilor
de la Bruxelles. Comisia Europeanã ºi-a exprimat de mai multe ori, în
ultimele zile, preocuparea faþã de  situaþia din România, dupã sus-
pendarea preºedintelui Traian Bãsescu ºi dupã decizia Curþii Consti-
tuþionale care valideazã aceastã decizie.

Ponta  p l eacã ,  as tã z i ,  l a  B ruxe l l e s

maximum 90 de zile, iar, în cazul în
care alegãtorii se vor pronunþa în fa-
voarea suspendãrii lui Traian Bases-
cu la referendumul din 29 iulie, în
toamnã vor fi organizate alegeri pre-
zidenþiale anticipate. Odatã cu pre-
darea mandatului, preºedintele sus-
pendat a intrat oficial în campanie
electoralã pentru referendum.

La douã ore de la instalarea lui
Antonescu, la Palatul Cotroceni au
sosit ºi premierul Victor Ponta ºi am-
basadorul SUA la Bucureºti, Mark
Gitenstein. „Confirmãm cã ambasa-
dorul Gitenstein se aflã la Palatul Co-
troceni, unde a fost invitat”, a infor-
mat serviciul de presã al Ambasadei
SUA, care nu a dorit sã ofere nici o
informaþie privitoare la conþinutul
discuþiilor. ªi guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, a fost ieri chemat la
Cotroceni, pentru discuþii.

ºi pe arii restrânse 39 de grade.
„Pe parcursul zilelor de miercuri
ºi joi, canicula se va intensifica
în jumãtatea sudicã a Olteniei ºi
în sud-vestul Munteniei, unde
disconfortul termic va fi deose-
bit de accentuat, iar indicele
temperaturã-umezealã (ITU) se
va situa peste pragul critic de
80”, potrivit ANM. Capitala ºi
judeþele Ilfov, Cãlãraºi, Ialomiþa,
Brãila, Buzãu, Prahova, Dâmbo-
viþa, Argeº, Vâlcea, Gorj ºi
Caraº-Severin vor fi, ºi miercuri
ºi joi, sub avertizare cod galben
de caniculã.

Fostul ºef al Serviciului de Infor-
maþii ºi Protecþie Internã (SIPI)  Con-
stanþa, Dan Secãreanu, ºi fostul ºef al
Autoritãþii Naþionale a Vãmilor (ANV),
Viorel Comãniþã, au fost reþinuþi, în
noaptea de luni spre marþi, de DNA,
pentru 24 de ore, alãturi de alte 10 per-
soane acuzate într-un dosar de eva-
ziune fiscalã cu produse petroliere.
Ieri, procurorii anticorupþie au solici-
tat Curþii de Apel Bucureºti arestarea
preventivã a acestora, instanþa ur-
mând sã se pronunþe în acest sens.
Potrivit unor surse judiciare, procu-
rorii DNA ar fi dispus, printr-o ordo-
nanþã datã în dosarul 54/2011, ºi pu-
nerea sub învinuire a fostului ºef al
ANAF, Sorin Blejnar, precum ºi a lui
Codruþ Marta, fostul ºef de cabinet al
lui Blejnar, dat în urmãrire de mai mul-
tã vreme. Cei patru sunt cercetaþi pen-
tru complicitate la evaziune fiscalã ºi

Foºtii ºefi ai SIPI ºi Vãmilor, sãltaþi
de DNA, Blejnar - cercetat pentru
complicitate la evaziune fiscalã

sprijinirea unui grup infracþional or-
ganizat într-un dosar în care sunt cer-
cetaþi ºi omul de afaceri Radu Nemeº
ºi soþia acestuia, precum ºi concubi-
na, care, din câte se pare, sunt iniþia-
torii grupului infracþional organizat, au
mai precizat sursele judiciare.

Unul dintre avocaþii din acest caz
a spus, la ieºirea din sediul DNA, cã
unii dintre cei vizaþi de aceastã an-
chetã au dat declaraþii în cauzã, admi-
þând infracþiunile pentru care sunt
cercetaþi. El a lãsat sã se înþeleagã cã
parte din cele declarate de cãtre cei vi-
zaþi în aceastã cauzã ar duce la conclu-
zia cã Sorin Blejnar s-ar face vinovat
de faptele de care este acuzat. Avoca-
tul a precizat, întrebat fiind, cã Sorin
Blejnar nu a fost prezent în sediul DNA
pânã la momentul plecãrii sale ºi nici
omul de afaceri Radu Nemeº, soþia aces-
tuia sau concubina.
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Specialistul-secret pe care
autoritãþile locale se pregãtesc
sã îl instaleze la Regia de Ter-
moficare Craiova a fost anun-
þat ieri: el se numeºte Alexan-
dru Cristian Popescu ºi este din
Craiova. Are un CV impresio-
nant, în care prezentarea pro-
fesionalã se întinde pe mai mul-
te pagini. Este calificat pe par-
tea de inginerie electricã, parti-
cipând la punerea în funcþiune
a staþiilor de înaltã tensiune, ter-
mocentralelor pe cãrbune de
mare putere, hidrocentralelor ºi
centralelor nucleare, atât în
România, cât ºi în þãri precum
China, Egipt, Germania, Siria ºi
Vietnam. Ultima datã a lucrat în
poziþia de inginer-ºef la Termo-

centrala Vung Ang 1, din Viet-
nam,  dupã ce ,  cu  un an în
urmã, a lucrat pentru Siemens
România, post din care a tre-
buit sã coordoneze mai multe
centrale electrice din þarã.

Sistem
de co-generare
ca la Cluj

Autoritãþile locale au reluat ºi
ieri informaþia cã Alexandru
Cristian Popescu s-a lãsat cu
greu convins sã se implice în
activitatea de la Termoficare.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
declarat cã acesta a acceptat sã-
ºi asume funcþia de director
pentru o perioadã determinatã,

Primarul Lia Olguþa Vasilescu cautã soluþii
suplimentare pentru ca facturile la cãldurã ale
craiovenilor sã scadã. Pe lângã ºtergerea pe-
nalitãþilor ºi scãderea preþului gigacaloriei –
propuneri care sunt deocamdatã în stand-by din
cauza unui audit în derulare –, autoritãþile pre-
gãtesc o campanie de reabilitare termicã a blo-
curilor din Bãnie pe bani europeni. În paralel
se testeazã ºi posibilitatea ca blocurile sã fie
încãlzite prin metode alternative.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

staþionând la Regie doar o lunã
ºi jumãtate, timp în care va în-
cerca sã punã pe picioare un sis-
tem alternativ de încãlzire. Pro-
iectul se bazeazã pe produce-
rea de energie termicã în co-ge-
nerare, urmând sã fie realizat
dupã modelul de la Cluj. RA
Termoficare Cluj-Napoca a im-
plementat sistemul de co-gene-
rare în anul 1998, fiind primul
furnizor de energie termicã din
þarã, care, cu o investiþie iniþia-
lã de circa 3 milioane de euro,
a realizat „Insula de energie”
Gheorgheni, producând în pa-
ralel energie electricã ºi ener-
gie termicã pentru 30 de punc-
te termice, locatarilor scãzân-
du-le facturile cu 10%.

Discuþii
cu asociaþiile
de proprietari

O altã mãsurã pe care muni-
cipalitatea se pregãteºtre sã o
lanseze se referã la reabilitarea
în masã a blocurilor din Craio-
va. “Eu prevãzusem în bugetul
pe 2013 suma de 15 milioane
de euro pentru reabilitarea ter-
micã a 500 de scãri de bloc,
însã nu mai este nevoie, pentru
cã vom folosi fondurile euro-
pene. Vom avea ºi noi o cotã de
finanþare pe care o vom preve-
dea în buget”, a declarat, tot
ieri, primarul Vasilescu. Potri-
vit acestuia, în prezent este în
plinã desfãºurare o analizã, îm-

preunã cu asociaþiile de proprie-
tari, pentru a se vedea care este
numãrul de blocuri care pot fi
incluse în acest proiect. “Strân-
gem date tehnice, pentru a le
avea atunci când vom scrie pro-
iectul. Aºteptãm ghidurile de fi-
nanþare, pentru a vedea cum ne
încadrãm în condiþiile de eligi-
bilitate”, a mai spus Olguþa Va-
silescu.

Primul imobil
va fi tras la sorþi

Autoritãþile ºi-au fixat ca ob-
iectiv ca, în aceastã toamnã, sã
fie reabilitat primul bloc de pro-
bã. Pentru a nu exista discuþii,
acest imobil va fi tras la sorþi.
“În toamnã vom alege ca mo-
del aleatoriu un bloc ºi-l vom
reabilita termic, vom realiza ºi
mutarea reþelelor termice de
distribuþie pe orizontalã. Acest
bloc îl vom trage la sorþi”, a
precizat primarul Craiovei. Ma-
rinela Bogheanu, directorul

Agenþiei de Dezvoltare Regio-
nalã Sud-Vest Oltenia, a confir-
mat cã reabilitarea termicã a
blocurilor se poate face, de
acum încolo, ºi pe bani euro-
peni, dar cã se aºteaptã încã
ghidurile cu criteriile de eligi-
bilitate. “Am informat primã-
riile despre aceastã schemã de
finanþare în cadrul POR, pen-
tru a ºti ce sã facã. Ghidurile
de finanþare sunt în elaborare
la MDRT. Abia dupã elaborarea
ghidurilor vom ºti cu exactita-
te care sunt condiþiile de eligi-
bilitate”.

Blocurile
comuniste,
aranjate pe bani
europeni

Finanþãrile europene ar putea
fi atrase pentru reabilitarea blo-
curilor de locuinþe construite în
perioada 1950-1990. Conform
autoritãþilor, beneficiarii vor

putea accesa fonduri pentru
izolarea termicã a pereþilor ex-
teriori, înlocuirea ferestrelor ºi
uºilor exterioare cu tâmplãrie
performantã, termohidroizola-
rea terasei, precum ºi a plan-
ºeului pentru ultimul nivel sau
a celui situat deasupra subsolu-
lui, în cazul blocurilor care au
locuinþe la parter. De asemenea,
banii europeni ar putea fi folo-
siþi pentru demontarea ºi re-
montarea instalaþiilor exterioa-
re, lucrãrile de refacere a faþa-
delor anvelopate ºi a celor cu
potenþial de desprindere. Insta-
laþiile de încãlzire sunt ºi ele eli-
gibile. Astfel, proprietarii vor
putea moderniza instalaþiile de
distribuþie a agentului termic
aferente pãrþilor comune ºi ar
putea opta pentru instalaþii de
producere a energiei regenera-
bile. Fondurile UE vor putea fi
folosite ºi pentru repararea, în-
locuirea ºi achiziþionarea centra-
lelor termice de bloc/scarã, dar
ºi a celor individuale.

O parte din craioveni vor rãmâne astãzi
fãrã apã rece la robinete. Compania de Apã
„Oltenia” anunþã cã alimentarea cu apã
potabilã va fi întreruptã între orele 10.00 ºi
13.00 pentru anularea
vechiului branºament
de apã potabilã al
Sãlii Polivalente,
“deoarece au fost
puse în funcþiune
noul branºament ºi
reþeaua de hidranþi de
incendiu”. Sunt vizate
cartierele “Lascãr
Catargiu”, “Mofleni”,
“Faþa Luncii”, bule-
vardul “ªtirbei Vodã”
– pe porþiunea de la
„Ciupercã” pânã la
“Parcul Tineretului”,

Polivalenta ne taie apa rece
blocurile de la nr. 17 la nr. 24 de pe strada
“Câmpia Izlaz” ºi strada “ªoimului”. “Atenþi-
onãm utilizatorii de apã potabilã din zonele
menþionate cã, din cauza manevrelor de

golire ºi umplere a
sistemului public de
alimentare cu apã
potabilã, ocazional,
se pot produce
modificãri ale
calitãþii apei potabile
din punct de vedere
al turbiditãþii ºi
culorii. La apariþia
acestor fenomene se
va evita consumul de
apã potabilã, pânã la
limpezirea apei”, se
aratã într-un comu-
nicat al CAO.
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Mesaje îngrijorătoare de la Berlin
Curtea Constituţională s-a întrunit,

luni, pentru a se pronunţa asupra se-
sizărilor referitoare la revocarea din
funcţie a preşedinţilor Senatului şi
Camerei Deputaţilor, Vasile Blaga şi
Roberta Anastase, precum şi a con-
flictului constituţional reclamat de pre-
şedintele Traian Băsescu în relaţia cu
Parlamentul, după suspendarea din
funcţie. Pe ordinea de zi au fost şi
modific area Legii referendumului,
hotărârea de revocare a Avocatului
poporului, legea de modificare a CCR,
precum şi legea prin care Parlamen-
tul poate decide cine reprezintă Ro-
mânia în relaţia cu UE.

Înainte ca judecătorii Curţii Constituţiona-
le să dea o decizie cu privire la fiecare sesiza-
rea a PDL, artileria grea a partidului a alertat
toate cancelariile europene. Semnalul cel mai
îngrijorător, imposibil de neluat în seamă, a
venit din Germania, prin vocea cancelarului
Angela Merkel, care s-a arătat îngrijorată de
faptul că în România au fost încălcate princi-
piile statului de drept.

“Cancelarul consideră inacceptabil ca prin-
cipiile de bază ale statului de drept să fie în-
călcate într-o ţară membră a Uniunii Europe-
ne. Demersurile Guvernului român condus
de premierul Victor Ponta şi procedura de
destituire a preşedintelui Traian Băsescu sunt
inacceptabile. Uniunea Europeană se sprijină
pe idealuri comune: toate guvernele trebuie
să le respecte, inclusiv cel român. Cancelarul
a subliniat că va sprijini Uniunea Europeană,
dacă este cazul, în a trage concluziile nece-
sare. Acestea ar putea fi stabilite după discu-
ţiile planificate pentru această săptămână cu
premierul Victor Ponta. Explicaţiile preşedin-
telui Băsescu confirmă îngrijorările guvernu-
lui german”, se arată în comunicatul lui Stef-

CCR a decis: Referendum valid cu
din numărul persoanelor înscrise

După ce vineri, 6 iulie a.c., Parlamentul Româ-
niei l-a suspendat din funcţie pe preşedintele Tra-
ian Băsescu, cu 256 de voturi “pentru” şi 114 “îm-
potrivă”, reprezentanţii PDL au continuat să acu-
ze USL că a dat o lovitură de stat, iar în ajutorul
acestora au venit voci ale unor lideri din Europa,

din aceeaşi familie politică, aşa cum este cancela-
rul german Angela Merkel, care a declarat că în-
călcarea statului de drept în România este “inac-
ceptabilă”. Curtea Constituţională a României a
tranşat, luni şi marţi, problemele de constituţio-
nalitate ale acţiunilor celor de la USL de săptă-

mâna trecută. Suspendarea preşedintelui Traian
Băsescu a fost constituţională, interimatul la Co-
troceni poate fi asigurat de Crin Antonescu, iar re-
vocarea din funcţiile de preşedinţi ai celor două
Camere, Roberta Anastase şi Vasile Blaga, a fost în
litera şi spiritul Constituţiei.

fen Seibert, purtătorul de cuvânt al Gu-
vernului german. Există într-una dintre
formulări utilizată conjuncţia dacă,
aceasta introducând din punct de vede-
re gramatical o propoziţie condiţională.
Detaliu care s-a trecut cu vederea.
“PPE a tăcut când Băsescu
a schimbat legea”

Europarlamentarul britanic Graham
Watson, preşedintele liberal-democra-
ţilor europeni (ELDR), le reaminteşte
liderilor PPE, care au criticat evoluţiile
politice recente din România, că i-au
susţinut pe Silvio Berlusconi sau pe Vik-
tor Orban când erau criticaţi: „Criticile
liderilor Partidului Popular European (PPE)
faţă de evoluţiile politice din România aproa-
pe depăşesc imaginabilul. Nu era acelaşi PPE
care l-a susţinut pe Berlusconi când acesta a
nesocotit regulile politice din Italia? Nu e ace-
laşi PPE care acum susţine joaca lui Borisov
(premierul Bulgariei – n.r.) şi Saakashvili (pre-
şedintele Georgiei – n.r.) cu regulile demo-
cratice din ţările lor? Şi nu l-au ovaţionat eu-

roparlamentarii populari cinci minute în
Strasbourg pe Viktor Orban? PPE a tăcut
când Băsescu a schimbat legea din Ro-
mânia pentru a fi nevoie de 50% din în-
tregul electorat pentru un referendum de
validare a suspendării faţă de 50% dintre
cei care votau, potrivit vechii legi. Pentru
a restabili democraţia era nevoie ca această
lege să fie schimbată”.

Britanicul mai arată că, potrivit Consti-
tuţiei României, preşedintele trebuie să fie
deasupra partidelor politice. „E de ajuns
să priveşti ultimele numiri în Curtea Con-
stituţională pentru a înţelege că Băsescu a
politizat această instituţie. Solicităm nou-
lui Guvern să acţioneze cu responsabilita-
te, în limitele sale constituţionale, pentru

a restabili încrederea în Constituţie. Şi, toto-
dată, propunem ca toate partidele din Româ-
nia să îşi dea mâna pentru a ajunge la o înţe-
legere privind un cod de bună conduită pen-
tru guvernarea acestei ţări”, se afirmă în co-
municatul preşedintelui ELDR.

Reacţia lui Graham Watson a venit ca un
răspuns la declaraţiile preşedintelui Partidului
Popular European, Wilfried Martens, care
susţinea că votul „forţat” de suspendare a

preşedintelui Traian Băsescu a fost „un alt
act politic lipsit de scrupule pentru implemen-
tarea galopantă a autoritarismului de către pre-
mierul Victor Ponta şi coaliţia sa USL”. De-
claraţia liderului grupului PPE din Parlamen-
tul European, Joseph Daul – care consideră
că înlăturarea din funcţie a şefului statului şi
a preşedinţilor celor două Camere în doar
patru zile, prin încălcarea regulamentelor Par-
lamentului, a Constituţiei şi legilor, poate fi
considerată lovitură de stat – vine ca o com-
pletare la cea a lui Wilfried Martens.
Procedura a fost respectată la
suspendarea preşedintelui Traian Băsescu

Toate contradicţiile au fost stinse luni sea-
ra, când Curtea Constituţională a României

a dec is că suspendarea preşedintelui
Traian Băsescu din funcţie a fost con-
stituţională: “În şedinţa din ziua de 9
iulie 2012, Plenul Curţii Constituţio-
nale, învestit în temeiul art.146 lit. g)
din Constituţia României şi al art. 44
din Legea nr. 47/1992 privind organi-
zarea şi funcţionarea Curţii Constituţi-
onale, a examinat cererea privind con-
statarea existenţei împrejurărilor care
justifică interimatul în exercitarea func-
ţiei de preşedinte al României. În urma
deliberărilor, cu majoritate de voturi,
Curtea Constituţională a hotărât: con-
stată că procedura privind suspenda-
rea din funcţia de preşedinte al Româ-

niei a domnului Traian Băsescu a fost res-
pectată; constată existenţa împrejurărilor
care justifică interimatul în exercitarea func-
ţiei de preşedinte al României; Constată că,
în conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin.(1)
din Constituţie, interimatul funcţiei de pre-
şedinte al României se asigură de preşedin-
tele Senatului, domnul George-Crin-Lauren-
ţiu Antonescu”. De asemenea, Curtea a
respins ca inadmisibile sesizările privind ho-
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Dec izia Curţii Constituţionale
privind Legea referendumului, prin
care poate fi demis preşedintele
Traian Băsescu, sună clar: referen-
dumul este valid dacă la el partici-
pă cel puţin jumătate plus unu din
numărul persoanelor înscrise în lis-
tele electorale permanente. Adică
circa 9 milioane de votanţi. Ime-
diat, liderii USL au ieşit în confe-
rinţă de presă şi au spus că refe-
rendumul (plebiscitul) se va desfă-
şura în conformitate cu prevederi-
le Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.41/2012. Comisia Europea-
nă pentru Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia) nu recoman-
dă un cvorum (prag, procentaj mi-
nimal) de participare, întrucât îi
asimilează pe cei care se abţin cu
partizanii votului negativ, şi nici un
cvorum de aprobare (acceptarea,
de către un procentaj minimal din

MIRCEA CANŢĂR
numărul alegătorilor înscrişi), în-
cât riscă să creeze o situaţie politi-
că dificilă în cazul că proiectul este
adoptat cu o majoritate simplă, in-
ferioară însă cvorumului (pragului)
necesar. În cazul demiterii preşe-
dintelui, orice abordare nu poate
adopta decât principiul simetriei ju-
ridice: preşedintele suspendat poa-
te fi demis cu majoritatea voturilor
valabil exprimate, la nivelul ţării, ale
cetăţenilor care au participat la re-
ferendum (vezi conf.univ.dr. Şte-
fan Deaconu, „Constituţia Româ-
niei,  c omentariu pe articole,
pp.900”). Fiindcă n-a fost ales cu
jumătate plus unu din numărul ale-
gătorilor înscrişi pe liste. Problema
în discuţie imediată este actualiza-
rea şi perierea listelor electorale de
autorităţile competente, în primul
rând Autoritatea Electorală Perma-
nentă, ca să aflăm cu exactitate câţi

suntem. Mai ales că datele ultimu-
lui recensământ al populaţiei încă
n-au fost validate de Institutul Na-
ţional de Statistică. Nu poate scăpa
atenţiei impunerea unui prag impe-
rativ de participare, de către CCR,
pentru legitimarea referendumului,
dar trebuie avut în vedere că şi in-
tenţia de demitere a preşedintelui nu
poate fi bagatelizată. Aşadar, vara
asta n-are importanţă cine poartă
sau nu poartă alb, ci, mai de grabă,
cine participă şi cine nu la vot. Dra-
paţi în alb, pedeliştii moleşiţi de vi-
pie vor trebui, mai de grabă, să se
sustragă votului, mai ales că se vor
confrunta cu un val de ură fără
margini. Spunea cu mult patos într-
o împrejurare pe la sfârşitul primu-
lui an de mandat Traian Băsescu:
niciodată, dar niciodată, românii
nu m-au dezamăgit. Voluptoasă şi
atotcuprinzătoare afirmaţie. Între

timp, nu excludem să fi abandonat
o asemenea convingere. Mai ales
că „sistemul ticăloşit” era format
din români, după cum şi USL, cu
care nu s-a putut înţelege, cum
mărturisea recent în Parlament, tot
din aşa ceva e formată. Apoi, nu
ştim dacă s-a pus vreodată în si-
tuaţia unui român de rând. Vom
avea, aşadar, referendum. Traian
Băsescu a părăsit, ieri-dimineaţă,
Palatul Cotroceni, după succinta
predare către înlocuitorul său, Crin
Antonescu. Ceea ce n-am aflat până
acum este un lucru elementar: pu-
tea fi evitat un asemenea scandal
politic, pe care brigăzile roşii din
PDL l-au externalizat în UE, unde
România a devenit contributor net?
Ce să credem acum, că „răii” sunt
în USL şi „imaculaţii”, mulţi bur-
sieri ai Fundaţiei Soros, în câmpul
PDL? Mai poate funcţiona statul în

blocajul generat de Traian Băses-
cu, când o parte din societate spu-
ne, prin sondaje, că nu şi cealaltă
parte spune că da? Şi întrebările ar
putea continua. Nici o strategie de
referendum nu-şi mai are rostul.
Românii nu mai pot fi păcăliţi şi vor
pune, în final, ce şi pe cine vor.
Întoarcerea la popor a făcut epo-
că. Chiar dacă pentru unii a deve-
nit subiect de băşcălie, pentru alţii
a avut o valoare aproape religioasă.
Întoarcerea la popor semnifică şi
faptul că, o vreme, n-ai mai fost
lângă popor. USL a oferit însă, fără
să vrea, prin destule inabilităţi, lui
Traian Băsescu, şansa de a fi per-
ceput ca o victimă. Ceea ce este de
pe-acum improbabil este că în ziua
de 29 iulie a.c., în miezul sezonului
estival, vor ieşi la vot 9 milioane de
români. Şi la consecinţe nici nu tre-
buie să ne mai gândim.

Băsescu şi poporul

participarea a cel puţin jumătate plus unu
în listele electorale permanente

tărârile prin care Vasile Blaga şi Roberta Anas-
tase au fost revocaţi din funcţiile de preşe-
dinte al Senatului, respectiv Camerei Depu-
taţilor.
Revocarea Avocatului Poporului –
constituţională

Curtea Constituţională s-a întruni, ieri,
pentru a se pronunţa asupra modificării Le-
gii referendumului şi a hotărârii de revocare
a Avocatului poporului. ”În urma deliberă-
rilor, Curtea Constituţională, cu majoritate
de voturi, a respins ca inadmisibilă sesiza-
rea de neconstituţionalitate referitoare la Ho-
tărârea Parlamentului nr. 32 din 3 iulie 2012
pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu
din funcţia de Avocat al Poporului”, a anun-
ţat CCR. Argumentaţia reţinută în motiva-
rea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţi-
onală va fi prezentată în cuprinsul deciziei,
care se publică în Monitorul Oficial al Ro-

mâniei, Partea I. Decizia este definitivă şi
general obligatorie şi se comunică Camerei
Deputaţilor şi Senatului.
“Guvernul consideră firească
decizia Curţii Constituţionale
în cazul Legii referendumului”

CCR a decis şi cu privire la modificarea
art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organiza-
rea şi desfăşurarea referendumului. Acesta este
constituţională “în măsura în care asigură
participarea la referendum a cel puţin jumătate
plus unu din numărul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente”:  “În ziua de 10
iulie 2012, Plenul Curţii Constituţionale, în-
vestit în temeiul art.146 lit. a) din Constituţia
României şi al art. 15 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţio-
na, în cadrul controlului anterior promulgă-
rii, obiecţia de neconstituţionalitate formula-

tă de un număr de 71 de deputaţi aparţinând
Grupului Parlamentar al Partidului Demo-
crat Liberal referitoare la neconstituţionalita-
tea Legii pentru modificarea art. 10 din Le-
gea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşu-
rarea referendumului. În urma deliberărilor,
Curtea Constituţională, cu unanimitate de
voturi, a constatat că Legea pentru modifi-
carea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului
este constituţională în măsura în care asi-
gură  participarea la referendum a cel puţin
jumătate plus unu din numărul persoane-
lor înscrise în listele electorale permanente.
Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pro-
nunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi
prezentată în cuprinsul deciziei, care se publi-
că în Monitorul Oficial al României, Partea
I. Decizia este definitivă şi general obligato-
rie şi se comunică preşedintelui României,
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamen-

tului şi primului-ministru”.
Guvernul României a anunţat într-un co-

municat de presă că va respecta decizia Curţii
Constituţionale: „Guvernul consideră firească
decizia Curţii Constituţionale în cazul Legii re-
ferendumului şi se angajează la respectarea
acesteia. Guvernul consideră că este sarcina
Parlamentului să pună cât mai repede în acord
legislaţia privind referendumul cu decizia luată
astăzi de Curtea Constituţională”.

La alegerile locale din 10 iunie 2012, pe
listele electorale permanente au fost înscrise
18.300.595 de persoane. Dacă numărul va
rămâne neschimbat la referendumul din 29
iulie a.c., la urne v trebui să iasă 9.150.298
de oameni. Pentru ca preşedintele să fie sus-
pendat, în favoarea demiterii vor trebui să se
exprime 4.575.149 de alegători. Prezenţa la
vot la nivel naţional, la scrutinul din 10 iunie,
a fost de 56,39% din numărul alegătorilor
înscrişi în listele electorale la nivel naţional.

MARIN TURCITU
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Potrivit unui comunicat al Companiei Na-
þionale de Cãi Ferate, CFR a anunþat fede-
raþiile sindicale cã plata acestor drepturi sa-
lariale, câºtigate de angajaþi în urma proce-
selor intentate încã din anul 2006 ºi care au
sentinþe judecãtoreºti definitive ºi irevocabi-

CFR va achita, în aceastã lunã, prima tranºã, în valoare de aproximativ
douã milioane de lei, din plata eºalonatã planificatã în bugetul pe 2012 pentru
acordarea restanþelor salariale, câºtigate de angajaþi prin sentinþe judecãto-
reºti definitive ºi irevocabile, a anunþat, recent, compania.

CFR începe plata eºalonatã
a drepturilor salariale câºtigate

prin sentinþe judecãtoreºti

El a afirmat cã, în
ultima perioadã, preþul
grâului a crescut cu
20%, influenþat de
evoluþia preþurilor pe
piaþa internaþionalã ºi de
raportul cerere-ofertã
de la nivel naþional.
Potrivit lui Popescu,
efectele scumpirii
grâului s-ar putea regãsi
în preþul pâinii în
maximum o lunã.

„Producãtorii
agricoli au un preþ mai
mare decât în anii
anteriori. Preþul este
mai mare chiar cu 20-
25% faþã de anul
trecut, la recoltare”, a spus Popescu.
El a arãtat cã efectele se vãd deja în
preþul fãinii, care a început deja sã
creascã.

„Vom vedea efectele la pâine în
douã sãptãmâni, dacã piaþa absoarbe
aceastã creºtere. Dacã nu absoarbe,
este pierdere curatã pentru brutari,
care la ora actualã îi înjurã pe mo-

Pâinea s-ar putea scumpi în urmãtoa-
rea lunã, dacã brutarii nu vor absorbi
creºterea de 20% a preþului la grâu, a

Pâinea s-ar putea scumpi
în urmãtoarea lunã

În cadrul unei dezbateri pe teme econo-
mice organizate, ieri, la Craiova, specialiºti
din cadrul BCR au prezentat atuurile pe care
le prezintã IMM-urile punctând la acest ca-
pitol flexibilitatea, piaþa nesaturatã ºi dezvol-
tarea rapidã a competenþelor.

Managerii din domeniul bancar vorbesc
chiar de o dinamicã pozitivã în ceea ce pri-
veºte înfiinþarea de firme în regiunea Sud-
Vest ºi judeþul Dolj. Astfel, s-a înregistrat o
scãdere cu 50% a numãrului radierilor de
firme ºi o creºtere cu 7% a înfiinþãrilor de
companii, comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului precedent, în calcul fiind luatã perioa-
da ianuarie-mai. 43% reprezintã ponderea
companiilor nou înfiinþate în judeþul Dolj în
totalul pe regiunea Sud-Vest.

„IMM-urile sunt coloana
vertebralã a economiei”
În prezent, numãrul de

IMM-uri din România repre-
zintã 99,7% din numãrul total
al întreprinderilor active în
economie, acest procent ma-
joritar fiind în faþa întreprin-
derilor mari fiind practic egal
cu cel din Uniunea Europea-
nã. ªi ponderea de 65,9% a
numãrului de angajaþi din
IMM-urile româneºti se situ-
eazã foarte aproape de media
înregistratã de IMM-urile din
Uniunea Europeanã (66,9%).

În plus, IMM-urile româneºti contribuie la
valoarea adãugatã brutã din economie cu
un procent de 50,24%, mai redus, totuºi,
faþã de valoarea medie de 58,4% din Uniu-
nea Europeanã. De asemenea, procentul cel
mai mare de unitãþi nou înfiinþate este deþi-
nut de întreprinderi din categoria IMM, care
reprezintã aproape jumãtate din numãrul to-
tal, respectiv 62.735. Comparativ cu 2010,
anul trecut, înmatriculãrile la Registrul Co-
merþului au crescut pe ansamblu cu 9%,
iar în cazul IMM-urilor cu 30%.

„IMM-urile sunt coloana vertebralã a eco-
nomiei. Au cea mai importantã contribuþie la
crearea de locuri de muncã. În special în
judeþul Dolj ºi regiunea Sud-Vest, sectorul
IMM are potenþialul de a atrage forþã de

muncã disponibilizatã în urma restructurãrii
fostelor companii de stat ºi de a reduce de-
calajul înregistrat în cifrele ºomajului faþa de
media naþionalã. BCR urmãreºte sã îºi creas-
cã portofoliul de credite pentru IMM în ju-
deþul Dolj, având în vedere potenþialul exis-
tent de dezvoltare a acestui sector. Printre
sectoarele cu potenþial economic ºi care pre-
zintã interes din partea bãncilor în judeþul
Dolj se aflã agricultura, energiile regenera-
bile, IT sau producþia de subansamble auto”,
a spus Radu Cîrstea, director regional cor-
porate în cadrul BCR.

Bãncile s-ar putea specializa tot mai
mult pe servicii destinate IMM-urilor
În momentul declanºãrii crizei financiare,

IMM-urile româneºti nu ºi-au restructurat
costurile financiare ºi operaþionale, crezând
cã este vorba doar de o situaþie temporarã.
Multe companii ºi-au blocat astfel lichiditatea
în stocuri, creanþe ºi investiþii în imobiliare.

Tocmai din acest motiv, într-un moment de
rãscruce pentru viitorul economiei locale,
specialiºtii susþin cã atât companiile, cât ºi
bãncile se vãd nevoite sã schimbe abordarea
pentru a dezvolta proiecte sustenabile.

Conform previziunilor, bãncile ar urma sã
se specializeze din ce în ce mai mult pe ser-
vicii pentru IMM-uri. Iar creditul bancar
rãmâne principalul instrument de susþinere
a afacerilor. Acesta va trebui sã devinã mai
accesibil prin standardizare ºi transparenþã.

Alãturi de acesta, viitorul aparþine dezvol-
tãrii de servicii non-bancare care sã ofere
posibilitãþi de dezvoltare a afacerii. Portalul
www.BCRclubantreprenori.ro poate sã fie
o soluþie în acest sens. Astfel, 83% din utili-
zatorii acestei aplicaþii evalueazã calitatea
generalã a serviciilor ca fiind foarte bunã ºi
bunã. De asemenea, 70% folosesc portalul
zilnic, la douã-trei zile, sãptãmânal sau lunar
ºi îl considerã foarte util.

RADU ILICEANU

IMM-urile ºi microîntreprinderile ar putea juca un rol major în
depãºirea crizei financiare. Specialiºtii în domeniul bancar le consi-
derã a fi o soluþie dinamicã pentru revenirea economicã întrucât înre-
gistreazã cel mai ridicat volum de activitate, cel mai mare numãr de
angajaþi ºi cel mai semnificativ potenþial de regenerare economicã.

le, se va face lunar, în funcþie de rezultatele
financiare ºi de lichiditãþile companiei.

“Întrucât conducerea companiei a obser-
vat tergiversarea, din varii motive, a semnã-
rii convenþiilor de platã eºalonatã, doar în
aceastã lunã va efectua plãþi fãrã semnarea

convenþiilor”, se menþioneazã în co-
municat.

Totodatã, CFR solicitã angajaþi-
lor care au sentinþe judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile sã sprijine de-
mersul întreprins de administraþie,
prin semnarea convenþiile de platã
eºalonatã. “Facem precizarea cã, în
cadrul întâlnirilor care au avut loc în
cursul acestei luni cu liderii federa-
þiilor sindicale, conducerea compa-
niei a solicitat sprijinul partenerilor
sociali de a face cunoscutã aceastã
mãsurã tuturor angajaþilor, membri
de sindicat, care au sentinþe judecã-
toreºti definitive ºi irevocabile”, se
mai precizeazã în documentul citat.
(AGERPRES)

rari”, a spus Popescu. ªeful Rompan
s-a ferit sã estimeze cu cât ar putea
creºte preþul pâinii.

„Un lucru este cert: preþul de la grâu
se duce la fãinã, ºi preþul de la fãinã se
duce la pâine. Cu cât ºi ce se va
întâmpla o sã vedem probabil cel mai
devreme dupã o lunã”, a mai spus
reprezentantul patronatului. (Mediafax)

declarat, ieri, la o întâlnire cu presa,
Aurel Popescu, preºedintele Patrona-
tului din Industria Panificaþiei Rompan.
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Reprezentanþii
Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului
Dolj au fost sesi-
zaþi de SC Redac
SRL Craiova cã au
fost induºi în eroa-
re de o persoanã
care s-a folosit de
calitãþi mincinoase
ºi cãreia i-au îm-
prumutat un auto-
turism Dacia San-
dero, pe 7 octom-
brie 2011. La expi-
rarea perioadei sta-
bilitã în contract,
bãrbatul n-a mai restituit maºina
ºi nici nu a mai putut fi contactat.

„În baza plângerii depuse de re-
prezentanþii societãþii comerciale
pãgubite a fost întocmit un dosar
penal vizând comiterea infracþiu-
nii de înºelãciune, fiind demarate
cercetãri pentru stabilirea identi-
tãþii fãptuitorului ºi recuperarea
autoturismului în cauzã”, ne-a de-
clarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Din cercetãrile efectuate, poli-
þiºtii Secþiei 2 Craiova au reuºit
sã-l stabileascã pe autor, Dumi-

Un bãrbat de 58 de ani, din Bucu-
 reºti, a ajuns în arestul IPJ Dolj

în baza mandatului de arestare preven-
tivã emis de instanþã în cursul zilei de
ieri, fiind acuzat de înºelãciune. Bãr-

batul s-a dat drept ofiþer SPP, i-a pã-
cãlit pe reprezentanþii societãþii Redac
Craiova sã-i împrumute un autoturism,
însã, dupã ce a trecut termenul stabilit
în contract, n-a mai înapoiat maºina.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

tru Preda, de 58 de ani, din Bucu-
reºti. Acesta se prezentase anul
trecut la Redac, susþinând cã este
ofiþer în cadrul SPP (Serviciul de
Pazã ºi Protecþie) România ºi are
nevoie pentru scurt timp de un au-
toturism. Nu s-a stabilit, deocam-
datã, dacã a prezentat ºi o legiti-
maþie din care sã rezulte acest lu-
cru, cert este cã a fost crezut, a
primit maºina ºi dus a fost. Bine-
înþeles cã nu avea nici cea mai
micã legãturã cu SPP, însã repre-
zentanþii Redac n-au suspectat ni-
mic pânã când n-a trecut terme-
nul la care acesta ar fi trebuit sã
restituie maºina. ªi atunci, ia-l de

unde nu-i!
L-au identificat

însã poliþiºtii, mai
ales cã bãrbatul nu
era la prima faptã de
acest gen: se pare cã
a mai înºelat o firmã
din Braºov prezen-
tându-se drept ofiþer
al Serviciului Român
de Informaþii. În
baza autorizaþiei emi-
se de Judecãtoria
Craiova, în cursul zi-
lei de luni, oamenii le-
gii au descins la lo-
cuinþa acestuia, din

Bucureºti, în urma percheziþiei
descoperind cheia autoturismului
luat de la Craiova. Maºina era þi-
nutã însã într-o altã locaþie, fiind
gãsitã, ridicatã ºi lãsatã la sediul
Secþiei 19 Poliþie Bucureºti. Poli-
þiºtii craioveni s-au întors însã cu
„sepepistul”, care a fost reþinut
pentru 24 de ore ºi introdus în
arestul IPJ Dolj. În cursul zilei de
ieri, acesta a fost prezentat ma-
gistraþilor Judecãtoriei Craiova,
care i-au emis mandat de arestare
preventivã pentru 29 de zile, pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de în-
ºelãciune.

Pe 5 iulie a.c., la ultimul termen
al procesului în care Valentin Mi-
tricã, fostul primar din Giurgiþa,
este judecat pentru abuz în servi-
ciu în formã calificatã, delapidare
ºi fals intelectual, împreunã cu
Marin Nica, fost contabil al Pri-
mãriei Giurgiþa, Mitricã a cerut din
nou instanþei sã i se înlãture inter-
dicþia de a se deplasa la sediul ºi în
sediul pãrþii vãtãmate, constituitã
ºi parte civilã în procesul penal,

Acum e consilier local!

Fostul edil din Giurgiþa
are „verde” sã intre în Primãrie

Magistraþii Tribunalului Dolj au de-
cis, ieri, cã fostul primar al comunei
Giurgiþa, Valentin Mitricã, poate sã in-
tre în sediul Primãriei din localitate.
Instanþa a avut un motiv întemeiat ca

sã-i înlãture parþial interdicþia fostului
edil: bãrbatul este acum consilier local
ºi trebuie sã participe la ºedinþele de
Consiliu Local ºi la cele ale comisiei din
care face parte.

respectiv Primãria Giurgiþa. Rea-
mintim cã cei doi au fost arestaþi
în vara anului trecut, iar în februa-
rie anul acesta Judecãtoria Segar-
cea i-a eliberat din arest, însã l-a
obligat pe Mitricã sã nu se apropie
de angajaþii Primãriei, sã nu intre
în sediul Primãriei Giurgiþa ºi sã
nu mai desfãºoare activitatea de
primar.

Sãptãmâna trecutã Judecãtoria
Segarcea i-a respins solicitarea, ad-

miþând doar
cererea de înlo-
cuire a mãsurii
obligãrii de a nu
pãrãsi localita-
tea cu obligarea
de a nu pãrãsi
þara fãrã încu-
viinþarea instan-
þei de judecatã.
Fostul edil a fã-
cut recurs îm-
potriva deciziei

Judecãtoriei Segarcea, soluþionat
ieri de Tribunalul Dolj. Judecãtorii
de aici au decis sã-i dea voie lui Mi-
tricã sã intre în Primãrie pentru cã
este... consilier local. Deºi pare in-
credibil, în condiþiile în care este ju-
decat pentru mai multe infracþiuni,
la alegerile din luna iunie Valentin
Mitricã a candidat, din partea
UNPR, pentru un nou mandat de
primar. A pierdut, însã  n-a rãmas
cu mâna goalã, ci s-a ales cu un loc
de consilier local.

Din cauza interdicþiei pe care o
avea, bãrbatul n-a putut participa la
nici o ºedinþã pânã acum. Ieri însã,
judecãtorii de la Tribunal au admis
recursul lui Mitricã ºi au desfiinþat,
parþial, interdicþia impusã de Jude-
cãtoria Segarcea. Magistraþii au
hotãrât ca acestuia sã i se permitã
accesul numai în zilele ºi la orele
când se desfãºoarã ºedinþele Con-
siliului Local Giurgiþa ºi ale comi-
siei din care face parte.

Cei nouã tineri arestaþi
sãptãmâna trecutã în do-
sarul etnobotanicelor rã-
mân dupã gratii, întrucât
ieri dupã-amiazã judecãto-
rii de la Curtea de Apel
Craiova le-au respins re-
cursurile formulate împo-
triva mãsurii arestãrii pre-
ventive luate faþã de ei de
Tribunalul Dolj. Reamin-
tim cã Andrei Dincã (18
ani), Dragoº Dorobanþu
zis „Pif” (24 de ani), Radu
Mîrºan zis „Duki” (23 de

ani), Cristian Dumitru zis „Dinamo” (22 de ani), ªtefãniþã
Marta zis „Oaie” (20 de ani), Mãdãlin Curteanu zis „Ha-
zard” (25 de ani) – furnizorul de etnobotanice de pe „Câm-
pia Islaz”, Cosmin Pârvu zis „Coco” (24 de ani), Ionuþ Cio-
roianu (20 de ani) ºi Adrian Caitanovici (21 de ani), toþi din
Craiova, au fost reþinuþi acum o sãptãmânã, în urma unei
acþiuni a poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã cra-
ioveni. Joia trecutã, „Coco”, fiul cel mare al lui „Caiac”, ºi
ceilalþi opt membri ai grupului infracþional au fost arestaþi
preventiv pentru constituire sau aderare la grup infracþional
organizat ºi operaþiuni cu substanþe susceptibile de a avea
efecte psihoactive, însã au fãcut recurs.

„Coco” ºi gaºca sa rãmân
dupã gratii

Echipa Pirotehnicã a
Detaºamentului 1 Pompieri
Craiova a fost solicitatã,
ieri, pe raza comuna Pie-
leºti, unde o echipã de
muncitori gãsise muniþie
din Al Doilea Rãzboi Mon-
dial. Cadrele ISU Dolj au
ajuns în localitate ºi au
gãsit o bombã aruncãtor
de calibrul 120 mm ºi un
proiectil perforant de cali-
brul 30 mm, care au fost
ridicate ºi aduse la un de-
pozit special amenajat, în
Craiova. „În urma unor
lucrãri la structura de re-
zistenþã a centurii ocolitoa-
re a oraºului Craiova a fost
descoperitã muniþia neex-
plodatã, care provine din
Al Doilea Rãzboi Mondial.

Pe timpul operaþiunilor de ridicare, transport ºi depozitare
nu s-au înregistrat pierderi de vieþi omeneºti sau pagube
materiale”, ne-a declarat mr. Florin Cocoºilã, purtãtorul de
cuvânt al ISU Dolj. Pentru evitarea catastrofelor sau eveni-
mentelor neplãcute cu care se pot confrunta cetãþenii atunci
când descoperã muniþie neexplodatã, pirotehniºtii recomandã
ca muniþia sã nu fie atinsã, miºcatã, sã nu se încerce de-
montarea focoaselor ci sã se solicite ajutor pe 112.

Muniþie neexplodatã
descoperitã la Pieleºti

Un bãrbat din comuna
Cetate ºi-a pierdut viaþa,
luni dupã-amiazã, în urma
unui accident de circula-
þie petrecut în localitate.
Potrivit poliþiºtilor de la
Rutierã, George ªeuleanu,
în vârstã de 33 de ani, în
timp ce conducea un mo-
ped neînregistrat în circu-
laþie pe DN 56 A, în co-
muna Cetate, din cauza
vitezei excesive a pierdut

controlul direcþiei ºi s-a izbit de un pod. În urma impactu-
lui, bãrbatul, care nu purta cascã de protecþie, a cãzut ºi
s-a lovit la cap, leziunile suferite provocându-i decesul. Po-
liþiºtii continuã cercetãrile pentru a stabili cu exactitate cir-
cumstanþele în care a avut loc evenimentul rutier.

Impact mortal cu un pod
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Comisia Europeanã a aprobat,
la sfârºitul sãptãmânii trecute,
alocãrile gratuite de certificate de
emisii de CO2 pentru centralele
termoelectrice din România, Bul-
garia ºi Cehia, dupã ce în luna
mai avizase cererile Ciprului, Es-
toniei ºi Lituaniei.

“În total, peste 268 de mili-
oane de certificate de emisii vor
fi alocate cu titlu gratuit centra-
lelor electrice din aceste ºase
þãri, în perioada 2013-2019.
Acest numãr va fi redus anual,
astfel încât sã ajungã la zero în
2020. Statele membre vor insti-
tui norme stricte de monitoriza-
re ºi de aplicare a legislaþiei pen-
tru a se asigura cã valoarea eco-

Comisia Europeanã (CE) a aprobat cererea României
de continuare a alocãrii de certificate de emisii de gaze cu
efect de serã, cu titlu gratuit, pentru producãtorii de elec-
tricitate, în perioada 2013-2019, a anunþat marþi Ministe-
rul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri (MEC-
MA). Vor fi alocate 71,4 milioane de certificate.

România are avizul CE pentru a aloca
certificate de emisii de gaze cu efect de serã

Datele de mai sus au fost rele-
vate de o cercetare sociologicã re-
alizatã în cadrul proiectului ,,Eºti
calificat, devii angajat”, derulat de
Centrul Zonal de Educaþia Adulþi-
lor Craiova, în parteneriat cu Aso-
ciaþia Centrul de Resurse ºi For-
mare în Profesiuni Sociale
(CRFPS) „Pro Vocatie”, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” ºi
Primãria Brãdeºti, începând cu 1
ianuarie 2012, cu scopul de a atra-
ge ºi menþine cât mai multe per-
soane din mediul rural din Dolj pe
piaþa muncii, prin implementarea
mãsurilor active de ocupare ºi a
mãsurilor preventive.

Þinta: persoanele din mediul rural
Potrivit coordonatorilor de pro-

iect, rezultatele obþinute vor con-
tribui la creºterea adaptabilitãþii ºi
flexibilitãþii persoanelor ocupate în
agricultura de subzistenþã/inactive/
ºomerilor tineri/vârstnici ºi a ºome-
rilor de lungã duratã din mediul
rural, respectiv la obþinerea unei
rate mai ridicate de participare pe

ªapte din zece doljeni nu au avut un loc
de muncã în ultimii ºase ani, în ciuda
faptului cã majoritatea acestora ar pu-
tea presta cel puþin o activitate ocupaþi-
onalã – adicã cel puþin unu din cinci ar
putea presta munca de îngrijitor la do-
miciliu, infirmierã, lucrãtor în comerþ
sau vânzãtor. Totodatã, opt din zece per-
soane apreciazã cã sunt slab sau deloc in-

nomicã a certificatelor de emisii
alocate cu titlu gratuit este cel
puþin egalatã, dacã nu depãºitã,
de un volum corespunzãtor de
investiþii în modernizarea siste-
melor lor de generare a energiei
electrice”, se aratã într-un co-
municat al MECMA. În prezent
sunt în curs de evaluare cererile
Ungariei ºi Poloniei.

În decembrie 2011 Guvernul
a mandatat Ministerul Finanþelor
sã vândã, prin licitaþie, certifica-
tele de emisii de gaze cu efect de
serã atribuite României. Certifi-
catele de emisii de gaze cu efect
de serã sunt alocate fiecãrui stat
semnatar al Protocolului de Ky-
oto. Un certificat echivaleazã cu

o tonã de CO2 emisã în atmosfe-
rã. România dispune de circa 300
milioane de astfel de certificate
aferente perioadei 2008-2012, pe
care ar fi putut obþine, în 2008,
aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Autoritãþile nu au reuºit, din
2008, sã ajungã la un acord pri-
vind entitatea care va vinde cer-
tificatele, astfel cã pânã în pre-

zent nu au organizat nicio licita-
þie, chiar dacã diverºi oficiali au
afirmat în repetate rânduri cã
existã potenþiali clienþi. România
a fost suspendatã în august 2011
de la tranzacþionarea certificate-
lor, din cauzã cã nu a elaborat o
legislaþie adecvatã care sã permi-
tã inventarierea acestor docu-
mente. (Realitatea.net)
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- Dacã eºti bolnav Popescule,
e musai sã mergi la medic cu
un plic sãnãtos.

piaþa muncii. Practic, “proiectul ur-
mãreºte sã faciliteze integrarea pe
piaþa muncii în sectoare ºi/sau ac-
tivitãþi non-agricole a persoanelor
din mediul rural aflate în cãutarea
unui loc de muncã sau ocupate în
agricultura de subzistenþã, prin ofe-
rirea unor servicii de informare ºi
consiliere profesionalã, a unor pro-
grame de formare profesionalã ºi
de mediere, în vederea gãsirii unui
loc de muncã”, spune Maria  Spã-
taru, expert promovare, informa-
re ºi diseminare la Casa de Culturã
„Traian Demetrescu” din Craiova.

Spun cã au nevoie de consiliere
În acest sens, s-a fãcut o cerce-

tare sociologicã – cercetare de te-

ren în zonele rurale din Dolj, con-
ceputã, structuratã ºi instrumenta-
tã de CRFPS ,,ProVocatie” care a
inclus consultãri cu structurile ad-
ministrative locale ºi alte organis-
me locale, dar ºi cu angajatori. Ast-
fel, majoritatea covârºitoare a celor
intervievaþi (eºantionul a fost alcã-
tuit din 750 de persoane din mediul
rural din Dolj) a declarat cã resimte
nevoia de îndrumare ºi consiliere
pentru cãutarea unui loc de muncã
(78.5%) ºi pentru formare profesi-
onalã (76.1%). Potrivit studiului, cei
mai mulþi respondenþi manifestã o
încredere mare sau foarte mare în
organizaþiile care furnizeazã cursuri
de formare profesionalã (56.4%),
în vreme ce unu din zece respon-
denþi nu are deloc încredere în ast-
fel de organizaþii (9.6%).

Cercetarea derulatã a evaluat ºi
tipul de meserii specifice,
percepute ca fiind cele
mai utile din perspectiva
respondenþilor. Acestea
sunt cele de infirmierã,
lucrãtor în comerþ, îngri-
jitor la domiciliu, lucrãtor
în construcþii. Un interes
mediu au suscitat ºi me-
seriile de brutar, ospãtar/
barman sau vânzãtor. În
opinia persoanelor din
grupul-þintã principalul
avantaj, în urma partici-

pãrii la un curs de formare, constã
în creºterea ºanselor de a gãsi un
loc de muncã.

Dacã e gratuit, facem!
Un alt aspect interesant este cã

majoritatea respondenþilor (aproxi-
mativ 60%) ar urma un curs de
formare, dacã acesta este gratuit,
dacã este asigurat transportul pen-
tru participarea la curs, dacã dura-
ta acestuia nu depãºeºte 6 luni sau/
ºi dacã se desfãºoarã în week-end,
cu o duratã de maximum 4 ore pe
zi. Peste jumãtate din cei interesaþi
sã urmeze asemenea cursuri sunt
bãrbaþi ºi aproximativ 72% au vâr-
sta pânã în 40 de ani. Conform stu-
diului, 72.8% din respondenþi ar
prefera ca diploma sã fie recunos-
cutã în strãinãtate, ceea ce denotã

un potenþial comportament migra-
toriu al acestora cãtre oferta de
muncã din strãinãtate.

Angajatorii se cam îndoiesc
de cunoºtinþele candidaþilor
În ceea ce priveºte concluziile

obþinute în urma intervievãrii ce-
lor 20 de potenþiali angajatori, a
reieºit cã aceºtia ºi-ar dori sã aibã
acces la o bazã de date cu lucrã-
tori formaþi ºi acreditaþi în anumi-
te domenii. Pe de altã parte, mese-
riile solicitate de angajatorii inter-
vievaþi sunt preponderent în dome-
niul construcþiilor ºi serviciilor co-
nexe: fierari, betoniºti, finisori (gre-
sieri, faianþari), ºoferi de utilaje
specifice, tâmplari PVC, lãcãtuºi,
brutari/ospãtari, lucrãtori în pani-
ficaþie, dar ºi meserii “dispãrute”,
ca de exemplu maiºtri etc. Trebu-
ie însã avut în vedere cã la nivel
local existã cerere de forþã de mun-
cã ºi pentru ”meserii sociale”, pre-
cum asistent personal sau îngriji-
tor la domiciliu, deºi nu existã an-
gajatori foarte mari în acest dome-
niu. S-a resimþit, spun coordona-
torii cercetãrii, ºi o percepþie ne-
gativã a angajatorilor cu privire la
nivelul de cunoºtinþe teoretice, dar
ºi practice, ale candidaþilor, în spe-
cial a celor tineri.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

formate despre ofertele de locuri de
muncã din Dolj, declarând cã principa-
lele surse de informare în acest sens sunt
prietenii ºi rudele, televiziunea ºi presa
scrisã, nesemnificative fiind AJOFM-ul
ºi angajatorii. Pe de altã parte, meserii-
le solicitate de angajatorii din judeþ sunt
cu preponderenþã în domeniul construc-
þiilor ºi serviciilor conexe.
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În acest an, mii de elevi nu au reu-
ºit sã promoveze examenul maturitã-
þii la Matematicã, problemã care a
fost semnalatã ºi anul trecut. Profe-
sorii de specialitate explicã dezastrul
prin prisma faptului cã este foarte
multã materie de învãþat, mai ales la
clasele cu profil real. „Din rezultatele
acestei sesiuni am observat cã exis-
tã o mare problemã în ceea ce priveº-
te Matematica, modulul M2, pentru

Propunerile vizeazã ºi schimbarea bacalaureatului
Inspectoratele ºcolare au primit o

nouã adresã de la Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
prin care li se solicitã sã strângã pro-
puneri de la cadrele didactice pentru

schimbarea Legii Educaþiei. În plinã
perioadã a bacalaureatului, finalizat cu
rezultate destul de slabe, dascãlii pro-
pun ºi schimbarea programei de exa-
men în special la Matematicã.

profilul tehnic. Practic, se creeazã o
discriminare între elevii de la clasele
cu profil uman, care susþin examenul
la Istoria românilor ºi au de învãþat
doar câteva capitole, ºi cei de la cla-
sele tehnologice, care trebuie sã ºtie
algebrã din clasele a IX-a, a X-a ºi a
XII-a, geometrie – clasele a IX-a, ºi a
X-a ºi analizã matematicã – clasele a
XI-a ºi a XII-a. E un volum foarte
mare de materie”, a precizat Constan-

tin Lungulescu, preºedintele Sindi-
catului preuniversitar „Spiru Haret”
Dolj.

Propunerea pentru schimbarea
programei la aceastã disciplinã este
sã se divizeze materia, iar elevii sã aibã
posibilitatea de a opta. „Ideal ar fi ca
elevii, care trebuie sã susþinã proba
obligatorie la Matematicã, modul M2,
sã aibã de optat între algebrã, analizã
matematicã ºi geometrie”, a adãugat
preºedintele Sindicatului preuniver-
sitar „Spiru Haret” Dolj.

Finanþarea per capita
ºi clasa pregãtitoare,
în continuare refuzate

De altfel, liderii federaþiei „Spiru
Haret” au fãcut o serie de propuneri
pentru modificarea Legii Educaþiei,
pe care le vor înainta Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, spre a fi tri-
mise mai departe la minister. Primele
solicitãri vizeazã revenirea la mode-
lul iniþial de funcþionare a sistemului
educaþional. Mai exact, liderii dascã-
lilor cer sã se renunþe la sistemul de
finanþare per capita, care pune în di-
ficultate plata salariilor ºi a facturilor

pentru unitãþile de învãþãmânt. De
asemenea, se cere sã se renunþe la
învãþãmântul gimnazial de nouã cla-
se, dar ºi de trecerea copiilor de la
grupa pregãtitoare de grãdiniþã la
ºcoalã.

 În ceea ce priveºte grãdiniþele,
este vizatã ºi degrevarea directorilor
de norma didacticã.

Concursuri naþionale
de admitere la liceu, facultate,

dar ºi pentru titularizare
Liderii de sindicat au trecut pe lis-

ta propunerilor ºi reintroducerea
concursului naþional unic de titulari-
zare, la care Ministerul Educaþiei a
încercat sã renunþe în mai multe eta-
pe. De doi ani, cadrele didactice care
au obþinut minimum nota 7 la con-
curs au dreptul sã devinã titularii
posturilor ocupate în regim de supli-
nire, dacã acestea devin vacante. De

asemenea, pentru acest an, ministe-
rul a lãsat exclusiv în grija unitãþilor
de învãþãmânt organizarea concur-
sului de ocupare a posturilor didac-
tice. O nouã notã telefonicã a schim-
bat în luna iunie regulile, subiectele
fiind naþionale ºi nu locale, cum s-a
stabilit iniþial. Rãmânând la subiec-
tul examene naþionale, sindicatele cer
reintroducerea concursului de admi-
tere în clasa a IX-a, precum ºi a con-
cursului de admitere în învãþãmântul
superior.

Sindicaliºtii Federaþiei „Spiru Ha-
ret” mai cer, de asemenea, revenirea
la Statul personalului didactic 128/
1997, care prevedea compensaþie de
50% pentru biletele de tratament,
ºase cãlãtorii dus-întors pe liniile fe-
roviare interne,  reinstituirea conce-
diilor fãrã platã cu o duratã de trei
ani într-un interval de ºapte ani de
vechime în sistemul de învãþãmânt.

CARMEN RUSAN

“Am întâlnit în drumul nostru oa-
meni care au participat pentru prima
oarã în viaþã la un spectacol de tea-
tru. Am întâlnit oameni care ºi-au
dãruit viaþa educaþiei în mediul rural,
oameni împreunã cu care am reuºit
sã descreþim frunþile sãtenilor. Am
întâlnit parteneri care au înþeles de-
mersurile noastre ºi au fãcut posibil
ca zone defavorizate din Oltenia sã
poatã aplauda un spectacol de tea-
tru. Datoritã expertizei ºi analizei efec-
tuate asupra rezultatelor din ediþia
precedentã putem garanta reuºita
acestei ediþii. Echipa noastrã a dat
dovadã de înalt profesionalism ºi de

Cu „Teatru peste tot” în comunele doljene
În urmã cu un an, mai exact în iunie 2011,

Asociaþia „I.S. Drãgulescu” a demarat proiec-
tul “Teatru peste tot” – un fel de turneu ce are
ca scop promovarea valorilor culturale în me-
diul rural. Timp de douã sãptãmâni, actorii de la
„Teatrulescu Junior”, dar ºi cei ai Companiei
„Teatrulescu” au adus bucuria pe chipurile mi-

cuþilor din mai multe localitãþi doljene. Aºadar,
dupã 1.100 de kilometri parcurºi ºi 11 comune,
în care peste 10.000 de spectatori s-au putut
bucura de prezenþa actorilor care au interpretat
personaje din piesele lor favorite, Asociaþia „I.S.
Drãgulescu” a pus la cale un nou turneu “Tea-
tru peste tot” – ediþia a II-a.

o extraordinarã capacitate de imple-
mentare. Trecând prin acest proiect
au acumulat multã experienþã, de care
dorim sã ne folosim în aceastã a II-a
ediþie. În concluzie, proiectul nostru
nu a reprezentat doar o miºcare so-
cio-culturalã, ci ºi o puternicã acþiu-
ne de formare profesionalã”, a de-
clarat Vlad Drãgulescu, preºedinte-
le Asociaþiei „I.S. Drãgulescu”.

Spectacole
pentru toate vârstele

Cea de-a II-a ediþie a proiectului
“Teatru peste tot” începe astãzi, în
localitatea doljeanã Terpeziþa, ºi

continuã pe 12 iu-
lie la Seaca de
Câmp, la Calopãr
ajunge pe 13 iulie,
iar sâmbãtã, 14 iu-
lie, la Mischii.
Programul nu se
încheie aici, ci
continuã pânã în
luna august în alte
comune din jude-
þul Dolj. Specta-
torii, cu mic,
cu mare, se vor
bucura de specta-
colul pentru copii

“Ciuf ºi Ileana Cosânzeana” ºi se
vor distra la “Certuri conjugale”,
care este o comedie pentru toate
vârstele. Totodatã, oamenii vor pu-
tea participa ºi la seminarii pe tema
spectacolului de tea-
tru. «Pentru cã aso-
ciaþia noastrã a iden-
tificat lipsa informa-
þiei ºi lipsa accesului
la evenimentele cul-
tural din mediul rural,
scopul proiectului
este tocmai acela de
promovare a valorilor
culturale în rândul
oamenilor care pro-
vin din aceste zone.
O societate civilã sã-
nãtoasã trebuie sã se
construiascã în jurul

accesului la informaþie. Deoarece
sectorul rural a fost neglijat în ulti-
mii ani, încercarea noastrã este ace-
ea de stimula iniþierea unor proiecte
asemãnãtoare cu cel prezentat de
noi ºi în acest fel sã redãm accesul la
evenimente culturale cetãþenilor din
mediul rural. “Teatru peste tot” re-
prezintã, practic, un turneu în 15-20
de sate din Oltenia, unde vom desfã-
ºura activitãþi culturale. Pentru aceas-
ta ne-am propus sã le oferim sãteni-

lor douã spectacole de teatru si un
seminar pe tema spectacolului de te-
atru. Fiecare sat va avea alocatã o zi.
Dimineaþa va avea loc un spectacol
pentru copii bazat pe basme româ-
neºti, iar seara va avea loc un spec-
tacol – colaj bazat pe textele lui Tu-
dor Muºatescu. Între cele douã spec-
tacole va avea loc seminarul, în care
cetãþenii vor fi invitaþi sã participe
activ la un miniatelier de teatru ºi la
discuþii despre arta spectacolului»,
a mai precizat Vlad Drãgulescu.

ALINA DRÃGHICI

Înainte de începerea spectaco-
lului pentru copii va fi reconstitui-
tã intrarea în sat a unei trupe am-
bulante de teatru din epoca me-
dievalã, cu oameni pe picioroan-
ge, jonglerii ºi muzicã medievalã.
Cu o zi înainte, sãtenii vor fi infor-
maþi cu surle ºi trâmbiþe, exact ca
în epoca medievalã, despre eveni-
mentul ce urmeazã sã aibã loc.

Vlad Drãgulescu, preºedintele
Asociaþiei I.S. Drãgulescu:
“Cei ºase ani de experienþã în

domeniul evenimentelor socio-
culturale, culturale ºi umanitare
ºi cele peste 50 de evenimente
create în aceºti ani ne permit sã cre-
dem cã acest proiect se va bucura
de un succes real în rândul bene-
ficiarilor, echipa noastrã profesio-
nistã asigurând cel mai înalt grad
de seriozitate ºi implicare”.
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François Hollande s-a depla-
sat ieri în prima vizitã oficialã în
Marea Britanie, fiind primit de
premierul conservator David
Cameron pentru a discuta de-
spre criza monedei euro, taxele

pe venituri mai mari, prevãzute
prin regulamentele oraºelor bri-
tanice. În cursul acestei vizite
de o zi, François Hollande s-a
întreþinut cu Cameron în 10
Downing Street ºi a participat

la o conferinþã de presã, în dupã-
amiaza zilei fiind primit la Pala-
tul Windsor de regina Elisabeth
II. Cei doi lideri au dorit sã disi-
peze rãceala din timpul vizitei
candidatului Hollande, în fe-
bruarie a.c., când nu a fost pri-
mit de David Cameron. Polemi-
ca suscitatã luna trecutã în
Franþa de declaraþiile lui Came-
ron, care a spus cã „pune covo-
rul roºu” exilaþilor fiscali fran-
cezi, n-a mai fost luatã în sea-
mã. Problema de impozitare a
veniturilor mari nu a figurat în
meniu, potrivit preºedinþiei fran-
ceze. Dar aºteptatã era abor-
darea unui alt subiect dureros
de cãtre premierul britanic: asi-
gurãrile sociale imobiliare pen-
tru non-rezidenþi, care ar putea
lovi, potrivit „Daily Telegraph”,
circa 200.000 de britanici, pro-
prietari de rezidenþe secundare
în Franþa. Problemele economi-
ce erau, de asemenea, suscep-
tibile a ridica dezacorduri, Da-

vid Cameron neîncetând sã în-
demne membrii zonei euro, din
care þara sa nu face parte, de
a acþiona pentru rezolvarea cri-
zei, estimând, sub presiunea eu-
roscepticilor din partidul sãu, cã
trebuie „mai puþinã Europã”.
Londra a refuzat sã adere la
pactul european de disciplinã
bugetarã în numele salvãrii in-
tereselor sale, primul centru fi-
nanciar al Europei, ºi a conti-
nuat sã se opunã taxelor pe
tranzacþiile financiare dorite de
Paris. La acest punct, François
Hollande a avut o remarcã aci-
dã: Europa nu este un sertar cu
bani ºi, cu atât mai puþin, un
self-service. Deosebit de con-
sensuale s-au dovedit subiec-
tele internaþionale, precum Si-
ria, Iran ºi Mali, ocazie de a
dovedi convergenþele între Lon-
dra ºi Paris, ceea ce demon-
streazã cã un parteneriat fran-
co-britanic în materie de apã-
rare este mai mult decât dorit.

David Cameron întinde covorul roºuDavid Cameron întinde covorul roºuDavid Cameron întinde covorul roºuDavid Cameron întinde covorul roºuDavid Cameron întinde covorul roºu
pentru François Hollandepentru François Hollandepentru François Hollandepentru François Hollandepentru François Hollande

Bulgaria va fi supusã unei
monitorizãri suplimentare pe
justiþie din partea a 5 þãri euro-
pene (Germania, Franþa, Olan-
da, Spania ºi Italia), a declarat
ministrul bulgar de Justiþie, Dia-
na Kovacheva, relateazã No-
vinite. Potrivit acesteia, cele 5
þãri îºi vor trimite judecãtori ºi
procurori pentru a inspecta ac-
tivitatea magistraþilor bulgari în
cinci cazuri importante: cel al
„Fraþilor Galevi”, Angel Hris-
tov ºi Plamen Galev, doi lideri
ai lumii interlope, cel al mafio-
þilor Nikolai Marinov ºi Kras-
simir Marinov, cunoscuþi drept
„Fraþii Margini”, cel al fostului
CEO pentru Fondul agricol de
stat, Asen Drumev, cel al omu-

Bu lga r ia ,  mon i to r i za tã  sup l imen ta r
pe just i þ ie  de 5 state UERusia nu va mai vinde arma-

ment aliatului sãu arab, Siria, pânã
când situaþia nu se va stabiliza în
aceastã þarã, au declarat, luni,
oficiali de rang înalt, responsabili
cu exportul de armament,
menþionând cã acele contracte
care au fost deja încheiate vor fi
respectate. „Rusia, la fel ca ºi
celelalte þãri, este preocupatã de
situaþia din Siria”, a declarat ºeful
adjunct al Cooperãrii Militare
Tehnice al Rusiei, Viaceslav
Dzirkaln, în timp ce se afla la
salonul aeronautic din Farnbo-
rough (Marea Britanie). „Nu
plãnuim noi livrãri de arme nou
dezvoltate cãtre aceastã þarã. (...)
Pânã când situaþia se va stabiliza,
nu vor fi trimise arme noi”, a
precizat oficialul, citat de agenþiile
de presã ruse. Rusia a susþinut cã

Rusia nu va vinde arme noi Siriei
nu a livrat nici un fel de echipa-
ment de ultimã generaþie de care
dispune de la debutul conflictului,
în urmã cu 18 luni. Dzirkaln s-a
referit, în special, la livrarea
noilor avioane de antrenament,
Yak-130, despre care presa
rusã a susþinut cã ar fi incluse
într-un contract de vânzare
încheiat cu regimul lui Bashar
al-Assad. Rusia a încercat, în
luna iunie, sã livreze mai multe
elicoptere de luptã, reparate,
precum ºi un sistem de apãrare
aerianã, cãtre Siria, susþinând cã
este vorba despre un contract
semnat de cele douã þãri în
urmã cu mai mulþi ani. Aceastã
livrare a fost anulatã dupã ce
asiguratorul britanic a aflat
despre conþinutul transportului ºi
a refuzat sã îl mai asigure.

lui de afaceri Mario Nikolov ºi
cel al companiei imobiliare mu-
nicipale Sofiyski Imoti. Aces-
tea fac parte din cele 92 de ca-
zuri monitorizate de Comisia
Europeanã pentru raportul
MCV. Ministrul Justiþiei a pre-
cizat cã experþii strãini vor exa-
mina munca procurorilor ºi vor
organiza întâlniri cu judecãtorii
desemnaþi în cele 5 cazuri. Ko-
vacheva a mai spus cã, even-
tual, experþii ar putea sã pre-
zinte recomandãri privind de-
rularea unor proceduri mai ra-
pide ºi mai eficiente în astfel
de cazuri. Concluziile magistra-
þilor strãini vor influenþa deci-
zia finalã privind ridicarea MCV,
a recunoscut oficialul bulgar.

Germanul Klaus Regling (foto), directorul
Fondului European de Stabilitate Financiarã
(FESF), va prelua conducerea viitorului Meca-
nism European de Stabilitate (MES), fondul de
salvare permanent al UE, care urmeazã sã fie
înfiinþat în curând, a anunþat ieri un oficial eu-
ropean. Mãsura face parte dintr-un ansamblu
de nominalizãri decise de miniºtrii de Finanþe
din zona euro la încheierea unei reuniuni de opt
ore la Bruxelles. Regling, care conduce FESF
încã de la înfiinþare, în primãvara lui 2010, dupã
declanºarea crizei greceºti, era favorit pentru
noul post, cu atât mai mult cu cât compatriotul
sãu, Wolfgang Schaeuble, ministrul german de
Finanþe, nu a obþinut preºedinþia Eurogrup. MES,
dotat cu un capital de 80 de miliarde de euro,
va avea o capacitate de împrumut de 500 de
miliarde. El urma sã devinã operaþional luni, dar
intrarea în vigoare a fost înârziatã deorece tra-
tatul fondator nu a fost ratificat de un numãr
suficient de state membre.

În cadrul aceleiaºi reuniuni a miniºtrilor de
Finanþe, Jean-Claude Juncker a fost reales, pen-

Juncker, reales la conducerea Eurogrup, Regling -
desemnat director al fondului de salvare al UE

tru un nou mandat de doi ani ºi jumãtate, la
conducerea Eurogrup. Premierul luxemburghez
a fost numit pentru prima datã în aceastã func-
þie în 2005, iar mandatul sãu se va încheia pe
17 iulie. Numirea unui preºedinte al Eurogrup a
constituit o adevãratã
dilemã în ultimele câte-
va luni. Ministrul german
de Finanþe, Wolfgang
Schauble, a fost candi-
dat oficial pentru aceas-
tã poziþie strategicã, dar
Franþa, ostilã acestei so-
luþii, a susþinut prelungi-
rea mandatului lui Jean-
Claude Juncker.

Premierul luxembur-
ghez, care ºi-a manifes-
tat la un moment dat in-
tenþia de a nu mai ocu-
pa aceastã funcþie, a ac-
ceptat totuºi sã mai
exercite un mandat de

maximum ºase luni, condiþia fiind obþinerea
numirii compatriotului sãu, Yves Mersch ca
director al BCE. „Mandatul este de doi ani ºi
jumãtate, dar ºi-l va exercita doar parþial”, a
declarat un oficial european.

Spania va primi 30 de
miliarde de euro pentru
bãnci pânã la finalul lunii

Miniºtrii de Finanþe din zona
euro s-au înþeles sã împrumute
Spaniei 30 de miliarde de euro în
aceastã lunã, pentru a ajuta
bãncile aflate în dificultate,
relateazã BBC. Aceasta va fi prima
tranºã din împrumutul agreat în
luna iunie, care poate ajunge la
100 de miliarde de euro. Decizia
trebuie sã fie aprobatã de parla-
mentele naþionale ale celor 17
state din zona euro, iar miniºtrii
sperã ca plata sã fie fãcutã pânã
la sfîrºitul lunii iulie. Totodata,
miniºtrii de Finanþe au aprobat ºi
prelungirea termenului limitã dat
Spaniei pentru reducerea deficitu-
lui bugetar la 3%, de la 2013 la
2014. „Vor fi condiþii specifice
pentru anumite bãnci ºi suprave-
gherea sectorului financiar va fi
întãritã”, a spus preºedintele
reales al Eurogrupului, Jean-
Claude Juncker.
Adunarea poporului
din Egipt a sfidat armata
ºi s-a reunit în ºedinþã

Adunarea poporului egiptean,
dizolvatã de Înalta curte constituþi-
onalã pe 14 iunie, din cauza unui
viciu juridic în legea electoralã, s-a
reunit ieri dimineaþã, dupã ce un
decret al preºedintelui Mohamed
Morsi a ordonat reinstaurarea
parlamentului, sfidând, astfel,
armata – care a preluat frâiele
puterii dupã alungarea preºedinte-
lui Hosni Mubarak, în februarie
2011 - ºi justiþia, scrie AFP. „Astãzi
vom discuta mecanismul de
aplicare” a deciziei Înaltei curþi
constituþionale, a declarat
preºedintele Camerei, Saad al-
Katatni (Frãþia Musulmanã), care
a susþinut cã aleºii respectã legile
ºi justiþia. Frãþia Musulmanã, din
care provine preºedintele Morsi ºi
care dominã Camera inferioarã, a
susþinut reînfiinþarea parlamentu-
lui, dar deputaþii din alte partide,
în special liberalii, au decis sã
boicoteze sesiunea de ieri. Înalta
curte constituþionalã a respins,
luni, decretul prezidenþial care
ordona reinstaurarea parlamentu-
lui în drepturi: „Deciziile ºi
ansamblul hotãrârilor Înaltei curþi
constituþionale sunt definitive (...)
ºi sunt constrângãtoare pentru
toate instituþiile statului”.
Primele rezultate la
parlamentarele din Libia:
victorie a coaliþiei liberale

Comisia Electoralã libianã a
început, luni seara, sã difuzeze
rezultate preliminare ale alegerilor
legislative, coaliþia liberalã
Alianþa Forþelor Naþionale (AFN)
devansându-i categoric, în unele
zone, pe principalii sãi adversari
politici, islamiºtii din Partidul
Justiþiei ºi al Construcþiei (PJC,
ramurã politicã a Fraþilor Musul-
mani), numãrãtoarea putând, însã,
sã dureze încã patru sau cinci zile,
din cauza distanþelor care trebu-
iesc parcurse, precum ºi a proble-
melor de securitate. Urnele sunt
transportate, în special cu avionul,
din teritoriul libian cãtre aeropor-
tul militar Mitiga, din Tripoli, unde
se verificã corectitudinea numãrã-
rii voturilor, înainte de a fi valida-
te. În pofida violenþelor ºi actelor
de sabotaj ale militanþilor, în estul
Libiei, primul scrutin liber este
considerat un succes, el venind
dupã mai mult de patru decenii de
dictaturã a lui Muammar Gaddafi,
care a desfiinþat alegerile.
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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 (zugrã-
veli); instalaþii electrice
complexe; confecþii me-
talice; construcþii de
lemnãrie; învelituri aco-
periº cu tablã; montare
jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510;
0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi ºi bur-
lane. Vopsim acoperi-
ºuri, dulgherie cu mate-
riale proprii sau ale clien-
tului. Ofer certificat de ga-
ranþie, discount 25%. Te-
lefon: 0761/090.605;
0740/880.002.

Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru
oameni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). 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 electrice
complexe; - confecþii me-
talice; - construcþii de lem-
nãrie; - învelituri acoperiº
tablã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând 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. Tele-
fon: 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 comuna
Dioºti, 3 camere ºi depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã în curte, apã curentã
la stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal.
Preþ convenabil. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.

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 Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.

Anunþul tãu!
S.C. TRACIA IMPEX SRL titular al proiectului
„Schimbare de destinaþie din casã de vacan-
þã în „Han Turistic”, supraetajare de la Sp + P
+ 1 la Sp + P + 3, extindere P + 3 cu modifi-
cãri interioare ºi exterioare structurale ºi
nestructurale – intrare în legalitate”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre ARPM Craova propus a
fi amplasat în Craiova, T77 P14 (zona centura
Nord). Proiectul deciziei de încadrare pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova str. “Petru
Rareº” nr. 1 în zilele de L-V între orele 8.00 –
16.00. Publicul interesat poate înainta obser-
vaþii la proectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii pânã la
data de 17.07.2012.
PricewaterhouseCoopers Business Recovery
Services IPURL, cu sediul în Bucureºti str. “Bar-
bu Vãcãrescu” nr. 301-311, sector 2, în calitate
de administrator judiciar al S.C. PIC S.A. - în
reorganizare, anunþã vânzarea prin licitaþie pu-
blicã, deschisã, ascendentã cu strigare a Acti-
vului Apartament 3 camere în suprafaþã utilã de
67,31 mp, situat în Municipiul Craiova, str. “Ni-
colae Titulescu” (actual str. “Maria Tãnase”)
nr. 16A. Preþul de pornire 41.000 Euro. Licitaþia
se organizeazã pe data de 03 august 2012 la
orele 11.00 la sediul administratorului judiciar.
Documentaþia de participare conform regula-
mentului de vânzare este aºteptatã la adminis-
tratorului judiciar pânã la data de 02 august
2012, orele 16.00. Pentru detalii privind bunuri-
le, vizionare, obþinerea regulamentului de vân-
zare ºi a eventualelor informaþii suplimentare
vã rugãm sã ne contactaþi la tel. 0747/901.846.

Primãria Segarcea orga-
nizeazã la sediu, în data
de 3 august 2012, ora
14.00 licitaþie publicã
pentru concesionarea:
- spaþiului în suprafaþã
de 21,46 m.p. situat în
Policlinica Segarcea cu
redevenþa minimã de
0,36 euro/m.p./an.
R e l a þ i i  l a  t e l e f o n :
210.750.
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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 teren 250 mp,
Fermierului. 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 utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Tele-
fon: 0723/692.884.

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
In atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 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 intra-
vilan 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 ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp
(40/20) vis-a-vis de Pe-
nitenciarul Craiova. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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 co-
munei Dobreþu, judeþul
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 Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabricaþie
2006, înmatriculat Ro-
mânia, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro,
negociabil. Telefon.
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Toyota Avensis
1.8, 2004, 72.000 km,
unici proprietari, 6500
euro. Telefon: 0722/
794.673.
Vând Peugeot 107,
roºu, 3 ani, 13.000 km.
Telefon: 0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste
Cinema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând costume popula-
re damã, zona Oltenia.
Telefon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã
spiralã 6 m, coºuri me-
talice pentru magazin
autoservire, uºi ºi fe-
restre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000
Telefon: 0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon:
0735/764.396.
Ocazie! Locuri de veci
cimitirul Sineasca (2+1)
Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – ci-
mitirul Ungureni aproa-
pe de administraþie. Te-
lefon: 0351/459.605;
0729/162.941.
Vând cadru motosapã
cu freze, instalaþie iriga-
þii, motor Honda. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, 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, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Vând mascã calorifer
prevãzutã cu pupitru pen-
tru ºcolar, chiuvetã, puti-
nã, cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
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.
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 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.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii pu-
ternice 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 nor-
me deviz ºi alte cãrþi teh-
nice. 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.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.

Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, 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, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapu-
sã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.

Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.

Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diver-
se. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bãiat
major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Drãguþã, 33/1.68/80,
credincioasã, mic handi-
cap, fãrã vicii, pentru cã-
sãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru
prietenie eventual cãsã-
torie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
COMEMORÃRI

La 11 iulie 1936 s-a nãs-
cut NICOLAE FLORES-
CU, fost inginer colonel

de aviaþie. Veºnicã po-
menire. Soþia
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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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Tehnicianul italian Roberto Mancini a
ajuns la o nouã înþelegere cu Manchester
City, punând astfel capãt speculaþiilor care
susþineau cã ar acceptat o ofertã venitã din
partea Federaþiei Ruse de Fotbal. Pe banca
„cetãþenilor” din 2009, Mancini (47 de ani)
a semnat un contract valabil pânã în 2017
(precedentul expira în vara anului viitor).
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“Manchester City este un
club fantastic. Sunt încre-
zãtor în faþa provocãrilor
care ne aºteaptã, iar per-
spectivele pentru a face
performanþã sunt uriaºe”,
a declarat Mancini pe site-
ul oficial al clubului englez.

“Acordul, valabil pânã
în vara anului 2017, este
urmare a celui mai reuºit
sezon al echipei de peste
patru decenii, încheiat cu
meciul ce a dus la câºtiga-
rea titlului (n.r. primul din
1968 încoace)”, s-a preci-
zat ºi într-un comunicat

emis de gruparea de pe “City of Manchester
Stadium”.

9,4 milioane de euro stagional va primi
Mancini în urmãtorii cinci ani (47 în total),
el devenind cu acest salariu cel mai bine plã-
tit tehnician din fotbalul englez, peste Arse-
ne Wenger (Arsenal, 9 milioane) ºi Sir Alex
Ferguson (Manchester United, 8 milioane).

Mircea Lucescu este gata sã “expor-
te” un alt jucãtor cãtre campionatele ves-
tice. Brazilianul Willian (foto) este do-
rit de Chelsea Londra, iar tehnicianul
ªahtiorului crede cã jucãtorul sãu valo-
reazã mai mult decât au plãtit englezii
pentru belgianul Eden Hazard. “Am avut
o discuþie cu el ºi cu preºedintele în le-
gãturã cu solicitarea lui Chelsea de a-l
transfera. Sigur, numai cã trebuie sã se
plãteascã preþul corect, preþul valorii lui.
Englezii nu trebuie sã considere cã e un
jucãtor venit din est ºi cã preþul e mai
scãzut. E o comparaþie între el ºi Ha-
zard, iar Hazard a fost luat de la Lille în
schimbul a 40 de milioane de euro. Ori
William este peste nivelul lui Hazard”,
a declarat Mircea Lucescu pentru Dol-
ceSport.

15 milioane de euro a plãtit ªahtior
în 2007 pentru transferul lui Willian,
achiziþionat din þara sa natalã, de la Co-
rinthians.

Chelsea a pus ochii pe unul dintre
“giuvaerele” lui Lucescu: “E peste nivelul
lui Hazard, preþul trebuie sã fie corect”

UEFA a reuºit o mega-lovitu-
rã, dupã ce a încheiat un contract
de sponsorizare cu Gazprom pen-
tru urmãtorii 3 ani. Cea mai mare
companie de gaze naturale din
lume va fi partenerul oficial al Li-

Ciclistul britanic al echipei Sky, Bradley Wiggins, a
câºtigat, luni, etapa a noua a Turului Franþei, disputa-
tã între localitãþile Arc-et-Senans ºi Besancon, un con-
tratimp individual pe distanþa a 41,5 kilometri.

Cronometrat în 51 de minute ºi 24 de secunde, Wig-
gins, purtãtorul tricoului galben de lider în clasamentul

Champions League,
un nou sponsor de top

gii Campionilor pânã în 2015 ºi
al Super Cupei Europei pentru
anii 2012, 2013 ºi 2014.

Sumele n-au fost fãcute deo-
camdatã publice, însã cu siguran-
þã este un contract în care sunt

înscrise multe
cifre, având în
vedere presti-
giul Gazprom.
Compania rusã
se alãturã astfel
unei liste selec-
te de sponsori,
care alimentea-
zã conturile
UEFA: Heine-
ken, UniCredit,
Ford, Master-
Card sau Sony.

S-a distanþat bine de tot în fruntea ierarhiei!

Wiggins, victorie categoricã în prima etapã
de contratimp individual

general, i-a devansat pe compatriotul ºi coechipierul
sãu Chris Froome (35 de secunde) ºi pe elveþianul Fa-
bian Cancellara (57 de secunde), campionul olimpic
en-titre la contratimp ºi marele favorit al acestei etape.

Australianul Cadel Evans, principalul sãu contra-
candidat la victoria finalã ºi învingãtorul de anul tre-
cut din Marea Buclã, a terminat doar pe locul 6, cu un
minut ºi 43 de secunde întârziere, deºi se aºtepta la o
pierdere de cel mult jumãtate de minut.

Clasament general: 1. Bradley Wiggins (M. Bri-
tanie Sky) – 39h09’20'’, 2. Cadel Evans (Australia,
BMC) + 01’53'’, 3. Chris Froome (M. Britanie, Sky)
+ 02’07'’, 4. Vincenzo Nibali (Italia, Liquigas) +
02’23'’, 5. Denis Menchov (Rusia, Katusha) + 03’02'’.

Etapa a 10-a va avea loc astãzi, pe distanþa a 194,5
kilometri, între localitãþile Macon ºi Bellegarde-sur-
Valserine.

Gabriel Torje putea rãmâne în
Serie A. Conform agentului Mi-
chael Fratini, mijlocaºul de bandã
dreaptã român a fost în atenþia Fio-
rentinei, directorul sportiv Danie-
le Prade având mai multe discuþii
despre un posibil transfer defini-
tiv, de la Udinese.
Totul a cãzut, însã,
dupã ce gruparea de
pe “Friuli” a acceptat
sã îl împrumute în
Primera Division, la
Granada, iar ex dina-
movistul s-a grãbit sã
îºi dea acordul. “I-am
oferit doi jucãtori lui
Prade, unul dintre ei
fiind românul Torje. Îl
consider un jucãtor
bun, de mare per-
spectivã, ºi cred ar fi

A învins moartea în cel
mai dramatic meci ºi
viseazã sã revinã pe gazon.
Fabrice Muamba se reface
treptat dupã stopul cardiac
suferit pe 17 martie 2012,
dar medicii îi dau ºanse
mici sã-ºi mai continue
cariera.

Mijlocaºul englez (24 de
ani) nãscut în Zair, care
zilnic face jogging ºi joacã
tenis, a primit o veste rea
de la un specialist belgian.
Are nevoie de o altã
intervenþie ca sã fie în
afara oricãrui pericol!

“Prioritatea numãrul 1 pentru
Muamba este sãnãtatea ºi de
aceea ar fi recomandat sã se

Torje a fost în atenþia Fiorentinei
fost un transfer reuºit, þinând cont
cã se preteazã foarte bine pentru
sistemul 4-3-3, pe care am înþe-
les cã îl va folosi Montella (n.r.
noul tehnician al grupãrii din Fi-
renze)”, a dezvãluit Fratini, pen-
tru Radio Fiesole.

Încã o operaþie pe cord?!

Muamba, ºanse infime sã-ºi mai continue cariera

opereze din nou la inimã. Dar
asta ar însemna, practic, finalul
carierei”, susþine reputatul
cardiolog Pedro Burgada, care

l-a consultat recent.
Dupã colapsul din

partida cu Tottenham,
jucãtorul lui Bolton a stat
o lunã în spital, unde i-a
fost implantat în piept un
dispozitiv capabil sã-i
reporneascã inima dacã i
s-ar opri iar.

“Fac paºi mici în
fiecare zi. Acum mã bucur
de viaþã ºi fac cãlãtorii.
Dacã voi mai juca?
Niciodatã sã nu spui
niciodatã!” (Fabrice
Muamba, mijlocaº Bolton)

78 de minute s-a oprit inima
lui Muamba dupã criza suferitã
pe teren în timpul jocului Totten-
ham-Bolton.

CICLISM – TURUL FRANÞEI
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Într-o emisiune televizată, luni seara, la
postul TV Oltenia, a fost prezentată ideea unui
grup de jucători formaţi în Bănie, de a juca
fotbal, pentru început pro bono, pentru Uni-
versitatea Craiova sau pentru altă echipă de
fotbal, dacă oricare dintre ele se va înscrie în
curând în Liga a II-a. Purtătorul de cuvânt al
celor 25 de jucători a fost Ionuţ Stancu, fos-
tul jucător al Universităţii, Rapidului, cel care
recent a rămas liber de contract după des-
fiinţarea echipei Alro Slatina, ca de altfel alţi
colegi care s-au raliat proiectului. Fotbaliştii
au solicitat primarului Lia Olguţa Vasilescu o
întrevedere, iar ieri de la ora 16, preţ de o
jumătate de oră, i-au prezentat ideea lor. Din-
tre cei 25 de fotbalişti, doar 9 s-au prezentat,
ceilalţi evitând să apară, „deoarece încă sunt
sub contracte cu alte echipe”, după cum a
precizat „liderul de sindicat”, Ionuţ Stancu,
dar şi din cauză că ar fi fost ameninţaţi de
Adrian Mititelu. Acesta nu doreşte înfiinţarea
unei echipe a Craiovei, chiar dacă el refuză
să înscrie Universitatea în competiţie, conti-
nuând să aştepte despăgubiri de la FRF până
la finalizarea proceselor, probabil în 2014.
Mititelu s-a dus glonţ la sediul postului TV şi
a dorit să intre în emisiune pentru a combate
ideea înfiinţării echipei oraşului, însă a fost
refuzat de moderatori. Cei care au compus
delegaţia nu au găsit mai multă înţelegere la
primarul Lia Olguţa Vasilescu, aceasta sfă-
tuindu-i să apeleze la Adrian Mititelu. Cât de-

25 de fotbalişti sunt dispuşi să joace gratis pentru Universitatea
sau o altă echipă a oraşului, în Liga a II-a

Handbal (f)
SCM Craiova se reuneşte astăzi

După ce a evitat retrogradarea in extremis, prin barajul disputat
la Buzău, formaţia de handbal feminin SCM Craiova se va reuni
astăzi în perspectiva pregătirii noului sezon al Ligii Naţionale, care
va începe în septembrie. La ora 7.30, componentele lotului se vor
prezenta la Policlinica Sportivă din Craiova unde vor efectua vizita
medicală, iar seara, de la ora 19.30, vor efectua prima şedinţă de
pregătire, în aer liber. Programul oltencelor include şi un amical cu
Oltchim Rm. Vâlcea, pe 28 iulie, în deplasare, apoi în perioada 29
iulie – 7 august un cantonament la Cheile Grădiştei, urmat de un
turneu de pregătire în Germania, la care participă echipele: Thurin-
gen HC (Norvegia), Bayer Leverkusen (Germania),

Handball Metz (Franţa), Byasen Trondheim (Norvegia) şi HC
Zalău. La finalul verii se va organiza deja tradiţionala „Cupă a
Craiovei”, între 25-28 august, pentru ca pregătirile echipei pre-
gătite de Bogdan Burcea să se încheie cu un scurt turneu de
pregătire la Zalău. O dată cu startul sezonului 2012-2013, SCM
Craiova va evolua în Sala Polivalentă din Bănie, care umrează a fi
inaugurată în curând.

Unii dintre jucători spun că au fost ameninţaţi
de Mititelu să nu se prezinte la Primărie

Lia Olguţa Vasilescu - primarul Craiovei:
„Băieţii mi-au spus că vor să joace fotbal pentru Craiova. Dacă este vorba de Univer-

sitatea, le-am spus că trebuie să discute cu patronul, dacă vor să facem altă echipă,
trebuie să vorbesc cu suporterii să-i întreb, ştiu că sunt două galerii. Cred că acele galerii
îi reprezintă pe toţi suporterii Craiovei. Ar fi şi varianta unui referendum printre craio-
veni, dacă sunt de acord să susţină Universitatea Craiova, dar timpul pentru înscrierea
echipei este prea scurt şi nu-l putem organiza. Nu am fost ameninţată dacă fac altă
echipă. Dacă Adrian Mititelu nu vrea să înscrie echipa apare o discuţie, dar poate, cine
ştie, o să vrea să înscrie Universitatea în competiţie”.

Ionuţ Stancu - „Noi vrem să jucăm fotbal la Craiova
şi i-am transmis acest lucru doameni Vasilescu. Ideal ar
fi pentru Universitatea, dar nu ştim dacă Mititelu vrea
să înscrie Universitatea. Noi am vrea totuşi să existe o
echipă de fotbal la Craiova. Sunt pentru început 25 de
jucători care ar vrea să compună lotul, apoi atât acum,
dar şi în timp, se pot alătura şi juniorii crescuţi de Con-
siliul Judeţean, care nu au pentru cine să joace la Cra-
iova şi pleacă prin ţară. Nu este nimeni în spatele nos-
tru, a fost ideea noastră, una spontană, dar oricine i se
va alătura este binevenit, fiindcă am avea nevoie de su-
port. Pentru început, suntem dispuşi să jucăm gratis la
Craiova, iar autorităţile să suporte cheltuielile legate de
infrastructură, de deplasări, etc. Poate galeria nu ne va
susţine, însă oamenii, craiovenii, vor veni sigur la sta-
dion fiindcă vor să vadă fotbal, iar la Craiova nu mai
există fotbal”

spre posibilitatea înfiinţării unei echipe susţi-
nute de autorităţile locale, precum la Timi-
şoara, Olguţa a declarat că îi va întreba pe
fani, considerând că grupările de suporteri
de care ea a auzit reprezintă voinţa tuturor
iubitorilor de fotbal din Craiova. Cei 9 jucă-
tori care au venit „în audienţă” la primarul
Craiovei au fost: Ionuţ Stancu (29 de ani,
Universitatea, Rapid, Poli Iaşi, Pandurii, Alro),
Mădălin Murgan (29 de ani, Extensiv, Uni-
versitatea, Pandurii, Mioveni, Ceahlăul, Urzi-
ceni, Alro), Marian Mecea (portar, 22 de ani,
Universitatea, Alro), Alin Vigariu (33 de ani,
Universitatea, Gloria Buzău, Gaz Metan Se-
verin, Alro), Olivian Surugiu (22 de ani, Uni-
versitatea, Alro, Petrolul), Laurenţiu Boroi-
ban (27 de ani, Armata Craiova, CSM Rm.
Vâlcea, Gaz Metan Severin, Alro), Robert
Ghindeanu (32 de ani, Extensiv Craiova, Pro-
gresul, Dacia Mioveni, Pandurii, Alro), Ro-
bert Săceanu (Extensiv, FC Caracal, Univer-
sitatea, Gloria Buzău, Gloria Bistriţa, Alro) şi
Cătălin Crăciunescu, acesta din urmă fiind
retras din activitate. Din ce se ştie deja, prin-
tre cei aflaţi în stand-by pentru a completa
lotul noii echipe a Craiovei sunt: Mihai Dina,
Dorel Stoica, Mădălin Ciucă, Dan Gogoşoiu,
Gabriel Velcovici, Ovidiu Stoianof, dar şi ge-
neraţia crescută de Consiliul Judeţean Dolj,
care a terminat junioratul în vara aceasta şi
care trebuie să plece în pribegie pentru a-şi
face meseria.

În România nu se vrea Cupa Ligii
Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal nu  a

aprobat în fiin ţarea Cupei Lig ii începând  din  sezonul 2013/
2014, a anunţat, ieri, secretarul general al LPF, Valentin Ale-
xandru . „S-a p ropus în cadrul Adunării Generale să se înfiin-
ţeze Cupa Ligii începând cu sezonul 2013/2014, iar câştigă-
toarea să primească un loc în  cupele europene, u ltimul d in
campionat. A fos t res pins ă această propunere cu  nouă voturi
împotrivă, urmând ca până la iarnă lumea să s e mai gândeas-
că şi noi s ă avem ş i un concept logistic  al acestei competiţii”,
a spus  Alexandru. El a  precizat că au  fos t cluburi mari care au
votat împotrivă: „Sunt  cluburi mari, nu le şt iu care, am uitat,
unele au motivat, normal, că această Cupă a Lig ii este o com-
petiţie care te duce după numai cinci meciuri într-o cupă eu-
ropeană, în condiţ iile în  care altele munces c 34 de etape pen-
tru acea participare. Sunt mai multe varian te de d isputare
printre care s ă s e joace în intersezon, iarna în Antalya, iar
vara în Austria, de exemplu. Ar fi ceva, nu s e şt ie, tot clubu-
rile sunt cele care votează” a adăugat Alexandru.

La Craiova doar vorbe, în Banat sunt fapte
Edilii Timişoarei au constituit noua Poli

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat ieri că Ministe-
rul Justiţiei a aprobat numele care conţine atât denumirea echi-
pei din Recaş, cât şi prescurtarea cuvântului Politehnica. Nico-
lae Robu a anunţat că noua echipă care va juca pe stadionul
„Dan Păltinişanu”, în Liga a II-a, se va numi ACS Poli Timişoara.
Echipa ACS Recaş a cedat locul în eşalonul secund Timişoarei,
iar în următoarele zile şi jucătorii vor fi cedaţi echipei oraşului
Timişoara. „Am primit un SMS prin care mi s-a confirmat că
Ministerul Justiţiei a aprobat numele ACS Poli Timişoara pen-
tru noua structură pe care o pregătim. Vom coopta ca membri în
asociaţia aceasta Consiliul Local Timişoara, Consiliului Jude-
ţean Timiş şi Universitatea Politehnica din Timişoara. Va fi o
structură care va avea spiritul Timişoarei şi spiritul Politehnicii,
aşa trebuie să înţelegem lucrurile, pentru că văd pe unii care
spun că ACS Recaş nu este Poli. Sigur că nu e Poli, noi doar
plecăm de la ACS Recaş. Orice om cu suflet de polist are loc în
această structură”, a declarat Robu.
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