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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
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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În week-end
„fierbem”
la 39…  41
de grade!

O Constituţie
„uneori”

interpretabilă
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A murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucruA murit în prima zi de lucru
Un doljean de 57 de  ani

şi-a pierdut viaţa, ieri-di-
mineaţă, în urma unui ac-
cident de muncă petrecut în
cartierul craiovean Brazda
lui Novac.  Era prima lui zi
de muncă, nu i se  făcuse
instructajul în domeniul
securităţii muncii şi nici nu
semnase vreun contract cu
angajatorul, după cum au
precizat reprezentanţii In-
spectoratului Teritorial de
Muncă Dolj, iar la o mane-
vră greşită, s-a tăiat cu fle-
xul la un picior. Anche ta
poliţiştilor şi a inspectori-
lor ITM continuă pentru
stabilirea tuturor circum-
stanţelor produce rii trage-
diei şi dispunerea măsuri-
lor necesare.
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56 de elevi
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$1 EURO ...........................4,5495 ............. 45495
1 lirã sterlinã..........................5,7610.......................57610

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 14 iulie - max: 38°C - min: 21°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,7274........37274
1 g AUR (preþ în lei).......189,2804......1892804

Cursul pieþei valutare din 14 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Comisia Europeanã a dat, ieri, publicitãþii, lis-
ta cerinþelor faþã de România, între acestea fi-
gurând lipsa oricãrei graþieri prezidenþiale, nici
o numire în posturile de procuror general al
României ºi de procuror ºef al Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie (DNA). Potrivit listei, prezen-
tatã de RFI, acestea sunt urmãtoarele: 1. Res-
pectarea statului de drept ºi a independenþei sis-
temului judiciar (aflat deasupra intereselor par-
tidelor politice) - prin reinstaurarea atribuþiilor
Curþii Constituþionale de a verifica inclusiv con-
stituþionalitatea deciziilor adoptate de Parlament:
abrogarea Ordonanþei de Urgenþã nr. 38; rein-
staurarea regulii majoritãþii necesare pentru va-
lidarea rezultatelor referendumului (jumãtate
plus unu din numãrul celor înregistraþi pe liste-
le electorale): abrogarea OUG nr. 41; renunþa-
rea la folosirea de ordonanþe de urgenþã în ca-
zul unor decizii care afecteazã statutul institu-
þiilor fundamentale ale statului ori Constituþia ºi
în situaþii care nu prezintã urgenþã; evitarea uti-
lizãrii publicãrii selective în Monitorul Oficial
pentru a urmãri scopuri politice ºi, mai ales,
pentru a evita decizii judiciare; conformarea

imediatã în faþa tuturor deci-
ziilor Curþii Constituþionale; an-
gajamentul autoritãþilor publice
de a respecta independenþa sis-
temului judiciar ºi evitarea cri-
ticãrii acestor decizii judiciare.
La punctul doi, numit  redarea
încrederii, Comisia solicitã au-
toritãþilor române numirea unui
Avocat al Poporului care sã se
bucure de sprijinul majoritãþii
partidelor politice, printr-un
proces de numire transparent
ºi obiectiv; nici o numire în
posturile de procuror general
ºi procuror-ºef al Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie sub actua-
la preºedinþie: proceduri publi-
ce ºi transparente ºi liste deschise pentru orici-
ne, selecþii bazate pe criterii de profesionalism
ºi integritate ºi de palmares în domeniul luptei
anti-corupþie; nici o graþiere prezidenþialã în
cursul actualei preºedinþii; numirea unor miniºtri
împotriva cãrora sã nu fi fost formulate decizii

cã nu respectã criteriile de integritate. Obligaþia
celor care nu respectã aceste criterii sã pãrã-
seascã posturile; demisia membrilor Parlamen-
tului care au primit decizii finale privind incom-
patibilitatea, conflictul de interese sau corupþie
la nivel înalt.
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150 de secþii de votare
în strãinãtate pentru
referendum

Un numãr de 150 de secþii de
votare vor fi organizate în
strãinãtate pentru referendumul
din 29 iulie, opt dintre secþii fiind
în teatrele de operaþiuni în care
România are trupe, a anunþat
Ministerul Afacerilor Externe într-
un comunicat de presã transmis joi
searã. Astfel, vor fi organizate
nouã secþii de votare în Spania,
ºapte secþii de votare în Italia,
cinci secþii de votare în Franþa,
cinci secþii în Republica Moldova,
câte trei secþii de votare în Rusia
ºi Ucraina, iar alte trei secþii de
votare vor funcþiona în Germania.
De asemenea, în Canada ºi în SUA
vor exista câte patru secþii de
votare pentru referendum, în timp
ce în Australia vor fi amenajate
douã secþii de votare, iar în Marea
Britanie trei secþii.

Sesiune extraordinarã
a Parlamentului,
sãptãmâna viitoare

Senatul se va reuni în sesiune
extraordinarã marþi, iar Camera
Deputaþilor se va reuni miercuri,
pentru a decide în legãturã cu
legislaþia privind referendumul.
Preºedintele Senatului, Petru Filip,
a declarat, ieri, pentru Mediafax,
cã a solicitat convocarea Biroului
Permanent al acestei Camere luni,
la ora 13, pentru a se decide
convocarea în sesiune extraordina-
rã a plenului, pentru marþi, la ora
12. „Se discutã legile referendumu-
lui, cea de la CC, ºi ce existã
colateral pe legea referendumu-
lui”, a precizat Filip. De asemenea,
preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a declarat, tot
pentru Mediafax, cã se va consulta
cu preºedintele Senatului, având în
vedere cã deputaþii sunt cei care
dau votul final în chestiunea
legilor electorale, ºi va propune
convocarea plenului Camerei
pentru ziua de miercuri.

USL se gândeºte la o nouã stra-
tegie prin care sã se asigure cã pre-
ºedintele suspendat, Traian Bãses-
cu, va fi demis la referendumul din
29 iulie. Consultarea popularã ar
putea avea loc nu într-o zi, ci în
douã, pentru a se atinge pragul de
50% plus unu prezenþã la urne, în
aºa fel încât referendumul sã fie
validat. „E posibil, e raþional, pânã
la urmã decizia ne aparþine. Vom
vedea, nu ne-am întâlnit încã nici

E pos ib i l  ca  re ferendumul
sã f ie  organizat  în  douã z i le

Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri Naþionale din Ro-
mânia (CNADNR) anunþã partici-
panþii la trafic cã în perioada
16.07.2012, ora 07:00-19.07.2012
ora 11:00 se închide traficul pe A2,
între localitãþile Murfatlar (Ciocâr-
lia) ºi Constanþa (A4), între km
187+000-km 201+570. Închiderea
A2 este necesarã pentru desfiinþa-
rea sensului giratoriu de acces pe
A2 ºi finalizarea lucrãrilor (strat de
uzurã, parapete, marcaje, etc.) pe
aceastã zonã de aproximativ 400
m. Rute alternative de urmat: pen-
tru relaþia Agigea – Bucureºti tra-
seul va fi: A4 (centura ocolitoare
Constanþa) Agigea km 19+750 –
Nod rutier DN 3 km 11+200) - DN
3 (Nod rutier km 253+900 – Mur-
fatlar – DN 22C (Murfatlar- Cer-
navodã) – A2 (Cernavodã– Bucu-
reºti). Pentru relaþia Constanþa –

Autostrada A2,  închisã
pentru f inal izarea lucrãr i lor,

în per ioada 16-19 iul ie
Bucureºti (nu se intrã pe Autostra-
da A4(centura ocolitoare Constan-
þa) ºi A2 ) traseul va fi: DN 3 (Con-
stanþa – Murfatlar) – DN 22C
(Murfatlar – Cernavodã) – A2
(Cernavodã – Bucureºti); Pentru
relaþia Bucureºti – Agigea traseul
va fi: A2 (Bucureºti – Cernavodã)
– DN 22C (Cernavoda – Murfa-
tlar) – DN 3 (Murfatlar – Nod ru-
tier DN 3 – A4) – A4 (centura oco-
litoare Constanþa) ( Nod rutier DN
3 – A4 (Centura Constanþa) – Agi-
gea). Informaþii suplimentare pri-
vind starea reþelei de drumuri naþi-
onale pot fi obþinute de la Dispe-
ceratul Companiei Naþionale de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România, la numerele de telefon

021/9360; 021/264.33.33 sau
puteþi accesa pagina de Internet a
CNADNR (www.cnadnr.ro/Situa-
þia Drumurilor Naþionale).

Liderul senatorilor PSD,
Ilie Sârbu (foto), a declarat,
ieri, pentru NewsIn, cã
„Alianþa de Centru-Stânga”
PSD+UNPR va fi una
electoralã ºi este posibil sã
participe în aceastã formulã
la alegerile parlamentare.
Sârbu a declarat cã, perso-
nal, este de acord cu alianþa
cu UNPR. „La momentul la
care a fost negociatã aceas-
tã alianþã, PSD a considerat-
o ca fiind un lucru bun. Nu
trebuie sã uitãm sprijinul

un for de conducere al USL-ului ºi
nu vãd ce ar fi aici neclar sau ne-
constituþional. E dreptul Parlamen-
tului sã decidã. El a decis data de
29, poate sã decidã încã o zi, ca
oamenii sã nu fie presaþi de timp,
de împrejurãri, e ºi cãldura aceas-
ta pe care o resimþim cu toþii. Eu
cred cã e raþional ºi ºanse pot fi,
dacã decizia va fi luatã în sensul
ãsta, lucrurile se pot aranja”, a de-
clarat, la RFI România, liderul se-
natorilor PSD, Ilie Sârbu.

Deputatul PSD Bogdan Nicules-
cu Duvãz (foto) a spus, la scurt
timp, la sediul USL, cã nu s-a luat
o decizie privind organizarea refe-
rendumului în decursul a douã zile,
dar cã opinia generalã este sã rã-
mânã o singurã zi. „Nu s-a discu-
tat, în mãsura în care mã întrebaþi
dacã s-a luat o decizie în acest sens.
Însã, în general, opinia este cã tre-
buie sã rãmânã o singurã zi pentru
referendum”, a spus Duvãz.

Alianþa politicã dintre PSD ºi UNPR devine ºi una electoralã
foarte important pe care ni l-
a dat UNPR în Parlament”,
a declarat acesta. „Aceastã
alianþã este una politicã ºi va
deveni ºi una electoralã”, a
adãugat el. Întrebat dacã
existã astfel ºanse ca PSD-
UNPR sã participe la parla-
mentare ca alianþã electora-
lã, Sârbu a rãspuns: „Sigur
cã da”. În ceea ce priveºte
existenþa unor consultãri cu
PNL înaintea semnãrii, de
cãtre PSD, a alianþei cu
UNPR, social-democratul a

declarat cã liberalii din
conducerea centralã au fost
informaþi de acest lucru. „S-
a discutat la nivel de condu-
cere centralã cu PNL, dar nu
ºtiu eu mai multe detalii, nu
am fost în delegaþia care a
negociat”, a precizat Sârbu.
Conform datelor de pe site-ul
Tribunalului Bucureºti, în
data de 10 iulie 2012 a ºi fost
depus dosarul ce prevede
formarea alianþei politice
PSD+UNPR. Instanþa se va
pronunþa pe 31 iulie.
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La începutul acestei luni, Minis-
terul Sănătăţii a publicat în dezba-
tere publică proiectul pentru noua
Lege a Sănătăţii. Principalele mo-
dific ări anunţate vizează, printre
altele, reorganizarea sistemului de
asigurări de sănătate, organizarea
şi funcţionarea spitalelor, precum
şi creşterea controlului calităţii ser-
viciilor. Reprezentanţii Sindicatului
Unimedical de la Spitalul Judeţean
din Craiova speră însă ca odată cu
acest proiect să se rezolve o parte
din problemele care de ani de zile
macină sistemul sanitar românesc.
În principal cele legate de finanţa-
re şi transparenţă instituţională.

„Sistemul sanitar trebuie să fie o obligaţie a statului”
Sindicaliştii de la Spitalul Judeţean din Craiova aşteaptă ca

noua Lege a Sănătăţii, aflată deocamdată în faza de proiect,
să facă o diferenţiere clară între ceea ce înseamnă privat şi
public în sistemul sanitar. În plus, aceştia au reiterat ideea că
asigurarea dreptului la asistenţă medicală trebuie să repre-
zinte o prioritate pentru statul român.

Noua Lege a Sănătăţii, cu bune
şi rele

De ocamdată, iniţiatorii pro-
iec tului au anunţat că sistemul de
as igurări ar urma să fie structu-
rat pe trei mari pachete de servi-
cii. Pachetul de serv icii de sănă-
tate de bază este cel de care be-
neficiază asiguratul care îş i plă-
teşte contr ibuţia. Al doilea tip este
Pachetul minimal de servicii de
sănătate c e are în c omponenţă
servic ii de sănătate finanţate de
la bugetul de stat prin bugetul Mi-
nisterului Sănătăţii, inclusiv pen-
tru urgenţele medico-chirurgicale,

şi se adresează celor care nu sunt
as iguraţi. În fine,  există şi un al
treilea pachet, cel social de ser-
vicii de sănătate, care se va acor-
da asiguraţilor cu venituri mici şi
persoanelor asistate soc ial, pen-
tru servicii de sănătate cu risc
funcţional sau vital,  altele dec ât
cele din pac hetul de bază,  dec on-
tate de la bugetul de s tat. Pe lân-
gă acestea, se poate opta, supli-
mentar, pentru un pachet de as i-
gurări fac ultative de sănătate.
Cadrele medicale doljene susţin
însă că, în prealabil, ar  fi fost ne-
cesară o evaluare exactă a siste-
mului de asigurări de sănătate din
România.

„Un punct bun es te că Fondul
Unic al Asigurărilor de Sănătate
va deveni independent şi nu va
mai face parte din bugetul con-
solidat. O treabă pe care şi sindi-
catele şi patronatele o cer de foar-
te mult timp.  Sunt însă şi punc te
mai puţin bune. Prin proiectul
ac esta de lege, iniţiatorii clasif i-
că în trei categorii sis temul de
as igurări: de bază,  pac hetul mi-
nimal şi cel social,  plus c el fa-
cultativ.  Nu ştim nimic,  nu exis-
tă nic i măcar o evaluare a ceva.

Pe cele patru pac hete, până nu
se definitivează c lar ce c onţin
aceste servic ii, nu putem vorbi de
o lege clară”, a dec larat Ion Co-
tojman, preşedinte al Sindicatu-
lui Unimedical de la Spitalul Ju-
deţean din Craiova.
Introducerea coplăţii – pusă de
sindicate sub semnul întrebării

Nici coplata, aşa c um este de-
finită în momentul de faţă, nu pare
o soluţie din punctul de vedere al
s indic atelor.  Cadrele medic ale
spun că aceasta va împovăra şi
mai mult pacienţii. În schimb, în
opinia salariaţilor de la Spitalul Ju-
deţean din Craiova, în proiect ar
trebui stipulat că sistemul de Să-
nătate reprezintă o prioritate pen-
tru statul român. „Consider că este
primordial ca în această lege să se
arate clar, negru pe alb, că servi-
ciu privat de sănătate este comple-
mentar serviciului public. Atunci
fiecare cetăţean va şti că are de
ales. Sistemul de Sănătate este şi
trebuie să rămână o obligaţie a sta-
tului”, a mai spus preşedintele Sin-
dicatului Unimedical de la Spitalul
Judeţean din Craiova.

RADU ILICEANU

De săptămâna
viitoare se va
închide strada
”Arieş”

De  luni, 16 iulie  (de ora 6.00
dimine aţa) şi până la te rmina-
rea lucrărilor de execuţie a pa-
sajului subteran,  se va închide
circulaţia rutieră pe s trada
”Arieş” – sectorul de drum cu-
prins între inte rse cţia cu stra-
da ”A.I. Cuza”, inte rsecţia cu
strada ”Traian Deme trescu” şi
cu strada ”Împăratul Traian”.
”Rugăm conducătorii auto să
se  conformeze se mnalizărilor
ce  vor fi instituite şi să evite
zona restricţionată”, se  arată
într-un comunicat de  presă al
Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

“Sâmbătă ş i duminică vremea
va deveni caniculară în sudul şi
estul ţării,  unde se vor atinge
valori de 36....38 de grade,  iar
indicele temperatură-umezeală
(ITU) va depăşi pragul critic de
80. În cursul zilei de duminică
în c ea mai mare parte a Olteniei
şi a Munteniei canicula se va
intensific a, temperaturile
maxime vor f i de până la 39. ..41
de grade, iar  disconfortul termic
deosebit de accentuat”, a
anunţat, ieri, Administraţia
Naţională de Meteorologie
(ANM).

Instabilitatea atmosferic ă se
va accentua treptat, începând
din partea a doua a zilei de

Week-end de foc în Oltenia! Meteorologii au
prelungit valabilitatea avertismentului Cod
portocaliu de caniculă, cu menţiunea că de
data aceasta mercurul din termometre va urca
până la 41 de grade Celsius.

duminică, în majoritatea zonelor,
potr ivit ANM. Conform datelor
transmise de staţiile hidrometri-
ce aflate pe teritoriul Adminis tra-
ţiei Bazinale de Apă (ABA) “J iu”,
ieri, vremea a fost călduroasă,
caniculară după-amiază. Pe arii
extinse indicele de confort
termic ITU a atins  şi depăşit
pragul critic de 80 de unităţi.
Cerul a fost variabil, mai mult
senin. Izolat s-au semnalat
averse slabe de ploaie, însoţite
de descărcări electrice. Vântul a
suflat slab la moderat cu uşoare
intensific ări.

În privinţa debitelor şi
nivelurilor  la staţiile hidrometri-
ce, pe râul Jiu au fost în general

staţionare ş i uşor variabile în
întreg bazinul hidrografic . Pe
afluenţi şi râurile interioare,
nivelurile şi debitele au fost
staţionare şi în scădere pe întreg
teritoriul af lat în administrare.
Scad cotele Dunării

Conform prognozei elaborate
de Compartimentul  Prognoze
Bazinale al ABA “Jiu”, prec um
şi de INHGA–CNPH, în urmă-
torul interval, nivelurile şi
debitele la s taţiile hidrometrice
vor fi în general staţionare şi
uşor variabile. Sunt posibile
creşteri de debite pe unele râuri
mici din zonele de munte,
datorită precipitaţiilor sub
formă de aversă prognozate.

Debitul Dunării la intrarea în
ţară, sec ţiunea Baziaş, a fost în
sc ădere în ultimele 48 de ore,
până la valoarea de 3.500 mc/s,
conform diagnozei şi prognozei
INHGA-CNPB, situându-se sub
media multianuală a lunii iulie,

care este de 5.350 mc /s. În
următorul interval, debitul
Dunării la intrarea în ţară va fi
în continuu în uşoară sc ădere,
până la valoarea de 3.400 mc/s.

Pentru intervalul 15-19 iulie
2012, conform prognozei
elaborate de INHGA – CNPB,
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debitul Dunării pe sec ţiunea
Baziaş  va fi staţionar la valoarea
de 3.400 mc/s,  pe întreg
intervalul de prognoză, s ituân-
du-se sub media multianuală a
lunii iulie (5350 mc/s ).

ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Tragedie, ieri-dimineaþã, în car-
tierul craiovean Brazda lui Novac.
În jurul orei 9.00, un muncitor care
lucra la ridicarea unei clãdiri pe stra-
da „Brazda lui Novac”, lucrare
contractatã de SC CM Elit Con-
struct, s-a tãiat la piciorul drept,
în zona genunchiului, cu un flex.
Rana a fost adâncã ºi cel mai pro-
babil bãrbatul –  Dumitru Minea,
de 57 de ani, din localitatea Coþo-
fenii din Dos – ºi-a secþionat arte-

Un doljean de 57 de ani ºi-a pierdut via-
þa, ieri-dimineaþã, în urma unui accident
de muncã petrecut în cartierul craiovean
Brazda lui Novac. Era prima lui zi de
muncã, nu i se fãcuse instructajul în do-
meniul securitãþii muncii ºi nici nu sem-
nase vreun contract cu angajatorul, dupã

cum au precizat reprezentanþii Inspecto-
ratului Teritorial de Muncã Dolj, iar la o
manevrã greºitã, s-a tãiat cu flexul la un
picior. Ancheta poliþiºtilor ºi a inspecto-
rilor ITM continuã pentru stabilirea tu-
turor circumstanþelor producerii trage-
diei ºi dispunerea mãsurilor necesare.

ra femuralã, întrucât pânã la sosi-
rea ambulanþei bãrbatul a murit.

Asta în ciuda faptului cã un co-
leg de-al sãu, care a observat toatã
scena, a încercat sã-l salveze, im-
provizând un garou dintr-un ob-
iect de îmbrãcãminte. L-a scos pe
rãnit din zona unde lucrase, la fun-
daþia unui imobil, l-a aºezat pe un
scaun, însã victima a sângerat pânã
a decedat, lãsând o baltã de sânge
în jurul sãu. La faþa locului au ajuns

poliþiºti, un procuror criminalist de
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi inspectori din cadrul In-
spectoratului Teritorial de Muncã
(ITM) Dolj, care au demarat veri-
ficãrile pentru a stabili circumstan-
þele producerii incidentului.

Primul lucru pe care l-au aflat
anchetatorii a fost cã bãrbatul nu
avea nici un fel de forme legale,
era în prima zi de muncã ºi nu i se
fãcuse instructajul privind securi-

tatea muncii. „Din primele cerce-
tãri efectuare de inspectorii noºtri
s-a stabilit cã victima era în prima
zi de muncã la societatea respecti-
vã, nu avea nici un fel de docu-
mente care sã ateste cã ar fi fost
angajat ºi nu i se fãcuse instructa-
jul în domeniul securitãþii ºi sãnã-
tãþii în muncã. Pentru toate aceste

nereguli, firma urmeazã sã fie sanc-
þionatã contravenþional cu amendã
ce poate ajunge pânã la 20.000 lei.
Ancheta nu este însã finalizatã ºi
este foarte posibil sã se reþinã în
sarcina angajatorului ºi încãlcãri de
naturã penalã a legislaþiei”, ne-a
declarat Cãtãlin Mohora, inspec-
tor-ºef al ITM Dolj.

În august 2011 procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova îi trimiteau în
judecatã pe Marius Titi Condoiu zis “Mari”
(37 de ani), Marius Cristian Cãlinescu zis
“Parantezã” (30 de ani), Ionel Emil Boi-
cea zis “Bebiþã” (38 de ani), Costin Das-
cãlu (24 de ani), care o mai folosea ºi pe
sora sa, Florentina (26 de ani), ºi pe Ma-
rian Boicea zis „Codiþã”, pentru comite-
rea infracþiunilor de constituire a unui grup
infracþional organizat, aderarea sau spri-
jinirea sub orice formã a unui astfel de
grup, trafic de droguri de risc, trafic in-
ternaþional de droguri de risc, respectiv
complicitate la trafic internaþional de dro-
guri de risc.

În timpul supravegherii membrilor gru-
pului, oamenii legii au aflat cã Marian Boi-
cea urma sã trimitã un colet din Portuga-
lia în Craiova, printr-o firmã de curierat,
astfel cã joi, 30 iunie 2011, în jurul orei
11.45, poliþiºtii de la Brigada de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, care supravegheau deja zona, l-
au prins pe Ionel Emil Boicea în zona
Gãrii Craiova, în timp ce îºi ridica de la
agenþie coletul. Printre produsele alimen-
tare ºi jucãriile din pachet, într-un rãþoi

Apeluri respinse pentru traficanþii
de droguri „portugheze”

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au respins apelurile formulate de membrii
grupãrii de craioveni prinºi anul trecut cu aproape o jumãtate de kilogram de
haºiº primit din Portugalia, pe care intenþionau sã-l comercializeze în Craiova.

Cei ºase inculpaþi, între care se aflã ºi Costin Dascãlu, cunoscut pentru implica-
rea sa în scandalul cu împuºcãturi de la IML Craiova din 2007, au rãmas cu

pedepsele la care au fost condamnaþi de Tribunalul Dolj, care variazã de la 3 la
7 ani de detenþie. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova nu este definitivã, astfel cã

patru dintre inculpaþi au declarat deja recurs.
din pluº, oamenii legii au gãsit 28 de ba-
toane de haºiº cântãrind 360 grame, iar
într-un joc tip puzzle pentru copii, o altã
placã din haºiº ce cântãrea 100 grame,
Laboratorul Central de Analizã ºi Profil
al Drogurilor confirmând cã este vorba
despre rezinã de cannabis (haºiº).

Condoiu, Cãlinescu ºi Ionel Emil Boi-
cea au fost reþinuþi pentru 24 de ore, apoi
arestaþi preventiv, faþã de Florentina Das-
cãlu s-a luat mãsura de interzicere a pã-
rãsirii localitãþii, iar Costin Dascãlu a scã-
pat de telefon ºi a dispãrut, chiar înainte
de a descinde oamenii legii la el acasã.
Procurorii craioveni din cadrul DIICOT
i-au trimis în judecatã pe Condoiu, Cãli-
nescu ºi Ionel Emil Boicea în stare de arest
preventiv, pe Costin Dascãlu ºi Marian
Boicea în lipsã, cu mandate europene de
arestare ºi mandate de urmãrire interna-
þionalã, ºi pe Florentina Dascãlu (în sta-
re de libertate).

În septembrie 2011 Marian Boicea s-a
predat, fiind ºi el arestat, însã Dascãlu
nu a fost gãsit nici acum. Pe 15 martie
2012 judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
pronunþat sentinþa în dosar. Astfel, Ionel
Emil Boicea, Marius Titi Condoiu ºi Ma-

rius Cristian Cãlinescu au
primit cate 6 ani de închisoa-
re, Marian Boicea – 7 ani,
Costin Dascãlu a fost con-
damnat la 5 ani de închisoa-
re, iar Florentina Dascãlu –
la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare. Toþi au declarat apel,
care s-a judecat pânã sãptã-
mâna trecutã la Curtea de
Apel Craiova. Instanþa le-a
respins apelurile inculpaþilor
ºi a menþinut arestarea pre-
ventivã a inculpaþilor Boicea
Ionel Emil,Cãlinescu Marius
Cristian, Boicea Marian ºi
Condoiu Marius Titi, care,
pânã ieri, declaraserã deja
recurs.

Poliþiºtii doljeni au reuºit sã-l identifi-
ce pe autorul unei tâlhãrii comise în urmã
cu o sãptãmânã ºi sã obþinã arestarea pre-
ventivã a acestuia. Este vorba despre
Costel Lungu, de 18 ani, din comuna
Moþãþei, care, în baza mandatului de ares-
tare preventivã emis de Judecãtoria Bãi-

leºti pentru o perioadã de 29
zile, a fost introdus în arestul
IPJ Dolj, în cursul zilei de joi.
Conform reprezentanþilor Poli-
þiei doljene, din cercetãrile efec-
tuate s-a stabilit cã pe 8 iulie
a.c., în jurul orei 22.00, Lun-
gu, împreunã cu învinuiþii Dã-
nuþ Ismanã, de 20 de ani, ºi
Cristi V., de 16 ani, i-a amenin-
þat cu un cuþit ºi i-a lãsat fãrã
telefoanele mobile pe Laurenþiu
M. ºi pe Dragoº V., ambii de
13 ani, din comuna Vârtop,

care se deplasau pe raza comunei Oro-
del. Imediat ce au scãpat, tinerii tâlhãriþi
au sesizat Poliþia, povestind ce pãþiserã.
Lucrãtorii de investigaþii criminale din
cadrul Poliþiei Municipiului Bãileºti con-
tinuã cercetãrile pentru stabilirea întregii
activitãþi infracþionale a suspecþilor.

Începe vacanþa judecãtoreascã, astfel
cã instanþele îºi restrâng activitatea în
perioada urmãtoare. Reprezentanþii Curþii
de Apel Craiova au comunicat faptul cã,
în perioada vacanþei judecãtoreºti, de pe
16 iulie pânã pe 26 august a.c., activita-
tea de judecatã, precum ºi activitatea
compartimentelor au-
xiliare ale Curþii de
Apel  Craiova se va
desfãºura  as t fe l :  la
compartimentele arhi-
vã – registraturã este
asiguratã activitatea de
cãtre personalul plani-
ficat sãptãmânal ºi se
desfãºoarã cu respec-
tarea programului nor-
mal de lucru: 8.30 –
13.30.  Cât  pr iveº te
procesele, completele
special constituite pen-
tru perioada vacanþei
vor soluþiona cauzele
urgente sau pe cele
care impun celeritate

Programul Curþii de Apel Craiova
în perioada vacanþei

conform art. 100 din Regulamentul de
Ordine Interioarã. Informaþii despre ac-
tivitatea compartimentelor Curþii de Apel
Craiova, în perioada menþionatã se pot
gãsi ºi pe site-ul instanþei www.curtea-
deapelcraiova.eu sau pe portalul instan-
þelor www.portal.just.ro.
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Am ajuns într-un punct critic,
mult mai sensibil decât este per-
ceput de fiecare în parte, nu atât
din cauza divergenţelor insurmon-
tabile dintre PDL şi USL sau celor
dintre Traian Băsescu şi USL, cât,
în principal, interpretării diferite a
legii fundamentale a ţării. De către
câmpurile ostile. Nici nu s-a gân-
dit vreodată adunarea constituan-
tă că se va ajunge aici. Traian Bă-
sescu s-a c omportat realmente
onorabil în Parlament, acceptând
deschis că procedurile suspendă-
rii sunt constituţionale, în confor-
mitate cu regulile statului de drept.
Şi-a exprimat, ca şi în 2007, re-
zervele asupra expresiei „fapte gra-
ve”, în înţelesul complex pe care
îl are această noţiune în ştiinţa şi
practica dreptului, de încălcare a
Constituţiei, pe care doar Curtea
Constituţională le putea califica, ea

MIRCEA CANŢĂR
fiind autoritatea publică învestită
să facă justiţie constituţională. Deşi
dreptul de a-l suspenda din func-
ţie pe şeful statului este unul dis-
creţionar al Parlamentului. Într-
una din conferinţele de presă a
spus, ulterior, că „nu e cinstit” ce
i se întâmplă, pe un fundal drapat
cu copertele Constituţiei în vigoa-
re. Psihologic vorbind, Traian Bă-
sescu poate fi înţeles, fiindcă este
trimis la popor într-un moment
deloc avantajos pentru sine. Şi
deloc avantajos pentru ţară, după
cum vedem. Dar dramatic este că
se consolează pentru mandatele
mai bune decât ale predecesorilor
săi, fără a-şi reproşa public pro-
priile erori, fără a enumera încer-
cările de coabitare cu noua putere
(USL), deşi responsabilităţile pre-
zidenţiale nu aveau vreo legătură
cu umorile şi sensibilităţile priva-

te. Dacă actuala putere i se părea
inconsistentă trebuia făcut tot po-
sibilul pentru a o consolida. Şi nu
doar a o vâna. Soliditatea demo-
craţiei noastre depindea, în covâr-
şitoare măsură, şi de propriul aport
în întruchiparea de principii şi nu
a unor afecte pasagere. Nu avea
voie să fie părtinitor tocmai prin
prevederile mult-invocatei Consti-
tuţii. Şi a fost şi bănuim că inclu-
siv domnia sa nu poate respinge o
asemenea aserţiune. Exemple edi-
ficatoare: ignorarea voinţei coali-
ţiei majoritare, care îl propunea în
toamna lui 2009 ca premier pe
Klaus Johannis, dec laraţia des-
cumpănitoare că nu va numi un
premier USL chiar dacă această
forţă politică va deţine majoritatea
parlamentară, elaborarea proiectu-
lui de revizuire a Constituţiei re-
mis guvernului, deşi acesta avea

drept de iniţiativă, uzurparea rolu-
lui guvernului şi anunţarea tăieri-
lor de salarii pentru bugetari şi aşa
mai departe. Inclusiv demersurile
exacerbate, antinaţionale, ale unor
eurodeputaţi PDL, abuzivi în con-
fuzii şi manipulări, la Bruxelles, pu-
teau fi curmate dintr-un început,
angajate discuţii prelungite cu cea-
laltă tabără, până la epuizare şi ui-
tare de sine, şi concluziile aduse,
apoi, la c unoş tinţă,  poporului.
Multe lucruri omeneşti trebuiau să-
i rămână străine şi, dacă împreju-
rările o impuneau, Traian Băsescu
trebuia să fie cel dintâi dispus să
piardă. Abia atunci auto-victimiza-
rea devenea credibilă. Aşa cum a
fost interpretată Constituţia în vi-
goare, inclusiv de Curtea Consti-
tuţională, s-a ajuns la convingerea
că dimensiunile legii fundamenta-
le sunt veşnic variabile. Presa eu-

ropeană nu se arată deloc indife-
rentă la ceea ce se petrece la Bu-
cureşti. Şi inclusiv cotidianul „Le
Monde”, de regulă extrem de echi-
librat, titrează în numărul său de
ieri: „Le premier ministre roumain
ne convainc pas les dirigeants eu-
ropeens”. Chiar dacă Victor Pon-
ta, tratat cu reţinere inclusiv de ai
săi din Europa, a recunoscut că
suspendarea lui Traian Băsescu
„ne correspondaient pas aux cri-
teres europeens”. Un scandal in-
tern externalizat n-a făcut altceva
decât să resuscite fireştile animo-
zităţi dintre social-democraţi/libe-
rali şi populari (conservatori) din
Parlamentul European, într-un
context de criză europeană, îngri-
jorătoare pentru fiecare membru
al UE. Şi nu Bucureştiul lipsea de
pe agenda problemelor, deşi abor-
darea este exclusiv politică şi în
subsidiar raţională.

O Constituţie “uneori” interpretabilă

Berceanu s-a retras
de la şefia PDL Dolj

Radu Berceanu a demisionat, la începutul acestei săptămâni, din func-
ţia de preşedinte al PDL Dolj, organizaţia fiind condusă, în acest mo-
ment, de Marian Jean Marinescu. “Domnul Radu Berceanu a anunţat,
luni, în Colegiul director, că preşedinte interimar al PDL Dolj este Marian
Jean Marinescu, prin faptul că sunt prim-vicepreşedinte. Domnul Das-
călu nu a vrut şi am rămas eu”, a declarat europarlamentarul, într-o con-
ferinţă de la sediul partidului. Întrebat dacă Radu Berceanu se limitează la
retragerea din funcţie sau va pleca şi din partid, Marian Jean Marinescu a
răspund zâmbind: “Din partid? Nu mai spun întrebaţi-l pe dânsul, ci vă
spun eu precis că rămâne. Automat, prin faptul că este senator, el are
funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei”. Marian Jean Marinescu rămâne
în fucţia de preşedinte interimar al PDL Dolj până la următoarele alegeri
care, potrivit acestuia, vor avea loc “într-un moment de linişte”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Preşedintele interimar şi secre-
tarul PDL Dolj au purtat tric ouri
albe, recunoscând c ă este o îm-
brăcăminte de campanie, “însă una

Marian Jean Marinescu: “Oamenii să vină la vot
şi să voteze împotriva demiterii preşedintelui ţării”
Marian Jean Marinescu şi Ştefan Stoica au ieşit, ieri, într-o

conferinţă de presă în care au transmis poziţia PDL Dolj faţă de
referendumul de pe data de 29 iulie. Aceştia au îndemnat româ-
nii să voteze “împotriva demiterii preşedintelui ţării şi împotri-
va haosului din România”.

lejeră, pe care e bine să o porţi
vara”. Marian Jean Marinescu a
declarat că organizaţia pe care o
conduce va depune toate efortu-

rile pentru a-i convinge
pe oameni să vină la vot
ş i să voteze împotriva
demiterii preşedintelui
ţării.  Totodată,  Marian
Jean Marinescu a invo-
c at ş i motivele pentru
care românii trebuie să
acorde acest vot: “Tre-
buie să vină şi să voteze
împotriva haosului din
România, împotriva ata-
cului la instituţiile statu-
lui,  împotriva atac ului
asupra Justiţiei, asupra
statului de drept şi asu-
pra vieţii noas tre”.  La
rândul său, Ştefan Stoi-
ca a declarat că românii
trebuie să voteze “nu” la
referendum pentru c ă
“vor înţelege că e în pericol de-
mocraţia din România”.
“România a pierdut
10 ani la imagine”

Liderul PDL Dolj a fost însă
extrem de dur în declaraţiile refe-
ritoare la modul cum se percepe
România, în aceste zile, de la Bru-
xelles. “Cum e posibil să dis tru-
gem tot ce am munc it în 22 de
ani în câteva zile? Eu cred c ă nu
e cinstit c e se întâmplă pentru noi
toţi. Nu e corect c a, în câteva zile,
să distrugi tot ce a construit un
popor întreg în 22 de ani. Cu pro-
bleme, dar totuşi s-a mers înain-
te. În trei zile am dat înapoi cât
înainte de ’89. Eu nu vreau să mă
întorc nici în ’90 sau ’91, vreau
să trăiesc în 2012, la nivelul la care
am ajuns cu mare greutate.  Ro-
mânia a pierdut în ac este zile la
imagine cât în zec e ani. Sunt foar-
te mulţi eurodeputaţi care nu se
gândesc că e luptă politică între
stânga şi dreapta, pur şi simplu
au ajuns la c oncluzia că, la noi,
este o altă cultură politică”.

Eurodeputatul Marinescu:
“Raportul pe Justiţie
va fi influenţat”

Europarlamentarul Marinescu
crede că actuala situaţie politică va
avea consecinţe nefericite asupra
ţării. Prima repercusiune ar putea
fi în privinţa raportului pe Justiţie,
care este aşteptat pe 18 iulie şi care
va fi influenţat. “Raportul pentru
justiţie cu siguranţă va fi influen-
ţat Aveam o mare speranţă, nu zi-
ceam că sunt sută la sută şanse,
dar aveam o speranţă să fie ulti-
mul raport. Erau cinci ani, înce-
puse comisia să spună că va fi un
raport mai complet şi ne gândeam
că o să ieşim. Dar, din păcate, cred
că nu se va întâmpla acest lucru.
Iar dacă lucrurile escaladează vor
fi şi alte consecinţe”. Una imedia-
tă este suspendarea finanţării pen-
tru patru programe operaţionale.
“După declaraţia lui Orban, vor fi
suspendate trei sau patru progra-
me operaţionale”, a mai spus Ma-
rinescu, adăugând că sunt în joc 6
miliarde de euro.

“Eu nu-mi permit să-i spun lui
Joseph Daul decât adevărul”

Marian Jean Marinescu a respins
categoric acuzaţiile aduse europarla-
mentarilor PDL conform cărora ar fi
dezinformat liderii UE cu privire la
modul cum se desfăşoară lucrurile în
România, precizând că aceste lucruri
nu se pot face la Bruxelles. “În mo-
mentul în care dai asemenea declara-
ţii nu ai decât două variante. Ori cei
de la Bruxelles sunt o turmă de neica
nimeni şi pot să creadă în orice fel de
vorbe spuse de unii. Ori – a doua si-
tuaţie – noi suntem atât de tari încât
putem să anulăm tot ce spun consi-
lierii politici, ambasadele, toţi ce spu-
ne reprezentanţii Uniunii la Bucureşti.
Deci, nu e nici o posibilitate de a in-
fluenţa lucrurile”. Eurodeputatul Ma-
rinescu a mai spus că, dacă un re-
prezentant îşi permite să-şi inducă în
eroare liderul de grup, “a doua zi nu
mai are nici un fel de credibilitate. De
aceea, eu nu-mi permit să mă duc
să-i spun lui Joseph Daul (n.r. – pre-
şedintele Grupului PPE din Parlamen-
tul European) decât adevărul”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Piaþa auto româneascã pe primul semestru din 2012 prefigureazã cel mai slab an din
ultimii 12, susþine Asociaþia Producãtorilor ºi Importatorilor de Automobile (APIA).

Piaþa auto pe primul semestru din 2012
prefigureazã cel mai slab an din ultimii 12

Leul s-a depreciat accentuat, ieri, cu 0,53% faþã de euro, atin-
gând un nou minim istoric faþã de moneda europeanã, iar Banca
Naþionalã a României (BNR) a anunþat un curs de referinþã de 4,5495
lei pentru euro, în creºtere 2,43 bani comparativ cu joi, când euro a
fost cotat la 4,5252 lei. Moneda naþionalã s-a depreciat ºi faþã de
dolarul american, aflându-se tot la un minim istoric, iar BNR a co-
municat un curs de 3,7274 lei, mai mare cu 2,43 bani (0,65%),
comparativ cu valoarea de 3,7031 lei, consemnatã joi. Analiºti fi-
nanciari ºi observatori ai pieþei valutare susþin cã factorii externi
sunt predominanþi pentru evoluþia cursului de schimb ºi nu tensiuni-
le din mediul politic, faþã
de care pieþele financia-
re s-au poziþionat antici-
pat. Aceºtia menþionea-
zã criza economiei euro-
pene ºi evoluþia acesteia
în raport cu cea ameri-
canã, precum ºi rezulta-
tele slabe ale aºa-ziselor
pachete de salvare, in-
clusiv al ultimului – pen-
tru Spania. Gramul de
aur a fost cotat, ieri, la
189,2804 lei, mai mult
cu doi lei ºi 89 bani
(1,55 %), comparativ cu
valoarea de 186,3849 lei,
stabilitã în ºedinþa ante-
rioarã. (AGERPRES)

Leul a ajuns la un nou
minim istoric

Prima mãsurã luatã de Gu-
vernul Ponta a fost sã majore-
ze salariile aparatului bugetar
în douã tranºe – prima înce-
pând cu 1 iulie, iar a doua în
luna decembrie –, pentru a se
evita încãlcarea Legii respon-
sabilitãþii fiscale. „Guvernul pe
care îl conduc va proceda, prin
ordonanþã de urgenþã, începând
cu 1 iunie, la acordarea unei
creºteri de 8% pentru persona-
lul bugetar, urmând ca restul
sumelor necesare pentru a re-
veni la salariile din 2010 sã fie
acordate în decembrie. Tot de
la 1 iunie, în tranºe lunare ega-

le cu ceea ce guvernele trecu-
te au încasat în mod greºit, vom
începe restituirea sumelor cã-
tre pensionarii cu pensii peste
740 de lei cãrora li s-a încasat
în mod greºit o contribuþie de
sãnãtate pentru întreaga sumã,
ºi nu doar pentru diferenþa de
la 740, aºa cum a decis, de alt-
fel, CCR. Mai direct, pentru
bugetari 8% de la 1 iunie, restul
în decembrie, pentru pensionari
de la 1 iunie, în tranºe lunare.
Exact cum le-a fost luat de gu-
vernele trecute le va fi resti-
tuit de guvernul actual”, a spus
Victor Ponta, la sfârºitul primei

ºedinþe de Guvern.

A doua tranºã –
în luna decembrie

În aceastã lunã bugetarii au
luat salarii mai mari ºi, în func-
þie de încadrarea în muncã, su-
mele au fost ºi cu 200 de lei în
plus. Începând de luna aceas-
ta, aproximativ 1,2 milioane de
funcþionari din întreaga þarã au
primit 8% la leafã. Pentru mulþi
dintre ei asta înseamnã acope-
rirea unor facturi sau a ratelor
la bancã. Acolo unde ambii soþi
sunt funcþionari, mãrirea sala-
rialã s-a simþit puternic în bu-

getul familiei. Cea de-a doua
tranºã de reîntregire a salarii-
lor bugetarilor va fi calculatã
în decembrie. Oamenii vor
primi aceºti bani din ianuarie
2013. Guvernul Boc a luat în
urmã cu doi ani decizia de a tãia
salariile cu 25%, iar în aceastã
primãvarã bugetarii au primit
promisiunea salariile vor fi re-
întregite în douã etape.

Cei 60.000 de bugetari
concediaþi nu s-au putut

bucura de aceastã mãrire
Din pãcate, de aceste mã-

riri salariale nu se pot bucura
ºi cei aproximativ 60.00 de
bugetari care au fost conce-
diaþi în toatã þara. Pentru cã
nu trebuie sã uitãm cã apara-
tul bugetar a fost redus cu 4%
tot în 2010. „Dacã nu se dau
afarã cel puþin 4% din anga-
jaþii de la stat, nu putem inde-
xa salariile angajaþilor din sis-
temul bugetar în 2011. Mãsu-
ra trebuie luatã pânã pe 15
octombrie, când ne ducem în
Parlament cu bugetul pe anul

urmãtor. Dacã nu se ia aceas-
tã decizie ºi numãrul disponi-
bilizaþilor va fi mai mic de
60.000, salariile vor fi indexa-
te foarte puþin, cu diferenþa
de bani care se economiseºte
în acest fel”, declarau surse
guvernamentale dupã tãierile
salariale.

15.000 de angajaþi au fost
disponibilizaþi din învãþãmânt în
septembrie, 540 numai în jude-
þul Dolj, 3.300 de salariaþi din
asistenþã socialã, în condiþiile în
care alte 19.000 de persoane
au ieºit din sistem pe cale na-
turalã, respectiv prin pensiona-
re, demisie, deces. Au fost fã-
cute restructurãri în adminis-
traþia localã, dar ºi în Sãnãta-
te, prin desfiinþarea unor spita-
le. Este adevãrat cã unii dintre
aceºti oameni, foarte puþini, s-
au reîntors în sistem pentru cã
au demonstrat în instanþã cã
demiterea lor a fost abuzivã.
Unii mai stau ºi acum acasã,
deºi au hotãrâri judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile.

MARIN TURCITU

În vara lui 2010, preºedintele Ro-
mâniei, Traian Bãsescu, anunþa de la
Palatul Cotroceni mãsurile dure de
austeritate, printre care se numãrau,
la acea vreme, reducerea salariilor
bugetarilor cu 25% ºi reducerea pen-
siilor cu 15%. Ulterior, dupã ce Cur-
tea Constituþionalã a declarat ca ne-
constituþionalã tãierea pensiilor, Gu-
vernul Boc a anunþat majorarea TVA

de la 19% la 24%. În principiu mã-
sura luatã de Guvernul Boc era anun-
þatã pânã la sfârºitul anului 2010.
Numai cã ºi în 2011 ºi 2012 Guver-
nul Boc a anunþat cã salariile vor fi
îngheþate. A trebuit ca guvernarea sã
fie luatã de USL ca o parte din banii
luaþi bugetarilor sã fie returnaþi. În
aceastã lunã bugetarii au primit sa-
lariile mai mari cu 8%.

Iulie – luna salariilor mãrite cu 8%Iulie – luna salariilor mãrite cu 8%Iulie – luna salariilor mãrite cu 8%Iulie – luna salariilor mãrite cu 8%Iulie – luna salariilor mãrite cu 8%

„În 2001 se vindeau pe piaþa
româneascã puþin peste 92.000
de autovehicule, din care circa
72.000 autoturisme. Datele de
vânzãri înregistrate la jumãtatea
lui 2012 justificã pe deplin posi-
bilitatea ca în acest an sã avem
un volum similar cu cel de acum
11 ani. Astfel, pe primele ºase
luni din 2012 au fost vândute cir-
ca 36.000 de autoturisme si
aproximativ 7.000 de vehicule
comerciale ºi microbuze, aceste
volume ducând piaþa auto, pe
ansamblul sãu, la minus 16% faþã
de aceeaºi perioadã a anului tre-
cut”, se afirmã într-o analizã a
APIA publicatã ieri.

În schimb, a fost înregistratã
o creºtere puternicã a intrãrilor
de autovehicule rulate, care sunt
de circa 2,5 ori mai mari decât
cele noi, în condiþiile în care pie-
þele mature ale Europei consem-
neazã în medie un raport invers:
un autoturism rulat la fiecare trei

autoturisme noi, înregistrând un
plus de 66% faþã de primele ºase
luni ale lui 2011. Numai 25% din-
tre aceste vehicule rulate au sub
cinci ani vechime.

În luna iunie, producþia naþio-
nalã s-a cifrat la 22.462 autove-
hicule, cu 30% mai puþin decât
în luna precedentã, pe semestrul
I fiind o scãdere totalã de 7,4%
(164.590 unitãþi). Scãderea înre-
gistratã la autoturisme a fost de
5,5%, mult mai importantã fiind
cea a vehiculelor comerciale
uºoare, de 30,7%, determinatã
de absenþa în 2012 a producþiei
modelului Transit Connect pe
care îl realiza Ford anul trecut.
În condiþiile unei cereri interne,
în continuare extrem de reduse,
93% din producþia din aceste pri-
me ºase luni a fost exportatã.

Exportul a scãzut cu 1,5% faþã
de aceeaºi perioadã din 2011, pe
un volum total de 153.108 uni-
tãþi. Cel mai cãutat model la ex-

port în luna iunie a fost în conti-
nuare Dacia Duster, 10.108 uni-
tãþi, acesta fiind, detaºat, pe pri-
mul loc dupã primele 6 luni cu
un total de 69.862 unitãþi, (45%
din numãrul total de autoturisme
exportate), urmat de Logan
(4.879 unitãþi în iunie ºi un total
de 23.088 în 2012) ºi Sandero
(4.379 unitãþi în luna iunie ºi un
total de 32.068 în 2012).

Vânzãrile de autovehicule (au-
toturisme ºi vehicule comercia-
le) au scãzut cu 15,8% faþã de
aceeaºi perioadã din 2011, pe un
volum total de 42.990 unitãþi, au-
toturismele înregistrând o scãde-
re mai mare, de 16,8%, la un
volum de 35.950 unitãþi. La au-
toturisme, în primul semestru din
2012, topul pe mãrci este format
de Dacia, cu 9.653 unitãþi vân-
dute (27% din total), urmatã de
Volkswagen (4.035 unitãþi /
11,2%), Skoda (3.357 unitãþi /
9,3%), Renault (2.518 unitãþi /
7%), Ford (2.350 unitãþi / 6,5%)
ºi Hyundai (1.527 unitãþi / 4,2%).

Pe modele, pe primul loc se
aflã Dacia Logan cu un volum
total în 2012 de 4.875 unitãþi vân-
dute, cu care ocupã confortabil
poziþia de lider, urmat de Dacia
Duster, care, cu cele 2.734 uni-
tãþi, ocupã locul 2. Podiumul este
completat de cãtre Skoda Octa-
via (1.710 unitãþi), urmatã de
cãtre Renault Clio ºi Logan MCV.
Livrãrile cãtre persoanele fizice
au scãzut constant, astfel încât
astãzi ele mai reprezintã o cotã
de doar 31%, restul de 69% fi-
ind achiziþionate de cãtre persoa-
nele juridice. (AGERPRES)
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Nemulþumirile au fost transmi-
se, conform unui document ofi-
cial obþinut de MEDIAFAX, în
contextul existenþei unui risc ri-
dicat de suspendare a programe-
lor gestionate de DG REGIO.
«Cei doi oficiali au þinut sã menþi-
oneze cã actualul context naþio-
nal este foarte important, cã în
momentul de faþã s-a constatat o
«paralizare» a administraþiei ro-
mâneºti. Mai mult, au constatat o
„eºuare” a implementãrii Planului
de mãsuri prioritare convenit pen-
tru creºterea capacitãþii de absorb-
þie, având în vedere cã la nivel
administrativ nu s-a progresat de
o manierã satisfãcãtoare. Mai
mult, în opinia DG REGIO, deºi
la nivel politic existã voinþa nece-
sarã, la nivelul de execuþie autori-
tãþile nu recunosc problemele sis-
temului ºi refuzã în fapt asistenþa
instituþiilor financiare internaþiona-
le. În general, atitudinea autoritã-
þilor este aceea de a fi de acord
cu recomandãrile pe care le face
Comisia, fãrã însã a le aduce apoi
la îndeplinire neapãrat», se aratã
în document.

Cu titlu de “remarcã generalã”,
directorul general al DG REGIO a

arãtat cã, în privinþa implementãrii
programelor operaþionale sectoria-
le, situaþia din România reprezintã
“un element de îngrijorare deose-
bitã” la nivelul Comisiei, din cauza
capacitãþii administrative extrem de
slabe ºi a deficienþelor constatate
în funcþionarea sistemului de ma-
nagement ºi control al fondurilor.
În acest sens, s-a precizat cã ra-
portul Autoritãþii de Audit transmis
recent DG REGIO a relevat pro-
bleme serioase pentru douã dintre
cele patru programe evaluate (PO
Regional ºi POS Competitivitate),
concluzia fiind aceea cã sistemul
de management ºi control necesi-
tã îmbunãtãþiri semnificative.

“A menþionat cã respectivele
concluzii ale Autoritãþii de Audit

nu vor putea sã nu fie luate în
seamã în decizia viitoare a Co-
misie. A amintit cã un alt aspect
pe care îl vor verifica auditorii
DG REGIO se referã la cheltuie-
lile deja efectuate ºi cã doar în
condiþiile în care aceste aspecte
(funcþionarea sistemului de ma-
nagement ºi control, respectiv
cheltuielile din trecut) vor fi eva-
luate în mod pozitiv de auditul
Comisiei, DG REGIO va putea
continua plãþile pe programele pe
care le gestioneazã, existând însã
instrucþiuni politice foarte clare
care reconfirmã obligaþia de la
aplicare a suspendãrii / întreru-
perii atunci când sunt detectate
deficienþe serioase ale sistemului
de management ºi control”, este

avertismentul cãtre
Guvernul român in-
clus în document.

În ceea ce priveºte
pregãtirea viitoarei pe-
rioade de programare
financiarã, ºefa Unitã-
þii pentru România a
atenþionat cã nu exis-
tã un progres sufi-
cient, mai ales compa-
rativ cu alte state

membre, arãtând cã lipseºte
abordarea strategicã ºi viziunea
asupra urmãtoarei perioade. Ofi-
cialul UE recomandat o mai mare
implicare a departamentelor din
ministere, nu doar a autoritãþilor
de management, precum ºi o mai
bunã colaborare interministerialã.

În cazul discuþiilor avute cu au-
toritãþile române privind achiziþii-
le publice, responsabila DG Re-
gio s-a arãtat dezamãgitã de re-
zultatul acesteia, arãtând cã, dupã
primele douã reuniuni avute pe
aceastã temã la Bruxelles, lucru-
rile nu au mai avansat în Româ-
nia, în contextul în care achiziþii-
le publice reprezintã cea mai mare
problemã la nivelul întregului sis-
tem de management ºi control.

Documentul mai relevã cã di-
rectorul general al DG REGIO a
transmis autoritãþilor române cã
lor le revine rolul principal de a

soluþiona problemele existente la
nivel naþional ºi cã “acþiunile de
lobby” la Bruxelles nu pot suplini
acest angajament.

Pânã la finalul acestei luni, DG
REGIO intenþioneazã sã ajungã la o
concluzie finalã în ceea ce priveºte
funcþionarea sistemului de manage-
ment ºi control din România.

România nu mai trimite cãtre
Comisia Europeanã cereri de ram-
bursare pentru patru programe
operaþionale începând cu 1 iulie ºi
pânã la o datã care urmeazã sã fie
decisã, interval în care Executivul
comunitar va analiza dacã autori-
tãþile române au respectat condi-
þiile asumate la finele anului trecut.

Cele patru programe operaþi-
onale pentru care nu mai sunt
trimise cereri de rambursare
sunt legate de sectorul regional,
de mediu, de transport ºi de
competitivitate.

Reprezentanþii Comisiei Europene au trans-
mis ambasadorului României la UE cã au con-
statat cã planul de mãsuri pentru creºterea ab-
sorbþiei de fonduri europene a eºuat, cã autori-
tãþile de execuþie refuzã asistenþa instituþiilor
financiare ºi cã administraþia e “paralizatã” în
actualul context naþional. Nemulþumirile au fost

transmise de Walter Deffaa, directorul general
al DG REGIO (Directoratul General pentru
Politicã Regionalã al Comisiei Europene) ºi
Angela Martinez-Sarasola, ºefa Unitãþii pentru
România din cadrul acestui directorat, într-o dis-
cuþie avutã, în urmã cu zece zile, la 3 iulie, cu
ambasadorul României la UE, Mihnea Motoc.

CE considerã cã planul de absorbþie a fondurilor
europene a eºuat în România

“În România, în acest moment
sunt 18.308.612 cetãþeni cu drept
de vot. Nu ºtim câþi dintre ei se
aflã în România ºi câþi sunt în
strãinãtate”, a spus Ioan Rus. Mi-
nistrul a precizat cã în 24 iulie va

Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Ioan Rus, a furnizat, ieri, o cifrã a
cetãþenilor cu drept de vot ai României. Acesta a precizat cã nu se ºtie câþi
dintre cetãþenii cu drept de vot se aflã în þarã ºi câþi sunt plecaþi în strãinãtate.

fi definitivatã lista care cuprinde
cetãþenii cu drept de vot, inclusiv
cei care împlinesc 18 de ani pânã
la data referendumului din 29 iu-
lie. Ioan Rus a adãugat cã singu-
rul lucru care nu poate fi contro-

lat este numãrul persoanelor care
decedeazã dupã definitivarea lis-
telor, pânã în ziua referendumu-
lui, însã este vorba de o eroare
asumatã în oricare dintre proce-
sele electorale. Pe listele electo-
rale permanente pentru alegerile
locale din 10 iunie au fost înscri-
se 18.315.880 de persoane.

Legea referendumului nu face
referire la numãrul de zile în care
se poate desfãºura consultarea
popularã, singura reglementare
în ceea ce priveºte referendu-
mul menþionând un interval de 12
ore în care alegãtorii îºi pot ex-
prima opþiunile. Conform Legii
referendumului, în forma com-
pletatã ºi modificatã pânã în pre-
zent, în cazul referendumului de
demitere a preºedintelui Parla-
mentul este cel care stabileºte
data organizãrii acestuia prin
hotãrâre. În cazul referendumu-
lui de revizuire a Constituþiei,
organizarea referendumului se
stabileºte prin lege, în timp ce în

cazul referendumului pe proble-
me de interes naþional data este
stabilitã prin decret al preºedin-
telui. În cazul tuturor tipurilor de
referendum existã menþiunea cã
“scrutinul se va deschide la ora
8.00 ºi se va încheia la ora 20.00”,
fiind vorba de un interval de timp
de 12 ore alocat pentru exprima-
rea opþiunilor electorale.

Cu toate acestea, Legea re-
ferendumului menþioneazã în
cazul referendumurilor locale cã
“referendumul local se poate or-
ganiza într-o singurã zi, care poa-
te fi numai duminica”. În ceea

ce priveºte organizarea unui re-
ferendum pe parcursul a mai
multe zile existã un precedent,
cel din octombrie 2003, pentru
revizuirea Constituþiei. În acel
moment, Guvernul Nãstase a
emis Ordonanþa de Urgenþã 92
din 9 octombrie 2003 – contra-
semnatã de miniºtrii Ioan Rus ºi
Gabriel Oprea –, prin care se
instituiau douã zile pentru refe-
rendum, respectiv sâmbãtã, 18
octombrie, ºi duminicã, 19 oc-
tombrie, cu un interval de vota-
re de 12 ore aferent fiecãrei zile
între 8.00 ºi 20.00.
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CONNECT-R, considerat
cel mai în vogã artist român
al momentului, va concerta
live, pentru fanii sãi, astãzi,
de la ora 20.00, în parcarea
”Electroputere Parc”. Orga-
nizatorii promit cã se va auzi
ºi hitul anului – „Vara nu
dorm”, care a înregistrat pes-
te 10 milioane de vizualizãri
pe conturile oficiale Youtube.
Tot în concertul pe care îl
susþine la Craiova, CONNECT-R prezintã live un teaser al piesei
ce continuã „Vara nu dorm”. Piesa respectivã se intituleazã
„Summer is Gone”, în traducere „Vara a trecut”, care se pre-
conizeazã cã va fi lansatã la sfârºitul lunii august, odatã cu
încheierea sezonului estival. EVOBRAND, care organizeazã
concertul pentru ”Electroputere Parc”, anunþã cã intrarea la
concert este liberã, în limita spaþiului disponibil.

LAURA MOÞÎRLICHE

Concert CONNECT-R
la „Electroputere Parc

Marele premiu la jocul Loto
6/49 depãºeºte 13,3 milioane
lei, respectiv peste 2,9 mili-
oane de euro, a anunþat, ieri,
Loteria Românã. La jocul
Noroc premiul este de apro-
ximativ 2,2 milioane lei, iar la
jocul „Joker”, la categoria I,
reportul depãºeºte 8,2 milioa-
ne lei (peste 1,8 milioane de
euro). La jocul Loto 5/40 la
categoria I, se înregistreazã
un report în valoare de
202.643,84 lei. În ceea ce priveºte jocul Super Noroc, la cate-
goria I reportul este de 103.008,72 lei. Noile trageri Joker, Noroc
Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 ºi Noroc vor avea loc
duminicã, 15 iulie, în emisiunea ‘’Lozul cel Mare’’. În primele
ºase luni ale acestui an, Loteria Românã a acordat la jocurile
automatizate pe care le organizeazã peste 3,6 milioane de pre-
mii în valoare totalã de peste 70,1 milioane de euro.

Marele premiu la jocul
Loto 6/49 depãºeºte 13,3
milioane de lei

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova vã
invitã luni, 16 iulie, de la ora
21.00, în Piaþa „Mihai Vitea-
zul”, la spectacolul de mu-
zicã ºi dans „Varã cu TI-

NEri”, manifestarea fiind
realizatã în colaborare cu
Direcþia Judeþeanã de Tine-
ret ºi Sport Dolj. Vã (în)cân-
tã Adela Nedelcu (folk), Li-
viu Enea, Iulia Demetrescu,
Delia Popescu, Roxana Ena-
che, Alexia Roman ºi Cãtã-
lin Cioc (muzicã uºoarã), Woody (streep-dance), Bogdan ºi
David (beat-box), Rulota Rec (hip hop). „Obiective pe care
le urmãrim sunt implicarea copiilor ºi tinerilor în activitãþi
cultural-educative, promovarea muzicii ºi dansului nu numai -
rândul acestora, ci ºi al adulþilor. Sperãm ca astfel sã creas-
cã interesul pentru forme alternative de educaþie culturalã,-
 iar muzica ºi dansul sã fie ºi o formã de comunicare ºi de-
 exprimare artisticã”, spune Alexandru Stuparu, directorul
Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.

MAGDA BRATU

„Varã cu TINEri” – spectacol
de muzicã ºi dans în centrul
Craiovei

Reuºitã de excepþie a României prin
Centrul de Educare Caninã Craiova,
care s-a calificat la cel mai important
eveniment chinologic mondial al anu-
lui. Este vorba de Campionatul Mon-
dial al Echipelor Canine de salvare,
organizat între 22 ºi 26 august a.c., în
localitatea Zatec din Cehia.

Succesul Clubului de Salvare Cra-
iova nu este deloc întâmplãtor. Ac-
tualul lot naþional are în componen-
þã 90% membri ai Centrului de Edu-
care Caninã din Craiova, antrenaþi ºi
selecþionaþi de trainerul internaþional

Liviu Ionescu. Acesta este primul
club din România care a pus bazele
specialitãþii „Câine de Salvare” dupã
modelul de lucru internaþional al Fe-
deraþiei Chinologice Internaþionale.
Pe lângã numãrul mare de competi-
þii la care a luat parte, Centrul de Edu-
care Caninã a participat la acþiuni de
cãutare a unor turiºti din munþii Pa-
râng ºi Bucegi ºi la inundaþiile de-
vastatoare din 2005 ºi 2006.

În ultimii ani câinii din Craiova au
reprezentat cu succes România la 12
exerciþii NATO ºi U.E., precum ºi la

peste 50 de examene de lucru ºi com-
petiþii canine. De mai bine de 10 ani,
Centrul din Craiova deruleazã ºi o
serie de proiecte naþionale educaþio-
nale având ca beneficiari copiii – res-
pectiv câinii de terapie ºi câinii ghizi
pentru persoane cu dizabilitãþi.

RADU ILICEANU

Craiova, reprezentatã la Campionatul
Mondial al echipelor canine de salvare

Echipa de prim ajutor a Filialei
de Cruce Roºie Dolj s-a clasat pe
locul al optulea la Convenþia Eu-
ropeanã de Prim Ajutor (Face
2012 ), care s-a desfãºurat la
Dundalk – Irlanda, în perioada 5-
8 iulie 2012, la care au participat
23 de echipe, reprezentând 22 de
þãri din Europa (Italia a avut în-
scrise douã echipaje).

Echipa de prim ajutor a Crucii
Roºii Dolj care a intrat în concurs
i-a avut în componenþã pe Larisa
Florentina Enuca, Diana Tatiana
Guþã, Cristiana Daniela Conu, Cã-
tãlin Ionuþ Conu, Ionuþ Prohas-
ca, Dãnuþ Adrian Dumbravã ºi a
fost pregãtitã de medicul Drago-
mir Oana. Alãturi de ei s-au aflat
ºi dr. Voicescu Mihai, reprezen-
tantul Sediului Central al Societã-
þii Naþionale de Cruce Roºie Ro-

mânã, ºi Maria Vinti-
lã, directorul Filialei de
Cruce Roºie Dolj.

“Crucea Roºie Ir-
landezã a asigurat or-
ganizarea ºi desfãºu-
rarea întregii activitãþi
în condiþii optime pen-
tru participanþi. Prima
zi a fost de socializa-
re, am petrecut ºi o
searã irlandezã cu mu-
zicã ºi dansuri tradiþi-
onale, iar cea de-a
doua zi a fost foarte
densã. Au avut loc seminarii ºi ate-
liere cu tematicã de prim ajutor ºi
Drept Internaþional Umanitar,
ºedinþe tehnice pentru juriu ºi pen-
tru liderii de echipe ºi deschiderea
oficialã a Convenþiei, cu parada
echipelor”, au povestit membri

echipei doljene.
“Concursul propriu-zis s-a des-

fãºurat în 7 iulie, între orele 10.00
ºi 19.30, pe un traseu de 8 km
lungime, pe care au alternat pro-
bele de prim ajutor – 13 la numãr,
cu cele de relaxare – 6 ºi de odih-
nã – 5. Fiecare caz de prim ajutor
a avut între trei ºi ºapte victime”,
a precizat maria Vintilã, directo-
rul Crucii Roºii Dolj.

“Festivitatea de premiere s-a des-
fãºurat în seara aceleiaºi zile, iar
echipa care a reprezentat Crucea
Roºie Românã, respectiv Crucea
Roºie Filiala Dolj, s-a clasat pe lo-
cul al optulea, dupã echipele care
au reprezentat Italia, Austria, Arme-
nia, Germania, Norvegia, Anglia,

Bulgaria, dar înaintea altor echipe
puternice, precum Belgia, Munte-
negru, Slovacia, Finlanda, Olanda,
Elveþia, Polonia, Franþa, Rusia sau
Serbia”, a mai spus aceasta.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Locul 8 în Europa, pentru EchipaLocul 8 în Europa, pentru EchipaLocul 8 în Europa, pentru EchipaLocul 8 în Europa, pentru EchipaLocul 8 în Europa, pentru Echipa
de prim ajutor a Crucii Roºiide prim ajutor a Crucii Roºiide prim ajutor a Crucii Roºiide prim ajutor a Crucii Roºiide prim ajutor a Crucii Roºii

Române Filiala DoljRomâne Filiala DoljRomâne Filiala DoljRomâne Filiala DoljRomâne Filiala Dolj

OFF-uri
d e

GABRIEL
BRATU-MIB

- Chiar dacã n-are scaun la
cap, Popescu stã în fotoliu de
director.
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Casa Universitarilor din Craio-
va a găzduit, ier i, lansarea unui
Barometru care analizează percep-
ţiile şi cerinţele pieţei muncii pen-
tru absolvenţii din domeniul Ştiin-
ţelor Sociale. Acţiunea – care este
parte a proiectului “Competenţe
socio-umane pentru piaţa muncii
din regiunea Sud – Vest Oltenia”,
derulat de Universitatea din Craio-
va,  prin Facultatea de Teologie,
Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei – are
ca scop creşterea gradului de in-
serţie pe piaţa muncii a unui nu-
măr de 300 de studenţi de la şapte

O nouă etapă a proiectului care sprijină
angajarea absolvenţilor de facultate

specializări universitare din dome-
niul socio-uman.

“Proiectul a debutat în ianuarie
2012, grupul-ţină este de 300 de
studenţi, care vor începe stagiile
de practică de specialitate în luna
octombrie. Până la acest moment
am format un consorţiu de tutori,
împreună cu cei trei parteneri ai
noştri, Consiliul Judeţean Dolj, Ar-
hiepiscopia Craiovei şi Inspectora-
tul Şcolar Judeţean Dolj”, a infor-
mat lectorul universitar Gelu Că-
lina, de la Facultatea de Teologie
din Craiova.

Acesta a anunţat formarea unui
Centru de evaluare socio-profesi-
onală pentru o carieră în domeniul
socio-uman, în cadrul Universită-
ţii din Craiova. „Mai avem alte două
studii în curs de elaborare şi, în-
cepând cu noul an universitar, stu-
denţii de la cele şapte specializări,
respectiv Teologie Pastorală, Isto-
rie, Relaţii Internaţionale, Sociolo-
gie, Limba Română, Comunicare
şi Asistenţă Socială, vor începe să
facă practică de specialitate, îm-
preună cu partenerii noştri”, a com-
pletat lectorul universitar dr. Gelu
Călina.
Practică la instituţiile publice
şi ONG-urile din Craiova

Responsabilii proiectului au de-
taliat etapele parcurse, pentru ca
studenţii să poată fi mai uşor înca-
draţi pe piaţa muncii. „Astăzi lan-
săm un document din cadrul pro-
iectului, unul inedit pe piaţa româ-
nească, în sensul că este pentru
prima dată când se încearcă con-
struirea unui tip de barometru care
are ca scop măsurarea percepţii-

lor şi aşteptărilor pieţei muncii faţă
de absolvenţii din domeniul ştiin-
ţelor socio-umane. Am pornit de
la analiza deficitului de calificări,
de competenţe practice pe c are
angajatorii le solicită absolvenţilor,
încercând să corelăm programele
analitice cu nevoia concretă de
practică”, a declarat lectorul uni-
versitar Andreea Niţă, de la Fa-
cultatea de Ştiinţe Sociale, Specia-
lizarea Sociologie.

Aceasta a mai explicat că, po-
trivit barometrului, în mediul uni-

versitar se acordă o mare impor-
tanţă părţii teoretice, în defavoa-
rea celei practice: „Barometrul re-
levă ceea ce noi ştim deja, că par-
tea teoretică abundă în pregătirea
academică a viitorilor absolvenţi şi,
din păcate, expertiza practică lip-
seş te cu desăvârşire, cele două
săptămâni pe care anii universitari
le pun la dispoziţie studenţilor ne-
fiind suficiente pentru a le oferi
acele aptitudini şi abilităţi necesare
inserţiei pe piaţa forţei de muncă”.

ALINA DRĂGHICI

Prin proiectul derulat de Facultatea de Teologie,
Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2012-
2013 studenţii de la Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială urmează să desfăşoare stagii de practi-
că în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj şi Asociaţiei „Va-

siliada”, ONG patronat de Mitropolia Olteniei, stu-
denţii de la Departamentul de Istorie îşi vor desfăşura
stagiile de practică la Muzeul Olteniei şi Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, iar cei de la
Departamentele de Relaţii Internaţionale şi Comuni-
care vor face practică la Consiliul Judeţean Dolj.

Notele finale au fost afişate la
toate centrele de examen până la
ora 12.00.  La nivel naţional,
53.000 de elevi au sperat să se
schimbe rezultatul, din c are 1.569
şi în judeţul Dolj. „În urma con-
testaţiilor din 1.569 de lucrări,
1.199 au rămas c u nota iniţială,
la 271 s-au modificat notele în
creştere,  iar  153 notele au sc ă-
zut.  Toate modificările operate au
fos t între 50 de sutimi ş i un
punct.  În aceste condiţii,  56 de
elevi au reuş it să promoveze se-
siunea”,  a precizat inspectorul
şc olar  general Georgică Bercea.
Procentul de final
de promovare – 41,76%

După afişarea rezultatelor con-
testaţiilor, în judeţul Dolj procen-
tul de promovare a c rescut c u 0,
86% de la 40,  90% cât a fost ini-
ţial la 41,76%. Altfel spus , din
7103 candidaţi înscrişi la această
ses iune au promovat examenele
2.734 de elevi. Liceele cu zero la
sută procent de promovare nu şi-
au sc himbat rezultatele după con-
testaţii. As tfel că, potrivit bilanţu-
lui,  după prima sesiune de baca-

În Dolj, 56 de elevi au promovat
bacalaureatul după contestaţii
Ieri sau afişat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat.

Reevaluarea lucrărilor nu a adus schimbări foarte mari.
În Dolj, doar 56 de elevi au reuşit să treacă pe lista promovaţilor.

laureat la Grupul Şc olar Agricol
Malu Mare, la Grupul Şcolar Câr-
cea ş i la Centrul Şcolar „Beetho-
ven” nici un elev nu a reuşit să îşi
schimbe situaţia.

Cele mai mari procente de pro-
movare a ses iunii, de peste 90%,
s-au înregistrat la colegiile cu tra-
diţie în performanţa educaţiona-
lă: Colegiul Naţional „Fraţii Bu-
zeşti”, Colegiul Naţional „Carol I”
şi Colegiul Naţional „Elena Cuza”
din Craiova.

La nivelul judeţului au fost în-
registrate şi trei medii de 10 în
aceas tă sesiune, obţinute de ele-
vii Alexandra Trincuci – de la Co-
legiul Naţional „Carol I”, Delia
Cojoc aru şi Florin Cătălin Fotes-
cu – ambii de la Colegiul Naţional
„Elena Cuza”.
Peste 3.700 de elevi aşteptaţi
în cea de a doua sesiune

Elevii care nu au promovat pri-
ma sesiune a bacalaureatului pot

relua examenele la care nu au reu-
şit să obţină notă de trecere în lu-
nile august-septembrie. Cea de a
doua sesiune va începe pe 20 au-
gust 2012 c u probele de compe-
tenţe digitale, c are se vor derula
până pe data de 24 august a.c . Pe
27 august vor începe examenele
scrise cu proba de Limba şi lite-
ratura română, pe 29 augus t va
avea loc proba obligatorie a pro-
filului la Matematică sau Istorie.
Ultimul examen scris va fi pe data
de 31 august. Primele rezultate se

vor afişa pe 2 septembrie. Con-
form calendarului de examen, în
aceeaşi zi se vor depune şi conte-
staţiile, care se vor soluţiona până
pe 5 septembrie.

În judeţul Dolj, în cea de a doua
sesiune de bacalaureat sunt aştep-
taţi 3.791 de elevi, declaraţi nepro-
movaţi după examenele din perioa-
da iunie-iulie 2012. Cei mai mulţi
liceeni au întâmpinat dificultăţi la
Matematică.

CARMEN RUSAN
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În acest an, tema zilei naþionale a Franþei este „Ar-
mata în serviciul naþiunii ºi pãcii în lume, ieri, as-
tãzi ºi mâine”. Cea de-a 220-a aniversare a Marseil-
lesei prilejuieºte preºedintelui Francois Hollande oca-
zia de a reînnoi o tradiþie instituitã de Francois Mit-
terrand în 1981 fãrã a da sentimentul unei simple re-
întoarceri în urmã. Pentru primul 14 Iulie ca preºe-
dinte al Republicii, Hollande sacrificã ritualul dialogu-
lui televizat, promovat de predecesorii sãi. ªeful sta-
tului nu va vorbi de la Palatul Elysee ºi va rãspunde
întrebãrilor jurnaliºtilor de la TF1 ºi France 2, Claire
Chazal ºi Laurent Delahousse, începând cu ora localã
13,15, timp de o orã ºi jumãtate, în Piaþa Concorde,
pe terasa hotelului Marine, de unde se vãd Adunarea
Naþionalã ºi grãdinile Tuileries, menþiona Palatul Ely-
see marþi, 10 iulie, fãrã a oferi alte detalii. Programul
manifestãrilor este unul încãrcat ºi cuprinde defilarea
militarã a ªcolii de ofiþeri din cadrul Jandarmeriei Na-
þionale, a ªcolii speciale Saint-Cyr, a ºcolilor de ofi-
þeri pentru marinã ºi aviaþie. Aºteptatã cu interes este
defilarea escadrilei de submarine nucleare de atac
Amethyste, Saphir ºi Casabianca, a cavaleriei din
Garda republicanã, a motocicliºtilor din Formaþiunea
de securitate rutierã, ºi aºa mai departe.

Astãzi, Ziua FranþeiAstãzi, Ziua FranþeiAstãzi, Ziua FranþeiAstãzi, Ziua FranþeiAstãzi, Ziua Franþei

A doua mare economie mondialã a în-
cetinit, în ultimul an ºi jumãtate, ritmul de
creºtere. Ieri, Beijingul a anunþat o creº-
tere de 7,6% în trimestrul al doilea, ceea
ce determinã guvernul sã stãruie în suple
politici monetare, potrivit analiºtilor. De
la 10,4% în 2010 la 9,2% în 2011 ºi 7,8%
în prima jumãtate a anului în curs, dina-
mica nu este deloc optimistã, a anunþat
Biroul Naþional de Statisticã (BNS). Pen-
tru cel de-al doilea trimestru al anului,
creºterea economicã, potrivit previziuni-
lor analiºtilor intervievaþi de agendia Dow
Jones, va fi mai scãzutã de 6,6%, cât s-a
înregistrat în primul trimestru al anului
2009, când þãrile occidentale au fost lovi-
te din plin de criza economicã ºi financia-
rã, China resimþind în bunã mãsurã ºocul.
Încetinirea ritmului de creºtere „este, în
principal, datoratã deteriorãrii mediului in-

termnaþional, care a redus cererea exter-
nã” pentru produsele chinezeºti, a decla-
rat, într-o conferinþã de presã, purtãtorul
de cuvânt al BNS. Exporturile cãtre Eu-
ropa au fost afectate în mod deosebit.
„Cererea internã a scãzut, de asemenea,
sub efectul mãsurilor de control macroe-
conomic, în particular în sectorul imobili-
ar”. Guvernul chinez a limitat, dupã doi
ani, numãrul de apartamente pe care chi-
nezii le pot cumpãra, pentru a limita for-
marea unei bule speculative în acest sec-
tor. Reculul economic este resimþit de ac-
torii economici, potrivit analizei IHS Glo-
bal Insight, cu sediul la Beijing, care subli-
niazã incapacitatea „Chinei de a absorbi
o creºtere mai lentã”. Spirala descenden-
tã a preþurilor de producþie, stocurile mnari
din sectorul manufacturier, beneficiile
scãzute, falimentele ºi reducerea salarii-

lor, toate acestea se multiplicã. Premie-
rul Wen Jiabao a sunat alarma în aceastã
sãptãmânã, decretând cã „stabilizarea
creºterii” este „cea mai presantã sarci-
nã” pentru þara sa. Pentru a susþine acti-
vitatea, Banca centralã a scãzut de douã
ori ratele dobânzilor, la începutul lunilor
iunie ºi iulie. Aceste tarife nu mai fuse-
serã revizuite în jos de la începutul lui de-
cembrie 2008. Pe de altã parte, Banca
centralã reduce rezervele obligatorii ale
bãncilor în trei reprize între decembrie ºi
luna mai, pentru a permite împrumuturi
avantajoase. O creºtere mai lentã în Chi-
na nu este izolatã în Asia. Singapore a
anunþat ieri cã economia sa s-a contractat
cu 1,1% în primul trimestru, în raport cu
precendele trei luni, iar Coreea de Sud a
redus prognoza de creºtere pentru acest
an la 3%, faþã de 3,5% în luna aprilie.

Creºterea economicã a Chinei, la cel
mai scãzut nivel în ultimii trei ani

Comisia Europeanã a propus,
miercuri, 11 iulie, noi reguli pe-
nale pentru lupta contra fraudei
care afecteazã bugetul euro-
pean – deturnarea de fonduri,
de exemplu – în scopul armoni-
zãrii sistemelor juridice naþiona-
le în materie. În februarie 2011,
odatã cu sosirea noului patron,
italianul Giovanni Kessler (foto),
în fruntea Oficiului de Luptã
Antifraudã (OLAF) a fost în-
ãspritã lupta împotriva fraudei
ºi corupþiei, care „în climatul fi-
nanciar actual”, dobândeºte o
importanþã deosebitã ºi trebuie
sã devinã o prioritate pentru
toate statele membre. Rezulta-
tele nu s-au lãsat aºteptate. Cu
691 milioane euro recuperaþi în
beneficiul bugetului european, în
ultimul an, faþã de 68 de milioa-
ne în 2010 ºi 250 de milioane în
2009, anul 2011 este considerat
unul excepþional pentru OLAF.
Fiindcã mai trebuie luate în con-
sideraþie ºi cei 511 ani de închi-
soare ºi 155 milioane euro
amenzi dispuse prin tribunalele
naþionale în urma recomandãri-

lor OLAF. Oficiul raporteazã
463 de cazuri instrumentate în
2011, din care 122 asupra mem-
brilor personalului UE: 89 de
cazuri sunt concentrate în sec-
torul agricol, 67 ajutorului extern
ºi 64 pe fondurile structurale. În
domeniul fondurilor structurale
s-a recuperat suma de 524,7
milioane euro, faþã de 113,7 mi-
lioane pentru sectorul vamal ºi
34 milioane pentru agriculturã.
Originea geograficã a fraude-
lor este consideratã o mare sur-
prizã, fiindcã pe locul doi în cla-
sament, cu 168 de anchete în-
registrate, se aflã Germania, ur-
matã de Italia – cu 112 anche-
te, Polonia – 90 de anchete,
Grecia – 86 de anchete ºi Spa-
nia – 54. Primul loc este atri-
buit, de departe, României, care
face obiectul a 225 de anchete.
La polul opus se aflã Irlanda,
fãrã nici o anchetã, urmatã de
Cipru, cu o anchetã, Slovenia ºi
Luxemburg, cu câte douã an-
chete. Palmaresul þãrilor este,
totuºi, relativ. Italia nu figurea-
zã decât în poziþia a treia, dar a

deturnat cei mai mulþi bani: o
afacere de fraudare a fonduri-
lor structurale descoperitã de
autoritãþile italiene a permis re-
cuperarea a 382 milioane euro,
mai mult de jumãtate din întrea-
ga „pradã” a OLAF, care ad-
mite cã aceste recorduri sunt
fructul unor „circumstanþe par-
ticulare”. Mario Vaudano, ma-
gistrat italian ºi fost consilier

OLAF, nu ezitã sã denunþe, în
cadrul unui interviu pentru Eu-
ractiv, ipocrizia statelor. În fran-
þa, în regiuni precum Corsica
sau Paca, probleme similare
afacerii descoperite în Calabria
au fost reperate. Fondurile eu-
ropene, iniþial destinate amena-
jãrii pãºunilor, au fost direcþio-
nate cãtre restaurarea unor
case private.

UE declarã rãzboi deturnãrilor de fonduri europene

Ploile din Japonia
au provocat 19 morþi
ºi 8 dispãruþi

Cel puþin 19 persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi 8 sunt date
dispãrute ca urmare a torentelor
provocate de ploi în sud-vestul
Japoniei, indicã cel mai recent
bilanþ oficial, preluat de agenþiile
de presã internaþionale. Situaþia
cea mai gravã s-a înregistrat în
oraºul Aso, unde 17 locuinþe au
fost acoperite de noroi, 17
persoane pierzându-ºi viaþa ºi 5
fiind date dispãrute. Ieri, autoritã-
þile locale au ordonat evacuarea a
11.000 de locuinþe, conform
Kyodo. Echipele de salvare îºi
continuã activitatea pe teren în
speranþa cã vor mai gãsi supravie-
þuitori. Agenþia de meteorologie
niponã a avertizat ieri cã situaþia
se menþine gravã în regiune.
Fraþii Musulmani îl acuzã
pe Kofi Annan de lipsã
de reacþie

Fraþii Musulmani au lansat, ieri,
acuzaþii la adresa emisarului special
internaþional pentru Siria Kofi
Annan, dar ºi a Iranului ºi Rusiei
(aliaþi ai regimului de la Damasc),
pentru lipsã de reacþie din partea
acestora, care, în opinia organizaþiei
islamiste, a permis masacrul comis
joi asupra unei localitãþi din centrul
þãrii arabe, Treimsa, transmite AFP.
„Nu considerãm cã monstrul Bashar
este singurul rãspunzãtor de
îngrozitoarea crimã (...) Kofi Annan,
ruºii, iranienii ºi alte þãri care
pretind cã apãrã pacea ºi stabilitatea
în lume sunt, deopotrivã, vinovaþi,
deoarece pãstreazã tãcerea” în
legãturã cu situaþia din Siria, se
menþioneazã într-un comunicat al
organizaþiei. La rândul sãu, opoziþia
armatã sirianã i-a cerut Consiliului
de Securitate al ONU sã adopte o
rezoluþie coercitivã împotriva
regimului preºedintelui Bashar al-
Assad, care se confruntã de peste 16
luni cu o amplã miºcare de protest.
26 de state americane
declarate zonã
de dezastru naturale

Ministerul american al Agricul-
turii a declarat zone de dezastru
natural circa 26 de state ºi mai mult
de 1000 de comitate din cauza
secetei ºi a incendiilor de vegetaþie,
conform unui comunicat postat joi
pe site-ul ministerului, citat de AP
ºi „Washington Post”. Începând cu
data de 12 iulie, 1016 comitate
preponderent din statele din sudul ºi
centrul SUA sunt declarate zonã de
dezastru natural, ceea ce deschide
fermierilor ºi întreprinderilor
agricole acces la asistenþã federalã
sub formã de împrumuturi ieftine.
Unul din principalele criterii pentru
includerea pe lista celor care au
nevoie de ajutor, dupã cum
menþioneazã Ministerul Agriculturii
pe site-ul sãu, este seceta severã, cu
o duratã mai mult de opt sãptã-
mâni, sau pierderea a mai mult de
30% din recolta uneia din culturi.
Pânã în prezent, conform direcþiei
de monitorizare a secetei din SUA,
circa 56% din teritoriul þãrii este
afectat de temperaturile înalte ºi
secetã. Aºa ceva nu s-a mai
întâmplat în ultimii zece ani, susþin
autoritãþile americane.
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Anunþul tãu!
„Primãria comunei Leu, cu sediul în comuna
Leu, jud. Dolj, anunþã publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare emisã de ARPM Cra-
iova pentru PUG  comuna Leu, jud. Dolj, planul
nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând a fi supus procedu-
rii de adoptare fãrã aviz de mediu. Documenta-
þia care a stat la baza luãrii decizie etapei de în-
cadrare poate fi consultatã în zilele de luni – vi-
neri între orele 8.00 – 16.00 la sediul Agenþiei
Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova sau pe site-ul ARPM
Craiova http://arpmdj.anpm.ro. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei Re-
gionale pentru Protecþia Mediului Craiova (fax:
0251/419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã famila
Costel Bazãverde urea-
zã doamnei profesoare
VIORICA  BULUGEAN
„La Mulþi Ani”, sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Executãm jgheaburi, bur-
lane, tablã tip Lindab, dul-
gherie, mici reparaþii. Te-
lefon: 0747/948.702.
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.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere
corporalã M.B.S. din
spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2
(intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Execuþii lucrãri tehni-
ce: - amenajãri interi-
oare (zugrãveli); - in-
stalaþii electrice com-
plexe; - confecþii meta-
lice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri
acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în
Craioviþa Nouã, su-
perîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negocia-
bi l .  Telefon:  0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.

Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând 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 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
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 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.

Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru,
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 intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschide-
re 10,62 m/19,30 m. Te-
lefon: 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 convena-
bil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschide-
re 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon:
0762/109.595.
Schimb (vând) garsonie-
rã Brazdã G 7 III cu apar-
tament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0351/
454.249.
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.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
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.
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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

Conducerea
SC FRAÞII BACRIZ
anunþã programul de

lucru al Târgului Comercial
Fraþii Bacriz:

• Luni – Vineri
9.00 – 20.00

• Sâmbãtã – Duminicã
9.00 – 18.00

TERENURI
În 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 avantajos 10 hec-
tare pãdure stejar ºi sal-
câm în satul Coconova –
Turburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
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 Severinu-
lui. Telefon: 0747/
571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.

Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul co-
munei Dobreþu, judeþul
Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil.
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 Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii,
motor Honda. Telefon:
0728/154.845.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5 T.
Vând sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
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.

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
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 semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þiglã Jimbolia 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 pânzat 3 lei
mp. Telefon: 0351/
801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
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De vânzare
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:
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De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând 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 suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca,
zona 0. Telefon: 0251/
426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.

Vând ladã prãjituri verti-
calã tip Horenca. Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro
cu guler blanã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar, apa-
rat foto Cuena 6. Telefon:
0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Braniº-
te comuna Podari. Vad co-
mercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.

Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. 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, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon: 0351/
800.654.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, pri-
ma casã, ofer 25.000 euro.
Telefon: 0766/765.611.

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
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 mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 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.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/
65, poate avea bãiat ma-
jor. Telefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

DECESE
Cu inimile zdrobite de
durere ºi neputincioºi în
faþa destinului anunþãm
decesul  mult prea devre-
me a celui care a fost
bun soþ, tatã, socru ºi
bunic GHEORGHE NICU,
64 de ani. Am pierdut o
persoanã tare dragã ºi
valoroasã ºi odatã cu el,
familia noastrã a pierdut
un stâlp ºi un model de
viaþã ºi comportament. O
bucatã din sufletele
noastre a plecat odata
cu tine. Inimile noastre
plâng. Lumea nu va mai
fi la fel farã tine. Înmor-
mântare va avea loc du-
minicã 15 iulie, la ora
11.00, la cimitirul Roboai-
ca. Nu te vom uita nicio-
datã ºi o sã te plângem
în fiecare zi.

Cuvintele nu ajung pen-
tru a exprima sentimen-
tul, numai tacerea ne
uneste durerii care ne-
a lovit in aceasta tragi-
cã zi. Maria anuþã dece-
sul scumpului soþ
GHEORGHE NICU, 64
ani. O candela aprinsa
pentru tine. Lacrimi veº-
nice pe mormântul tãu.
Ion, Verginia, Daniela ºi
Nina anuþã cu deosebi-
tã durere în suflet dece-
sului scumpului tatã
Ghergheghe Nicu, 64
de ani. Tati ne-ai cãlãu-
zit drumul în viaþã, ne-ai
învãþat sã fim buni, înþe-
legãtori ºi acum când
aveam nevoie de tine sã
ne sprijini cu nepoþii, sã
te bucuri de realizãrile
nostre, sã vezi rodul
muncii tale ai ales sã ne
pãrãseºti. Nu te vom uita
niciodatã ºi veºnic te
vom plânge.
Daniela, fiicã, Florin, gine-
re ºi Andrei, nepot regre-
tã descesul celui mai
bun, tatã, socru ºi bunic
GHEOERGHE NICU, 64
de ani. Oamenii buni nu
mor niciodatã! Ei doar se
îndepãrteazã puin ’i ne
vegheazã destinele de
sus. Odihne’te-te în
pace, suflet blând! Te
vom pânge în fiecare zi.
CONDOLEANÞE
Colegii din Cenaclul Li-
terar Macedonski de-
plâng trecerea în nefiin-
þã a reputatului profe-
sor GHEORGHE  MI-
TOAICA ºi transmit
sncere condoleanþe fa-
miliei greu încercate.
Un gând de alinare ºi
mîngîiere pentru colega
noastrã  Daniela Viþã, la
durerea pricinuitã de ple-
carea pe drumul veºni-
ciei a tatãlui GHEOER-
GHE NICU, 64 ani, din
Craiova. Bunul Dumne-
zeu sã-i dea luminã ºi
odihnã veºnicã!
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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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Echipa finlandezã Myllykose-
ken Pallo -47, cunoscutã iubi-
torilor fotbalului sub numele de
MYPA, este adversara Rapidu-
lui în turul II preliminar al “Eu-
ropa League”, fazã în care a
ajuns dupã ce a zdobit, joi sea-
ra, pe teren propriu, diviziona-

Finlandezi fãrã milã!

ra de ligã secundã galezã Cefn
Druids (ajunsã aici din postura
de finalistã a Cupei), scor 5-0
(0-0 în prima manºã).

Nordicii au miºcat întâia oarã
tabela de marcaj prin Nongo-
tamba (25), pentru ca apoi, re-
zultatul pauzei (3-0) sã fie con-

sfinþit de Saxman (37) ºi de ni-
gerianul Williams - foto (44).
În partea secundã au mai punc-
tat alþi doi “stranieri”, canadia-
nul O Neill (47) ºi ghanezul
Opoku (77).

MYPA nu este la prima aven-
turã contra unei echipe româ- neºti, ea fiind eliminatã în 2010,

de asemenea în preliminariile Li-
gii Europa, de FC Timiºoara. A
rãmas memorabil returul de pe
Bega, când, dupã 2-1 în tur, bã-
nãþenii s-au vãzut nevoiþi sã re-
vinã de la 0-3 la 3-3. Slovacul
Cisovsky a parafat atunci golul
calificãrii, în minutul 90+3.

Actualmente pe locul 4 în
competiþia internã, MYPA a în-
cheiat doar pe 8 campionatul
trecut, prinzând acest loc de
“Europa League” datoritã cla-

samentului fair-play, clasament
care a dat posibilitatea “þãrii ce-
lor 1000 de lacuri” sã mai în-
scrie o reprezentatã la startul
întrecerii.

“Dubla”  dint re  Rapid º i
MYPA se va disputa în 19 ºi 26
iulie, primul meci urmând sã aibã
loc în Giuleºti.

Din România mai sunt cali-
ficate în Liga Europa, Steaua
ºi Dinamo, care vor intra însã
în competiþie din tururile urmã-
toare.

La închiderea

ediþiei

Oficialii clubului Paris Saint-
Germain au ajuns la un acord, joi
seara, cu diriguitorii grupãrii AC
Milan pentru achiziþionarea atacan-
tului suedez Zlatan Ibrahimovici ºi
a fundaºului brazilian Thiago Sil-

Conform presei italiene,

Ibrahimovici ºi Thiago Silva, la PSG
va, a notat ieri Gazzetta dello Sport.

Pentru cedarea celor doi fotba-
liºti, clubul italian va încasa 62 de
milioane de euro, a informat sursa
mai sus amintitã. Care a oferit ºi
detalii de ordin contractual. “Ibra-

himovici a parafat un acord pe trei
sezoane ºi va avea un salariu anual
de 12 milioane de euro. În schimb,
Thiago Silva va primi un salariu
stagional de 7,5 milioane de euro.”

Zlatan Ibrahimovici (30 de ani),
a fost achiziþionat de Milan în vara
anului 2010 de la FC Barcelona, în
timp ce Thiago Silva (27 de ani)
evolua la vicecampioana Italiei din
2009, dupã ce a fost transferat de
la Fluminense.

Presa italianã a mai scris cã
Milan cautã înlocuitori pentru cei
doi, pe listã aflându-se atacanþii
formaþiei Manchester City, argen-
tinianul Carlos Tevez ºi bosniacul
Edin Dzeko, fundaºul portughez
Rolando (FC Porto), dar ºi italienii
Davide Astori (Cagliari) ºi Angelo
Ogbonna (AC Torino).Thiago Silva (foto stânga), Zlatan Ibrahimovici (foto dreapta)

Impresarul Florin Manea a de-
clarat, ieri, pentru Daily Record,
cã fundaºul Dorin Goian va rãmâ-
ne la Glasgow Rangers, indiferent
în ce ligã va juca echipa scoþianã.

„I-am spus managerului Ally
McCoist ºi proprietarului Charles

Goian vrea sã continue
cu Rangers

Green cã Dorin Goian va
rãmâne la echipã. Vom mai
avea ºi alte discuþii dupã ce
vom ºti exact în ce ligã va
evolua Glasgow Rangers.
Dar le-am comunicat cã
Goian vrea sã rãmânã la
Glasgow Rangers ºi sã aju-
te clubul sã revinã la un ni-
vel înalt”, a spus Manea, ci-
tat de site-ul tuttomercato-
web.com.

Fundaºul Dorin Goian, în
vârstã de 31 de ani, mai are doi ani
de contract cu Glasgow Rangers,
club care a fost exclus din prima
ligã scoþianã, din motive financia-
re, în urma votului exprimat, la 4
iulie, de grupãrile din “Scottish
Premier League”.

Rutierii de la Europcar se
simt excelent pe traseele mon-
tane. Dupã ce veteranul Thomas
Voeckler (33 de ani) îºi adjude-
case, miercuri, etapa disputatã
între localitãþiile Macon ºi Bel-
legarde-sur-Valserine, joi a ve-
nit rândul unui alt sportiv din
Hexagon sã iasã la rampã. Este
vorba despre Pierre Rolland,
câºtigãtor fãrã emoþii la finele
celor 148 de kilometri ce sepa-
rã Albertville de La Toussuire –
Les Sybelles.

În vârstã de 25 de ani, Rol-
land, a fãcut parte dintr-o eva-
dare ºi a ajuns înaintea ultimei
cãþãrãri alãturi de croatul Ro-

„Dublã” consecutivã pentru Europcar

Pierre Rolland, triumf în stil marePierre Rolland, triumf în stil marePierre Rolland, triumf în stil marePierre Rolland, triumf în stil marePierre Rolland, triumf în stil mare
bert Kiserlovski, bielorusul Va-
sil Kiryienka ºi danezul Chris
Anker Sorensen. Francezul a
apãsat însã pedala de accelera-
þie, distanþându-se net de cole-
gii sãi de evadare (nici unul nu
s-a mai regãsit în primii ºase),
ºi a câºtigat solitar etapa cu fi-
nal în ascensiune.

Pierre Rolland, care se impu-
sese anul trecut în etapa cu final
la Alpe d’Huez, a fost urmat la
55 de secunde de francezul Thi-
baut Pinot ºi englezul Chris Fro-
ome, respectiv la 57 de secunde
de belgianul Jurgen van den Bro-
eck, italianul Vincenzo Nibali ºi
de purtãtorul tricoului galben,

englezul Bradley Wiggins.
Campionul en-titre, australia-

nul Cadel Evans, a venit abia pe
11, cu o întârziere de douã mi-
nute ºi 23 de secunde, cãzând
de pe locul 2 pe 4.

Clasament general: 1. Bra-
dley Wiggins (M. Bri tanie,
Sky), 2. Chris Froome (M. Bri-
tanie, Sky) + 022  05”, 3. Vin-
cenzo Nibali (Italia, Liquigas)
+ 022  23”, 4.  Cadel Evans
(Australia, BMC) + 032  19”,
5. Jurgen van der Broeck (Bel-
gia, Lotto-Belisol) + 042  48”.

Etapa a XII-a, cea mai lungã
din competiþie (226 km), între
localitãþiile Saint-Jean-de-Mau-

rienne ºi Annonay Davezieux,
s-a disputat ieri dupã închide-
rea ediþiei. Astãzi, caravana se
va întrece între Saint-Paul-

Trois-Chateaux ºi Le Cap d’Ag-
de (217 km), în timp ce dumi-
nicã lupta va avea loc pe ruta
Limoux – Foix (191 km).

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

Rapid va jRapid va jRapid va jRapid va jRapid va juca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPuca cu MYPA A A A A în turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul IIîn turul II
preliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europapreliminar al Ligii Europa

CICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-ACICLISM – TURUL FRANÞEI – ETAPA A XI-A



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii sâmbătă, 14 iulie 2012sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Forul condus de Mircea Sandu a ciuntit comunicatul trimis de FIFA, omiţând
pe site-ul oficial paragraful care face referire directă la Universitatea Craiova.

FRF a ascuns opinia FIFA în cazul Ştiinţei

Bătaia pe AJF Dolj

Instanţa
a recunoscut victoria

lui Silviu Bogdan

Dacă de fobal s-a ales praful
Craiova va avea
echipă de futsal

Primul meci al sezonului, primul trofeu pus în joc
Campionii şi „câinii”

trag de Supercupă
În seara aceasta se des-

chide oficial sezonul fotba-
listic 2012-2013 în Româ-
nia, primul meci punând în
joc şi primul trofeu, Super-
cupa României, pe care şi-o
vor disputa campioana CFR
Cluj şi câştigătoarea Cupei
României, Dinamo. Partida
va avea loc  pe „Naţional
Arena”, de la ora 21.30 (în
direct la ProTv). Dacă Di-
namo a mai jucat de 4 ori
Supercupa şi a câştigat-o o
singură dată, în 2005, con-
tra Stelei, în timp ce clujenii
au 2 astfel de trofee, adju-
decate în 2009 şi 2010, am-
bele în detr imentul Unirii
Urziceni. Arpad Paszkany le
atrage atenţia fotbaliş tilor
antrenaţi de Ioan Andone să
nu-i subestimeze pe „câini”.
„Cons ider că am făcut o
campanie de transferuri bune
şi am umplut golurile pe
care aveam. Ne dorim să în-

vingem şi să le facem o bu-
curie suporterilor, iar asta ne
este la îndemână. Întodeau-
na sunt optimist, dar ştiu că
mereu o finală este dificilă.
Le-am spus jucătorilor să nu
uite finala Cupei, acolo unde,
după părerea mea, Rapid a
fost superioară lui Dinamo,
dar ultimii au câştigat cupa.
Oric um,  sarc ina trasată
echipei este să aducă Super-
cupa” a declarat Paszkany.
Patronul clujean afirmă că va
mai transfera în această vară
un atacant: „Suntem con-
vinşi c ă vom realiza acest
transfer, dar problema e că
în România campionatul în-
cepe anormal de repede, în
timp ce în Europa se fac
transferuri până în septem-
brie. Cluburile importante îşi
ţin întotdeauna jucătorii cât
pot de mult pentru a-i vinde
apoi cât mai scump, aşa că
e dificil să transferăm”.

Bănia nu mai contează la niciun nivel în fotbalul româ-
nesc, în schimb va avea din nou echipă de fotbal în sală,
după ce fostele echipe private, Energoconstrucţia sau Fut-
sal Club Craiova s-au desfiinţat de câţiva ani. O dată cu
inaugurarea Sălii Polivalente, aceasta va găzdui meciurile
echipei de futsal sponsorizată chiar de autorităţile locale,
aceasta urmând să se numească SCM Craiova sau Munici-
pal Craiova. Manager va fi numit fostul goal-keeper al naţi-
onalei României de futsal, Cătălin Rizan (foto), antrenor va
fi Daniel Ciocănescu, iar din lot vor face parte majoritatea
jucătorilor care au evoluat pentru Energo sau FC Craiova.
Deşi nu s-a calificat la ediţia viitoare a Campionatului Mon-
dial de futsal, echipa naţională a României, formată în mare
parte din jucători ai campioanei City’us Târgu Mureş, se
află în acest moment pe locul 12 în clasamentul FIFA.

Războiul de la AJF Dolj
dintre preşedintele în funcţie
Nicu Neagoe şi cel ales la ul-
tima Adunare Generală, Sil-
viu Bogdan, continuă în jus-
tiţie, ultimul sperând în cele
din urmă să-şi înceapă man-
datul, în urma deciziilor luate
de Judecătoria craiova. Ast-
fel, printr-o hotărâre dată în
data de 10 iulie, instanţa a
hotărât: „Admite cererea for-
mulată de AJF Dolj şi ia act
de modificarea actului con-
stitutiv şi statutului conform
Adunării Generale a asocia-
ţiei din data de 25 februarie
2012. Dispune înscrierea în

Registrul Special al Judecă-
toriei modificarea componen-
ţei Comitetului Executiv al
asociaţiei, după cum urmea-
ză: Silviu Bogdan – în calita-
te de preşedinte, Oprescu
Ion – în calitate de vicepre-
şedinte, Colţescu Sebastian –
în calitate de secretar, Caza-
cu Corvin – în calitate de tre-
zorier, Ezaru Marian – în ca-
litate de membru”. Hotărârea
are drept de recurs, iar, în
ciuda acestei noi decizii, con-
flictul dintre Neagoe şi Bog-
dan pare încă departe de a se
fi încheiat, Neagoe neinten-
ţionând să-şi cedeze poziţia.

În cursul zilei de joi, şeful FRF, Mircea Sandu, anunţa Apo-
calipsa fotbalului românesc din cauza proceselor pierdute cu
Universitatea Craiova şi prezenta pe site-ul oficial dovada „ame-
ninţărilor” venite din partea FIFA. Numai că ieri, în urma unei
sesizări venite din partea conducătorilor Ştiinţei, prin care FRF
a omis pasajele prin care forul internaţional de pronunţă în
cazul echipei din Bănie vs FRF, oamenii lui Mircea Sandu au
afişat pe site întregul conţinut al corespondenţei cu FIFA, din
care nu mai rezultă că litigiul cu Uni-
versitatea Craiova ar conduce la exclu-
derea echipei naţionale şi a echipelor de
club din competiţiile internaţionale.

Pe www.frf.ro a fost adăugat vi-
neri textul integral dat de FIFA şi din
care reiese că Universitatea Craiova are
câştig de cauză în litigiul cu FRF, fără
ca asta să implice vreo sancţiune pen-
tru fotbalul românesc. Administratorii
site-ului frf.ro nu au schimbat şi data
articolului, care apare ca fiind publi-
cat în continuare pe 12.07.2012, ora
16:41. În schimb, joi apărea varian-
ta „FRF a publicat pe site-ul oficial un
extras”, în timp ce a doua zi a fost utilizată versiunea „Pre-
zentăm mai jos integral corespondenţa adresată FRF de că-
tre Secretarul General Adjunct al FIFA”. Iată traducerea par-
ţială a corespondenţei FRF-FIFA, inclusiv pasajul legat de
Universitatea Craiova: „Apelarea la instanţele de drept co-
mun este interzisă, în afară de cazul în care acest lucru este
prevăzut în mod specific în regulamentul FIFA (cf. art. 64
alin. 2 din Statutul FIFA). În acest sens, art. 64 alin. 3 din
Statutul FIFA prevede că fiecare asociaţie membră trebuie
să introducă în statutul sau regulamentul său o clauză care

să stipuleze că este interzisă înaintarea către instanţele de
drept comun a litigiilor din cadrul asociaţiei sau a litigiilor
implicând ligile, membrii ligilor, cluburile, membrii cluburi-
lor, jucătorii, oficialii şi oficialii altor asociaţii. În locul apelă-
rii la instanţele de drept comun, se va prevedea posibilitatea
arbitrajului, litigiile de acest gen trebuind să fie înaintate unui
tribunal de arbitraj independent, legal constituit, recunoscut
prin regulamentul asociaţiei sau confederaţiei membre res-

pec tive sau Tribunalului Arbitral al
Sportului. (...) De asemenea, în ceea
ce priveşte litigiul dintre Federaţia
Română de Fotbal (denumită în pre-
zentul FRF) şi SC Fotbal Club U Cra-
iova SA, dorim să reluăm cele de mai
sus şi să subliniem faptul că proble-
ma dacă litigiul în cauză poate face
exclusiv obiectul arbitrajului depinde
nu numai de obligaţiile prevăzute în
Statutul FIFA, ci şi de prevederile le-
gislaţiei naţionale din România. În ca-
zul în care legislaţia din România in-
terzice în mod obligatoriu arbitrajul
pentru anumite litigii, FRF nu poate

impune membrilor săi recurgerea la o procedură de arbitraj.
Cu toate acestea, în măsura în care legislaţia română nu pune
la îndoială jurisdicţia unui tribunal arbitral la nivel naţional,
respectiv jurisdicţia Tribunalului Arbitral al Sportului, FRF are
dreptul şi obligaţia – conform celor menţionate mai sus, de a
impune jurisdicţia unui tribunal arbitral naţional sau a Tribu-
nalului Arbitral al Sportului, ca ultimă instanţă şi de a interzice
recurgerea la instanţele de drept comun. În cazul în care FRF
nu îşi respectă obligaţiile ce îi revin ca membru FIFA, se
poate considera că FRF încalcă Statutul FIFA”.


