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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
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Sprijin pentru
doljenii

dependenţi de
droguri şi alcool

Barroso,
în dilemă

O tragedie incredibilă s-a petrecut, ieri-dimineaţă, la margi-
nea comunei Daneţi. Doi copii de 5, respectiv 3 ani, din localitate,
au murit într-un incendiu izbucnit în adăpostul improvizat în câmp,
unde stăteau cu părinţii de pază la cultura de pepeni.

Se pare că focul a pornit de la un felinar lăsat aprins în interi-
orul adăpostului, care ar fi căzut. Incendiul a fost anunţat  în jurul
orei 3.15, prin serviciul de urgenţă 112, chiar de tatăl copiilor,
Costică Crîngureanu (33 de ani). Bărbatul s-a trezit din somn din
cauza fumului puternic, însă a reuşit să o scoată afară doar pe
soţia sa, Adriana (21 de ani).

Cei doi soţi au fost transportaţi la spital, fiind în afara
oricărui pericol. Pentru copi i nimeni nu a mai putut face
nimic: cadavrele lor au fost găsite carbonizate în ceea ce a
mai rămas din adăpost...
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„Pe 29 iulie, românii
sunt cei care decid”

Valeriu Zgonea,
preşedintele Camerei Deputaţilor:
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$1 EURO ...........................4,5495 ............. 45495
1 lirã sterlinã..........................5,7610.......................57610

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 16 iulie - max: 33°C - min: 16°C

METEO

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

Cursul pieþei valutare din 16 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Ministrul Justiþiei, Titus Corlãþean (foto), a
declarat, sâmbãtã, cã în raportul Comisiei Eu-
ropene pe justiþie (Mecanismul de Cooperare
ºi Verificare, MCV) va exista ºi o „adãugare
politicã”, iar respectivele concluzii vor fi folo-
site de cãtre „unii” pentru a îngreuna aderarea
þãrii la Schengen. Întrebat, la Antena 3, de-
spre ce ar putea sã conþinã raportul, Corlãþean
a afirmat cã, în opinia lui, „va exista o evalua-
re obiectivã, corectã”, referitoare la „partea
de fond”, la progresele fãcute de România. În
acelaºi timp, însã, a subliniat ministrul, în ra-
port va exista ºi „o adãugare politicã la un do-
cument ce trebuie sã fie strict tehnic”. Res-
pectiva „adãugare”, a explicat ministrul Justi-
þiei, ar fi legatã de aspecte „incorecte faþã de
situaþia realã din România”, în contextul scan-
dalurilor politice interne, ce au stârnit reacþii
ale unor oficiali europeni.

Declaraþiile despre raport au venit dupã ce
Corlãþean a caracterizat drept „manipulare cra-
sã” ºi „minciuni” informaþiile despre situaþia din
România transmise oficialilor europeni prin „sur-
se diverse”. Întrebat care ar fi acele surse, dem-
nitarul a spus cã acestea sunt media, surse le-
gate de activitatea unor organizaþii neguverna-
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mentale ºi surse politice.

Despre informaþiile furnizate de acele surse,
Corlãþean a spus cã acestea „nu au fãcut rãu
guvernului, lui Ponta sau lui Antonescu”, ci
imaginii ºi intereselor României, lucru ce ar tre-
bui imputat „celor care nu au nici un pic de
scrupul vãzând, cu disperare, cã pierd puterea,
(...) în mod meritat”.

În acelaºi context, minis-
trul Justiþiei a comentat ºi re-
acþiile unor oficiali europeni
referitoare la situaþia din Ro-
mânia, sugerând cã acestea ar
demonstra cã este vorba de-
spre o „dublã balanþã” de
apreciere. Corlãþean a expli-
cat cã, prin comparaþie, la
unele lucruri petrecute în ul-
timii ani era „tãcere totalã,
cauþionare”, în timp ce „acum
se reacþioneazã”. „Poziþiile
oficiale au fost neobiºnuite ºi
contrare cutumei fireºti”, a
mai spus Corlãþean despre res-
pectivele reacþii, subliniind cã
era nimerit ca oficialii euro-

peni, înainte de a se pronunþa, sã discute cu au-
toritãþile statului român. Tot cu referire la relaþia
cu oficialii europeni, ministrul a spus cã Guver-
nul condus de Victor Ponta este unul „nou, cu
miniºtri noi, care nu a avut timp sã dezvolte acea
chimie personalã” pentru contacte directe care
sã reabiliteze imaginea României.

ªi preºedintele de onoare
al PSD ar vrea referendum
de douã zile

Preºedintele de onoare al PSD,
Ion Iliescu a declarat, sâmbãtã, cã ar
fi mai realistã organizarea referendu-
mului pentru demiterea preºedintelui
în douã zile, având în vedere cã, datã
fiind perioada de varã, lumea se
mobilizeazã mai greu. „Cred cã douã
zile ar fi realist, pentru cã experienþa
a arãtat ºi, mai ales, suntem într-o
perioadã de varã ºi lumea merge mai
greu, se mobilizeazã mai greu. ªi
avem aceastã experienþã pentru
modificãrile la Constituþie, în 2003.
Tot aºa, þinând seamã de nevoia de a
asigura prezenþã, s-a organizat pe
douã zile ºi a fost foarte bine. S-a dat
o prezenþã mai bunã, într-un moment
important de modificãri esenþiale ale
Constituþiei noastre, în special
probleme legate de noul nostru statut
în UE”, a afirmat Ion Iliescu, rãspun-
zând întrebãrilor jurnaliºtilor, la
recepþia de Ziua Naþionalã a Franþei.
Lui Ponta îi pare rãu cã nu
ºtie germana

Premierul Victor Ponta a
declarat, sâmbãtã, cã în ultimele zile
a vorbit mult în francezã, englezã,
portughezã, italianã, însã, din
pãcate, nu cunoaºte ºi germana. „În
ultimele zile am vorbit mult în
francezã, englezã, portughezã,
italianã...Din pãcate, nu vorbesc
germanã. Trebuie învãþatã ºi
germana, este foarte clar, în Europa
de astãzi. Dar sunt foarte mândru sã
vorbesc franceza”, a spus Ponta, în
discursul sãu de la recepþia organizatã
de Ambasada francezã de la Bucureºti
cu ocazia Zilei Naþionale a Franþei.
Ulterior, el a avut ºi o micã discuþie cu
ambasadorul Germaniei la Bucureºti,
Andreas von Mettenheim, prezent, de
asemenea, la eveniment, care i-a spus
cã nu are nevoie sã cunoascã limba
germanã pentru a avea un dialog cu
oficialii de la Berlin. „(...) Oficialii
germani nu îi cer premierului sã
vorbeascã germanã, se poate sã
vorbeascã ºi în altã limbã”, a declarat
ambasadorul Mettenheim.

Preºedintele de onoare al PSD,
Ion Iliescu, a declarat, sâmbãtã, cã
el nu a avut la biroul prezidenþial
de la Palatul Cotroceni un „telefon
cu nu ºtiu câte butoane”, iar afir-
maþia lui Traian Bãsescu pe aceastã
temã i se pare „o glumã nesãratã”.
„N-am avut un asemenea telefon,
cu nu ºtiu câte butoane, cum spu-
nea el, în care al treilea sã fie Me-
fisto, care iese din eter. Trebuie sã
funcþioneze instituþiile statului într-
un cadru firesc ºi deschis, nu prin
butoane secrete. Ideea în sine a
unor butoane secrete este nãstruº-
nicã. Este stilul domnului Bãses-
cu, nu are nimic de-a face cu o
abordare serioasã, de cãtre un om
de stat, a problemelor þãrii”, a spus
Iliescu la recepþia organizatã la
Ambasada Franþei la Bucureºti cu

Iliescu n-a avut, la Cotroceni,
telefonul negru de care

a vorbit BãsescuPremierul Victor Ponta a de-
clarat, sâmbãtã, cã vizitele sale
anunþate la Paris ºi Berlin nu vor
avea loc mai devreme de referen-
dumul din 29 iulie, însã ambasa-
dorul Germaniei, Andreas von
Mettenheim, a spus cã nu ºtie
despre o solicitare a primului-

Premierul stã „acasã”
pânã la referendum

Preºedintele interimar, Crin An-
tonescu, a declarat, sâmbãtã, la
recepþia de Ziua Naþionalã a Fran-
þei, cã România salutã iniþiati-
va preºedintelui François Hol-
lande privind Pactul pentru
creºtere ºi schimbarea de ati-
tudine privind problemele eco-
nomice ale Europei. „România
salutã iniþiativa Pactului pen-
tru creºtere. Schimbarea de
atitudine privind problemele
economice cu care Europa
este confruntatã constituie un
semnal clar cã în România, ca
ºi în Franþa, este înþeleasã ne-
cesitatea stimulãrii creºterii ºi
competitivitãþii. Europa nu
poate fi întreþinutã doar cu un

Antonescu salutã iniþiativa preºedintelui
Franþei privind pactul pentru creºtere

Ambasadorul Franþei la
Bucureºti, Philippe Gustin, le-a
transmis, sâmbãtã, preºedintelui
interimar ºi premierului Româ-
niei, cã societãþile franceze care
vor sã investeascã în România
au nevoie de siguranþã în ceea
ce priveºte viitorul. „(...)
Societãþile franceze vizeazã, în
general, dezvoltarea investiþiilor
lor în România. Pentru acest
lucru, ele au nevoie de siguranþã
în ceea ce priveºte viitorul, cãci,
aºa cum bine ºtiþi, incertitudinea
este duºmanul investitorilor”, a
afirmat ambasadorul Gustin în
discursul susþinut la recepþia cu
ocazia Zilei Naþionale a Franþei.
Totodatã, ambasadorul francez a

Ambasadorul Franþei cãtre Ponta:
Incertitudinea este duºmanul

investitorilor francezi

ministru pentru o vizitã la Berlin.
„Pânã pe 29 (n.r. - iulie) stãm
acasã. Merg doar la Chiºinãu, cã
avem niºte proiecte foarte impor-
tante de fãcut. Dupã 29... (n.r. -
e posibil)”, a precizat Ponta sâm-
bãtã seara, la recepþia organizatã
de Ambasada francezã la Bucu-

reºti, de Ziua Naþio-
nalã a Franþei. Pe de
altã parte, ambasa-
dorul Germaniei la
Bucureºti, Andreas
von Mettenheim,
prezent ºi el la re-
cepþie, a declarat jur-
naliºtilor cã „nu ºtiu
despre vreo cerere a
premierului pentru a
merge în Germania
în acest moment”.

ocazia Zilei Naþionale a acestei þãri.
Vineri searã, într-o declaraþie

susþinutã de la sediul sãu de cam-
panie din Bucureºti, preºedintele
suspendat Traian Bãsescu a spus
cã „am înþeles cã domnul Crin
Antonescu a fãcut un apel la mine
legat de denigrarea þãrii în strãinã-
tate. A rãmas la nivelul unui bârfi-
tor. Dacã vrea sã ºtie de ce sunt
atât de puternice reacþii, îi fac o
recomandate. În stânga biroului
sunt 3 telefoane mari. Este unul
negru cu 12 butoane. Trebuie sã
apese al treilea buton ºi îi va rãs-
punde un om care îi poate spune
exact cine a fãcut rãu României.
ªi mã tem cã va începe cu numele
Crin Antonescu ºi Victor Ponta. Au
fãcut României care îl putea face
cineva în acest moment. (...)”.

singur motor, datoria noastrã este
sã facem sã lucreze toate cele 27
de motoare”, a spus Antonescu.

arãtat cã investitorii din þara sa
au nevoie ºi de mânã de lucru
calificatã ºi „în acest sens
regretã neconcordanþa care
existã între formãrile pe care le
oferã sistemul educativ ºi
necesitãþile reale ale pieþei de
muncã”. De asemenea, Gustin a
arãtat cã în cele patru luni de
când a preluat mandatul sãu la
Bucureºti a avut ocazia sã
constate „realitatea cuplului
franco-român”, iar „ceea ce face
ºarmul unui cuplu sunt diferenþe-
le. (...) ªi, ca în orice cuplu,
existã ºi momente bune ºi
momente mai dificile, ºi îmi place
sã credem cã suntem, în prezent,
într-o fazã de îmbunãtãþire (...)”.
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Preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, a fost pus,
fireşte, la curent cu ceea ce se pe-
trece la Bucureşti. Prin toate cana-
lele posibile. Prezentarea hiperboli-
zată a faptelor, cu precădere prin
„canalele popularilor europeni”, l-a
îngrijorat, probabil, prin tonul neli-
niştitor, mai ales că s-a ajuns la is-
teria „loviturii de stat”. Din acest
punct de vedere, al intoxicării prin
dezinformare, s-a lucrat profesio-
nist în discreditarea actualei puteri
de la Bucureşti, implicit a ţării. În-
grijorările, care mai de care, s-au
amestecat şi în presa europeană.
Dintr-odată, liderii PDL – aripa bă-
nuit necompromisă în planul ima-
ginii – au reînviat, după o tăcere
prelungită şi comodă. Agitaţie, pa-
tetism în exces, nici un fel de ana-
liză rece sau suferinţă. Democrat-
liberalii au dat drumul la claxoane.
Nimic nu era de ajuns. Contrama-
nipularea s-a dovedit, în primele zile,

MIRCEA CANŢĂR
leşinată, lipsită de conţinut, comu-
nicatorii USL arătându-se nu doar
de carton, cât trimişi la corvoadă
pe caniculă. Vârful de formă în po-
negrirea ţării l-a prins eurodeputa-
tul Monica Macovei. Această ţară,
una dintre cele mai sărace din „cele
27”, nu trebuie doar adusă în zdren-
ţe, cu mâna întinsă prin capitalele
europene, dacă nu mai sunt pede-
liştii la putere, ea trebuie transfor-
mată într-o zdreanţă morală, ca să
fie demnă de umilire. Pieţele finan-
ciare au resimţit şocul. Cum min-
ciunile ies la iveală, mai devreme
sau mai târziu, vom afla şi adevă-
rul. De regizori e vorba. Jose Ma-
nuel Barroso s-a întreţinut prelun-
git cu premierul român, Victor Pon-
ta, şi aşa-zisa „listă imperativă a ce-
rinţelor” nu era altceva decât un set
de clarificări, nicidecum de pove-
ţe, din care USL nu putea ieşi decât
convenabil. Pentru preşedintele CE
România nu este o obsesie. Nu se

gândeşte toată ziua la ce se întâm-
plă la Bucureşti. Interviul lui Fran-
cois Hollande de sâmbătă după-
amiază, acordat ziariştilor Claire
Chazal,  pentru TF1,  şi Laurent
Delahousse,  pentru France 2, a
avut, de pildă, lucruri mult mai in-
teresante, în planul reflecţiei, la o
analiză minuţioasă. Iubiţi PDL-ul şi
pe Traian Băsescu sau muriţi! Asta
s-a sugerat la mitingul pro-Traian
Băsescu de la Cluj-Napoca unei ţări
aflate şi aşa într-o fundătură. Tri-
misă acolo de Guvernul Boc şi de
urmaşul acestuia cu scurtă valoare
de întrebuinţare. Sâmbătă, Emil
Boc şi-a redobândit vocea, bălmă-
jind ce a bălmăjit la miting, că piere
justiţia, că pier instituţiile democra-
tice, că „ei erau garanţii lumii
bune”. În fine, clişee demagogice
despre democraţie şi tot felul de
abureli care te făceau să te închini.
Când vine vorba de argumentele
morale ale democrat-liberalilor, lu-

mea îşi astupă urechile şi scuipă.
Suntem într-o luptă pentru putere
la limita legii. Pe 29 iulie a.c. vom
merge la referendum. La popor.
După ce au demonstrat unei ţări
întregi că n-au fost ceea ce promi-
teau, prin destule devieri compor-
tamentale şi juridice şi o aservire
fără precedent a propriei clientele,
totul culminând prin mitingurile din
iarnă ale populaţiei, acum se încear-
că o anesteziere a acesteia cu in-
jecţii ale unor oameni „de dreapta”.
Care pun umărul la salvarea a ceea
ce nu mai poate fi salvat. Traian
Băsescu se află într-o inadecvare
pe care singur a recunoscut-o. Ci-
tez dintr-o „descriere” a situaţiei din
România făcută de Andrei Pleşu
pentru „Der Spiegel”: „Printr-o
rafală imatură de ordonanţe de
urgenţă sunt schimbaţi, fără argu-
mente reale şi fără respectarea pro-
cedurilor legale: cei din conduce-
rea Arhivelor Naţionale (care ga-

rantau accesul la documentele dic-
taturii comuniste), şefii televiziu-
nii naţionale, ai Institutului pen-
tru cercetarea crimelor politice an-
terioare lui 1989, Avocatul Popo-
rului, şefii celor două Camere ale
Parlamentului. (...) Institutul Cul-
tural Român, una dintre puţinele
instituţii care au funcţionat impe-
cabil în ultimii ani, e trecut în subor-
dinea Senatului în vederea schim-
bării conducerii lui, socotite pro-
prezidenţiale”. Trec peste alte „ju-
decăţi de valoare” ale lui Andrei Ple-
şu şi mă declar de acord cu el într-
o privinţă: conducerea televiziunii
naţionale nu trebuia schimbată.
Trebuia menţinută până la propriul
sfârşit obştesc. Şi, apoi, pusă în
formol, pentru a aminti de-a puru-
rea cum trebuie ronţăit banul pu-
blic, în slujba stăpânirii. Fiindcă cei
demişi tocau USL-ul, precum ur-
zicile, şi când aceasta era în opozi-
ţie. Şi era democratic.

Barroso, în dilemă

Începând din această toamnă,
blocurile de locuinţe vor fi reabili-
tate cu ajutorul fondurilor europe-
ne. Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului a finalizat negocieri-
le cu Comisia Europeană pentru
finanţarea, prin Programul Opera-
ţional Regional, a activităţilor de
creştere a eficienţei energetice a
blocurilor de locuit, iar Memoran-
dumul în acest sens a fost aprobat
în şedinţa de Guvern de săptămâ-
na trecută. Potrivit guvernanţilor,
s-au negociat două condiţii: în pri-
mul rând să fie finanţate lucrările
la blocurile comuniste, construite

Craiovenii, tentaţi
cu o reabilitare mai ieftină

Craiovenilor li se  oferă a doua şansă de
a-şi reabilita blocurile. Anunţatul program
care as igură finanţare  europeană pentru
lucrări a fost negociat ş i poate să fie imple-
mentat din această toamnă. Mai mult, Pri-
măria Craiova se arată dispusă să plăteas-
că o cotă de co-finanţare maximă, de  30%,

lăsându-le locatarilor doar 10% din cheltu-
ie li. Acest lucru ar însemna că, faţă de  pro-
gramul naţional, banii ar scădea la jumăta-
te , ceea ce înseamnă că o familie ar trebui
să plătească în jur de 350 de euro, o sumă
mai mică decât pentru o lucrare  de  reabili-
tare făcută pe  cont propriu.

între 1950-1990, iar în al doilea
rând, locatarii care locuiesc în blo-
curile respective să se încadreze
în categoria de persoane vulnera-
bile. Peste 50% din familiile dintr-
un bloc trebuie să aibă un venit net
lunar, pe membru de familie, de
maximum 500 de euro.
150 de milioane de euro, de la
UE pentru blocurile comuniste

Bugetul programului a fost sta-
bilit la suma de 304 de milioane de
euro. Jumătate din sumă – 150 de
milioane de euro – vor proveni de
la comunitatea europeană şi vor fi

acordaţi din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR).
Cealaltă jumătate – de 154 de mili-
oane de euro – trebuie să fie asi-
gurată din contribuţia naţională,
prin co-finanţare de la bugetul de
stat, contribuţia autorităţilor publi-
ce locale şi a asociaţiilor de pro-
prietari. Cea mai importantă nou-
tate o reprezintă însă modul cum
pot fi plătite ratele de cofinanţare
ale autorităţilor public e locale şi
asociaţiilor de proprietari. Dacă mai
mult de 50% din familiile dintr-un
bloc au un venit lunar pe membru
sub 150 de euro, locatarii vor su-
porta doar 10% din costurile lu-
crării, restul de 30% fiind pus de
Primăria Craiova, în cazul nostru.
Dacă veniturile sunt mai mari, în-
tre 150 de euro şi 350 de euro, lo-
catarii vor suporta 20% din cos-
turi, Primăria punând cealaltă par-
te de 20%. Există şi a treia varian-
tă, în care majoritatea locatarilor
care locuiesc în bloc să aibă veni-
turi între 350 şi 500 de euro, caz
în care trebuie să suporte 30% din
întreaga lucrare, iar municipalita-
tea – numai 10%.
Primăria Craiova a început
deja inventarierea blocurilor

Judecând după cum stau lucru-
rile în Bănie, unde majoritatea blo-
curile sunt construite în perioada

comunistă, iar locatarii au veni-
turi mici – dovadă restanţele mari
la întreţinere –,  se poate trage
conc luzia că Primăria Craiova va
trebui să-şi rezerve de la buget
cota maximă de co-finanţare, de
30%.  Cu câteva zile înainte să fie
anunţată schema de finanţare, au-
torităţile craiovene s-au arătat dis-
puse să intre în aces t program de
finanţare europeană, indiferent
care ar fi cotele pe care trebuie
să le plătească de la bugetul local.
Mai mult, primarul Lia Olguţa Va-
silescu a declarat că iniţial era dis-
pus să achite din puşculiţa oraşu-
lui 15 milioane de euro cu care să
suporte integral reabilitarea pen-
tru 500 de scări de bloc , iar acum
aceş ti bani pot fi întorş i spre par-
tea de co-finanţare.  Partea bună
este că numărul imobilelor c are
vor putea prinde reabilitarea – in-
ventarierea lor es te în c urs – va fi
mult mai mare.
Ghinion pe linie

Până acum, Craiova a avut
mare ghinion la acest aspect. Pro-
gramul guvernamental de reabili-
tare termică, ce a fost început în
2009, nu a prins în Bănie, loc ata-

rii reclamând procedurile greoaie
prin care trebuiau să treacă până
să beneficieze de cota de 80% din
lucrare – acordată în proporţie de
30% de la bugetul loc al şi 50% de
la Guvern. Însă, chiar de la des-
chiderea programului, craiovenii
s-au dat înapoi spunând că suma
care le revenea – de aproximativ
700 de euro pentru un apartament
cu două camere – era peste pute-
rile lor f inanciare. Nic i în 2010,
când programul a fost completat
– în sensul că locatarii puteau să
ia c redite din bancă cu garanţie
guvernamentală şi dobândă sub-
venţionată de stat –, locatarii nu
s-au înghesuit să se înscrie.
Dintr-un total de 175 de blocuri
câte s-au arătat interesate la în-
ceput, doar 30 au reuşit să treacă
de prima etapă, realizând experti-
zarea tehnică şi auditul energetic,
dar fără ca vreunul să ajungă până
la reabilitare. De altfel,  Craiova se
situează pe ultimul loc în cadrul
acestui program naţional, reuşind
să atragă, în 2009, doar 600.000
de lei cu care au fost reabilitate
opt blocuri – dintre care şase în
zona Aeroport.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Poliþiºtii de la Secþia Ruralã Daneþi au fost
anunþaþi, duminicã dimineaþa, în jurul orei 3.15,
prin serviciul de urgenþã 112, de Costicã Crîn-
gureanu, în vârstã de 33 de ani, din comuna
Daneþi, cã în adãpostul improvizat pe care îl
avea în câmp, unde stãtea de pazã la cultura
de pepeni, a izbucnit un incendiu. Bãrbatul

O tragedie incredibilã s-a petrecut, ieri-dimineaþã, la marginea comunei
Daneþi. Doi copii de 5, respectiv 3 ani, din localitate, au murit într-un incendiu
izbucnit în adãpostul improvizat în câmp, unde stãteau cu pãrinþii de pazã la
cultura de pepeni. Pãrinþii lor s-au salvat în ultima clipã ºi au fost transportaþi
la spital, fiind în afara oricãrui pericol.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În ciuda temperaturilor caniculare
de afarã, se pare cã unora le „face
cu ochiul” bãutura finã atât de tare
încât nu se dau în lãturi sã o subtilize-
ze din magazin. Cel puþin asta se
poate crede despre doi tineri prinºi
sâmbãtã seara la „Real”, cu bãuturi
alcoolice în valoare de aproape 160
de lei, pe care „uitaserã” sã le achite
la casã.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
sâmbãtã seara, în jurul orei 19.00,
poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi de
agenþii de pazã aflaþi în
serviciu la hipermarket-
ul „Real” din Craiova
cã au surprins douã
persoane care sustrãse-
serã sticle cu bãuturi
alcoolice, în speþã
whisky, din incinta
magazinului. Un echipaj
de poliþiºti din cadrul
Secþiei 1 Craiova au
ajuns la faþa locului, au
constatat cã aspectele
sesizate se confirmã,
stabilind cã persoanele
în cauzã sunt Maria
Creþu, din Craiova, ºi
Bogdan  Staicu, din

comuna Brãdeºti, ambii în vârstã de
22 ani, iar dupã ce au discutat cu ei,
prejudiciul cauzat, în valoare de
158,96 lei, a fost recuperat.

Cei doi tineri au achitat contrava-
loarea bãuturilor, însã acest lucru nu
i-a scãpat de rãspundere, poliþiºtii
întocmind pe numele lor acte premer-
gãtoare începerii urmãririi penale sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt
calificat, dupã cum a precizat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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era cu toatã familia în adãpost, dor-
meau, iar la un moment dat, din ca-
uza fumului puternic, Costicã s-a tre-
zit. A reuºit sã o scoatã afarã pe so-
þia sa, Adriana, în vârstã de 21 de
ani, însã flãcãrile au cuprins totul.

Poliþiºtii ºi pompierii voluntari au
ajuns la locul respectiv, incendiul a
fost lichidat, însã pentru cei doi co-
pii ai familiei Crîngureanu, Ionuþ, de
5 ani, ºi Claudia, de 3 ani ºi 5 luni,
nimeni nu a mai putut face nimic,
cadavrele lor fiind gãsite carboniza-
te în ceea ce mai rãmãsese din adã-
post. Cei doi soþi au fost transpor-
taþi la spital, unde au primit îngrijiri-
le necesare, iar din primele verifi-
cãri ale oamenilor legii se pare cã

focul a pornit de la un felinar lãsat aprins în
interiorul adãpostului, care ar fi cãzut.

Echipa operativã din cadrul Poliþiei Oraº
Bechet ºi Secþiei 12 Poliþie Ruralã Daneþi con-
tinuã cercetãrile în vederea stabilirii tuturor
circumstanþelor producerii tragediei, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Reamintim cã gruparea formatã din
Jianu Aurel Eugen zis “Gorila” sau
“Relu”, Muchie Marinel zis “Spirache”,
Florea Iancu Ovidiu, Cotoc Viorel, Po-
pescu Adrian zis “Schilaci”, fiul fostu-
lui director sportiv de la FC Braºov, ac-
tual impresar de fotbal, Marcel Popes-
cu, Teodor Sorin, zis “Periuþã”, Tiron
Laurenþiu Mirel, Baicu Cristian, Cojo-
caru Eugen, Gora Edouard Gabriel ºi
Anghel Cristian Ionuþ a fost destructu-
ratã în urma unei acþiuni de amploare
desfãºurate anul trecut, la finele lunii
august, de poliþiºtii Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, sub coordonarea procurorilor

DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
Pe 30 august 2011, oamenii legii au

efectuat 35 de percheziþii domiciliare, din-
tre care 20 în Craiova, cinci în Bucureºti,
patru în Galaþi, trei în Constanþa, la Man-
galia, una în Sãcele, una în Timiºoara ºi
încã una în Feteºti, la locuinþele unor
persoane suspectate cã ar desfãºura
activitãþi de tip skimming. Procurorii DII-
COT precizau la momentul respectiv cã
acþiunea viza destructurarea a douã gru-
puri infracþionale, ambele coordonate de
craioveni ºi formate în mare parte din cra-
ioveni, care produceau sau cumpãrau de
la alþii aparaturã de skimming folositã ul-
terior pe teritoriul Italiei – unde vizau în

special magazinele prin amplasarea pe
POS-uri –, dar ºi în Olanda, Franþa sau
Spania, pentru a copia fraudulos datele
de identificare a mijloacelor de platã elec-
tronice utilizate de rezidenþi/nerezidenþi
la diferite terminale ATM/POS.

“Datele obþinute sunt folosite pentru
producerea unor mijloace de platã elec-
tronicã false, cu ajutorul cãrora sunt ex-
trase mari sume de bani din conturile ti-
tularilor, activitãþi ce se desfãºoarã de
regulã în Columbia, Republica Domini-
canã, SUA sau Mexic. O parte din banii
astfel obþinuþi în strãinãtate este trimisã
în þarã prin intermediul serviciilor de trans-
fer internaþional de bani, pe numele altor
persoane, sau prin curieri. De asemenea,
s-a constatat cã membrii acestui grup
infracþional organizat obiºnuiesc sã in-
vesteascã aceste sume în metale ºi/sau
pietre preþioase, automobile de lux ori alte
bunuri mobile de valoare, în scopul de a
le ascunde originea ilicitã, pe care le trans-
ferã apoi în România, unde sunt vându-
te sub preþul de achiziþie”, dupã cum
menþionau procurorii craioveni ai DII-
COT, într-un comunicat dat publicitãþii
la momentul respectiv.

Fãrã ocupaþi, dar cu bani frumoºi în
buzunare

Au fost formate douã dosare sepa-

rate, primul grup, în care au fost trimise
în judecatã 10 persoane, coordonat de
Cosmin Camen zis „Lale” – procesul în
acest caz fiind acum la recurs, în timp ce
al doilea grup, din care face parte ºi
„Schilaci”, a fost trimis în judecatã în
februarie a.c., pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, spãlare a
banilor ºi infracþiuni sãvârºite prin in-
termediul sistemelor ºi reþelelor infor-
matice sau de comunicaþii.

Dupã ce au amânat de douã ori pro-
nunþarea, vineri, 13 iulie a.c., judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj au anunþat so-
luþia în dosar. Astfel, Florea Iancu Ovi-
diu a fost condamnat la 6 ani ºi 6 luni
închisoare ºi s-a confiscat de la el suma
de 8.006 dolari; Baicu Cristian a primit
5 ani de închisoare, de la el fiind con-
fiscatã suma de 19.989 dolari; Cotoc
Viorel a primit 3 ani de închisoare cu
suspendare pe un termen de încercare
de 8 ani ºi s-a dispus confiscarea su-
mei de 14.069 de dolari de la el; Mu-
chie Marinel a primit 3 ani cu suspen-
dare pe durata unui termen de încerca-
re de 8 ani instanþa dispunând confis-
carea de la inculpat a sumei de 5.005
de dolari, patru ceasuri de mânã marca
GUESS, 6 ceasuri de mânã marca Dol-
ce&Gabana ºi un ceas de mânã marca
Versace. În plus, s-a menþinut mãsura
sechestrului asigurãtor dispusã asu-
pra autovehiculului Porche Cayenne
ºi a sumei de 6.750 lei ridicate la per-
cheziþie de la domiciliul acestuia. Adri-
an Popescu a primit 3 ani cu suspen-
dare tot pe perioada unui termen de

încercare de 8 ani ºi i s-a confiscat, în
baza deciziei instanþei, suma de 27.909
de dolari, menþinându-se sechestrul
asigurãtor asupra sumei de 17.000 lei,
ridicatã la percheziþia de anul trecut;
Teodor Sorin a primit tot 3 ani cu sus-
pendare ºi i s-au confiscat 2.873 do-
lari; Jianu Aurel Eugen a primit tot 3
ani cu suspendare ºi i s-a confiscat
suma de 13.142 dolari, plus cã s-a men-
þinut sechestrul dispus de procurori
asupra sumei de 10.000 lei; Anghel Cris-
tian Ionuþ a scãpat cel mai ieftin, cu 2
ani de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 4
ani; Tiron Laurenþiu Mirel a primit 4
ani ºi 6 luni de  închisoare plus confis-
carea sumei de 49.283 dolari;  Gora
Edouard Gabriel a primit 4 ani de închi-
soare ºi s-a menþinut sechestrul pe
aparatura gãsitã în locuinþa sa; Cojo-
caru Eugen a fost condamnat la 4 ani
ºi 6 luni de închisoare, instanþa dispu-
nând ºi confiscarea de la inculpat a
sumei de 75.610 dolari.

Judecãtorii i-au achitat pe majoritatea
inculpaþilor pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de spãlare de bani, falsificare a in-
strumentelor de platã în formã continua-
tã ºi pentru punere în circulaþie a instru-
mentelor de platã falsificate, iar cei ºase
inculpaþi condamnaþi la pedepse cu sus-
pendare au fost eliberaþi din penitenciar,
faþã de ceilalþi fiind menþinut arestul pre-
ventiv. În termen de 10 zile de la pronun-
þarea  hotãrârii, atât inculpaþii cât ºi pro-
curorii DIICOT pot face apel împotriva
hotãrârii Tribunalului Dolj.

Adrian Popescu zis „Schilaci”, fiul impresarului
de fotbal Marcel Popescu, a fost condamnat la trei
ani de închisoare cu suspendare în dosarul infracþiu-
nilor informatice în care a fost trimis în judecatã la
începutul acestui an împreunã cu alte zece persoa-
ne. Alþi cinci inculpaþi au primit pedepse cu suspen-
dare, toþi ºase fiind eliberaþi din penitenciar, ceilalþi
cinci primind între 4 ani ºi 6 ani ºi 6 luni de închisoa-
re. Sentinþa a fost pronunþatã vineri dupã-amiazã de
judecãtorii de la Tribunalul Dolj ºi poate fi atacatã cu
apel atât de inculpaþi, cât ºi de procurorii DIICOT.

Instanþa a dispus ºi confiscarea a peste 150.000 de
dolari de la cei 11 inculpaþi ºi a altor bunuri în care
aceºtia investiserã banii. Pare incredibil cã toþi incul-
paþii aveau sume mari de bani, în lei sau dolari, asu-
pra lor sau la domicilii, în momentul demarãrii acþiu-
nii de destructurare a grupãrii, asta în condiþiile în
care nici unul dintre ei nu avea un loc de muncã, însã
instanþa i-a achitat pe toþi pentru infracþiunile de spã-
lare de bani, falsificare a instrumentelor de platã în
formã continuatã ºi pentru punere în circulaþie a in-
strumentelor de platã falsificate.

Închisoare cu suspendare pentru „Schilaci”,
fiul impresarului Marcel Popescu

În dosarul infracþiunilor informatice,
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Comunicările cu delegaţii
din birourile electorale pot fi depuse

şi la secretarii primăriilor
Pentru că timpul este scurt, Biroul Electo-

ral Central a decis că şi secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale pot primi comunicări
din partea partidelor cu delegaţii din birourile
electorale. Iniţial, acestea puteau fi depuse doar
la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor
de votare.

Biroul Electoral Central a luat această ho-
tărâre la iniţiativa reprezentantului PC Dolj în
Biroul Electoral Judeţean, Gheorghe Proco-
pie. Acesta le-a sugerat colegilor că, pentru a
evita problemele de comunicare cu preşedin-
ţii secţiilor de votare, în timpul scurt de le
desemnarea acestora prin tragere la sorţi şi
data completării birourilor de secţie cu repre-
zentanţii partidelor politice, comunicările din
partea formaţiunilor politice parlamentare ar
putea fi primite şi de secretarii de comună,
oraş sau municipiu.

Biroul Electoral Central  a decis că respec-
tivele comunicări “pot fi depuse şi la secreta-
rul unităţii administrativ-teritoriale pe raza că-
reia se află secţia de votare, fiind considerate
valabile dacă sunt depuse în termenul prevă-
zut de lege. Secretarul unităţii administrativ
teritoriale pe raza căreia se află secţia de votare le va înregistra într-un registru special şi le
va preda, sub semnătură, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru
care au fost întocmite, în vederea completării birourilor electorale ale secţiilor de votare”.

MARIN TURCITU

După caniculă, un “strop” de
răcoare

După săptămână întregi
în care nu a mai plouat,
iar temperaturile au urcat
frecvent până la 37-38 de
grade, cu un episod al ca-
niculei consumat ie ri la
peste 40 de grade Celsius,
meteorologii au anunţat
că, începând de azi, vre-
mea se mai răcoreşte. La
Craiova, fenomenul de căl-
dură e xtre mă a făcut şi
victime. Nu mai puţin de
zece persoane fuseseră ri-
dicate din locuri publice,
ieri, până la ora prânzului,
în intervalul 8.00-12.30 fi-
ind înregistrate 43 de apeluri la Servi-
ciul Judeţean de Ambulanţă Dolj, prin
care erau solicitate echipaje la cazuri pro-
vocate de temperaturile foarte ridicate.

Specialiştii de la Administraţia Naţio-
nală de Meteorologie (ANM) au precizat,
ieri, că vremea va intra într-un proces
de instabilitate atmosferică accentuată,
respectiv vijelii, ploi şi grindină. “Din
după-amiaza zilei de duminică şi până
luni seara, instabilitatea atmosferică se
va accentua treptat în majoritatea regiu-
nilor şi se va manifesta prin intensifi-
cări ale vântului, care trecător vor lua

aspe ct de vijelie, frecvente descărcări
electrice şi pe arii restrânse căderi de
grindină. Vor fi şi averse, izolat torenţi-
ale, iar cantităţile de apă vor depăşi lo-
cal 20...30 l/mp, în special în Moldova şi
zona montană”, conform ANM.

Chiar dacă mercurul din termometre
va fi, în general, în scădere, zona de sud
a ţării nu va scăpa de căldură. “În cursul
zilei de luni, vremea se vă răcori în toa-
tă ţara şi doar izolat în sudul extrem se
vor mai atinge la amiază valori de 35...36
de grade”, au mai precizat meteorologii.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Potrivit spec ialiştilor, aplicaţia
este destinată, în primul rând, con-
sumatorilor de droguri sau alcool
ce se află în căutarea unor servicii
de asistenţă cărora să se adreseze.
Desigur, baza de date poate fi ac-
cesată şi de aparţinătorii persoa-
nelor cu astfel de probleme intere-
saţi de servicii de asistenţă pentru
dependenţă. Nu în ultimul rând,
programul se adresează
instituţiilor şi specialiştilor
care doresc să refere un
caz pentru un tip de in-
tervenţie care nu se regă-
seşte în atribuţiile proprii.

Aplicaţia cuprinde datele
de contact ale furnizorilor
de servicii de asistenţă a
consumatorilor de droguri
şi alcool şi informaţii de
interes, despre capacitatea
de cazare, costuri, tip de
servicii, tip de beneficiari
cărora se adresează, ca-
racteristici speciale pre-
cum posibilitatea de a fur-
niza servicii persoanelor cu
nevoi speciale.

Administratorii bazei de date
susţin că informaţiile c onţinute în
aplicaţie se vor îmbogăţi perma-
nent, prin adăugarea de noi furni-
zori de servicii din toate regiunile
ţării, aces t lucru fiind posibil prin
gestionarea ş i monitorizarea con-
tinuă.

Sprijin pentru doljenii
dependenţi de droguri şi alcool

De câţiva ani buni, Centrul de Prevenire, Eva-
luare şi Consiliere Antidrog (CPECA) oferă tra-
tament gratuit pentru doljenii dependenţi de al-
cool, dar şi consiliere pentru cei care au proble-
me cu drogurile. Puţini dintre ei s-au arătat însă
interesaţi să scape de viciile care aproape că le-

Noutatea aplicaţiei constă în fap-
tul că, pe lângă funcţia de infor-
mare a populaţiei cu privire la ser-
viciile de asistenţă adresate con-
sumatorilor de droguri sau alcool,
permite furnizorilor de servicii să
se înregistreze, printr-o procedu-
ră online foarte s implă, în mod
gratuit şi voluntar.

Tratament gratuit pentru cei
dependenţi de alcool

Cei interesaţi, spre exemplu, să
scape de problemele cu alcoolul tre-
buie să ştie că durata programului
de dezalcoolizare este cuprinsă în-

tre şase şi nouă luni. Pentru a intra
în program, persoanele care au
acest viciu trebuie să aibă peste 18
ani şi să prezinte un act medical de
la un doctor psihiatru care să ates-
te dependenţa de alcool. Sunt ne-
cesare şi nişte analize la nivel renal
şi hepatic, pentru că pacientul tre-
buie să fie într-o stare de sănătate
relativ bună. În rest, tot ce au de

făcut cei care doresc să
renunţe la consumul de al-
cool este să contacteze per-
sonalul CPECA Dolj la nu-
mărul de telefon
0251.415.460 sau să se
prezinte direct la sediul de
pe strada „Amaradia” nr.
93-95, la etajul 1, de luni
până vineri, între orele 8.00
şi 16.00, în vederea unei
prime evaluări de speciali-
tate, în scopul includerii
într-un astfel de program
gratuit de tratament.

În România sunt apro-
ximativ două milioane de
persoane care consumă
alcool în exces. Organiza-

ţia Mondială a Sănătăţii apreciază
într-un studiu că, pe lângă o per-
soană care consumă alcool în ex-
ces, cel puţin alte 7 persoane au
de suferit de la membrii familiei,
rude, prieteni, colegi de muncă sau
de şcoală, oameni de pe stradă şi,
uneori chiar şi cei care sunt impli-

caţi în acordarea de tratament sau
sprijin social acestora. Astfel, ob-
iectivul general îl constituie asigu-
rarea accesului consumatorilor la
serviciile de reducere a riscurilor,
prin promovarea şi dezvoltarea pro-
gramelor şi politicilor adecvate şi
necesare în sistemul de asistenţă
şi în afara acestuia, conform Pla-
nului de acţiune pentru implemen-
tarea Strategiei Naţionale Antidrog
în perioada 2010-2012.
Numărul consumatorilor de
droguri, în creştere

În ceea ce priveşte consumatorii
de stupefiante, conform Raportului
naţional privind situaţia drogurilor
2011, s-a constatat o creştere a con-
sumului de droguri ilegale, de seda-
tive şi tranchilizante, precum şi apa-
riţia celui de substanţe noi cu pro-
prietăţi psihoactive (SNPP), comer-
cializate sub numele de „droguri le-
gale” sau „etnobotanice”.

Legat de prevalenţa consumu-
lui de droguri de-a lungul vieţii,
aceasta continuă să fie concentra-
tă pe droguri recreaţionale cum ar
fi canabisul şi ecstasy care sunt
consumate cu predilecţie de tineri
între 15 şi 34 de ani. Îngrijorătoa-
re este creşterea consumului de
substanţe noi cu proprietăţi psiho-
active (SNPP), dar şi semnalarea
pentru prima oară la nivel naţional
a consumului de ketamină sau di-
vers ificarea consumului pentru
generaţia adultă: în rândul persoa-
nele de sex feminin şi în majorita-
tea regiunilor ţării. Referitor la re-
giunea Sud-Vest, din care face par-
te şi judeţul Dolj, aceasta pare să
fie caracterizată de urgenţe medi-
cale datorate consumului de sub-
stanţe noi c u efect psihoactiv a
căror pondere în totalul cazurilor
de urgenţă ale acestei regiuni cu-
noaşte o puternică creştere.

RADU ILICEANU

au distrus viaţa. Tocmai din acest motiv, şi din
dorinţa de a facilita accesul la servicii specializa-
te, mai nou, a fost înfiinţată şi o bază de date a
instituţiilor de asistenţă în domeniul dependen-
ţei ce poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale Antidrog, la rubrica Tratament.
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Senatorul Aline Archim-
baud, din cadrul Partidului
Ecologist, a anunþat cã a de-
pus o propunere în Senat prin
care cere Guvernului de la
Paris sã elimine imediat re-
stricþiile impuse pe piaþa mun-
cii pentru cetãþenii români ºi
bulgari. Acestea sunt valabi-
le, în circumstanþele actuale,
pânã la 1 ianuarie 2014.

“Sper ca votul Senatului sã

aibã loc la sfârºitul lui septem-
brie, începutul lui octombrie,
aºa cum a cerut grupul meu
politic. De fapt, nu avem ne-
voie de o lege nouã în aceastã
privinþã. Depinde direct de de-
cizia Cabinetului. Rezoluþia Se-
natului este o simplã exprima-
re de poziþie, o recomandare,
dar având în vedere situaþia
politicã din Franþa, are o mare
importanþã”, a explicat Ar-

chimbaud. Potrivit senatorului,
actuala restricþie îi plaseazã pe
romii bulgari ºi români într-o
situaþie dezavantajoasã.

Ea a adãugat cã este ade-
vãrat cã sunt patru milioane de
ºomeri în Franþa, dar câteva
mii de români ºi bulgari nu vor
schimba situaþia. Archimbaud
a conchis cã ea ºi partidul sãu
ar prefera ca imigranþii din cele
douã þãri  sã semneze con-
tracte de muncã legale ºi sã
plãteascã taxe la sistemul so-
cial. “Este mult mai bine pen-
tru Franþa sã aibã angajaþi le-
gali decât persoane care sã
munceascã pe piaþa neagrã
fãrã sã plãteascã impozite ºi
asigurãri”, a explicat ea.

Franþa, alãturi de Marea
Britanie, Germania, Belgia,
Olanda, Irlanda, Austria, Mal-
ta ºi Luxemburg au refuzat sã
îºi deschidã piaþa muncii pen-
tru români ºi bulgari în 2011.
În 2010, Franþa a repatriat
peste 8.000 de romi în Româ-
nia ºi Bulgaria. Politica sa a
fost criticatã de Bruxelles,
scrie mediafax.ro.

Potrivit unui senator francez, sunt ºanse
mari ca Franþa sã îºi deschidã piaþa muncii
pentru români ºi bulgari chiar din toamna
acestui an, adicã înainte cu 14-15 luni îna-

inte de termen. Declaraþia a fost fãcutã
sâmbãtã în cadrul unui interviu acordat
postului naþional de radio din Bulgaria, in-
formeazã novinite.com.

Firmele care angajeazã ºomeri
cu vârsta mai micã de 25 ani nu
vor plãti pentru aceºtia, pentru o
perioadã de un an, contribuþii de
asigurãri sociale, a afirmat,
sâmbãtã, premierul Victor Ponta.
“Vom anunþa sprijinul pentru cei
care angajeazã ºomeri sub 25 de

F i rme le  care  anga jeazã  ºomer i  sub
25 de ani ,  scut i te  la  contr ibuþ i i

ani, faptul cã un an de zile nu
plãtesc contribuþii de asigurãri”, a
spus Victor Ponta, dupã cum a
arãtat Mediafax. Conform
precizãrilor premierului, astãzi ar
urma sã fie anunþate mãsurile
avute în vedere de Guvern,
alãturi de ministrul de Finanþe.

Cererea trimestrialã pentru obþi-
nerea ajutorului de stat pentru mo-
torina utilizatã în agriculturã trebu-
ie depusã pânã la 31 iulie. Potrivit
APIA, cererea trimestrialã de platã
trebuie însoþitã de o situaþie centrali-
zatoare a facturilor cu cantitatea de
motorinã achiziþionatã în trimestrul
II 2012, copii ale facturilor de cum-
pãrare a motorinei, declaraþie pe pro-
pria rãspundere cã solicitantul spriji-
nului nu este în dificultate financia-
rã, procedurã de fali-
ment, reorganizare judi-
ciarã sau lichidare, pre-
cum ºi dovada existen-
þei unui cont special des-
chis la Trezorerie.

Ajutorul de stat se
acordã sub formã de
rambursare a diferen-
þei dintre acciza stan-
dard ºi acciza redusã,
stabilitã la 21 de euro
la 1.000 litri, doar în

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Cererea de acordare a subvenþiei pentru
motorinã se depune pânã la 31 iulie

cazul motorinei folosite la efectua-
rea lucrãrilor mecanizate din agri-
culturã, în sectoarele vegetal, zoo-
tehnic ºi de îmbunãtãþiri funciare.
Pentru anul 2012, valoarea accizei
decontate este de 1,2686 lei pe fie-
care litru de motorinã.

Cererea trimestrialã de rambur-
sare a ajutorului de stat nu poate de-
pãºi 40% din cantitatea totalã stabili-
tã conform acordului prealabil de fi-
nanþare prin rambursare.
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“Mãsura este beneficã pentru mediul de
afaceri, aplicându-se însã doar IMM-urilor
care realizeazã o cifrã de afaceri anualã de
500.000 de euro”, spune Dragoº Nicolae,
Tax Manager Accace România.

Beneficiul vine din faptul cã plata TVA la
încasarea facturii este o cerinþã solicitatã în
trecut chiar de mediul de afaceri, întrucât ar
permite o îmbunãtãþire ºi o previzionare mai
corectã a lichiditãþilor firmelor. La momen-
tul actual, firmele crediteazã statul pânã la
încasarea facturilor emise, existând un de-
calaj între colectarea TVA de cãtre stat, la o
lunã, ºi încasarea facturilor de la furnizori –
perioadã ce poate dura trei-patru luni ºi,
uneori, chiar mai mult.

Firmele vor avea unele
costuri suplimentare

În ceea ce priveºte contribuabilii, mãsura
va necesita din partea lor un efort ºi, even-
tual, costuri administrative suplimentare,
întrucât va apãrea necesitatea unei evidenþe
separate a facturilor emise, respectiv înca-
sate, care vor trebui comparate lunar sau
trimestrial. Cu toate acestea, raportul cos-
turi/beneficii este în favoarea mãsurii.

Mãsura vine pe fondul modificãrilor Di-
rectivei TVA, care intrã în vigoare de la 1 ia-
nuarie 2013 ºi care trebuie implementate pânã
atunci ºi de Statele Membre. Una dintre aces-

te modificãri se referã tocmai la posibilitatea
Statelor Membre de a implementa, opþional,
amânarea plãþii TVA pânã la încasarea factu-
rii, în anumite condiþii.

Beneficã, dar prea în pripã
Dincolo de beneficiile mãsurii, trebuie sã

remarcãm, încã o datã, încãlcarea prevederii
din Codul Fiscal, care stabileºte cã orice mo-
dificare asupra Codului Fiscal trebuie publica-
tã, de regulã, cu ºase luni înainte de data intrã-
rii în vigoare. Scopul acestei prevederi este de
a oferi mediului de afaceri predictibilitate ºi timp
pentru înþelegerea ºi implementarea modificã-
rilor fiscale. Aceastã prevedere, deºi conþine
sintagma de regulã, nu a fost practic niciodatã
respectatã de la introducerea ei (1 ianuarie
2004), devenind inutilã prin nerespectarea ei.

Recenta propunere a Guvernului, de introducere a mãsurii privind plata TVA la
momentul încasãrii facturii, este vãzutã cu ochi buni de mediul de afaceri, întrucât
va conduce la eliminarea creditãrii cu dobândã zero a statului, de la emiterea fac-
turii pânã la încasarea ei. Pe de altã parte, firmele vor avea niºte costuri de imple-
mentare din evidenþa separatã pe facturile emise ºi cele încasate.

Plata TVA la încasarea facturii
scapã IMM-urile de la a credita

statul fãrã dobândã

Dacã eroarea apa-
re la bancomatul care
a emis ºi cardul, pro-
cedura este mai sim-
plã, aratã specialiºtii
portalului www.con-
so.ro. Odatã banca
anunþatã, sumele pot
fi rambursate în con-
tul clientului, iar ban-
comatul resetat.
Dacã eroarea apare
atunci când se utili-
zeazã bancomatul al-
tei bãnci, atunci re-
medierea situaþiei pre-
supune ca banca emi-
tentã a cardului sã ia
legãtura cu banca proprietarã a bancoma-
tului ºi sã recupereze pentru client sumele
blocate în bancomat. Practic, acest pro-
ces de comunicare se bazeazã pe diverse
protocoale interbancare.

Ce paºi trebuie urmaþi:
Dacã bancomatul se aflã în incinta unei

bãnci, iar problema s-a petrecut în timpul
programului de lucru, trebuie anunþaþi ime-
diat angajaþii din unitate, pentru a vedea dacã
problema se poate rezolva pe loc.

Dacã bancomatul aparþine aceleiaºi bãnci
care a emis ºi cardul, atunci se depune o
contestaþie la bancã pentru a se returna în

cont suma reþinute.
În cazul în care bancomatul ºi cardul

aparþin unor bãnci diferite, cel mai indicat
este sã se ia legãtura atât cu banca emi-
tentã a cardului, cât ºi cu banca deþinã-
toare a ATM-ului.

Încercaþi sã reþineþi cât mai exact locaþia
ATM-ului, ora la care aþi încercat sã scoa-
teþi banii ºi eroarea care s-a petrecut (s-a
blocat ATM-ul, nu s-au retras banii la timp,
a apãrut un mesaj de eroare pe ecran).

În cazul în care aþi depus contestaþii, dar
returnarea banilor întârzie sau întâmpinaþi
dificultãþi, puteþi face o sesizare în acest
sens cãtre Protecþia Consumatorului.

O panã de curent sau pur ºi sim-
plu o eroare vã pot împiedica sã
efectuaþi operaþiunea de retragere
de numerar. Din cauza funcþionãrii
defectuoase a aparatului, bancno-
tele nu mai ajung efectiv în mâna

Cum poþi recupera banii
blocaþi în bancomat

clientului, chiar dacã operaþiunea
de debitare a contului s-a realizat.
În aceste condiþii ,  specialiºtii
portalului www.conso.ro ne învaþã
cum sã procedãm pentru a ne recu-
pera cardul ºi banii.



cuvântul libertãþii /7luni, 16 iulie 2012
interviu

“România este ºi va rãmâne un stat
de drept, democratic ºi european”

- Domnule preºedinte, Curtea Con-
stituþionalã a României a decis cã atât
suspendarea preºedintelui Traian Bã-
sescu, cât ºi schimbarea celor doi pre-
ºedinþi ai Camerelor Parlamentului
sunt perfect constituþionale. Cum rã-
mâne cu toatã campania de denigra-
re în care s-a vorbit despre lovituri de
stat, despre acte neconstituþionale?

- Deciziile Curþii Constituþionale de-
monstreazã ceea ce era de demonstrat
ºi anume cã nu a avut loc niciun fel de
derapaj de la democraþie. Au fost res-
pectate toate regulile democratice ºi
constituþionale. România este un stat de
drept. Declaraþiile isterice ale liderilor
PDL ºi ale lui Traian Bãsescu au fãcut
ºi fac foarte mult rãu României. Credi-
bilitatea þãrii noastre are de suferit din
cauza acestor declaraþii, economia þãrii
are de suferit, cursul de schimb s-a prã-
buºit, investitorii vorbesc despre insta-
bilitate. Tot ceea ce au fãcut Bãsescu
ºi PDL ne va costa foarte scump pe noi
toþi. Noi trebuie sã reparãm acum nu
doar rãul pe care l-a fãcut Bãsescu în
þarã, dar ºi ceea ce a stricat în afara
þãrii, în Europa ºi în lume. Dacã românii
vor o schimbare realã în viaþa lor ºi în
þara noastrã, atunci trebuie sã vinã la
referendum ºi sã voteze pentru demite-
rea lui Traian Bãsescu.

- Imaginea României a avut de su-
ferit din cauza acuzaþiilor lansate de
PDL, iar efectele s-au regãsit ºi în plan
economic. Ce veþi face pentru a de-
monta aceastã propagandã negativã?

- Premierul Victor Ponta a mers la
Bruxelles ºi a vorbit cu liderii europeni
despre ceea ce se întâmplã în Româ-
nia. Le-a spus cã þara noastrã are un
guvern solid, cu oameni capabili sã îºi
facã datoria, susþinut de o largã majori-
tate parlamentarã, decis sã acþioneze în
interesul românilor. Parlamentul, Justi-
þia ºi toate celelalte instituþii fundamen-
tale ale statului român îºi desfãºoarã ºi
ele netulburate activitatea de zi cu zi. I-
a asigurat cã România este ºi va rãmâ-
ne ºi de-acum înainte un stat de drept,
democratic ºi european. Vom spune me-
reu adevãrul despre suspendare, refe-
rendum ºi abuzurile pe care le-a fãcut
Traian Bãsescu. Dar indiferent ce vor
face ºi vor spune Traian Bãsescu ºi
PDL, noi nu vom pune în pericol credi-
bilitatea ºi stabilitatea economicã a Ro-
mâniei de dragul unor interese politice.

„PDL a lãsat în urmã un dezastru”

- Cum credeþi cã se va derula cam-

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a vor-
bit într-un interviu acordat cotidianului nostru despre de-
ciziile Curþii Constituþionale a României, despre campa-
nia de denigrare a þãrii în Europa de cãtre PDL ºi despre
ce vor spune cei de la USL românilor în aceastã campanie
electoralã de demitere a preºedintelui Traian Bãsescu. Va-
leriu Zgonea face un apel cãtre liderii PDL sã înceteze sã
dezinformeze cancelariile strãine cu privire la situaþia din
România: “Tot ceea ce au fãcut Bãsescu ºi PDL ne va cos-
ta foarte scump pe noi toþi. Noi trebuie sã reparãm acum
nu doar rãul pe care l-a fãcut Bãsescu în þarã, dar ºi ceea
ce a stricat în afara þãrii, în Europa ºi în lume”.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor:
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pania care urmeazã în aceste sãptã-
mâni pânã la referendum? Care este
strategia USL?

- Le vom spune oamenilor ce au fã-
cut cei de la PDL în ultimii ani, cum au
jefuit þara, cum s-au scurs banii publici
în buzunarele clientelei politice, în timp
ce au tãiat salariile ºi pensiile români-
lor. Vom merge în localitãþile în care s-
au închis ºcolile, iar copiii sunt obligaþi
sã meargã pe jos kilometri întregi ca sã
înveþe carte ºi sã ajungã ceva în viaþã.
Vom merge în oraºele unde s-au închis

spitalele, unde au murit oameni în faþa
porþilor închise ale spitalelor, din cauza
politicii regimului Bãsescu. Vom fi alã-
turi de români, le vom spune ce s-a în-
tâmplat ºi care sunt soluþiile noastre, ale
guvernului USL. Avem obligaþia de a
reda oamenilor speranþa ºi încrederea
în viitorul nostru, al copiilor noºtri ºi al
societãþii în care trãim. Oamenii au ne-
voie sã ºtie cã România merge pe dru-
mul cel bun, cã actualul Guvern ºi Par-
lamentul României îºi fac datoria.

- USL este acuzatã cã încearcã sã
acapareze instituþiile statului. Cum
rãspundeþi acestor acuzaþii?

- Vã propun ceva: faceþi o listã a insti-

tuþiilor de stat ºi a ºefilor acestora, apoi
scrieþi în dreptul fiecãrui ºef cine, când ºi
cum a fost numit în funcþie. Ne vom lã-
muri pe deplin cine vorbeºte despre aca-
pararea instituþiilor statului. Noi nu facem
altceva decât sã demontãm ceea ce a
fãcut PDL, este o imensã încrengãturã de
oameni ai PDL ºi de interese. Oamenii
corupþi ai PDL au fost puºi în funcþii im-
portante în instituþiile statului. PDL a lã-
sat în urmã un dezastru. Pedeliºtii ºi-au
construit un sistem mafiot, prin care fu-
rau banii românilor. Acesta este adevãrul
ºi nu trebuie sã ne fie fricã sau ruºine sã
îl spunem. USL are datoria de a repara
toate aceste nedreptãþi, pentru binele Ro-
mâniei ºi pentru binele românilor.

- Dacã românii vor decide la refe-
rendum cã nu îl mai vor preºedinte
pe Traian Bãsescu, trebuie organiza-
te alegeri prezidenþiale. Ar putea fi
acestea organizate în acelaºi timp cu
alegerile parlamentare?

- Ar fi o soluþie bunã, logicã ºi de bun-
simþ, dar nu avem o soluþie constituþio-
nalã, în acest moment. Vom vedea, dupã
referendum, dacã este posibil. Cu toate
acestea, important este ca românii sã
vinã la referendum ºi sã voteze pentru
demiterea lui Traian Bãsescu. Alegeri-

le locale din luna iunie au fost semnalul
unei schimbãri profunde, nu doar la ni-
vel administrativ, ci la nivel de societa-
te. Pentru ca aceastã schimbare sã fie
deplinã, pentru ca vieþile oamenilor sã
se schimbe în bine, trebuie sã avem uni-
tate ºi colaborare la nivelul tuturor in-
stituþiilor. Traian Bãsescu este incapa-
bil sã colaboreze cu cineva. De aceea
este important ca oamenii sã vinã la vot
la referendum ºi sã voteze pentru de-
miterea lui Bãsescu.

- Au existat unele opinii controver-
sate privind dreptul românilor din di-
aspora de a vota la referendum. Care
este poziþia dvs. în acest sens?

- Dreptul românilor din diaspora de
a-ºi exprima votul la referendumul pri-
vind demiterea preºedintelui Bãsescu
este unul garantat ºi nu va fi restrâns
sub nicio formã. USL îi îndeamnã pe toþi
românii, din þarã ºi de peste hotare, sã
se prezinte pe 29 iulie la referendum ºi
sã îºi exprime în mod legitim alegerea.

„Traian Bãsescu i-a jignit, i-a umilit
ºi i-a minþit pe români”

- Potrivit deciziei CCR din 10 iulie
a.c., pentru validarea referendumu-
lui trebuie sã fie prezenþi la vot 50%
plus 1 din alegãtori. Credeþi cã vor
ieºi românii la vot?

- Da, am convingerea cã românii vor
ieºi la vot pe 29 iulie. Vreme de trei ani
ºi jumãtate, Traian Bãsescu a condus
abuziv o guvernare care le-a fãcut rãu
românilor. Le-au tãiat salariile, i-au dat
afarã de la muncã, le-au închis spitalele,
le-au luat banii din pensie. Milioane de
familii din întreaga þarã au avut de sufe-
rit din cauza mãsurilor nedrepte pe care
le-au luat aceastã guvernare. Iar Traian
Bãsescu este principalul vinovat, pentru
cã el este cel are a hotãrât toate aceste
lucruri, în vreme ce guvernele sale nu au
fãcut altceva decât sã îºi asume rãspun-
derea pentru mãsuri. Dupã trei ani ºi ju-
mãtate în care Bãsescu nu i-a ascultat ºi
nu i-a bãgat în seamã, românii vor avea
posibilitatea pe 29 iulie sã îi rãspundã lui
Bãsescu ºi sã îl dea afarã de la Cotro-
ceni. Acum e momentul lor ºi cred cã
românii vor profita de aceastã ocazie. Eu
îi aºtept la vot.

- Care ar fi primul motiv, cel mai
important motiv pentru care Traian
Bãsescu trebuie sã fie demis prin vo-
tul românilor?

- Toate motivele sunt importante, dar
nu trebuie sã uitãm nici o clipã cât de
mult rãu le-a fãcut Bãsescu românilor.
Prin tot ceea ce a fãcut în ultimii trei
ani ºi jumãtate, el a depãºit atribuþiile
mandatului de preºedinte. El este cel
care a hotãrât ºi a anunþat tãierea sala-
riilor ºi a pensiilor. El este cel care a
hotãrât concedierea a zeci ºi sute de mii
de oameni din sectorul public. El este
cel care a hotãrât ºi a anunþat închide-
rea a sute de spitale în toatã þara. Toate
legile importante, precum Legea Edu-
caþiei ºi Legea Sãnãtãþii, au fost elabo-
rate de niºte comisii prezidenþiale la Co-
troceni. Bãsescu este cel care a spus
cã, indiferent ce decid judecãtorii, Gu-
vernul nu le va da banii înapoi pensio-
narilor. Traian Bãsescu i-a jignit, i-a
umilit ºi i-a minþit pe români. În ultimele
luni, el a încercat sã foloseascã institu-
þii ale statului pentru a bloca activitatea
guvernului Ponta. De ce? Pentru cã
Bãsescu se agaþã cu disperare de pute-
re. Oamenii au vãzut cã se poate gu-
verna ºi altfel decât au fãcut-o Bãses-
cu ºi PDL. Au vãzut cã Ponta ºi USL
se þin de cuvânt, cã le dau banii înapoi,
cã reîntregesc salariile, cã restituie pen-
siile impozitate abuziv. În mod firesc
oamenii îºi doresc ca aceastã guverna-
re sã continue. Dar noi nu putem conti-
nua cu Traian Bãsescu, care încearcã
sã ne punã beþe în roate ori de câte ori
poate. Oamenii vor schimbarea, Bãses-
cu nu. Sã îi lãsãm pe oameni sã aleagã.
Pe 29 iulie, ei au ºansa sã aleagã pen-
tru schimbare ºi sã voteze DA pentru
demiterea lui Bãsescu.
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 În total, 40 de persoane din
Băileşti, Segarcea şi Bârca – se-
lectate, cum spuneam, dintre cele
135 care au finalizat, în mai, cur-
surile de calificare profesională –
urmează acest curs de iniţiere IT
– operator introduc ere validare

date (aşa cum va sta scris pe di-
plomele lor). Au fost împărţite în
două grupe, dintre care prima fi-
nalizează c hiar  as tăzi c ursul.
„Având în vedere că acest curs nu
se desfăşoară în localitatea de do-

40 de persoane din Băileşti, Segarcea şi Bârca

Au învăţat că lucrul pe calculator le ajută
să-şi găsească mai uşor un loc de muncă

Pagină realizată de CARMEN RUSAN

Timp de o săptămână, şi-au lăsat familia acasă,
la Băileşti, Segarcea sau Bârca, şi au venit la Cra-
iova să studieze. Sunt deja învăţaţi cu drumul de
acasă la şcoală şi invers, cu statul în bancă şi cu
scrisul după dictare, pentru că toţi au mai partici-
pat, în perioada februarie-mai anul acesta, la câte
un curs de calificare profesională într-o meserie
pentru care există cerere pe piaţa muncii – cu spe-
ranţa că îşi vor găsi, în sfârşit, un serviciu –, nu-
mai că acum a trebuit să înlocuiască pixul şi caie-
tul cu calculatorul. Şi cum, pentru unii dintre ei,

De un astfel de curs de IT – operator introducere validare date
– au avut parte şi 21 de persoane din Strehaia, Şimian şi Vânju
Mare, judeţul Mehedinţi, prin intermediul unui alt proiect al Cen-
trului European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor – “Cen-
tre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională”. Acesta
s-a derulat în perioada 25 iunie – 2 iulie şi, ca şi în Dolj, locul de
desfăşurare a fost diferit de cel de domiciliu, la o pensiune din
apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin. Cei 21 de cur-
sanţi care au dat piept cu tehnologia informaţiei au fost aleşi din
rândul celor 120 de absolvenţi ai cursurilor de calificare profesio-
nală în meseriile de „lucrător în construcţii” şi „lucrător în cultura
plantelor” (Şimian), „frizer” şi „lucrător în drumuri şi căi ferate”
(Strehaia) şi „mecanic agricol” şi  „brutar” (Vânju Mare) – derula-
te de CEPIR prin proiectul amintit mai sus, cofinanţat din Fondul
Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Pro-
movarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de inter-
venţie 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de
ocupare”. Odată obţinută diploma de operator introducere validare
date, cele 21 de persoane nu vor pune studiul în cui, cum se spu-
ne, deoarece le mai aşteaptă încă un curs. „Începând de luni (n.r.
– astăzi), cursanţii de la IT vor participa, timp de o săptămână, la
cursul de educaţie antreprenorială, ocazie cu care vor învăţa cum
să întocmească un plan de afaceri şi cum să-l pună în practică. Pe
banii noştri am ajutat aceşti 21 de cursanţi şi să se autorizeze ca
Persoane Fizice Autorizate, pentru a le da posibilitatea să aplice în
practică noţiunile studiate la cursul de educaţie antreprenorială,
deschizându-şi o mică afacere, care să le aducă un venit”, a spus
vicepreşedintele CEPIR Mirela Sandu.

Marina Alina, prima din stânga, şi Dişa Maria, a treia din stânga

miciliu, cum s-a întâmplat la cur-
surile de calificare profesională,
toată lumea are cazarea şi masa
asigurate la un hotel din Craiova,
prin intermediul proiectului. Cur-
sul are loc la sediul IPA SA, din
strada „Ştefan cel Mare”, unde

beneficiem de toate condiţiile şi do-
tările necesare. Mai vreau să men-
ţionez că selecţia participanţilor la
acest curs de IT am făcut-o noi,
echipa de proiect, în funcţie de mai
multe criterii, dar vă spun sincer

că am ţinut cont, în principal, de
seriozitatea dovedită pe parcursul
celor trei luni, cât au durat cursu-
rile de calificare profesională. Este
vorba de cursuri de cofetar, con-
fecţioner şi agent pază la Băileşti,
de frizer, lucrător în cultura plan-
telor şi instalator apă-canal la Bâr-
ca şi de zidar-pietrar-tenc uitor,
ospătar  şi, din nou,  lucrător  în
cultura plantelor – la Segarcea”, a
precizat Mirela Sandu, vicepreşe-
dinte CEPIR şi managerul proiec-
tului. Cea de-a două grupă va în-
cepe cursul de IT pe 30 iulie şi îl
va finaliza pe 7 august, în aceleaşi
condiţii.
Proiectul le-a adus două
diplome, nu una

Cu două diplome în buzunar –
cea de calificare profesională într-
o meserie cerută pe piaţa muncii
şi aceea de operator introducere
validare date –, aceste 40 de per-
soane vor mai avea parte de încă
o surpriză din partea CEPIR. „Ne-
am angajat, tot prin proiectul „In-
formare şi consiliere profesională
în c entre urbane mici şi mediul
rural”, să-i ajutăm pe ac eşti oa-
meni să se autorizeze ca Persoane
Fizice Autorizate, pe scurt PFA,
pentru a-şi putea deschide o mică
afacere în domeniul pentru care au

obţinut certificatul de calific are
profesională. În felul acesta, ne-
am gândit noi, au o şansă în plus
în caz că nu-şi găsesc loc de mun-
că”, a declarat managerul proiec-
tului.
„Ne îmbunătăţim
competenţele”

Pe Marina Alina, din Băileş ti,
am remarcat-o tocmai pentru că
încerca să nu fie remarcată. Când
m-a văzut că mă apropii de ea s-a
fâstâcit rău şi mi-a spus c ă mă
roagă să găsesc pe altcineva să
stăm de vorbă. Am întrebat-o ce
reprezintă acest curs pentru ea şi
a început să povestească: „Lucrez
de mult în domeniul c onfecţiilor,
la fel şi soţul, dar nu mai merge.
Din cauza crizei, a concurenţei,
care este din ce în ce mai mare,
aşa că vreau să mă reprofilez. Am
făcut prima oară cursul de c ofe-
tar, iar acum pe aces ta de IT. Mă
interesează ş i PFA-ul,  dar şi acest
curs,  că trebuie să am o diplomă.
În felul ăsta avem mai multe opor-
tunităţi, mai multe şanse. Ne îm-
bunătăţim competenţele”.
La 50 de ani nu i-a fost frică
să o ia de la capăt

Dişa Maria, tot din Băileşti,
mi-a atras atenţia datorită vârs tei
sale, care nu mai e deloc una fra-
gedă. Era concentrată la maxi-
mum, să nu c umva să greşeas-
că vreo c omandă. Degetele îi alu-
necau cu încetineală pe tastele
laptopului, dar, odată c e făcea o
mişcare, era foarte sigură de ea.
„Am 50 de ani. Am făcut cursul
de agenţi de pază şi îmi pare bine
că am fos t aleasă să particip şi
la ac es t curs  de calc ulatoare.
Pentru mine să ştiţi că reprezin-
tă mult. Am lucrat în comerţ toată
viaţa şi pe timpul meu nu era teh-
nica asta. Am mai lucrat la cal-
culator înainte, dar  puţin,  mi-au
mai arătat copii. Ce să vă spun,
eu am prins gestiunea din cre-
ion, dar e depăşită acum”, ne-a
povestit doamna Maria, fără a-
şi lua însă ochii de la ecranul lap-
topului.

La prima întâlnire cu calculatorul
Pipoi Nicu are 41 de ani şi, de

puţin timp, datorită CEPIR, s-a
ales şi cu o calificare: agent de
pază. „E prima oară în viaţa mea
când lucrez la calculator. Îmi pla-
ce. Nu mi se pare uşor, da’ e inte-
resant. Zic că poate mă va ajuta şi
pe mine să-mi găsesc un loc de
muncă. Până acu’ am lucrat doar
cu ziua, pe unde s-a putut, ce să
fac... Sper ca acu’ să găsesc ceva
de lucru c u diplomele astea”, a
spus acesta.
Se lucrează diferenţiat, în
funcţie de nivelul de pregătire

Lectorul Manafu Georgeta s-a
arătat foarte mulţumită de „elevii”
săi, pe care i-a descris ca „recep-
tivi” şi „dornici să înveţe”. Spune
că nu-i creează probleme şi fac tot
ceea ce le spune. Şi unde mai pui
că nici nu chiulesc! „Ca să nu se
plictisească –pentru că sunt, totuşi,
şapte ore zilnic –, am încercat să
combinăm teoria cu practica. Pri-
ma dată am evaluat nivelul de pre-
gătire al fiecărui cursant în parte,
ca să ştim cum stăm, şi lucrăm
diferenţiat, astfel încât, la final,
toată lumea să-şi fi însuşit noţiu-
nile predate”, a explicat lectorul.
Programa acestui curs, care este
unul de iniţiere, prevede studiul a
patru module: componentele sis-
temului de calcul şi noţiuni gene-
rale, sistemul de operare Windows
XP şi două programe: Word, pen-
tru editare de texte, şi Excel, pen-
tru calcul tabelar. La finalul fiecă-
rui modul, cursanţii dau un test de
evaluare la care primesc o notă.
Nota finală a acestui curs va fi o
însumare a tuturor notelor de la
testele de evaluare. „Pe lângă cele
patru module obligatorii, noi am
predat, în plus, şi programe de ge-
nul Movie Maker sau Power Point,
ca să-i învăţăm să-şi facă filmule-
ţe de prezentare pe care, apoi, să
le pună pe diverse siteuri cu locuri
de muncă. Au fost foarte încântaţi
şi interesaţi de treburile acestea, nu
le venea să creadă ce pot face”, a
completat Manafu Georgeta.

CARMEN RUSAN

este prima oară când se află în faţa unei aseme-
nea maşinării, emoţiile descoperirii sunt maxime.
Sunt foarte serioşi şi dornici să înveţe – îi laudă
lectoriţa, suficient de tare ca să o audă toţi –, aşa
că „handicapul” ar putea fi depăşit destul de repe-
de. Asta speră şi reprezentanţii Centrului Euro-
pean pentru Promovarea şi Integrarea Romilor
(CEPIR), ONG-ul care a făcut toate aceste lucruri
posibile, cu ajutorul unui proiect f inanţat prin
POSDRU 2007-2013 – „Informare şi consiliere pro-
fesională în centre urbane mici şi mediul rural”.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De ani de zile nu m-an mai dus la
circ, eu privesc la televizor ce fac
politicienii noştri.

Numărul elevilor admiş i la liceu cu media 10
clasează judeţul Dolj pe locul al doilea la nivel na-
ţional. Potrivit datelor  centralizate de Minis terul

17 elevi din Dolj au fost admişi
la liceu cu media 10

149 de candidaţi doljeni
s-au înscris

la examenul de definitivat
Peste 6.800 de

candidaţi s-au
înscris  la exame-
nul de acordare a
definitivării în
învăţământ, care
se va desfăşura
mâine,  17iulie, în
judeţul Dolj fiind
înscrise 149 de
persoane. “În
total,  sunt 117
discipline de
examen. La nivel
naţional, vor fi
42 de centre de examinare, c âte unul în fiecare judeţ, iar c ontestaţi-
ile vor f i evaluate în şase centre”, prec izează reprezentanţii Ministe-
rului Educ aţiei. Potrivit metodologiei de desfăşurare a examenului
de definitivat, afişarea rezultatelor va avea loc la data de 23 iulie, iar
înregistrarea contes taţiilor ş i transmiterea acestora la centrele de
evaluare sunt programate în intervalul 23-24 iulie, urmând ca
rezultatele f inale să f ie afişate la data de 26 iulie.

ALINA DRĂGHICI

Ziua fotografiei de stradă
în România

Asociaţia
„Bucureştiul meu
drag” lansează
proiectul Ziua
fotografiei de
stradă în România
– o zi dedicată
special celor care
îndrăgesc şi se
dedică acestui tip
de fotografie.
Evenimentul va
debuta joi, 19 iulie,
ora 18.30, la
Muzeul Municipiului Bucureşti, cu o întâlnire a celor mai cunoscuţi
fotografi de stradă din România: Vlad Eftenie şi Andrei Pandele. Alături
de cei doi, Lucian Muntean (ziarul „Adevărul”) va deconspira celor
prezenţi viaţa de fotoreporter. Vor fi făcute cunoscute, de asemenea,
detaliile Zilei fotografiei de stradă din România: când şi unde vor avea
loc acţiuni specifice, ce premii vor fi oferite, ce workshop-uri vor fi
organizate etc. Prima ediţie a evenimentului se doreşte a fi extinsă în
toată ţara şi va fi sărbătorită prin diverse acţiuni tematice, concursuri
de gen, expoziţii de fotografie în Bucureşti şi în alte opt oraşe din ţară.
„Haideţi să descoperim împreună pe cei mai buni fotografi de stradă
din România”, invită Andrei Bîrsan, preşedintele Asociaţiei „Bucureştiul
meu drag” (www.orasul.ro), iniţiatorul evenimentului.

MAGDA BRATUCu celebrul fotograf francez
Henri Cartier-Bresson prin
Oltenia

În 2010, Victor Boldâr prezen-
ta în premieră pe simezele Mu-
zeului de Artă din Craiova o serie
de 57 de fotografii alb-negru reu-
nite sub generic ul „07.05.’75.
Impresii” şi avându-l în obiectiv
pe marele maestru al fotoreporta-
jului modern Henri Cartier-Bres-
son.  Imaginile sunt datate 7 mai
1975, cu oc azia vizitei acestuia şi
a soţiei sale,  fotografa Martina
Frank, în Craiova şi în Nordul
Olteniei ( judeţul Vâlc ea).

Sunt surprinşi şi alţi doi vete-
rani craioveni ai fotografiei, care
i-au însoţit pe traseu –  Mihai
Dan-Călinescu şi Nicu Dan Ge-
lep –, din păcate plecaţi as tăzi din-
tre noi, ca ş i bătrâna Dacie 1100
care i-a purtat în acest itinerar şi
pe c are autorul expoziţiei, pentru
a „c ertifica” autenticitatea docu-
mentelor fotografice,  a parcat-o,

Sub patronajul Asociaţie i Artiş tilor
Fotografi din România, la Galeria „Euro
Foto Art” din Oradea s -a deschis, vineri, o
valoroasă expoziţie retrospectivă de
fotografie semnată de artistul craiovean
Victor Boldâr – E.FIAP. Este vorba de-
spre o selecţie  de  73 de  imagini alb-negru
din seriile  „Henri Cartier-Bresson” ş i
„’77 Craiova – Phoenix: Ultimul con-
cert”, ambele prezentate ş i publicului
craiovean. Expoziţia va rămâne deschisă
până pe data de 2 august.

Victor Boldâr (n. 1935) este unul dintre cei mai activi, creativi şi
longevivi fotografi craioveni. A devenit membru al Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din România (AAFR) în 1968. Zece ani mai târziu a primit
titlul de Artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (A.-
FIAP), iar în 1991 – pe cel de Excelenţă (E.FIAP). Din 2008 este
membru de onoare şi maestru al AAFR.

la momentul vernisajului, în cur-
tea Muzeului de Artă...

De-atunc i datează câteva in-
stantanee, realizate la sfârşitul zi-
lei,  în aşteptarea acceleratului de
Bucureşti,  la o c afea, c u regreta-
tul Mihai Dan-Călinescu, preşedin-
tele din acea perioadă a Clubului
Fotografilor din Craiova. Şi tot de-
atunc i păstrăm câteva imagini ale
unei Românii aflate în plin c omu-
nism...

Selecţia de 57 de imagini a mai
fost prezentată în mai-iunie 2011,
sub genericul „Henri Cartier-
Bresson în…Oltenia”, şi la Mu-
zeul de Artă din Cluj-Napoca,  iar
acum poate fi văzută şi la Oradea.
Prezent la ultimul concert al
formaţiei „Phoenix”, susţinut în
Craiova

I se alătură pe simezele Galeriei
„Euro Foto Art” 16 fotografii rea-
lizate de Victor Boldâr în 20 mai
1977, în Grădina cinematografu-

lui „Patria” din Craiova, la ultimul
concert al legendarei „Phoenix” –
una dintre primele formaţii rock din
România, înfiinţată în urmă cu 50
de ani, la Timişoara. Un emoţio-
nant fotoreportaj, care îi readuce
în faţa publicului pe Nicu Covaci,
Ovidiu Lipan Ţăndărică, Mircea
Baniciu,  Josef Kappl ş i Erlend
Krauser – cei de-acum 35 de ani –
şi care a trezit nu puţine amintiri în
rândul unor participanţi, liceeni pe-
atunci, la acest excepţional eveni-
ment muzical.

Expoziţia a fost deschisă la Ga-
leria „Arta” din Craiova pe data de
11 ianuarie a.c., fiind organizată,
în cadrul ediţiei a III-a a Festivalu-
lui Naţional „Luna Fotografiei” din
România, de Muzeul de Artă din
Craiova, Asociaţia „Focus” Olte-

Educ aţiei, Cerc etării, Tineretului ş i Sportului
(MECTS), din cei 150.725 de absolvenţi ai clasei
a VIII-a,  care au completat opţiuni, 150.219 au

fost repartizaţi în licee, 177 dintre candidaţi având
media 10.  Dintre aceştia, c ei mai mulţi au fost în
Bucureşti – 20, pe locul al doilea în topul judeţe-
lor cu cele mai multe medii de 10 s ituându-se
Doljul, cu 17 elevi, iar pe locul al treilea – jude-
ţele Vâlc ea ş i Bihor, c u câte 11 c andidaţi de nota
10.

Ierarhia alcătuită după ultima medie de admitere
la repartizarea în licee 2012 arată că pe primul loc
se află Colegiul Naţional „Sf. Sava” din Capitală,
care, la specializarea Matematică-Informatică, a avut
ultima medie 9,93. Pe locul al doilea se află Cole-
giul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa,
unde, tot la Matematică-Informatică, ultima medie
de repartizare a fost 9,92, iar pe locul al treilea –
Colegiul „Fraţii Buzeşti” din Craiova (9,91).

ALINA DRĂGHICI

nia şi Fotoclubul „Mircea Faria”
din Craiova.

MAGDA BRATU

Expoziţie retrospectivă a artistului fotograf
craiovean Victor Boldâr, la Oradea
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„Schimbarea este acum”, a
spus el în timpul campaniei
electorale. La douã luni dupã in-
trarea în Palatul Élysée, Fran-
çois Hollande a vrut sã spunã
francezilor cã el, în orice caz,
nu s-a schimbat. Nu ºi-a schim-
bat metoda, nu ºi-a schimbat
stilul: la primul interviu televizat,
cel din 14 iulie a.c., ºeful statu-
lui n-a surprins. Faþã în faþã cu
Claire Chazal, de la TF1, ºi La-
urent Delahousse, de la France
2, François Hollande a fost...
François Hollande. S-a referit
la moºtenirea lãsatã de dreap-
ta. În cele douã luni ºi o sãptã-
mânã care au trecut de la ale-
gerile prezidenþiale a fost de-
semnat un nou guvern ºi a fost
aleasã o nouã majoritate în Adu-
narea Naþionalã. Dar noul pre-
ºedinte aratã aceeaºi preocupa-
re: aminteºte de moºtenire. A

fãcut trimitere la dosarul PSA
Peugeot Citroen (e vorba de
concedierile forþate de la Peu-
geot, reducerea a 8.000 de lo-
curi de muncã, aproape 1 din 10
locuri de muncã din domeniul
auto va dispãrea) ºi modul în
care a fost anunþat planul, po-
trivit lui diferit. Preºedintele
francez a descris anunþul drept
„un ºoc”, precizând cã statul nu
poate rãmâne indiferent. Gu-
vernul a decis sã analizeze si-
tuaþia de la Aulnay, precizând cã
„planul trebuie renegociat”. A
citat trei cifre referitoare la da-
torie, ºomaj ºi deficitul comer-
þului exterior, care rezumã, pen-
tru el, bilanþul dreptei la putere
ºi constrângerile legate de el
acum. Raportul Curþii de Con-
turi, a spus Hollande, vorbeºte
de „impasul predecesorilor
noºtri”. Aceastã metodã este

adecvatã. Fostul ºef al statului,
Nicolas Sarkozy, eliminase in-
terviul televizat din 14 iulie? Ei
bine, a fost restaurat. Nicolas
Sarkozy prefera sã fie intervie-
vat la Palatul Élysée. De data
aceasta a fost ales hotelul Ma-
rine, la micã distanþã de locul de
desfãºurare al paradei militare
de la 14 iulie. A fost o discuþie
ºi pe seama clãdirii din Piaþa
Concorde, care ar fi aparþinut
personalului forþelor navale. În
tot discursul s-a simþit, cu dis-
creþie, un anti-sarkozysm evi-
dent. Mai ales când Hollande a
declarat: „Eu nu pot decide în
toate de unul singur. Dar s-a
sfârºit”. Referindu-se la între-
barea dacã preºedintele va in-
terveni în viaþa de partid, rãs-
punsul nu putea fi decât cel aº-
teptat: s-a terminat. În timpul
interviului, o frazã scurtã, dar
plinã de conþinut, a fost accen-
tuatã: preºedintele, a spus Fran-
çois Hollande, trebuie sã fie un
factor de conciliere, de medie-
re, de consultare. A fost menþi-
onat faptul cã Lionel Jospain, un
fost prim-ministru socialist, a
fost desemnat ºeful Comisiei de
moralizare a vieþii politice.
„Toate partidele politice vor fi
consultate” a promis preºedin-
tele. Despre conflictul lui Sego-
lene Royal cu actuala partene-
rã de viaþã, Valerie Trierweiler,
Hollande a spus cã aºa ceva nu
se va mai întâmpla. Cu o zi îna-

inte, preºedintele sesizase Con-
siliul Constituþional pentru a afla
dacã tratatul privind stabilitatea,
coordonarea ºi guvernanþa la
nivelul uniunii economice ºi bu-
getare, semnat la 2 martie a.c.,
vizând întãrirea disciplinei buge-
tare în UE, înainte de ratifica-
re, necesitã revizuirea Consti-
tuþiei. ªeful statului a sesizat
„sfatul înþelepþilor” în temeiul
articolului 54 din Constituþie,
care prevede cã dacã Consiliul
Constituþional declarã cã „un
angajament internaþional conþi-
ne o clauzã contrarã Constitu-
þiei, ratificarea în cauzã poate
avea loc numai dupã revizuirea
Constituþiei”. În situaþia în care
Consiliul Constituþional conside-
rã cã pactul fiscal este în con-
cordanþã cu Constituþia, „regu-
la de aur” ar putea face obiec-
tul unei legi organice. Întrebat
despre relaþia sa cu Angela
Merkel, preºedintele republicii a
spus cã Franþa nu este izolatã.
„Franþa este o þarã importantã,
iar liderul ei este ascultat, ob-
servat”. Europa este în crizã din
cauza adãugãrii unui plan de
austeritate peste alte planuri de
austeritate. În confruntarea cu
Claire Chazal ºi Laurent Dela-
housse, ºeful statului francez ºi-
a jucat bine rolul, evitând unele
probleme sensibile ridicate de
interlocutorii sãi, pentru a face
loc unei autopromoþii a prime-
lor sale sãptãmâni ca ºef de stat.

Interviul din 14 iulie: „Hollandismul” în stare purãInterviul din 14 iulie: „Hollandismul” în stare purãInterviul din 14 iulie: „Hollandismul” în stare purãInterviul din 14 iulie: „Hollandismul” în stare purãInterviul din 14 iulie: „Hollandismul” în stare purã

O avertizare de cod roºu de ca-
niculã a fost emisã ieri pentru trei
regiuni din Bulgaria, în timp ce
restul þãrii se aflã sub avertizare de
cod portocaliu, a anunþat Institu-
tul Naþional de Meteorologie ºi Hi-
drologie. Codul roºu este în vigoare
pentru regiunile Plevna, Ruse ºi
Veliko Tãrnovo, unde mercurul ter-
mometrelor va urca pânã la 43 de
grade Celsius, relateazã site-ul
Novinite.com. Autoritãþile au soli-
citat populaþiei sã nu se aventure-
ze afarã, în special în jurul prân-
zului ºi al dupã-amiezii, sã respec-

te cu stricteþe recomandãrile ºi sã
fie pregãtite pentru mãsuri de ur-
genþã. Meteorologii susþin cã nu se
aºteaptã la un nou val de caniculã
în acestã varã ºi asigurã cã nu este
nimic neobiºnuit în a se înregistra
temperaturi ridicate, chiar dacã
acestea sunt periculoase. Potrivit
lor, astfel de valuri de caniculã se
înregistreazã, în medie, la fiecare
cinci ani. În Bulgaria, cel mai re-
cent a fost înregistrat în iulie 2007,
când mercurul termometrelor a
atins 45 de grade Celsius în unele
zone.

Cod roºu de caniculã în Bulgaria,
la graniþa cu România

Peste 5.000 de persoane erau
încã izolate, ieri, în sud-vestul Ja-
poniei, din cauza alunecãrilor de
teren provocate de ploile torenþia-
le, soldate cu cel puþin 24 de morþi,
în timp ce meteorologii aºteptau
noi precipitaþii. Elicoptere militare
le aduc alimente, apã ºi medica-
mente locuitorilor din zonele mon-
tane din Yame (prefectura Fukuo-
ka), în nordul Kyushu, potrivit
imaginilor televizate. Sãtenii în vâr-
stã ºi bolnavi au fost transportaþi
cu elicopterele la spital, au preci-
zat autoritãþile. Aprovizionarea cu

Peste 5.000 de persoane
izolate de ploi în Japonia

apã a fost, de asemenea, întrerup-
tã. „Vom continua sã trimitem raþii
de supravieþuire locuitorilor, deoa-
rece nu ºtim, pentru moment, când
vom putea ajunge la faþa locului”,
a declarat Kayo Shinohara, purtã-
tor de cuvânt al oraºului Yame.
Echipele de curãþare au reluat ope-
raþiunile ieri dimineaþã în toate zo-
nele afectate de ploi. Imaginile di-
fuzate de televiziunea publicã japo-
nezã NHK înfãþiºau buldozere care
curãþau strãzile, ridicând arborii
cãzuþi ºi molozul, în timp ce locui-
torii scoteau noroiul din case.

Preºedintele rus, Vladimir Putin (foto), îl
va primi, mâine, la Moscova, pe emisarul spe-
cial al ONU ºi al Ligii Arabe pentru Siria, Kofi
Annan, care se va afla în zilele de 16 ºi 17
iulie în capitala rusã pentru a doua oarã în
ultimele patru luni, informeazã ITAR-TASS,
citând serviciul de presã al Kremlinului.

În cursul apropiatei întâlniri dintre ºeful sta-
tului rus ºi mediatorul internaþional, Rusia „va
confirma încã o datã susþinerea sa pentru pla-
nul de pace al lui Kofi Annan, în vederea re-
glementãrii politico-diplomatice a crizei siri-
ene”, precizeazã sursa citatã. Partea rusã con-
siderã cã „acest plan constituie singura plat-
formã capabilã de soluþionare a problemelor
din interiorul Siriei”, adaugã serviciul de pre-
sã al Kremlinului în comunicatul sãu. Vizita
emisarului special al ONU la Moscova a fost
anunþatã de diplomaþia rusã încã de sãptãmâ-
na trecutã, fiind menþionate, însã, doar dis-
cuþii cu ministrul rus de Externe, Serghei

Lavrov. De amintit cã Rusia a calificat, joia
trecutã, drept inacceptabil proiectul de rezo-
luþie cu privire la Siria de-
pus la 11 iulie la ONU de
cãtre statele occidentale ºi a
ameninþat cã îºi va exercita
dreptul de veto dacã acesta
va fi supus votului în Con-
siliul de Securitate. În textul
propus, SUA ºi statele euro-
pene dau un ultimatum de 10
zile autoritãþilor de la Da-
masc pentru a-ºi retrage tru-
pele ºi armamentul greu din
localitãþi, iar nerespectarea
acestui termen ar antrena
adoptarea de noi sancþiuni
economice. Rusia, membrã
permanentã a Consiliului de
Securitate, a blocat pânã
acum orice rezoluþie a ONU

care acuzã regimul preºedintelui sirian Bas-
har al-Assad de represiune.

Mediatorul internaþional pentru Siria, Kofi Annan, se va întâlni, mâine, cu Putin

Pene de curent ºi incendii
în Grecia, din cauza
temperaturilor mari

Câteva cartiere din Atena au
rãmas fãrã curent electric, în
timp ce în mai multe zone din
Grecia s-au declanºat incendii
din cauza valului de cãldurã care
a afectat þara sâmbãtã. Compa-
nia de electricitate PPC a
anunþat cã unele zone din
capitalã au rãmas fãrã curent
electric din cauza creºterii uriaºe
a consumului generatã de
folosirea aparatelor de aer
condiþionat. Astfel, în unele
cartiere sau suburbii ale Atenei
alimentarea cu electricitate a fost
întreruptã temporar, relateazã
publicaþia electronicã Ekathime-
rini.com. În timp ce temperaturi-
le se ridicau în jurul valorii de
40 de grade Celsius, serviciile de
pompieri din Attica s-au con-
fruntat cu incendii la Papagou,
Keratea ºi Muntele Hymettus.
Secretarul general al ONU,
în vizitã în Kosovo

Secretarul general al Naþiuni-
lor Unite, Ban Ki-moon, va
efectua, sãptãmâna aceasta, o
vizitã în Kosovo, conform
rezoluþiei 1244 a ONU, risipind,
astfel, temerile autoritãþilor
sârbe în privinþa naturii acestei
vizite în teritoriul care ºi-a
proclamat independenþa în 2008,
nerecunoscutã de Serbia, trans-
mite AFP. „Vizita mea în
Kosovo...va fi organizatã în
conformitate cu rezoluþia 1244 a
Consiliului de Securitate”, a
declarat Ban Ki-moon într-un
interviu acordat presei din þãrile
din fosta Iugoslavie, publicat
ieri. Preºedintele sârb, Tomislav
Nikolic, declarase, sãptãmâna
trecutã, cã o eventualã vizitã a
secretarului general al ONU în
Kosovo ca stat ar pune „unele
probleme” Belgradului. Acesta i-
a cerut lui Ban Ki-moon sã
precizeze dacã este vorba despre
o vizitã la misiunea ONU din
Kosovo (Minuk), cadru accepta-
bil pentru Belgrad.
Clinton se aflã, pentru douã
zile, în Egipt

Secretarul american de stat
Hillary Clinton a sosit, sâmbãtã,
în Egipt, pentru a se întâlni cu
preºedintele islamist Mohamed
Morsi, aflat în plin conflict cu
militarii cãrora Hosni Mubarak
le-a predat puterea la demisia sa,
în 2011. În afarã de preºedinte,
provenit din rândul Fraþilor
Musulmani, secretarul de stat
urmeazã sã se întâlneascã, în
cadrul vizitei sale de douã zile,
cu mareºalul Hussein Tantawi,
liderul Consiliului suprem al
forþelor armate (CSFA), ºi cu
reprezenanþii societãþii civile, în
special copþii ºi militanþii pentru
drepturile femeilor. Clinton va
discuta cu aceºtia despre „mãsu-
rile pe care egiptenii intenþionea-
zã sã le adopte (...) în privinþa
Constituþiei, a Parlamentului ºi a
altor aspecte instituþionale, care
vor conduce, în cele din urmã, la
o tranziþie deplinã ºi totalã cãtre
un stat civil ºi democratic”, a
declarat un oficial al Departa-
mentului de Stat.
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ANUNT DE PRESA 

DATA PUBLICARII: 16.07.2012 

TITLU: 

PAROHIA SF. NICOLAE-AMARADIA (BELIVAC ) dore te, prin procedura de cerere de oferte, atribuirea 

contractului având ca obiect furnizarea de pliante, postere si bro uri, în cadrul proiectului: „ CONSOLIDARE – 

RESTAURARE I VALORIFICARE TURISTIC  ANSAMBLUL BISERICII SF. NICOLAE – AMARADIA (BELIVACA)” 

 
 

1. NUM R DE REFERIN : COD SMIS 3769 

2. BENEFICIAR: PAROHIA SF. NICOLAE-AMARADIA (BELIVAC )  

3. AUTORITATEA DE MANAGEMENT: MINISTERUL DEZVOLT RII REGIONALE I TURISMULUI 

4. ORGANISMUL INTERMEDIAR: AGEN IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL  SV OLTENIA 

5. PROGRAMUL: Programul Opera ional Regional 2007-2013, Axa Prioritar  5 – Dezvoltare durabil  i 
promovarea turismului; Domeniul major de Interven ie 5.1 – „Restaurarea i valorificarea durabil  a 
patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

6. VALOAREA TOTAL  A PROIECTULUI: 5.675.493,19 LEI 

7. VALOAREA FINAN RII NERAMBURSABILE: 4.678.193,66 LEI 

8. DATE CONTACT: 

Beneficiar - PAROHIA SF. NICOLAE-AMARADIA (BELIVAC ) 

Adres : Str. Amaradia nr. 15-17, Municipiul Craiova, Jude ul Dolj    

Persoana de contract: Bonea Florin-Cristinel – Reprezentant legal 

Telefon/Fax: 0251/410.846, 0251/506.086 

E-mail: f.bonea@gmail.com 

 

9. ALTE INFORMA II:  

Data limit  pentru depunerea ofertelor este data de 23.07.2012, ora 13:00  

Data deschiderii ofertelor este data de 23.07.2012, ora 15:00 

 

Pentru informa ii, v  rug m s  v  adresa i la sediul Beneficiarului - PAROHIA SF. NICOLAE-AMARADIA 
(BELIVAC ), zilnic între orele 12:00-15:00 

 
 
Con inutul acestui material nu reprezint  în mod obligatoriu pozi ia oficial  a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

Programul Opera ional Regional 2007 – 2013  

co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional   

„Initiativa locala. Dezvoltare regionala” 

ANUNT DE INTENTIE

pentru achizitia de echipamente si utilaje tehnologice, in cadrul proiectului “Dezvoltarea

serviciilor de asistenta stomatologica a SC E.A.M.C. DENT SRL, prin constructia unei

clinici dentare de specialitate in Craiova “, cu contributie financiara din partea FEDR 

SC E.A.M.C. DENT SRL, cu sediul în Str. Dezrobirii, nr. 141, bl. G19, sc. 1, ap. 1, 

Craiova, Jud. Dolj, solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte pentru achizitia 

de: Dotari de specialitate pentru cabinet chirurgo-implantologie, ce contine: 

 Unitate stomatologica 

 Kit „5 truse medicale” (sistem obturatie, trusa instrumentar manual, trusa instrumentar 

rotativ, trusa implantologie, trusa chirurgicala) 

 Kit „11piese de mana” (camera intraorala, lampa chirurgie, lampa fotopolimerizare, 

lampa albire, turbina fibra optica, micromotor endodontic, micromotor electric fibra 

optica, scaler, piesa contraunghi pentru micromotor fibra optica, piesa dreapta, 

fiziodispenser cu fibra optica) 

 Sistem de aspiratie chirurgical 

 Sistem de sterilizare 

Data limita de depunere a ofertelor este : 31.07.2012, ora 16.00 

Data deschiderii ofertelor este: 01.08.2012, ora 10.00 

Data limita pentru depunerea contestatiilor este : 08.08.2012, ora 12.00 

 

Oferta tehnico-economica va fi elaborata in limba romana. 

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul firmei IN FORMAT 

TIPARIT sau prin E-MAIL la cererea expresa a ofertantului. 

Atribuirea contractelor, direct, dupa Norme Interne de Achizitii. 

 

Detalii suplimentare se pot obtine de la:  

 

Nume persoana de contact: AFREM MIHAI CATALIN 

Functie: ADMINISTRATOR 

Tel: 0351.424.417 

e-mail: afremm@yahoo.com 

ANIVERSÃRI
Cu ocazia împlinirii vârstei
eroice de 90 ani, familia ºi
prietenii împreunã cu foºtii
colegi de breaslã îi ureazã
„La Mulþi Ani” ºi multã sãnã-
tate ziaristului VRÃJITORU
ION. Sã ne trãieºti încã mulþi
ani de acum încolo!

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif  0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospodinã,
fac menaj pentru oameni se-
rioºi. Telefon: 0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.

Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbunã-
tãþit, centralã termicã, etaj
1/4 preþ 42.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon:
0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament
2 camere decomandat, îm-
bunãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai,
stradal, mobilat. Telefon:
0747/110.887; 0748/
195.954.

Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. 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 apartament
3 camere decomandate,
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 came-
re, 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 anexe,
teren intravilan ºi extravilan,
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” 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 ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã 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 diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 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.
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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
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299.
0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova
cu o casã bãtrâneascã,
pomi, vie, fântânã, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
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, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 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, cadastru,
intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.

Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal pen-
tru hale, showroom, lângã
Citroen, deschidere 18 m,
cu apartament 3 camere
centru. Telefon: 0762/
109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2 ca-
mere 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
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Te-
lefon: 0761/647.718.

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 hecta-
re pãdure stejar ºi salcâm
în satul Coconova – Tur-
burea – 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 lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient. Te-
lefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral,
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. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebitã,
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, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitã-
þile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Tele-
fon: 0232/223.409; 0770/
536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil. Te-
lefon: 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, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Te-
lefon. 0765/130.964;
0768/417.804.

Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
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. Telefon:
0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
magazin autoservire, uºi ºi
ferestre metalice tuburi fibrã
de sticlã 200/1000 Telefon:
0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu, 11
ml, arzãtor gaze(1000) Te-
lefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine. Vând
remorcã auto 5 T. Vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.

Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã, cãl-
dare aramã, loc de veci ni-
sipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
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De vânzare
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.

Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi mi-
litari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobi-
nã inducþie, biele, furtu-
ne, etc.) noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate. Te-
lefon: 0735/527.117.

Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
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  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 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 calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. 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 Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na 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 handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ nego-
ciabil. 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. Telefon:
0251/561.078; 0722/
869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat
2 sau 3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã sub 45 de ani. Sprijin fi-
nanciar. Telefon: 0768/
804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 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 pensio-
nar, doresc contra retribuþie,
doamnã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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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.



luni, 16 iulie 2012 cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Tehnicianul italian Fabio Ca-
pello va fi numit în funcþia de se-
lecþioner al naþionalei Rusiei, el
urmând sã semneze în aceastã
sãptãmânã un contract pe doi cu

Presa de la Moscova susþine cã,

Fabio CapelloFabio CapelloFabio CapelloFabio CapelloFabio Capello
va prelua naþionala Rusieiva prelua naþionala Rusieiva prelua naþionala Rusieiva prelua naþionala Rusieiva prelua naþionala Rusiei

Federaþia Rusã de Fotbal, a anun-
þat, sâmbãtã cotidianul moscovit
Sport Expres, citat de AFP.

Conform aceleiaºi surse, Ca-
pello, care îi va succeda în func-

þie olandezului Dick Advocaat, va
avea un salariu anual de ºase mi-
lioane de euro ºi va avea ca ob-
iectiv calificarea Rusiei la Cupa
Mondialã din 2014.

Tot Sport Express a mai scris
cã Igor ªalimov ºi Dmitri Aleini-
cev, foºti jucãtori în Serie A ºi
buni vorbitori de limbã italianã,
au cele mai mari ºanse sã devinã
secunzii lui Fabio Capello, în vâr-
stã de 66 de ani.

Capello a mai antrenat pe AC
Milan, AS Roma, Juventus Tori-
no ºi Real Madrid, iar din 2007 a
devenit selecþionerul naþionalei
Angliei. Pânã în 8 februarie acest
an, când ºi-a prezentat demisia
în urma deciziei Federaþiei Engle-
ze de a-i retrage banderola de cã-
pitan fundaºului John Terry, acu-
zat de rasism.

Cu mai puþin de douã sãptã-
mâni rãmase pânã la startul Jo-
curilor Olimpice, atleta Ancuþa
Bobocel a reuºit o performanþã
excelentã. Sportiva nãscutã la
Drobeta Turnu-Severin a câºti-
gat, sâmbãtã, cursa de 3000 de
metri obstacole din cadrul reu-
niunii de la Londra, etapã din Liga

Ancuþa Bobocel s-a impus în cursa
de 3000 de metri obstacole de la Londra

de Diamant.
În vârstã de 24 de ani, Bobo-

cel a terminat cursa cu timpul de
9 minute, 27 de secunde ºi 24 de
sutimi.

Pe locurile urmãtoare s-au cla-
sat letona Polina Jelizarova
(9:28.27) ºi britanica Barbara
Parker (9:29.22).

Tenismena Sorana Cîrstea,
cap de serie numãrul 9 ºi locul
43 WTA, a ratat, sâmbãtã, cali-

Serena nu i-a dat nici o ºansã

Sorana Cîrstea, eliminatã
în semifinale la Stanford

ficarea în finala turneului de la
Stanford (SUA), dotat cu pre-
mii în valoare totalã de 640.000

de dolari.
Cîrstea a fost învin-

sã, în semifinale, cu
scorul de 6-1, 6-2, dupã
o orã de joc, de Serena
Williams (SUA), princi-
pala favoritã a competi-
þiei ºi poziþia a patra în
ierarhia mondialã.

Pentru performanþa
reuºitã la Stanford, târ-
goviºteanca va primi
200 de puncte WTA ºi
un cec în valoare de
28.500 de dolari.

Fabio Borini a devenit primul
transfer al lui Brendan Rogers
(ambii foto) în noua echipã pe
care acesta vrea s-o constru-
iascã la Liverpool. Ata-
cantul de 21 de ani, ve-
nit de la Roma, a fost ºi
în lotul Italiei pentru
Euro, fãrã însã a juca
vreun minut. Supranu-
mit “noul Inzaghi”, Bo-
rini a mai lucrat cu ac-
tualul antrenor al “cor-
moranilor” la Swansea,
în 2011. El va purta pe
“Anfield Road” tricoul
cu numãrul 29.

“Mã bucur cã am re-
venit în Anglia, Liver-
pool e un club de top
care a câºtigat nume-
roase trofee ºi sper sã
fac ºi eu asta aici. Sunt

Borini a semnat cu Liverpool
mândru sã joc pentru Liverpo-
ol. ªtiam cã mai devreme sau
mai târziu mã voi întoarce în
Premier League, vreau sã le

arãt tuturor care e valoarea
mea. Avem Europa League în
sezonul viitor ºi numeroase tro-
fee pentru care sã ne batem.

Sunt un tip de jucãtor
care nu renunþã nicioda-
tã, alerg mult, dau totul.
Am avut greutãþi în pe-
r ioada Chelsea  (n . r.
2009-2011) pentru cã ve-
neam direct din Italia, dar
acum va fi altfel, am mai
multã experienþã”, a spus
Borini  dupã parafarea
acordului.

Aproximativ 8 milioa-
ne de  l i re  s ter l ine  a
costat-o pe Liverpool
transferul tânãrului inter-
naþional italian, autor a 9
goluri în 24 de meciuri
sezonul trecut, în tricoul
Romei.

Ciclistul german al echipei Lotto-
Belisol, Andre Greipel, ºi-a adjude-
cat, sâmbãtã, etapa a XIII-a a Turu-
lui Franþei, disputatã între localitãþile
Saint-Paul-Trois-Chateaux ºi Le Cap
d’Agde, pe distanþa a 217 kilometri.

Greipel, care a bifat astfel al trei-
lea sãu succes de etapã în acest an
al Marii Bucle, i-a învins la spint pe
slovacul Peter Sagan ºi pe norvegia-
nul Edvald Boasson Hagen.

Cursa de vineri, pe traseul
Saint Jean de Maurienne – An-
nonay Davezieux (226 km), a
fost câºtigatã de britancul David
Millar (Garmin).

Dupã aceste douã etape, ierar-
hia primilor cinci rãmâne ne-
schimbatã, chiar ºi timpul ce îi
separã pãstrându-se intact: 1. Bra-
dley Wiggins (M. Britanie, Sky),
2. Chris Froome (M. Britanie,
Sky) + 022  05”, 3. Vincenzo Ni-

Greipel, o nouã victorie de etapã în TGreipel, o nouã victorie de etapã în TGreipel, o nouã victorie de etapã în TGreipel, o nouã victorie de etapã în TGreipel, o nouã victorie de etapã în Turul Franþeiurul Franþeiurul Franþeiurul Franþeiurul Franþei

Pugilistul britanic David Haye l-a învins pe com-
patriotul sãu Derek Chisora, sâmbãtã, la Londra, prin
KO în repriza a cincea, la cinci luni dupã ce cei doi
sportivi s-au luat la bãtaie la finalul unei gale ce a
avut loc în Germania.

Duelul dintre cei doi grei britanici, ambii fãrã vre-
un titlu mondial, a avut loc pe stadionul echipei de
fotbal West Ham, în faþa a 30.000 de spectatori.

Chisora a început în forþã meciul, dar Haye s-a
apãrat calm ºi începând cu repriza a treia a pus stã-
pânire pe luptã. În repriza a cincea, o combinaþie
stânga-dreapta l-a trimis la podea pe Chisora, care
nu s-a mai ridicat.

Derek Chisora, fluierat de publicul britanic la in-
trarea în ring, a suferit a patra înfrângere la profesi-
oniºti. El a fost învins la puncte, în februarie, de
deþinãtorul titlului WBC, ucraineanul Vitali Klitschko.
La conferinþa de presã de dupã acel meci, Chisora ºi
Haye au avut o încãierare. Dupã acel incident Chi-
sora a fost suspendat de Federaþia Englezã de Box,
iar pentru meciul cu Haye a primit o licenþã din par-

Haye, învingãtor prin KO în runda a 5-a contra lui Chisora

tea Federaþiei Luxemburgheze de Box.
David Haye a obþinut a 26-a victorie la profesio-

niºti, prima dupã ce a fost învins în iulie 2011 de
Wladimir Klitschko.

Haye sperã sã lupte în viitor cu fratele lui Wladi-
mir, Vitali. “I-am trimis un mesaj care ar trebui
sã-l sperie ºi aº fi surprins sã accepte un meci cu
mine”, a spus Haye la finalul întâlnirii cu Chisora.

bali (Italia, Liquigas) + 022  23”, 4.
Cadel Evans (Australia, BMC) 032
19”, 5. Jurgen van der Broeck (Bel-
gia, Lotto-Belisol) 042  48”.

Etapa a XIV-a, între localitãþiile
Limoux ºi Foix (191 km), s-a dis-
putat ieri dupã închiderea ediþiei.
Astãzi, rutierii se vor întrece între
Samatan ºi Pau, pe distanþa de 158,
5 km.

Speranþe pentru JO

Acum vrea sã-l înfrunte pe Vitali Klitschko
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Ultimul amical a fost unul de gală pentru
proaspăt divizionara A CS Turnu Severin,
care, la finalul c antonamentului din Slove-
nia,  s-a deplasat în Italia, pentru juca sâm-
bătă după-amiază contra celebrei echipe ita-
liene AS Roma. Partida s-a disputat la Ris-
cone di Brunico, o staţiune din nordul Ita-
liei, la graniţa cu Slovenia, acolo unde Totti
şi c ompania şi-au stabilit cartierul general
pentru vara aceasta. Deşi a fost învinsă
 fos t învinsă cu scorul 2-0, formaţia oltea-
nă a dat o replică bună ec hipei din capitala
Italiei, preluată din vara aceas ta de c ehul
Zdenek,  după demis ia lui Luis Enrique.
Printre titulari, la „giallo-rossi” au fos t şi
goal-keeper-ul naţionalei nostre, Bogdan
Lobonţ, megastarul Francesco Totti,  ve-
teranii argentineni din centrul defensivei,
Burdisso şi Heinze, brazilianul cu vechi ştate
în Serie A -  Taddei, chilianul Pizarro, reve-
nit după împrumutul la Manc hester City,
bosniacul Pjanici,  dar ş i noua vedetă pro-
pusă de Argentina – Lamela. Burdisso a
marc at în finalul primei părţi, cu o lovitură
de c ap care l-a depăşit pe Şteţca. Pe par-
cursul jocului, echipa lui Bondrea a fost pe-
riculoasă în mai multe rânduri: în minutul
18, şut Moutinho pe lângă bară,  în minutul
20, Lobonţ scoate şutul lui Vancea, în mi-
nutul 51 prin Zaharia, în minutul 56, când

Cu 2 milenii în urmă, romanii îşi construiau pod către Drobeta, acum Severinul a întâlnit Roma în „cizmă”

„Dacii” lui Bondrea vs „romanii” lui Totti 0-2

Aflată la un pas de muta-
rea în localitatea Balş, echi-
pa recent promovată în Di-
vizia C, CS Apă Craiova, a
disputat un meci amical sâm-
bătă, pe teren propriu, res-
pectiv la Combinat, pe are-
na „Oltenia”, contra echipei
FC Olt. Oaspeţii s-au impus
cu 2-0, prin goluri marcate
în repriza secundă de Vâlci-
că şi Quist. FC Olt este noul
hibrid al Slatinei, constituit
din echipa FC Olt care a evo-
luat la Piatra Olt şi fosta Alro
Slatina. În primul „unspre-
zece” al echipei craiovene s-
a aflat şi Florin Şoavă, fos-
tul coechipier de la Univer-
sitatea  Craiova al antreno-
rului Victor Naicu. În vârstă
de 34 de ani, Şoavă a evo-
luat ultima dată la echipa
ucraineană Arsenal Kiev. CS
Apă Craiova a început în
formula: Surdu - Ionele,
Gheorghiţă,  Lupu, Belu -

Câştigătoarea Cupei Ro-
mâniei 2011-2012, Dinamo
Bucureşti a câştigat, sâm-
bătă seara, Supercupa Ro-
mâniei, după ce a învins cu
scorul general de 6-4 (0-1,
1-1, 2-2) după executarea
loviturilor  de departajare
campioana CFR Cluj, în fi-
nala disputată pe Arena Na-
ţională, în faţa a 10.000 de
spectatori. Dinamo a cuce-
rit cel de-al doilea trofeu în
2012,   primul în noul sezon
şi a doua Supercupă, după
cea din 2005, câştigată cu
Ioan Andone pe banc ă.
Echipa pregătită acum de
Dario Bonetti s-a impus la
capătul unui mec i neaş tep-
tat de bun ţinând cont că
era debutul sezonului şi con-
diţiile atmosferice, canicu-
la f iind prezentă ş i seara, la
ora disputei.  CFR a c ondus

Dinamo şi-a adjudecat
Supercupa României

cu 1-0, prin reuş ita lui Va-
lente (şut de la 20 de metri,
pe jos), dar din repriza se-
cundă a jucat cu un om mai
puţin, Cadu fiind eliminat în
minutul 65 pentru cumul de
cartonaşe galbene. Bonetti
a făcut o mutare inspirată,
scoţându-l la pauză din te-
ren pe M. Niculae şi arun-
cându-l în luptă pe Ţucu-
dean, care a reuş it o dublă
(62,  101) cu şuturi la col-
ţul scurt, care i-au adus şi
titlul de „MVP” al Supercu-
pei.  Kapetanos a egalat aşa
cum ştie, cu o lovitură de
cap, în minutul 102,  împin-
gând jocul către penalty-uri.
La loviturile de departajare,
pentru dinamoviş ti au mar-
c at: Alexe,  C.  Matei,  C.
Munteanu şi Dragoş Grigo-
re,  ratând Ţuc udean,  în
timp ce pentru campioni au

transformat Kapetanos şi
Mureşan şi au ratat Sougou
şi Hora. Pentru CFR Cluj au
evoluat: Stăncioiu – Ivo Pin-
to, Cadu, Maftei, Camora –
G. Mureşan, Vass (B. Sare
59) Deac, Sougou, Valente
(Hora 70) – Ronny (Kape-
tanos 79). De partea cealal-
tă, Dario Bonetti i-a folosit
pe: Bălgrădean – Nica, Lu-
chin, D. Grigore, Pulhac –
C. Munteanu – L. Rus (C.
Matei 61), Issa Ba (Curtean
82), Boubacar, Alexe – M.

Nic ulae (Ţuc udean 46).
Centralul Haţegan, alături de
as istenţii Cristian Nica şi
Aurel Oniţa, rezerva Cojo-
caru şi  arbitri adiţionali Se-
bastian Colţescu şi Robert
Dumitru nu s-au ridicat la
nivelul jocului. Deac trebuia
eliminat în minutul 11, Di-
namo trebuia să primească
penalty în prima repriză,
Cadu a fost eliminat uşor, iar
golul al doilea al lui Ţucu-
dean a fost precedat de o
preluare cu braţul drept.

Cu Şoavă titular, Apa
a pierdut amicalul cu FC Olt

Băia, Trăistaru, Şoavă, Io-
nescu - Tâmplaru, Stăncu-
ţă. Au mai intrat: Firulescu,
Barbu, F. Orban, R. Istudor,
Ţivrea, Cojocaru, Stancu D,
Stanc u, Căle,  Nedelea. La
final, Naicu a declarat: „A
fost un test util, chiar dacă
am juc at prea devreme,
având în vedere că abia am
reluat pregătirile. Cred că
ne-am ridicat la nivelul ad-
versarului, iar în prima re-
priză, când am evoluat cu
garnitura bună, am fost, pe
alocuri, şi peste echipa din
divizia B“. La FC Olt Slatina
au jucat: Mecea - Mirescu,
Chircan, Cruşoveanu, Ban-
cu - Polgar, Andrei David,
Pribac , Matei – Crăc iun,
Corcoveanu.  În partea a
doua au intrat: Bugiu - Pe-
trescu, Irimescu, Giurc ă,
Cuedan, Quis t,  Vâlc ic ă,
Goge, Voicu, Velcovici, Va-
siu şi Bâră.

FC Turnu Severin a dat o replică bună echipei antrenată
de Zeman, având câteva ocazii, inclusiv o bară AS Roma – CS Turnu

Severin 2-0
Riscone de Brunico, stadion: „Campo Sportivo di Risco-

ne”, spectatori: 6.000.
Au marcat: Burdisso 42, Lopez 65.
AS Roma: Lobonţ (46 Stekelenburg) - Rosi (55 Lucca),

Burdisso, Heinze, Taddei - Pizarro (63 Verre), Florenzi (46
Perrotta), Pjanic (55 Marquinho) - Lamela (46 Lopez), Os-
valdo (55 Borriello), Totti (37 Bojan). Antrenor: Zdenek Ze-
man.

CS Turnu Severin: Şteţc a (84 Marinescu) – Mitic i (72
Giurgiu), Bălău, Ninu (79 Cosic i), Bălace - Pătraşcu (72
Dandea), Neacşa (72 Ologu), Moutinho (46 Buleică), Olah
(79 Stan), Zaharia - Vancea (46 Joel).  Antrenor: Marian
Bondrea.

Arbitru: Michele Volpato (Merano).

Joel a trimis spec taculos din plonjon,  iar
mingea a lovit bara transversală, şi pe fi-
nal,  când Ologu l-a încercat pe Stekelen-
burg, însă acesta a respins în corner. Al
doilea gol al italienilor a fost opera unui ju-
cător venit în vara aceas ta, Nic olas Lopez,
uruguayanul de 18 ani încheind superb o
fază la care a mai participat ş i Bojan. În
tribune s-au aflat câteva mii de tifosi ai Ro-
mei,  care i-au asaltat pentru autografe pe
Zeman şi Totti. Ştirea zilei la clubul penin-
sular este însă că tocmai s-a despărţit de
atac antul care a fost în lotul Italiei la Euro
2012, Fabio Borini, cumpărat de Liverpo-
ol.  Înainte de startul jocului, s-a intonat
imnul Romei, cântat de public, jucători, dar
şi de Zeman, c are a apăsat pe versurile
„unico grande amore”, deşi în c ariera sa a
antrenat şi rivala Romei, Lazio. La final,
jucătorii Romei au refuzat să facă sc himb
de tricouri cu severinenii, doar căpitanul
Bălac e obţinând un „suvenir”, din partea lui
Burdisso.

Zeman: „Am observat lucruri bune în joc,
deşi suntem la început”

La final, Zeman a declarat pentru site-ul
ofic ial al Romei: „Nu suntem pregătiţi pen-
tru jocurile oficiale, dar  este normal acest

lucru, nu am atins încă nici
jumătatea pregătirii. În unele
momente am practicat un fotbal bun, am
observat lucruri pozitive în prima repriză,
dar nimic ieşit din comun. Nu putem trage
conc luzii după acest amical. L-am înlocuit
pe Totti devreme deoarec e încă nu a intrat
în r itm şi mi-a spus  că nu poate să facă
schimb de poziţie cu Osvaldo în ofens ivă.
Nu ş tiu dac ă am reuşit să-mi impun stilul,
jucătorii sunt înc ă puţin confuzi, mai ales
că anul trecut echipa a avut o altă manieră,
un alt tip de joc”. Celebrul antrenor ajuns

la 65 de ani a mai antrenat Roma la sfârş itul
anilor 90, el fiind cel care l-a promovat în
prima echipă pe căpitanul şi legenda echi-
pei capitoline, Francesco Totti. Ultima per-
formanţă a c ehului o reprezintă promova-
rea în Serie A cu Pescara,  la finalul stagiu-
nii precedente. Pentru FC Turnu Severin
amic alul de gală c u AS Roma a fost şi ulti-
mul înaintea debutul în Liga I,  care se va
produce vineri, contra lui Dinamo, pe sta-
dionul „Municipal” din Severin.

Zdenek Zeman


