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Pepenii de Dăbuleni,
înregistraţi

la OSIM, pătrund
în hipermarket-urile

din ţară

Traian Băsescu:
„Consider corecte

comentariile CCR privind
suspendarea mea”

Sălile de operaţie
de la Spitalul
Judeţean
s-au transformat
în şantiere
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Bacalaureat 2012:
Cine a învăţat a luat!

Procent
de promovare

în Dolj:
41,76%
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Şi bacalaureatul din acest an, sesiunea iunie-iu-
lie, a demonstrat ceea ce se ştia de anul trecut: cine
învaţă susţinut şi se pregăteşte temeinic nu are cum

rata deznodământul dorit. E un sofism mărunt, dar care ascunde
tot adevărul. Multe s-au spus şi s-au materializat în curricula
învăţământului gimnazial, susţinându-se, între altele, că elevu-
lui trebuie să i se administreze porţii mici, în aşa fel încât să fie
scutit de suprasolicitare şi indigestie. Şi aşa mai departe. Baca-
laureatul, prin dificultatea subiectelor, nu s-a mai pliat pe o ast-
fel de teză. Se poate discuta la nesfârşit despre “substanţa sub-
iectelor”. Inspirată sau mai puţin inspirată. Convingătoare sau
neconvingătoare. Ceea ce ştim este că liceele consacrate ale
Craiovei – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional
„Carol I” şi Colegiul Naţional „Elena Cuza” – şi-au menţinut
blazonul. Dovedind că dascălii din generaţii mai noi au preluat
autoritatea şi competenţa înaintaşilor. Această constatare nu
poate scăpa observaţiei. Liceele cu rezultate precare, îndoielnice
sau dramatice sunt aceleaşi. În ele distanţa dintre educaţie şi
mutilare rămâne constantă.
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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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USL îl va considera pe Traian Bãsescu
drept un preºedinte ilegitim ºi îi va solicita sã
demisioneze dacã la referendum nu se vor
prezenta 50% plus unu dintre cetãþenii cu
drept de vot, dar majoritatea votanþilor se va
pronunþa împotriva acestuia, a declarat lide-
rul USL, premierul Victor Ponta. El a preci-
zat cã nu va putea coabita cu un preºedinte
ilegitim. „Ce poþi sã discuþi cu un preºedinte
pe care poporul nu-l vrea în funcþie? Noi ne
dorim decizia popularã. Sunt convins cã vor

veni 9 milioane de votanþi. Dacã nu vor veni,
dar majoritatea va vota împotrivã, va fi un
preºedinte ilegitim ºi îi vom cere demisia”, a
spus Ponta ieri, la Gândul Live. În opinia
acestuia, nu existã nici o raþiune ca un om
care nu mai este dorit nici din punct de ve-
dere politic, inclusiv de cãtre membri ai PDL,
sã mai rãmânã în funcþie, decât teama de a
rãspunde juridic pentru acþiunile sale.

În cazul în care Traian Bãsescu va fi de-
mis, la referendum, din postul de preºedinte,

Crin Antonescu va fi candidatul USL la
alegerile prezidenþiale anticipate, a decla-
rat preºedintele PSD, premierul Victor
Ponta. El a adãugat cã alegerile preziden-
þiale vor fi organizate, în acest caz, în sep-
tembrie sau octombrie, fãrã ca la acest
moment sã existã o decizie. Ministrul de-
legat pentru Administraþie Publicã, Victor
Paul Dobre, spunea recent cã Guvernul
va organiza alegeri prezidenþiale anticipa-
te, conform legii, într-un termen maxim de
90 zile de la data referendumului, dacã
populaþia se va pronunþa prin vot pentru
demiterea preºedintelui Traian Bãsescu.

La rândul sãu, preºedintele suspendat,
Traian Bãsescu, a declarat, duminicã sea-
rã, la Realitatea Tv, cã în situaþia în care,

la referendumul din 29 iulie, vor veni sub 50%
din alegãtorii înscriºi în listele electorale, iar
votul majoritar va fi împotriva sa, va relua
propunerea cãtre partidele politice de a-ºi
abandona mandatul cu condiþia revizuirii Con-
stituþiei. Întrebat cum va reacþiona în situa-
þia în care participarea la referendum va fi
sub 50%, iar votul majoritar împotriva sa,
Bãsescu a rãspuns: „Conform legii”. Mode-
ratorul Realitatea Tv a insistat ºi a cerut spe-
cificaþii, întrebându-l pe Traian Bãsescu dacã
în aceastã situaþie se va întoarce la Cotro-
ceni. „Vedem. Vedem asta. Dar voi þine cont
de lege ºi de interesul naþional, asta vã asi-
gur”, a rãspuns preºedintele suspendat. În-
trebat, în continuare, dacã va þine cont ºi de
opinia publicã, Bãsescu a rãspuns: „Catego-
ric cã voi þine ºi atunci probabil cã o sã rea-
duc în discuþie, într-o astfel de situaþie, propu-
nerea pe care am fãcut-o partidelor politice,
de a-mi întrerupe mandatul în octombrie-no-
iembrie, pentru organizarea simultanã a ale-
gerilor prezidenþiale ºi legislative, cu condiþia
- pentru cã unui preºedinte care îºi abando-
neazã mandatul îi trebuie o justificare temei-
nicã – cu condiþia revizuirii Constituþiei ºi tre-
cerii la Parlament cu 300 de parlamentari, aºa
cum românii au votat în noiembrie 2009”.
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Preºedintele suspendat
spune cã nu are nici un
dosar penal

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a declarat, duminicã searã,
la Realitatea Tv, cã, din câte ºtie, nu
are nici un dosar penal, dosarele
„Casa din Mihãileanu” ºi „Flota”
fiind închise. „Deci, despre ce dosare
este vorba? Este una din miciunile
puºcãriabililor, pentru cã am vãzut ºi
cine a fãcut afirmaþiile - exact
oameni cu dosare penale. (...) Din
câte ºtiu eu, nu am nici un dosar
penal. Reclamaþii penale am avut.
Am avut 500 când eram primar
general”, a declarat Bãsescu. El a
menþionat cã dosarul „casa din
Mihãileanu” a fost închis „pentru cã
am dobândit apartamentul - nu e
vilã, e un apartament - l-am dobândit
legal, dupã ce primisem notificarea
sã pãrãsesc apartamentul din
Mareºal Prezan”. Referitor la
celãlalt dosar, Bãsescu a precizat:
„Povestea cu Flota o ºtiþi. Au fost 111
sau 109 inculpaþi. A existat un
procuror al Departamentului
Naþional Anticorupþie, Amãriei, care
a refuzat sã semneze rechizitoriul.
Dosarul este închis, oamenii sunt
nevinovaþi”.

Ponta, aºteptat cu proteste
la Chiºinãu

O campanie pornitã pe internet le
cere moldovenilor sã iasã în stradã
astãzi, în ziua în care premierul
român va sosi în Republica Moldo-
va. Pe pagina de Facebook „Sã-l
întâmpinãm pe Victor Ponta cu
proteste!”, aproape 130 de oameni
au anunþat cã vor da curs apelului.
Iar numãrul lor continuã sã creascã.
Manifestaþia este programatã pentru
astãzi la ora 12, în faþa Guvernului
de la Chiºinãu, acolo unde Victor
Ponta va fi primit de omologul sãu
moldovean, Vlad Filat. Pagina de
Facebook a devenit ºi loc de discuþie
pentru utilizatori. Unii spun cã îl vor
aºtepta pe Ponta cu Constituþia în
mânã, alþii îi reproºeazã reducerea
numãrului de secþii de votare pentru
referendumul din 29 iulie.

Guvernul a decis, ieri, ca plata
TVA sã se facã la încasarea factu-
rii, nu la facturare. Mãsura se va
aplica doar IMM-urilor care înre-
gistreazã o cifrã de afaceri anualã
de maximum 500.000 de euro, cu
condiþia ca plãþile sã fie efectuate
prin bancã. Data aplicãrii mãsurii
urmeazã sã fie stabilitã. Anunþul a
fost fãcut chiar de premierul Vic-
tor Ponta. Conform acestui sistem,
firma care emite factura va achita
TVA doar la momentul încasãrii
sumei, dar nici firma care primeº-

S-a aprobat plata TVA
la încasarea facturii

Delegaþia FMI, CE ºi Bãncii Mon-
diale îºi amânã vizita în România,
programatã pe 24 iulie, pânã dupã
referendum. „Delegaþia Fondului
Monetar Internaþional, Comisiei Eu-
ropeane ºi Bãncii Mondiale se va afla
în România în sãptãmâna imediatã
dupã referendum (...) Bineînþeles cã
s-a amânat pentru cã delegaþiile FMI
ºi CE au considerat întotdeauna cã
nu trebuie sã vinã în campanie elec-

FMI, CE ºi Banca Mondialã
îºi amânã vizita în

România dupã referendum
toralã. Sãptãmâna 22-29 este ultima
sãptãmânã de campanie electoralã”,
a spus, ieri, premierul Victor Ponta.
Acordul stand-by al României cu
FMI va continua, iar mediul politic
dificil cauzat de suspendarea preºe-
dintelui Traian Bãsescu va fi tratat
separat, instituia internaionalã con-
centrându-se pe programul econo-
mic, a declarat, sãptãmâna trecutã,
un oficial al FMI.

te factura nu va mai putea deduce
TVA decât la momentul plãþii, au
explicat, pentru Mediafax, surse
oficiale. Premierul a mai precizat
cã TVA va fi eligibil pentru decon-
tare în cazul proiectelor finanþate
din fonduri UE ºi cã plafonul de
deductibilitate va creºte de la 20%
la 50% în cazul investiþiilor în do-
meniul cercetãrii-dezvoltãrii. Gu-
vernul a informat FMI despre in-
tenþia de a introduce achitarea TVA
la momentul încasãrii facturii, a dat
asigurãri Victor Ponta.

Europarlamentarul Adrian Se-
verin a fost citat ieri la DNA,
pentru a da declaraþii în dosarul
în care este acuzat de trafic de
influenþã ºi luare de mitã, dupã
ce, anul trecut, câþiva jurnaliºti
britanici de la „Sunday Times”
au scris cã acesta ar fi cerut bani
pentru a face lobby pentru câte-
va amendamente în Parlamentul
European, în favoarea unor
companii private. Potrivit avo-
caþilor lui Severin, ancheta în
acest caz se apropie de final.
Ieri, în jurul prânzului, europar-
lamentarul a pãrãsit sediul DNA,
unde a stat aproximativ douã ore,
extrem de grãbit ºi fãrã sã facã
vreo declaraþie în faþa presei.
Singurul lucru pe care l-a men-
þionat este cã nu a fost vorba
despre o prezentare de material
de urmãrire penalã, ci cã a venit
la o discuþie cu procurorii anti-
corupþie. În primãvara lui 2011,

reporterii de la „Sunday Times”
au înregistrat o discuþie cu eu-
roparlamentarul român, în biroul
acestuia de la Strasbourg, ma-
terial video-audio în care Seve-
rin vorbeºte despre demersurile
fãcute pentru introducerea unui
amendament la o directivã euro-
peanã. La scurt timp, el a trimis
o facturã de 12.000 de euro pen-
tru „servicii de consiliere”.

La câteva ore de la plecarea
lui Severin de la DNA, procuro-
rii anticorupþie au anunþat cã au
extins cercetãrile în acest dosar,
europarlamentarul fiind acuzat ºi
de folosirea sau prezentarea de
documente ori declaraþii false ori
inexacte, pentru a înlesni unor
persoane apropiate obþinerea pe
nedrept a sumei de 436.663 de
euro din bugetul Parlamentului
European. Din Ordonanþa de în-
cepere a urmãririi penale întoc-
mitã de procurori a rezultat cã,

în perioada 2007 - 2010, Seve-
rin a folosit ºi a prezentat în PE
documente contrar reglementã-
rilor legale (art. 43 din Nor-
mele de aplicare a Statutu-
lui deputaþilor în Parlamen-
tul European - Decizia Bi-
roului din 19 mai 2008 ºi 09
iulie 2008). „Documentele
prezentate se referã la o se-
rie de contracte de consul-
tanþã încheiate cu ºase so-
cietãþi comerciale româ-
neºti, înfiinþate anume cu
scopul de a justifica prestãri
de servicii fictive, prin in-
termediul respectivelor con-
tracte de consultanþã. În
felul acesta, învinuitul Se-
verin Adrian a înlesnit unor
persoane apropiate obþine-
rea pe nedrept a sumei de
436.663 euro din bugetul
Parlamentului European. În
aceeaºi cauzã se efectuea-

DNA îl cerceteazã pe Adrian Severin pentru prejudiciarea PE cu 430.000 de euro
zã acte de urmãrile penalã ºi faþã
de alte persoane”, se aratã în co-
municatul DNA.
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Ajunsã la numai un pas de
inaugurare, Sala Polivalentã se
pregãteºte deja pentru vizita
omologatorilor sportivi. Cum
cel mai important factor pen-
tru aceºtia pare sã fie suprafa-
þa de joc, constructorii au lã-
sat pe ultima sutã de metri aºe-
zarea parchetului. “Fiind vor-
ba de un parchet competiþio-
nal, trebuie sã-l montãm în niº-
te condiþii speciale, adicã la o
temperaturã scãzutã. E con-
traindicat sã-l aºezãm când e
foarte cald în interior ºi, de
aceea, mai întâi trebuie sã aº-
teptãm ca sã coboare gradele.
Respectãm toate indicaþiile,
pentru cã este una dintre cele
mai atent verificate pãrþi a sã-
lii”, a explicat Tony Bãlãcescu,
director local al SC Concas
Buzãu, care este antreprenorul
general al sãlii.

Parchetul, care este
montat în proporþie de
60%, este fabricat din
lemn importat din Nor-
vegia ºi tratat în Ger-
mania. Pânã la sfârºi-
tul acestei sãptãmâni se
preconizeazã cã toatã
suprafaþa de joc sã fie
îmbrãcatã cu acest par-
chet, iar în week-end
sã se treacã la trasarea
terenurilor de sport.

Un ring
de box,

printre dotãrile
speciale

În proiect, sala este prevã-
zutã cu suprafeþe de joc pen-
tru patru tipuri de sporturi de
salã: handbal, baschet, volei ºi
tenis. Pentru competiþiile inter-
naþionale sau galele sportive de
înaltã clasã, Polivalenta de la
Craiova va beneficia ºi de do-
tãri speciale. Directorul Bãlã-
cescu spune cã este vorba de
niºte covoare speciale pentru
handbal, volei, tenis ºi badmin-
ton, care vor fi folosite numai
pentru competiþiile reprezenta-
tive internaþionale, restul între-
cerilor judeþene ºi interjudeþe-
ne fiind gãzduite pe terenurile
t rasa te  d i rec t  pe  parche t .
“Chiar în aceste zile a fost adus
ºi un ring de box, care a fost

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Deºi aratã spectaculos, Polivalenta din Bã-
nie trebuie sã treacã, pe lângã verificãrile ºi
probele tehnice, ºi prin testul de calitate al
specialiºtilor sportivi, care este ºi cel mai ri-
guros. În aºteptarea omologãrii sãlii, construc-
torii monteazã cu mare artã suprafaþa de joc,
cea care va fi în centrul atenþiei, cerându-se
sã fie executatã dintr-un lemn de foarte bunã
calitate ºi sã fie montatã impecabil.

depozitat în magazie ºi va pu-
tea fi montat direct pe parchet
când se va organiza o compe-
tiþie de acest gen”, a mai spus
Bãlãcescu.  Pr int re  dotãr i le
obligatorii pentru omologare
sunt ºi cele douã tabele elec-
tronice, dintre care una a fost
deja montatã. “Sala nu putea sã
fie omologatã fãrã cea de-a
doua tabelã. Iniþial, a fost o sin-
gurã tabelã de scor, dar a mai
fost comandatã una”. O bunã
impresie vor face ºi cele douã
tribune, dispuse lateral ºi do-
tate cu 4.000 de scaune pen-
tru spectatori.

Inima sãlii,
reþelele

din subsol
Subsolul este o adevãratã

uzinã care este trebuie sã þinã

în viaþã sala. Aici se aflã ves-
tiarele jucãtorilor, camerele ar-
bitrilor, sãli pentru pregãtirea
fizicã. “Sala de forþã este ter-
minatã ºi echipatã cu materia-
lul sportiv. Sauna ºi jacuzzi, de
asemenea, sunt gata, li s-au fã-
cut ºi probele de apã ºi lumini”,
a mai spus Bãlãcescu. Un spa-
þiu generos este dedicat presei,
fiind amenajate camere specia-
le pentru luarea interviurilor ºi
redactarea ºtirilor. Tot la sub-
sol se aflã ºi centrul de coman-
dã al întregii aparaturi care
funcþioneazã în salã. Dispozi-
tivele anti-incendiu, precum ºi
sistemul anti-efracþie sunt co-
nectate la o unitate centralã
care va fi supravegheatã per-
manent.

“Tot ce se va întâmpla în
interiorul ºi în exteriorul sãlii

va fi þinut sub control, inclu-
siv regimul termic din sala de
competiþie. Incinta ºi exterio-
rul sunt monitorizate video cu
24 de camere, care au vizibi-
litate totalã ºi care stocheazã
toate datele în memorie”, a
explicat Bãlãcescu. Polivalen-
ta are ºi o instalaþie proprie de
sonorizare ºi una de transmi-
sie live a competiþiilor din salã.

Parcãrile,
toropite
de caniculã

Deºi s-a dat un ter-
men de 1 august, ina-
ugurarea ar  putea f i
întârziatã de amenajã-
rile care se fac la ex-
terior. De jur-împreju-
rul Polivalentei se con-
struiesc locuri de ver-
deaþã, dar ºi spaþii de
parcare care sã fie fo-
losi te  de spectator i i
veniþi sã asiste la com-
petiþiile din salã. SC
Cons t ruc þ i i  E rbaºu
SA, care a câºtigat li-

citaþia pentru aceastã parte de
lucrãri, nu reuºeºte sã ducã la
final amenajarea carosabilului.
În aceste zile, se lucreazã la
turnarea stratului de uzurã,
care este ºi ultimul, pe supra-
faþa parcãrii, urmãtoarea eta-
pã fiind trasarea propriu-zisã,
cu vopsea, a alveolelor în care
trebuie sã staþioneze maºinile.

“Oamenii vin pe ºantier, dar,
din cauza cãlduri lor  foar te
mari, nu pot sã toarne asfal-
tul. Au spus cã se vor mobili-
za ºi vor încerca sã termine
totuºi pânã pe 1 august, când
am spus cã vom fi pregãtiþi sã
predãm întreaga construcþie
Primãriei Craiova”, a mai spus
Bãlãcescu. Iluminatul exterior
al sãlii, realizat cu reflectoare
puternice ,  es te  f ina l iza t  º i
chiar a fost probat.

Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare
Polivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mariPolivalenta, emoþii mari
la omologarela omologarela omologarela omologarela omologare



ªase luni cu suspendareªase luni cu suspendareªase luni cu suspendareªase luni cu suspendareªase luni cu suspendare
pentru culturã de canabispentru culturã de canabispentru culturã de canabispentru culturã de canabispentru culturã de canabis

în apartamentîn apartamentîn apartamentîn apartamentîn apartament

4 / cuvântul libertãþii marþi, 17 iulie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Reamintim cã, în luna noiem-
brie 2011, craioveanul Marin Cul-
cea a anunþat Poliþia cã,  în aparta-
mentul pe care îl avea pe „Calea
Bucureºti”, din municipiu, ºi pe
care îl închiriase unui student, a
gãsit o culturã de canabis. Bãrba-
tul venise la apartament fãrã sã-ºi
anunþe vizita, uimit de consumul
foarte mare de energie electricã al
chiriaºilor sãi.

Pe 11 noiembrie 2011 ofiþerii
Brigãzii de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (BCCO) Craiova,
împreunã cu poliþiºti din cadrul IPJ
Dolj, sub coordonarea unui pro-
curor din cadrul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova, au descins
la blocul R1 de pe “Calea Bucu-
reºti” din municipiu, gãsind mai
multe ghivece cu peste 20 de plante
de cannabis. Cei care înfiinþaserã
plantaþia avuseserã grijã sã se do-
teze cu toate cele necesare pentru
creºterea ºi supravegherea plante-
lor de canabis, mai precis un neon
puternic cu luminã ultravioletã, un
ventilator pentru a asigura o tem-
peraturã constantã, un termome-
tru de camerã ºi mai multe reci-
piente conþinând îngrãºãminte pen-
tru creºterea plantelor.

Proprietarul apartamentului ha-
bar nu avea despre ce se întâmpla
sub acoperiºul sãu ºi le-a explicat
oamenilor legii cã închiriase apar-
tamentul unui tânãr. S-a dovedit cã
cel care închiriase apartamentul era
Ionuþ Alexandru Zãrnescu, de 23
de ani, student, din Craiova. Prin
extinderea cercetãrilor ºi în baza
autorizaþiilor emise de magistraþi,
poliþiºtii specializaþi în combaterea
criminalitãþii organizate au efectuat

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova au
pronunþat soluþia în cazul apelului formulat de
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craio-
va, dar ºi de cei doi tineri craioveni reþinuþi în
noiembrie anul trecut, dupã ce în apartamentul
pe care îl închiriaserã pe „Calea Bucureºti” din
municipiu s-a descoperit o culturã de canabis.
Instanþa de apel le-a menþinut celor doi tineri

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

pedepsele la care au fost condamnaþi în martie
a.c. de Tribunalul Dolj, ºase luni de închisoare
cu suspendare, însã a dat dreptate ºi procurori-
lor care nu fuseserã de acord cu faptul cã Tribu-
nalul schimbase încadrarea juridicã a faptelor
reþinute în sarcina celor doi. Sentinþa Curþii de
Apel Craiova poate fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

simultan trei percheziþii domicilia-
re, douã la imobile folosite de Zãr-
nescu ºi a treia acasã la Miruna An-
dreea Pera, de 20 de ani, fiica pa-
tronului de la Hanul Doctorului,
care împreunã cu Zãrnescu se ocu-
pau efectiv de cultura de canabis.

În urma percheziþiilor, acasã la
Ionuþ Zãrnescu oamenii legii au mai
gãsit aproximativ 20 de grame de
fragmente vegetale uscate ce pã-
reau a fi canabis ºi care au fost tri-
mise la Bucureºti, pentru analize de
laborator. Cei doi tineri au fost reþi-
nuþi de procurorul de caz din ca-
drul DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova. Pe 12 noiembrie au fost
arestaþi preventiv de Tribunalul Dolj,
pentru 29 de zile, sub acuzaþia de
trafic de droguri de risc, însã tânã-
rul a fost eliberat din arest pe 24
noiembrie, iar fata pe 28 noiembrie.

În ianuarie 2012, cei doi au fost
trimiºi în judecatã pentru comite-
rea infracþiunilor de cultivare ºi tra-
fic de droguri de risc, iar pe 13

Un tânãr de 17 ani, din lo-
calitatea Poiana Mare, este
cercetat pentru douã furturi
comise în acelaºi loc. Mai
exact, sãptãmâna trecutã tâ-
nãrul a furat un telefon mo-
bil dintr-un magazin din co-
munã ºi, dacã tot n-a fost
prins, duminicã a „cãlcat”
din nou magazinul ºi a furat
încasãrile. De data aceasta
n-a mai avut noroc...

Poliþiºtii Secþiei Rurale nr.
10 Poiana Mare au fost anunþaþi, duminicã dupã-amiazã, în
jurul orei 17.30, de Mariana Andrei, de 43 de ani, din localita-
te, cã a observat un tânãr necunoscut care a pãtruns în incinta
magazinului unde lucreazã ºi a sustras o sumã de bani. La
locul faptei a ajuns o echipã operativã de poliþiºti care au reu-
ºit sã-l prindã pe fãptuitor ºi sã-l conducã la sediul Poliþiei,
unde a fost identificat, stabilindu-se cã este vorba despre Va-
sile C., de 17 ani, tot din Poiana Mare.

„Din verificãrile efectuate de poliþiºti a rezultat cã suspectul
a profitat de neatenþia gestionarei ºi s-a strecurat dupã tej-
ghea, de unde a sustras suma de 1.050 lei. Prin extinderea
cercetãrilor, poliþiºtii au mai stabilit ºi faptul cã, sãptãmâna
trecutã, mai exact pe 10 iulie, acesta a sustras din acelaºi
magazin un telefon mobil care îi aparþinea vânzãtoarei, în va-
loare de 150 lei”, a declarat comisar-ºef Adrian Cãpraru, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Prejudiciul cauzat de tânãr a fost
recuperat în totalitate ºi restituit pãrþii vãtãmate, iar pe numele
sãu a fost întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul
comiterii infracþiunii de furt calificat.

A furat de douã ori
din acelaºi magazin

Þinând cont de faptul cã
duminica revin acasã toþi cei
plecaþi în deplasare pe par-
cursul  week-end-ului  ºi
uneori sunt tentaþi sã apese
mai tare pedala de accelera-
þie, efectivele Serviciului
Rutier Dolj – Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene îm-
preunã cu lucrãtori ai for-
maþiunii rutiere din cadrul
Poliþiei oraºului Filiaºi ºi
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova au organizat o acþiune pen-
tru prevenirea ºi combaterea accidentelor de circulaþie cau-
zate de viteza excesivã.

Echipajele oamenilor legii au acþionat pe DN 6 ºi DN 65,
în sistem releu, cu aparatele radar, pe parcursul activitãþilor
fiind constatate 97 de abateri de naturã contravenþionalã pen-
tru care au fost aplicate amenzi în sumã totalã de 12.930 lei,
în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind cir-
culaþia pe drumurile publice, dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj. Cele mai multe sancþiuni, în numãr de 53, au
fost aplicate pentru vitezã neregulamentarã, 15 pentru ne-
portul centurii de siguranþã, restul vizând alte abateri de la
legislaþia în vigoare. În plus, oamenii legii au reþinut în vede-
rea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 5 permise de conducere.

ªoferii vitezomani,
sancþionaþi de poliþiºti

 Reprezentanþii Tribuna-
lului Dolj anunþã cã vineri,
20 iulie a.c., la ora 12.00, la
sediul instituþiei, din Craio-
va, strada „Brestei” nr. 12,
va avea loc tragerea la sorþi
în vederea desemnãrii pre-
ºedinþilor secþiilor de votare
din judeþul Dolj. Aceasta este
o altã etapã în cadrul activi-
tãþilor legate de organizarea
referendumului ce se desfã-
ºioarã pe 29 iulie a.c., dupã ce, în urmã cu mai bine de o
sãptãmânã, a fost desemnat preºedintele Biroului Electoral
Judeþean Dolj.

Vineri se vor alege
preºedinþii Secþiilor de votare

martie a.c., Tribunalul Dolj a pro-
nunþat sentinþa. Judecãtorii au
schimbat încadrarea juridicã din
trafic de droguri de risc în cultiva-
re ori deþinere de droguri pentru
consum propriu ºi i-au condam-
nat pe Zãrnescu ºi Pera la câte ºase
luni de închisoare cu suspendare.
În plus, inculpaþii au fost obligaþi
sã plãteascã ºi câte 2.200 de lei
drept cheltuieli judiciare, fiindu-le
confiscate toate obiectele folosite
în activitatea infracþionalã.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
DIICOT au fãcut apel, care s-a ju-
decat pânã sãptãmâna trecutã la
Curtea de Apel Craiova. Instanþa a
schimbat încadrarea juridicã a fap-
telor aºa cum fuseserã reþinute de
procurori, însã a menþinut aceleaºi
pedepse pentru tineri, respectiv 6
luni de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încerca-
re de 2 ani ºi 6 luni. Atât inculpaþii,
cât ºi procurorii pot face recurs
împotriva deciziei Curþii de Apel.

Un tânãr din Bãileºti s-a ales cu
dosar penal dupã ce, ieri-diminea-
þã, a fost prins de jandarmi cu un
cuþit. Un echipaj din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj
a observat, pe strada „Locotenent
Becherescu” din localitate, un tâ-
nãr care se plimba având la centu-
ra pantalonilor un cuþit, iar la ve-
derea oamenilor legii a intrat repe-
de într-un magazin. Jandarmii l-au
urmat, l-au legitimat, stabilind cã
este I. A., de 24 ani, din Bãileºti,
iar în urma verificãrilor efectuate
în magazin au gãsit un cuþit arun-
cat lângã un automat de cafea.
„Fiind întrebat cu privire la prove-
nienþa cuþitului, tânãrul a recunos-

cut cã îi aparþine ºi cã l-a
aruncat lângã automatul de
cafea, astfel cã i-au fost în-
tocmite actele premergãtoa-
re de constatare sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de
port al cuþitului, fãrã drept,
în locurile ºi împrejurãrile în
care s-ar putea primejdui via-
þa sau integritatea corporalã
a persoanelor, faptã prevãzu-
tã ºi pedepsitã de Legea nr.
61/1991 pentru sancþionarea
faptelor de încãlcare a unor nor-
me de convieþuire socialã, a ordi-
nii ºi liniºtii publice”, a precizat lt.
Ion Þapu, ofiþer de presã al IJJ
Dolj, adãugând cã actele premer-

gãtoare de constatare urmeazã sã
fie înaintate organelor competente
pentru soluþionare, iar cuþitul a fost
ridicat în vederea continuãrii cer-
cetãrilor.
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MIRCEA CANŢĂR
Preşedintele suspendat, Traian

Băsescu, a avut, duminică seara,
ca invitat al emisiunii „Ediţie spe-
cială”, la Realitatea TV, realizată de
Dan Suciu, fostul purtător de cu-
vânt al Guvernului MRU, o pre-
staţie interesantă. Sau cu porţiuni
interesante. Ieşite din registrul obo-
sitor cu care ne-a obişnuit de ani
şi ani. A fost, dacă se poate spune
aşa, mai uman, pe alocuri chiar
înduioşător, mai înţelept ca în alte
împrejurări,  acc eptând fără în-
cruntare şi întrebările incomode,
dar şi statutul de „egal al intervie-
vatorului”. El, care lăsase impre-
sia, de fiecare dată, că nu reali-
zează că orice discurs „despre lu-
cruri importante” e pândit de pri-
mejdii demobilizatoare,  el, care
părea lipsit de dubii, fiind convins
doar de certitudini, colectând an-
tipatii şi prilejuri de insatisfacţie, a
interpretat, de ac eastă dată, cu
abilitate, un alt rol. Evident, prin

MIRCEA CANŢĂR
vizibilă dedublare. Se află în faţa
unui referendum care are specifi-
cul său, de luptă pe viaţă ş i pe
moarte între două părţi,  în care
câştigătorul ia totul. Arţagul fun-
ciar îşi pierduse amplitudinea şi
suculenţa, părea chiar că regretă
consimţirea, în prea mare măsu-
ră, a imediatului, fără a deosebi între
esenţial ş i accesoriu. Iritând cu
intransigenţa sa, până la acoperi-
rea de injurii nobile, pe toată lu-
mea. „Este nedreaptă etichetarea,
dar este o realitate a momentului”.
Obosit să fie fără întrerupere prost
aşezat, suspectat, obosit de sine
însuşi, de certitudinile sale, de prin-
cipiile sale inflexibile, de intransi-
genţa sa neconvingătoare şi de a
avea mereu dreptate, de a întru-
chipa doar persoana judecătorului,
Traian Băsescu cerea... puţină în-
găduinţă. Şi deplină corectitudine.
Cui? Celor derutaţi, celor cărora
le rezervase doar statutul de a sus-
ţine, clipă de clipă, teste de răbda-
re, de suportabilitate, de jus teţe

ideologică, de moralitate. Spre a
putea tranşa fără ezitare între re-
evaluaţi şi irecuperabili. Traian Bă-
sesc u nu mai părea aşa de s igur
de soluţiile sale, de criteriile pro-
prii, de convingerile inerţiale. Cum
ar spune simpatizantul său Ga-
briel Liic eanu, părea chiar încer-
cat,  temporar, de o „încremenire
în proiect”. Nu mai căuta să-şi
confirme toate ipotezele. A spus
multe lucruri îndelung comenta-
te.  „Voi acţiona conform legii şi
interesului naţional, voi ţine cont
şi de opinia publică”. A revenit
asupra unei afirmaţii anterioare,
opinând în privinţa c oabitării cu
USL că „o vede posibilă”. „Chiar
dacă nu ne iubim, să funcţionăm
instituţional”. Clamând moderni-
zarea statului, Justiţiei şi Educa-
ţiei, Traian Băsescu a omis să pre-
tindă şi propria înnoire, dincolo
de schematisme ş i idiosincrasii.
Cel care, în 2004, fusese expre-
sia unei speranţe, sursa de curaj,
entuziasm şi solidaritate, a deve-

nit,  după opt ani, o sursă de amă-
răciune, de disperare, de dezbi-
nare. Multe din schimbările petre-
cute în aceşti ani nu puteau fi mai
convingătoare şi nici mai rapide.
Dar c eea c e se vede pe scena
politică la vârf, şi nu numai, e mai
mult decât dezamăgitor. E deja
peric ulos  ş i neliniştitor  pentru
ţară. Trecem peste iraţionalele iri-
tări antimonarhic e, dar nu şi pes-
te afirmaţia cu rejectarea lui Vic-
tor  Ponta şi Crin Antonescu ca
parteneri ai UE, deoarece este exa-
gerată. Mai ales că li s -a confec-
ţionat, c hiar din laboratoarele
PDL, o imagine boţită. De fapt, la
Traian Băsesc u n-a fos t vorba,
niciodată, doar de opţiuni şi sim-
ple conflicte politice, dacă ne amin-
tim şi cum s-a despărţit de Călin
Popescu Tăriceanu, ci de o stilis-
tică inadecvată a conducerii ţării.
„Consider corecte comentariile
CCR cu privire la suspendarea
mea”. Miza imensă a acestui re-
ferendum depinde de prezenţa la

vot. Absenteismul ar fi expresia
faptului că suntem un popor in-
conştient, care îşi merită soarta.
Traian Băsescu nu s-a căit, deşi
ar fi fost tentat şi de un asemenea
demers bine dozat, dacă ar fi ştiut
că prizează la popor. A deţinut un
capital de popularitate imens, care
putea fi conservat. Cu o singură
condiţie: să se fi dovedit un des-
toinic mediator şi nu un precum-
pănitor preşedinte-jucător. Să fi
intervenit în momentele de criză,
spre a calma conflicte şi a perpe-
tua stabilitatea. Şi, uneori, să livre-
ze poporului câte un discurs „dul-
ce”, nu populist, cât tonic. N-a
făcut-o, şi a vrut să înc alece şi
funcţia de premier, nu numai, şi
s-a încurcat. Până acolo încât el
însuşi nu s-a mai înţeles, devenind
confuz, încât nu mai crede într-o
reeditare a unor strălucitoare suc-
cese de altădată, cum a şi mărtu-
risit. „Pe mine mă cunosc româ-
nii ca pe un cal breaz, şi cu bune,
şi cu rele”, iată o afirmaţie lucidă.

Traian Băsescu: „Consider corecte
comentariile CCR privind suspendarea mea”

La referendumul din 29 iulie a.c. deţinuţii
pot vota prin intermediul urnei speciale

După ce Guvernul Ponta a mo-
dificat anexa la Hotărârea Guver-
nului nr. 684/2012 privind aproba-
rea bugetului necesar pentru pre-
gătirea, organizarea şi desfăşurarea
referendumului naţional din data de
29 iulie a.c. pentru demiterea pre-
şedintelui României şi a aprobat
bugetul necesar pentru pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea acestui
eveniment naţional din 29 iulie 2012,
acesta fiind de 95.606 mii lei, şi-a
intrat în rol Biroul Electoral Cen-
tral. Una dintre măsuri se referă la
modalitatea de vot a persoanelor
care sunt în executarea unei pedepse
privative de libertate, dar care nu
şi-au pierdut drepturile electorale.

„Directorii penitenciarelor şi ai
locurilor de deţinere sunt obligaţi să
aducă la cunoştinţă persoanelor care
sunt în executarea unei pedepse
privative, dar care nu şi-a pierdut
drepturile electorale, respectiv per-
soanelor aflate în arest preventiv,
faptul că pot vota prin intermediul
urnei speciale la referendumul naţi-
onal din 29 iulie 2010, cu suficient
timp înaintea zilei votării”, se arată
în Hotărârea nr. 5 a BEC. Cererile
de votare prin intermediul urnei spe-
ciale se depun de deţinuţi la direc-
torii penitenciarelor „cel mai târziu
cu două zile înaintea zilei votării”.

Şefii închisorilor – cel mai târziu
în preziua votării – vor depune ce-

rerile la biroul electoral al secţiei de
votare în a cărei rază teritorială se
află penitenciarul sau locul de deţi-
nere respectiv. În ziua votării se va
permite accesul membrilor secţiei
de votare în închisoare, care vor
avea după ei buletinele de vot, ştam-
pila cu menţiunea „VOTAT” şi tim-
brele autocolante. Penitenciarul tre-
buie să aibă un spaţiu amenajat pen-
tru votare, cu dotări minime pentru
asigurarea secretului votului. Deţi-
nuţii vor putea vota doar cu buleti-
nul, motiv pentru care conducerea
instituţiei trebuie să le elibereze tem-
porar actul de identitate aflat la do-
sarul individual.

MARIN TURCITU

În timp ce  pe de liş tii înce arcă să ducă în
derizoriu votul Parlame ntului României de
s us pe ndare  a preş e dinte lui Traian B ăs es -
cu şi vor s ă ajungă la invalidare a re feren-
dumului de de mite re  a ace stuia prin nepre -
zenţă la vot, Biroul Ele ctoral Central îş i

face tre aba ş i ia hotărârile  ne ces are  une i
bune des făş urări a s crutinului din 29 iulie
a.c. În aces t s cop, me mbrii BEC au hotă-
rât condiţiile în care  pot vota la re feren-
dum pe rs oane le private  de  libe rtate , dar
care au dre pturi e le ctorale .

Guvernul Ponta a aprobat, în
şedinţa din data de 11 iulie a.c., in-
dicatorii tehnico-economici şi de-
clanşarea procedurilor de expro-
priere a imobilelor proprietate pri-
vată care constituie coridorul de ex-
propriere al lucrării de interes naţi-
onal ”Reabilitare DN 6 secţiunea
Filiaşi-Ciochiuţa km 268+390 –
297+070 ş i km 297+384 –
298+000”, judeţele Mehedinţi şi
Dolj. Contractul de reabilitare a aces-
tui tronson de drum a fost semnat
în 2011, iar licitaţia a fost câştigată
de o asociere de firme din Spania.

Hotărârea de Guvern aprobă in-
dicatorii tehnico-economici pentru
reabilitarea DN 6 pe secţiunea Fi-
liaşi-Ciochiuţa. Valoarea totală a in-
vestiţiei este de 144.410 mii lei şi se
va realiza de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturi-
lor şi Infrastructurii, conform pro-
gramelor de investiţii publice apro-
bate potrivit legii. Sumele individuale
estimate de expropriator, aferente

Vor începe exproprierile pe
DN 6, secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa

despăgubirilor pentru imobilele pro-
prietate privată care constituie co-
ridorul de expropriere al lucrărilor
de interes naţional, situate pe raza
localităţilor Strehaia şi Stângăcea-
ua, din judeţele Mehedinţi şi Dolj,
sunt în cuantum total de 28.000 de
lei şi sunt alocate de la bugetul de
s tat,  prin bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii,
conform Legii Bugetului de stat pe
anul 2012 nr. 293/2011. În septem-
brie 2011, Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România (CNADNR) a semnat con-
tractul de execuţie a lucrării pentru
terminarea reabilitării secţiunii de
drum DN6 Filiaşi-Ciochiuţa, aces-
ta fiind atribuit, prin licitaţie deschi-
să, asocierii Puentes Y Calzadas In-
traestructuras SLU & Contrat In-
gengenieria Y Ogras SA. Potrivit
unui comunicat al CNADNR lucră-
rile ar trebui să nu depăşească 12
luni, iar perioada de garanţie este de
24 de luni. MARIN TURCITU
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O delegaþie a Companiei Ford din Craiova s-a
întâlnit, ieri, la Palatul Victoria, cu primul-ministru
Victor Ponta. La întâlnire au fost prezente ºi auto-
ritãþile locale ºi judeþene din Dolj, respectiv preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, pre-
fectul de Dolj, Elena Costea, ºi primarul Craiovei,
Olguþa Vasilescu.

Reprezentanþii Ford au ridicat, încã o datã, pro-
blema infrastructurii, aspect pus în discuþie ºi în urmã
cu câteva sãptãmâni, la lansarea Ford B-Max, când
la Craiova s-a aflat, printre alþii, ºi ministrul Trans-
porturilor, Ovidiu Silaghi, care a dat asigurãri cã Mi-

nisterul va veni în sprijinul Ford.  “Avem în vedere,
în primul rând, realizarea celor 7 km de la ºoseaua
de centurã, care este una dintre problemele care pot
fi rezolvate mai repede. Sã aveþi convingerea cã vom
grãbi toate procedurile acolo, pentru ca în aceastã
varã sã fie rezolvatã una dintre probleme. Restul,
care sunt proiecte pe termen lung, urmeazã sã le
discutãm împreunã. Sunt proiecte pregãtite, dar, într-
adevãr, nu avem finanþare. Însã pentru centurã avem,
este urgentã, o facem în aceastã varã”, declara, la
Craiova, pe 25 iunie a.c., Ovidiu Silaghi.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Autoritãþi le doljene ºi reprezentanþii  Ford
s-au întâlnit, ieri, cu premierul Victor Ponta

„Comisia Europeanã poate con-
firma cã pe 22 mai 2012 oficiali ai
sãi au efectuat inspecþii inopinate
la sediile unor companii producã-
toare de sisteme termice”, se aratã
într-un comunicat al Comisiei Eu-
ropene, care explicã motivele ve-
rificãrilor demarate la furnizori de
sisteme de aer condiþionat ºi rãci-
re a motoarelor. Deºi nu au fost
date mai multe detalii ºi nici nume-
le companiilor vizate, pentru cã
investigaþiile sunt abia într-o fazã
incipientã, una dintre firmele veri-
ficate a admis cã a fost verificatã
deja de oficialii diviziei anti-trust.

Un comunicat dat publicitãþii de
compania germanã “Behr GmBH”
aratã cã demararea investigaþiei
asupra activitãþilor sale a început

în mai, însã, „întrucât ancheta este
într-un stadiu incipient nu este po-
sibil, în prezent, sã estimãm cât de
mult va dura”. De asemenea, Pe-
ter Grunow, CEO al Behr, a men-
þionat cã firma sa „ia aceastã in-
vestigaþie în serios. Respectarea
legislaþiei, inclusiv a celei antitrust
ºi a celei în domeniul concurenþei
este parte integrantã a culturii noas-
tre”. Pe lângã birourile din Stuttgart,
oficialitãþile au verificat, în colabo-
rare cu Departamentul de Justiþie,
ºi activitãþile derulate de Behr în
Statele Unite.

ªase companii,
sub lupa investigatorilor

Deºi poate pãrea ciudat ca un
singur producãtor sã admitã o in-

vestigaþie care vizeazã întreaga in-
dustrie, motivele transparenþei
Behr sunt lesne de înþeles. Com-
pania se aflã în plin proces de pre-
luare de cãtre Mahle. Deocamda-
tã, dupã primul pas fãcut de Ma-
hle în acþionariatul Behr, în 2010,
participaþia a crescut la 36,85%.

Investigaþii similare, derulate în
ultima perioadã în Statele Unite,
au pus sub lupã ºase companii ºi
zece persoane fizice, care deru-
lau activitãþi incompatibile cu le-
gislaþia anti-trust. Au fost perce-
pute, pânã acum, amenzi în va-
loare de peste 750 de milioane de
dolari. Rãmâne de vãzut dacã au-
toritãþile europene vor reuºi sã
gãseascã suficiente probe pentru
a putea pune sub acuzare ºi amen-

da companii implicate în proce-
duri similare. Cert este cã investi-

gaþia se aflã abia la început ºi cã
durata ei nu poate fi estimatã.

Oficiali ai Comisiei Europene (CE) au confirmat
demararea unor verificãri ale mai multor companii
furnizoare de componente auto, sub suspiciunea de
creare a unor monopoluri, cu scopul de a fixa preþu-

rile, condiþiile de vânzare ºi aprovizionare ºi împãr-
þirea pieþelor de desfacere. Dupã producãtorii de
centuri de siguranþã, airbag-uri ºi cablaje, a venit
rândul celor de sisteme termice sã fie controlaþi.

Potrivit Agerpress, alãturi de pepenii
verzi de Dãbuleni, hipermarketurile „Real”
au mai contractat ºi peste 200 de tone de
pepene galben, din varietatea cantalup, sub
marca „Melovita”, proveniþi din acelaºi
bazin horticol, mai exact din zona vãii Sa-
dovei, la vest de Dãbuleni. Conform sur-
sei citate, în aceastã varã, estimãrile com-
paniei aratã cã “Real” va pune în vânza-
re peste 1.000 de tone de pepeni verzi
proveniþi din bazinul horticol Dãbuleni, din
sud-estul judeþului Dolj, cea mai impor-
tantã zonã de cultivare a acestora din þarã.

«Graþie programului nostru “Produceþi
româneºte, vindem româneºte”, am reu-
ºit sã punem bazele unor parteneriate so-
lide, bazate pe încredere ºi pe calitate.
Vom fi consecvenþi acestei politici strate-
gice, de a aduce pe rafturile magazinelor
„Real” cât mai multe produse de pe piaþa
internã, iar în perioada urmãtoare vom mai
anunþa ºi alte parteneriate de acest tip»,
a afirmat Nicolae Danciu, director De-
partamentul Producãtori Locali în cadrul
“Real” România, citat de Agerpres.

În bazinul horticol Dãbuleni se cultivã

cu preponderenþã douã varietãþi: „Pata
Negrã” (cu coaja lucioasã, verde închis,
seminþe negre ºi pulpã de un roºu intens,
crocantã ºi foarte dulce) ºi „Crimson”
(cu coaja verde deschis cu striaþii mai
închise, seminþe maro închis ºi pulpã roºu
deschis, zemoasã, aromatã ºi foarte dul-

ce). Varietatea de pepeni galbeni „Can-
talup” se remarcã prin pulpa portocaliu-
intens, foarte parfumatã, suculentã ºi
foarte dulce, bogatã în special în vitami-
nele A ºi C ºi cu conþinut caloric redus.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Pepenii de Dãbuleni sunt comercializaþi sub marca exclusivã
„Dãbuleni – Casa Pepenilor”, înregistratã la Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci (OSIM), fapt care garanteazã originea
controlatã ºi trasabilitatea produsului, se aratã într-un comuni-
cat remis, ieri, Agerpres de hypermarket-ul “Real” România.
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sãnãtate

Aprovizionarea cu medica-
mente, mai ales cele pentru
bolnavii de cancer, reprezintã,
încã, o problemã pentru multe
din spitalele româneºti.  În
aceste condiþii, România, Po-
lonia ºi Bulgaria cautã soluþii

comune pentru asigurarea con-
tinuitãþii în aprovizionarea cu
medicamente, în special onco-
logice, care nu se mai produc
sau care existã în piaþã, dar
aprovizionarea se face cu dis-
funcþionalitãþi, deoarece nu

mai existã un interes comer-
cial din partea producãtorilor
sau distribuitorilor.

Recent, ministrul Sãnãtãþii,
Vasile Cepoi, a participat la
reuniunea Consiliului Informal
de Sãnãtate al Uniunii Europe-
ne, organizat sub egida Preºe-
dinþiei Republicii Cipru, acolo
unde a reluat discuþiile cu mi-
niºtri Sãnãtãþii din þãrile euro-
pene privind asigurarea cu me-
dicamente oncologice ale uni-
tãþilor sanitare.

Întâlniri bilaterale cu miniºtrii
Sãnãtãþii din mai

multe þãri europene
Printre altele, ministrul Sã-

nãtãþii a avut o serie de întâl-
niri bilaterale cu miniºtrii din
Polonia, Belgia, Finlanda, Bul-
garia ºi Cipru, dar ºi cu direc-
torul regional al Organizaþiei

Mondiale a Sãnãtãþii ºi cu Co-
misarul European. În cadrul
acestora, ministrul român a
subliniat nevoia unui schimb de
experienþã privind reforma sis-
temului medical european, a
sistemului de asigurãri, dar ºi
problema lipsei de medicamen-
te vitale pentru anumite trata-
mente.

„În toate þãrile existã dis-
funcþionalitãþi privind aprovi-
zionarea cu medicamente, ge-
nerate de cauze diferite, în spe-
cial de lipsa materiei prime
care este asiguratã de þãri ca
India sau China. Am convenit
sã ne unim eforturile ºi, împre-
unã, sã facem demersuri pe
lângã producãtorii de medica-
mente pentru rezolvarea situa-
þiei”, a declarat cu aceastã
ocazie ministrul Sãnãtãþii, dr.
Vasile Cepoi.

OFF-uri
d e

GABRIEL

- Aleºii noºtri au în Parlament
douã camere, dar acasã Po-
pescule, câte camere au?

Ministerul Sãnãtãþii, în cãutarea de soluþii
pentru aprovizionarea cu medicamente

Deocamdatã, doar o parte
din sãlile de operaþie au intrat
în proces de reabilitare. Con-
ducerea spitalului a luat hotã-
rârea ca lucrãrile sã se desfã-
ºoare etapizat, tocmai pentru a
nu perturba activitatea medica-
lã, mai ales cã la Spitalul Jude-
þean din Craiova ajung cazuri
grave din toatã Oltenia. Aºa se
face cã, pentru moment, prio-
ritate au blocurile operatorii de
la etajele 4, 7 ºi 9. Aici, munci-
torii au început deja sã deco-
perteze gresia ºi faianþa, ur-
mând ca, în situaþia în care  gra-
ficul de lucru va fi respectat,
lucrãrile sã se finalizeze într-o
lunã. Vor fi eliberate, apoi, alte
sãli de operaþie, ce vor fi ºi ele
reabilitate.

Reparaþii la trei
blocuri operatorii

În aceste condiþii, conduce-
rea unitãþii sanitare recunoaºte
cã modernizarea blocurilor ope-
ratorii nu va fi una deloc uºoa-
rã. Având în vedere numãrul
mare de internãri ºi faptul cã în
permanenþã sunt bolnavi care au

nevoie de îngrijiri medicale de
specialitate, graficul de lucrãri
trebuie respectat întocmai.

„Nu este deloc uºor ca un
spital sã-ºi desfãºoare activita-
tea în condiþii normale dacã se
efectueazã ºi lucrãri
de reabilitare. Aces-
tea însã erau absolut
necesare. A trebuit
sã stabilim niºte cir-
cuite funcþionale pe
unde sã fie aduºi toþi
bolnavii .  În acest
sens, am hotãrât sã
nu începem repara-
þiile în toate blocurile
operatorii pentru cã
ar fi însemnat sã sis-
tãm activitatea, lucru
imposibil având în
vedere cã suntem
spital  de urgenþã.
Reparaþiile au înce-
put la etajul 7. Acolo
sãlile de operaþii au
fost eliberate în tota-
litate pentru a se de-
rula reparaþiile. Am
început reparaþiile, li-
mitat, ºi la etajul 4,

pentru cã acolo avem mai puþi-
ne sãli. Este vorba de sãlile de
la ORL. Am mai organizat ac-
tivitatea ºi în Urgenþã. Al trei-
lea punct de lucru este la etajul
al nouãlea. S-a intrat în sãlile
de la chirurgie infantilã, pentru
cã ºi medicii de acolo pot sã lu-
creze în blocul operator care a
fost reabilitat de la etajul al cin-
cilea”, a declarat conf. univ. dr.
Florin Petrescu, managerul Spi-
talului Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova.

Solicitãri la Ministerul
Sãnãtãþii pentru aparaturã

ºi instrumentar
Spaþiile medicale destinate

intervenþiilor chirurgicale ar
urma sã capete, pânã la sfârºi-
tul anului, o cu totul ºi cu totul
altã înfãþiºare, pornind de la sã-
lile de operaþie propriu-zise, ho-
luri ºi pânã la vestiarele cadre-
lor medicale. Cu aceastã oca-
zie vor fi schimbate uºile ºi fe-
restrele, iar pereþii vor fi în to-

talitate refãcuþi. Se vor schim-
ba gresia ºi faianþa, iar pe jos
va fi montat linoleum antista-
tic. Valoarea investiþiei se ridi-
cã la 2 milioane de lei, finanþa-
rea fiind asiguratã de Consiliul
Judeþean Dolj.

Potrivit reprezentanþilor spi-
talului, cel puþin în ultimii zece
ani, în blocurile operatorii în
care se desfãºoarã acum lu-
crãri de reabilitare nu au mai
fost efectuate reparaþii .  În
aceste condiþii, investiþia era

una absolut necesarã.
Din pãcate, cel puþin

pentru moment, reparaþiile
nu vor fi dublate ºi de do-
tarea cu instrumentar ºi
aparaturã.  Solicitãri  în
acest sens au fost trimise
la Ministerul Sãnãtãþii, de
unde se aºteaptã, încã, un
rãspuns. „Lucrãrile avan-
seazã destul de bine, în sen-
sul cã se lucreazã într-un
ritm intens. Se decopertea-
zã faianþa ºi gresia. Deo-
camdatã sunt doar repara-
þii curente. În ceea ce pri-
veºte dotarea de instru-
mentar sunt alte surse de
finanþare. Avem ºi solicitãri
trimise la Ministerul Sãnã-
tãþii în acest sens. Vom ve-
dea în viitor ce se va întâm-
pla, pentru cã, într-adevãr,
ºi la acest capitol este ne-
voie de îmbunãtãþiri. Chiar
ºi în ceea ce priveºte apa-

ratura. Deocamdatã facem re-
paraþiile curente, infrastructu-
ra ºi, apoi, o sã vedem ce se
întâmplã”, a mai spus manage-
rul Spitalului Judeþean de Ur-
genþã din Craiova.

Dupã o lungã perioadã de aºtepta-
re, blocurile operatorii din cadrul Spi-
talului Judeþean din Craiova vor fi, în
sfârºit, renovate. Lucrãrile de reabili-
tare a spaþiilor medicale au început
deja, iar investiþia se ridicã la peste
douã milioane de lei, bani ce au fost

alocaþi de Consiliul Judeþean Dolj.
Reprezentanþii spitalului se aºteaptã
ca, odatã cu finalizarea lucrãrilor, sã-
lile de operaþie sã capete o cu totul
altã înfãþiºare ºi sã asigure cele mai
bune condiþii pentru chirurgi, dar ºi
pentru pacienþi.

Sãlile de operaþie de la Spitalul JudeþeanSãlile de operaþie de la Spitalul JudeþeanSãlile de operaþie de la Spitalul JudeþeanSãlile de operaþie de la Spitalul JudeþeanSãlile de operaþie de la Spitalul Judeþean
s-au transformat în ºantieres-au transformat în ºantieres-au transformat în ºantieres-au transformat în ºantieres-au transformat în ºantiere

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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Doar 56 de elevi
au obþinut notã mai
mare la contestaþii

Dupã o lunã de evaluare con-
tinuã, absolvenþii clasei a XII-
a ºi-au vãzut rezultatele
examenului de bacalau-
reat, care le-au adus ce-
lor mai mulþi dintre ei doar
dezamãgire .  În  judeþul
Dolj, din 7.113 de elevi
care au susþinut toate pro-
bele au reuºit sã treacã
examenul de maturitate
numai  2 .678  de  e lev i ,
3.847 au picat, în special
la Matematicã, iar 5.66 nu
au  fos t  p rezen þ i .  Nic i
contestaþiile, 1.569 la nu-
mãr, nu au schimbat foar-
te mult rezultatele, numã-
ru l  e lev i lor  promovaþ i
crescând cu numai  56 .
Astfel totalul acestora a ajuns
la 2.734, procentul de promo-
vare fiind de 41,76%, cu doar
0,92% mai mare decât cel de
anul trecut – 40,84%. Sesiu-
nea s-a derulat într-o atmosfe-
rã tensionatã, sãlile de examen
fiind monitorizate, la fel ca ºi
anul trecut, cu camere video ºi
web, astfel cã 22 de elevi au
fost eliminaþi pentru tentativã
de fraudã. “La nivelul judeþu-
lui Dolj, doar 56 de elevi au
reuºit sã promoveze bacalau-
reatul dupã soluþionarea con-
testaþiilor, numãrul acestora fi-

Procent de promovare în Dolj: 41,76%
ªi bacalaureatul din acest an, sesiunea iunie-iulie,

a demonstrat ceea ce se ºtia de anul trecut: cine înva-
þã susþinut ºi se pregãteºte temeinic nu are cum rata
deznodãmântul dorit. E un sofism mãrunt, dar care
ascunde tot adevãrul. Multe s-au spus ºi s-au materi-
alizat în curricula învãþãmântului gimnazial, susþinân-
du-se, între altele, cã elevului trebuie sã i se admi-
nistreze porþii mici, în aºa fel încât sã fie scutit de
suprasolicitare ºi indigestie. ªi aºa mai departe. Ba-
calaureatul, prin dificultatea subiectelor, nu s-a mai
pliat pe o astfel de tezã. Se poate discuta la nesfârºit
despre “substanþa subiectelor”. Inspiratã sau mai
puþin inspiratã. Convingãtoare sau neconvingãtoare.
Ceea ce ºtim este cã liceele consacrate ale Craiovei
– Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþio-
nal „Carol I” ºi Colegiul Naþional „Elena Cuza” – ºi-
au menþinut blazonul. Dovedind cã dascãlii din gene-

raþii mai noi au preluat autoritatea ºi competenþa îna-
intaºilor. Aceastã constatare nu poate scãpa observa-
þiei. Liceele cu rezultate precare, îndoielnice sau dra-
matice sunt aceleaºi. În ele distanþa dintre educaþie ºi
mutilare rãmâne constantã. Chestiune de mentalita-
te a întregului corp didactic. Oricâte comentarii s-ar
face asupra reformei din învãþãmânt, cu luminile ºi
umbrele ei, în privinþa Bac-ului nu ajungem decât într-
un singur punct: liceul cu deschiderea lui, nu e doar
un început, ci ºi o împlinire, apogeul legitim al oricã-
rui proces formativ. S-a stopat precumpãnitor frau-
da ºi e foarte bine. Pe aceastã linie trebuie conti-
nuat, pânã la asanarea deplinã a ideii cã “se poate
copia”. Liceele doljene nu produc o puzderie de elevi
superdotaþi, ci o medie umanã cultivatã, o masã inte-
lectualã decentã, care dupã aceea se poate descurca
onorabil în viaþã. De unde ar trebui început? Iatã o

întrebare realmente banalã. Începând cu depolitiza-
rea totalã a învãþãmântului gimnazial – ºi ne referim
la încredinþarea funcþiilor de manageri de unitãþi de
învãþãmânt celor mai potrivite cadre didactice –, ur-
mãrirea prezenþei obligatorii la orele de curs a elevi-
lor ºi cadrelor didactice, eliminarea dascãlilor lipsiþi
de vocaþie, unii dintre ei fiind surprinºi în ipostaze ne-
fericite, la testãri ºi examene de tot felul, revigorarea
disciplinei ºcolare, prin mãsuri sancþionatorii, exem-
plare, un ansamblu de alte mãsuri eficiente, rezultate
din propunerile dascãlilor cu experienþã, toate aces-
tea ar merita luate în seamã, încã de pe acum. Orice
concesie, orice superficialitate, orice derapaj didactic
atrage dupã sine un dezastru, deplâns fãrã rost. Învã-
þãmântul preuniversitare doljean are de unde se in-
spira. Modelele autentice se gãsesc chiar în cadrul
sãu. ªi nu le mai enumerãm.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

ind de 1.569, ceea ce înseam-
nã cã evaluarea a fost fãcutã
în mod corect”, a precizat in-
spectorul general ºcolar Geor-
gicã Bercea Florea.

Liceele de elitã
au pãstrat stacheta
ridicatã

La fel ca în anii trecuþi, co-
legiile consacrate ale Craiovei
nu s-au dezis,  procentul de
promovare a bacalaureatului
depãºind peste 90%. Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti” se
aflã pe primul loc în clasament,
cu un procent de 98,21%, ur-
mat  de  Coleg iu l  Naþ ional
“Carol I” cu 97,81% ºi Cole-
giul Naþional “Elena Cuza”
cu 95,80%.. La polul opus se

aflã trei licee unde procentul de
promovare a fost zero, respec-
tiv Grupul ªcolar Agricol Câr-
cea,  Grupul  ªcolar  Agricol
Malu Mare ºi Centrul ªcolar
„Beethoven” din Craiova.

«Aºa cum ne aºtep-
tam, cei mai mulþi din-
tre elevii promovaþi pro-
vin de la liceele de elitã
ale Craiovei, acolo unde
în fiecare an rezultatele
obþinute la bacalaureat
au fost foarte bune. De
asemenea, ca de obicei,
pe ultimele locuri se aflã
grupuri le  ºcolare.  Au
fost ºi licee unde pro-
movarea a fost zero –
douã sunt în judeþ, la
Malu Mare ºi la Cârcea,
iar unul în Craiova –
Centrul ªcolar “Betho-
ven”. Însã trebuie avut

în vedere un lucru: cei care
învaþã la acesta din urmã sunt
copii cu nevoi speciale – cu de-
ficienþe de auz –, drept urma-
re ºi condiþiile ar fi trebuit sã
fie altele», a declarat inspec-
torul ºcolar general Georgicã
Bercea Florea.

Acesta e de pãrere cã mo-
dalitatea de admitere la liceu
este una din cauzele rezultate-
lor slabe pe care elevii le obþin
la examenul de bacalaureat, de
multe ori aceºtia nereuºind sã
se ridice la nivelul unitãþii de
învãþãmânt: “Cauzele acestor
rezultate  dezastruoase sunt
multe. Rigurozitatea examenu-
lui a avut efect, iar acest lucru
se vede clar. De acum încolo
trebuie sã analizãm ºi care este
rigurozitatea admiterii la liceu.
Aceasta se face în sistem com-
puterizat ºi cred cã de aici por-
neºte marea problemã, pentru
cã, indiferent de media avutã,
toþi elevii au posibilitatea sã in-
tre la liceu pentru care de mul-
te ori nu sunt pregãtiþi sufi-
cient. Rigurozitatea examenu-
lui a dus cu siguranþã la acest
eºec”.
Încã o ºansã
în sesiunea a doua

3.791 de elevi care nu au
promovat prima sesiune a ba-
calaureatului pot relua exame-

nele la care nu au reuºit sã ob-
þinã notã de trecere în lunile
august-septembrie. Elevii care
nu au promovat prima sesiune
a bacalaureatului pot relua exa-
menele la care nu au reuºit sã
obþinã notã de trecere în lunile
august-septembrie. Înscrierile
au început ieri ºi se vor înche-
ia în data de 20 iulie, conform
calendarului de desfãºurare a
examenului aprobat de Minis-
terul Educaþiei, Cercetãrii, Ti-
neretului ºi Sportului. Cea de-
a doua sesiune va începe pe 20
august  2012 cu probele  de
competenþe digitale, care se
vor derula pânã pe data de 24
august a.c. Pe 27 august vor
începe examenele scrise cu
proba de Limba ºi literatura ro-

mânã, pe 29 august va avea loc
proba obligatorie a profilului la
Matematicã sau Istorie. Ultimul
examen scris va fi pe data de
31 august. Primele rezultate se
vor afiºa pe 2 septembrie. Con-
form calendarului de examen,
în aceeaºi zi se vor depune ºi
contestaþiile, care se vor solu-
þiona pânã pe 5 septembrie. “S-
au fãcut analize în toate ºcoli-
le în care procentul de promo-
vare a fost mic, s-au întocmit
grafice de pregãtire suplimen-
tarã a elevilor, iar aceºtia au
fost anunþaþi cã au posibilita-
tea sã se pregãteascã pentru
materiile la care nu au promo-
vat”, a afirmat inspectorul ºco-
lar general Georgicã Bercea
Florea.
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Georgicã Bercea Florea
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Proiect în sprijinul persoanelor nevoiaşe Reprezentantul Patriarhiei în Ţara Sfântă
şi-a susţinut teza de doctorat la Craiova

Reprezentantul Patriarhiei Române la Ie-
rusalim, arhimandrit Ieronim Creţu, a sus-
ţinut, ieri-dimineaţă, teza de doctorat „Creş-
tinismul în Ţara Sfântă de
la cucerirea arabă la prima
cruciadă (secolele VII-XI)”,
evenimentul având loc în
sala de festivităţi a Centrului
„Mitropolitul Firmilian” din
Craiova. Din comisia prezi-
dată de ÎPS acad. dr. Irineu,
Mitropolitul Olteniei, au fă-
cut parte mai multe cadre
universitare, printre care pr.
prof. univ. dr. Constantin
Pătuleanu, c onduc ătorul
ştiinţific al lucrării de docto-
rat, şi părintele prof. univ. dr. Viorel Ioniţă,
director de studii în Consiliul Bisericilor Eu-
ropene de la Geneva.

„În lucrarea susţinută am vizat perioada
mai puţin cunoscută a istoriografiei noastre

bisericeşti, respec tiv a Bisericii din Ţara
Sfântă în perioada de după cucerirea arabă.
Nu existau prea multe scrieri în acest sens,

drept care, urmând şcoala
doctorală, m-am gândit să
îmi răspund personal la în-
trebări referitoare la aceas-
tă perioadă din istoria Ţării
Sfinte, unde activez de 18
ani, şi în acelaşi timp să ofer
lumii teologice şi istorice in-
formaţii care aduc o impor-
tantă lumină asupra multor
aspecte ale vieţii creştine din
Ţara Sfântă”, a precizat ar-
him. Ieronim Creţu, repre-
zentantul şi superiorul Aşe-

zămintelor Româneşti în Ţara Sfântă.
Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie

din Craiova funcţionează din anul 2010, teza
de doctorat de ieri fiind prima susţinută de
la înfiinţarea acesteia.

Biserica „Sfântul Calinic de la
Cernica” din cartierul craiovean Valea
Roşie desfăşoară, până în luna decem-
brie a acestui an, proiectul social
„Mişcaţi de suferinţă”. Astfel, preoţii
şi membrii Grupului parohial îşi propun
să ajute 1.500 de persoane nevoiaşe,
cu grave probleme financiare, cu risc
de marginalizare socială sau supuşi
calamităţilor sociale. În cadrul acestui
proiect, parohia iniţiază o serie de
campanii de ajutorare, credincioşii fiind
informaţi cu aproape o lună înainte de
toate detaliile acţiunii sociale: unde se
desfăşoară, cine sunt beneficiarii şi ce
posibilităţi de ajutorare a acestora există.
„Cu sprijinul credincioşilor, ne propunem
să realizăm, pe tot parcursul anului,
colecte de îmbrăcăminte, pături, jucării,
alimente neperisabile şi alte bunuri de
strictă necesitate, pentru a veni în sprijinul
oricărei persoane care ne solicită ajutorul.
Colecta se face doar după ce noi înştiin-

ţăm credincioşii despre campania pe care
urmează să o desfăşurăm”, a precizat
preotul paroh Marin Albu. Ultima campa-
nie derulată în cadrul acestui proiect a
avut loc în lunile mai-iunie a.c., în localita-
tea doljeană Caraula, unde persoanele
nevoiaşe au primit haine, alimente şi alte
produse de necesitate.

Gala Tânărului Actor HOP – avându-l
ca director artistic pe Cornel Todea – este
eveniment de tradiţie, cu o imagine consoli-
dată, care face parte dintr-un demers de lun-
gă durată al UNITER: sprijinirea şi promo-
varea tinerilor creatori în domeniul teatrului.
Numărul-record de înscrişi în concurs în

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Asociaţia CLUB ARTI, în colaborare
cu Palatul RSR, Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj şi Radio „Oltenia”
Craiova vor organiza, în perioada 19-21
iulie, la Festivalul Naţional de Muzică
Uşoară „Portativul veseliei” – ediţia a
VI-a. Evenimentul are ca scop descope-
rirea de noi talente şi promovarea aces-
tora la nivel naţional şi internaţional şi va
fi găzduit de Palatul RSR din comuna
doljeană Podari.

După c um a precizat directorul Fes-
tivalului,  Dana Ne agoie, la c oncurs
vor participa 67 de copii şi tineri din
Craiova,  Bucureşti, Ramnicu Vâlcea,
Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu,  Piteş ti,
Oradea,  Turda, Piatra-Neamţ, Iaşi,  Slobo-
zia. Aceş tia sunt înscrişi la şase sec ţiuni:

interpretare piesă lentă, interpretare piesă
ritmată, grupuri mic i, campioni, c reaţie şi
videoclip.

Festivalul se va deschide joi, 19 iulie, ora
17.00, cu concursul de interpretare (crea-
ţie, videoclip), partea a doua a acestuia ur-
mând a avea loc vineri, 20 iulie, de la ora
11.00, iar partea a treia – în aceeaşi zi, de la
ora 17.00. Gala Laureaţilor este programată
pentru sâmbătă, 21 iulie, ora 16.00.

Jurizarea va fi făcută de persoane de spe-
cialitate: Cătălina Ciorascu, Claudiu Bulete
– compozitor, Mirela Daday – profesor de
muzică la Palatul Copiilor din Bucureş ti,
Florin Neagoie – artist liric, Jennifer  Du-
mitraşcu – câştigător al Trofeului Festiva-
lului la ediţia de anul trecut, Victor Neacşu
– câştigător al Trofeului în 2011 la grupă
de vârstă, Evelyn Dicu – câştigătoare a lo-
cului I în 2008. Ca şi la ediţiile precedente,
juriul va fi prezidat de c unoscutul interpret
de muzică uşoară Mihai Trăistariu.

Directorul Dana Neagoie a adăugat că „vor
fi acordate patru trofee pentru cele patru ca-
tegorii de vârstă de la secţiunea Interpretare
(5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani) şi
un Trofeu al Festivalului pentru cel mai com-
plex concurent”.
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Număr-record de  tineri înscrişi la preselecţia
pe ntru Gala Tânărului Actor HOP: 58 de actori
la secţiunea Individual şi 26 de grupuri (totali-
zând 91 de actori).  Ediţia a XV-a va avea loc la
Mangalia, în pe rioada 29 august – 1 s epte mbrie
a.c., eve nimentul fiind organizat de UNITER,
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi

Primăria municipiului Mangalia, în parteneriat cu
TVR Cultural, Consiliul Judeţean Constanţa şi
Fundaţia „Fantas io”. În urma pre sele cţiei de zi-
le le trecute, şapte  spe ctacole  şi 20 de actori au
fost admişi în concurs , însă, de  ace astă dată, nici
unul nu e ste  absolvent la Craiova, după cum au
precizat repreze ntanţii UNITER.

acest an – absolvenţi de facultate,
începând cu promoţia 2008 – „do-
vedeşte interesul mărit al tinerilor ar-
tiş ti pentru programul derulat de
UNITER, o adevărată rampă de lan-
sare pe scena teatrului românesc, o
modalitate viabilă de a ajunge să fie
cunoscuţi şi de a intra în contact cu
profesionişti din lumea teatrului care
îi pot ajuta ulterior în cariera lor sau
implica în diferite proiecte teatrale
şi cinematografice”, spun reprezen-
tanţii UNITER.

 Preselecţia pentru Gală s-a des-
făşurat pe parcursul a trei zile (11,
12 şi 13 iulie), la Sala Studio a Tea-

trului „Ion Creangă” (secţiunea Individual) şi
la Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului „Notta-
ra” (secţiunea Grup). La secţiunea Grup,
comisia formată din George Ivaşcu, Mihai
Mălaimare şi George Mihăiţă a decis ca
şapte spectacole să fie admise în concurs:
„Zece” – spectacol scris şi regizat de actori,

cu Ági Ábrahám, Juli Al-
bert,  Krisztina Bíró,
Noémi Daróczi, Éva Imre,
Csaba Marosán, Bence
Molnár, Rita Sigmond, Emese Simó, Zsolt
Vatány; „Ai uitat să stingi lumina” – specta-
col de teatru dans, cu Elena Anghel şi Andre-
ea C. Hristu; „Buzunarul cu pâine”, de Ma-
tei Vişniec, cu Alexandru Nagy şi Ştefan Pa-
vel; „Ce zile frumoase”, de Samuel Beckett,
cu Sabrina Iaşchevici şi Ionuţ Vişan; „Night
on Earth”, de Jim Jarmusch, cu Alexandru
Bogdan, Anca Dinicu, Dana Marineci, Cos-
min Pană, Bianca Popescu şi George Rotaru;
„Noaptea bufonilor” – colaj din Shakespea-
re, cu Simona Arsu, Andreea Gabor, Marius
Munteanu, Răzvan Popa şi Ana Şuşca; „Ti-
grul”, de Murray Schisgal, cu Dan Clucin-
schi şi Andreea Tănase.

La secţiunea Individual, comisia for-
mată din Mihai Dinvale, Silviu Jicman şi
Marius Zarafe scu i-a declarat admiş i în
concurs pe Elena Anghel, Graţiela Bădescu,

Andrei Chiran, Claudia Chiraş, Simona Co-
dreanu, Andrada Corlat, Loredana Cosovea-
nu, Fulvia Folosea, Bianca Holobuţ, Andre-
ea C. Hristu, Alex Iuraşcu, Adina Lazăr, Mi-
hai Munteniţă, Graţian Prisăcariu, Gabriel
Sandu, Iulian Sfîrcea, Emese Simo, Alin
Stanciu, Alexandra Tarce şi Adrian Ţofei.

Reprezentaţiile tuturor acestora vor pu-
tea fi văzute în cadrul Galei găzduite de Casa
de Cultură din Mangalia, în perioada 29 au-
gust – 1 septembrie. Proba impusă la secţi-
unea Individual constă într-o interpretare
personală (în limita a 5 minute) a unui text
ales din operele dramaturgilor Carlo Goldoni,
Carlo Gozzi, Lope de Vega, Miguel de Cer-
vantes, Pedro Calderon de la Barca,  Ben
Jonson,  Christopher Marlow e,  William
Shakespeare, Jean Racine,  Moličre, Frie-
drich Schiller, J. W. Goethe.

Aproape 70 de copii şi tineri din întreaga ţară vor participa
la Festivalul „Portativul veseliei” de la Craiova
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Ri Yong-ho (foto), 69 de ani,
considerat unul dintre oamenii po-
litici cheie de la Phenian, care l-a
susþinut pe tânãrul lider Kim Jong-
un în cursul perioadei de tranziþie

la putere în Coreea de Nord, dupã
moartea tatãlui sãu, Kim Jong-il,
în decembrie anul trecut, a fost
schimbat din toate funcþiile „pe
motive de boalã”. ªeful statului

major, apreciat de Kim
Jong-il, fusese numit în
2009 în fruntea unei
armate puternice, de
1,2 milioane soldaþi (la
o populaþie de 24 mili-
oane locuitori), a patra
în lume în termeni de
efectiv. El a fost vãzut
în mai multe rânduri, în
ultimele luni, însoþindu-
l pe noul lider comunist
în inspecþiile efectuate
la bazele militare. A
fost, de asemenea, pre-
zent la omagiul adus de
Kim Jong-un bunicului
sãu, Kim Il-sung, cu
ocazia comemorãrii
morþii sale, la începu-

tul lunii iunie. În cursul unei reu-
niuni a Biroului politic al partidu-
lui aflat la putere s-a decis „înlã-
turarea lui Ri Yong-ho din toa-
te funcþiile sale (...) pentru mo-
tive de sãnãtate”, a anunþat
KCNA, agenþia de presã nord-
coreeanã, preluatã de Seul. Ri era
membru al Prezidiului Biroului po-
litic, cea mai puternicã instanþã a
þãrii, unde doar o mânã de oameni
decid, ºi vicepreºedinte al Comi-
siei militare centrale a Partidului
Muncitorilor din Coreea de Nord,
precizeazã agenþia. Acest partid
este unic, iar dictatura comunistã
conduce cu o mânã de fier, din
1948, prin trei generaþii de Kim,
þara. Ministerul Unificãrii din Co-
reea de Sud, responsabil cu rela-
þiile între cele douã þãri, a relevat
partea neobiºnuitã a anunþului
KCNA. „Anunþul a fost extrem
de rapid ºi extrem de neobiº-
nuit. Noi studiem situaþia cu

interes”, a declarat presei un pur-
tãtor de cuvânt al ministerului. Ri
Yong-ho era unul dintre cele ºapte
cadre superioare ale partidului ºi
armatei, care l-au acompaniat pe
Kim Jong-un la înmormântarea ta-
tãlui sãu, Kim-Jong-il, în decem-
brie 2011. Yang Moo Jin, profe-
sor la Universitatea de Studii nord-
coreene din Seul, pune în discuþie
motivul oficial al despãrþirii de
ºeful statului major, opinând cã
Phanianul rareori invocã motive
de sãnãtate pentru înalþii demni-
tari ai regimului, toþi fiind în vâr-
stã. „El poate a cãzut în diz-
graþia lui Kim Yong-un sau a
pierdut lupta pentru putere cu
alþi conducãtori militari”, avan-
seazã expertul. Pentru Paik Hak-
soon, de la Institutul Sejong, tâ-
nãrul lider comunist cautã sã-ºi
întãreascã controlul asupra parti-
dului ºi armatei, aºa cum proce-
dase ºi tatãl sãu.

ªeful armatei nord-coreene,ªeful armatei nord-coreene,ªeful armatei nord-coreene,ªeful armatei nord-coreene,ªeful armatei nord-coreene,
înlocuit din toate funcþiile saleînlocuit din toate funcþiile saleînlocuit din toate funcþiile saleînlocuit din toate funcþiile saleînlocuit din toate funcþiile sale

Cel mai cãutat criminal nazist
din lume, Laszlo Csatary, în vâr-
stã de 97 de ani, acuzat de com-
plicitate la moartea a 15.700 de
evrei în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, a fost gãsit la
Budapesta, a declarat, duminicã,
directorul biroului centrului Wie-
senthal din Israel. „Pot confirma
cã Laszlo Csatary a fost identi-
ficat ºi gãsit la Budapesta”, a de-
clarat, pentru AFP, Efraim Zu-
roff. „Acum zece luni, un infor-
mator ne-a furnizat informaþii
care ne-au permis sã îl localizãm
pe Laszlo Csatary la Budapes-

 Cel mai cãutat criminal nazist
din lume, descoperit  la Budapesta

ªefa diplomaþiei americane,
Hillary Clinton, a fost întâmpi-
natã, duminicã, de manifestanþi
care au aruncat cu diverse ob-
iecte înspre convoiul sãu, în tim-
pul unei vizite în oraºul Alexan-
dria, din nordul Egiptului, infor-
meazã France Presse. Protes-
tatarii au aruncat cu roºii, pan-
tofi ºi sticle cu apã la sosirea lui
Hillary Clinton la consulatul
SUA, pe care l-a vizitat cu oca-
zia redeschiderii. Manifestaþia
pare a avea legãturã cu unele
suspiciuni din Egipt privind un
ajutor oferit de SUA miºcãrii

Clinton, întâmpinatã cu roºii,
pantofi ºi sticle cu apã în Egipt

Fraþii Musulmani pentru a câº-
tiga alegerile în aceastã þarã
dupã cãderea preºedintelui
Hosni Mubarak, în 2011. „Vreau
sã spun foarte clar: SUA nu s-
ar implica, în Egipt, în alegerea
câºtigãtorilor sau a perdanþilor,
chiar dacã am putea, ceea ce,
bineînþeles, nu putem”, a spus
Clinton într-un discurs la con-
sulat. Ieri, secretarul de stat s-
a aflat în Israel, pentru discuþii
axate, cu precãdere, pe progra-
mul nuclear iranian ºi impasul
în negocierile statului evreu cu
palestinienii, informeazã AFP.

ta. Acest informator a primit re-
compensa de 25.000 de dolari pe
care o acordam pentru informa-
þii care sã permitã gãsirea crimi-
nalului nazist”, a explicat Zuroff,
într-un interviu prin telefon pen-
tru AFP. Acesta a adãugat cã
informaþiile privind locaþia lui
Csatary au fost transmise, în sep-
tembrie 2011, Parchetului din
Budapesta. Procurorul adjunct
din Budapesta, Jeno Varga, nu a
fost în mãsurã sã confirme infor-
maþia, declarând: „O anchetã
este în curs. Parchetul studiazã
informaþiile primite”.

Cancelarul german, Angela Merkel, ºi-a
reafirmat, duminicã, fermitatea faþã de þãri-
le zonei euro care cer ajutoare Uniunii Eu-
ropene, dupã ce, la ultimul summit european,
de la sfârºitul lunii iunie, pãruse cã cedeazã
teren în faþa Italiei ºi Spaniei, comenteazã
AFP. „Toate tentativele de a spune sã fim
solidari, dar fãrã sã controlãm nimic, fãrã nici
o contrapartidã”, toate aceste tentative „nu
vor avea nici o ºansã în faþa mea, în faþa
Germaniei”, a declarat cancelarul în cursul
unui interviu acordat televiziunii publice ger-
mane, ZDF. Ea a reafirmat, de asemenea,
responsabilitatea statelor înseºi când ajuto-
rul este destinat doar sectorului bancar, aºa
cum este cazul Spaniei în prezent. „Guver-
nul spaniol este, în mod evident, garantul aju-
toarelor în cadrul programului pentru Spa-
nia”, a spus cancelarul, adãugând cã nu a
fost nici o discuþie despre o posibilã modifi-
care a acestor reguli ale garanþiei în timpul
summit-ului european din 28-29 iulie. Dacã
acest ajutor este garantat într-adevãr de sta-
tul spaniol, care l-a cerut – spune, în schimb,
ºeful viitorului Mecanism European de Sta-
bilitate (MES, fondul permanent de ajutor al
UE), Klaus Regling, în presa de duminicã –
înseamnã cã, în viitor, dacã bãncile vor fi
autorizate sã cearã direct un ajutor, garanþia

statului lor nu ar mai fi necesarã. Tot aceas-
ta a lãsat sã se înþeleagã ºi ºeful miniºtrilor
de finanþe europeni, Jean-Claude Juncker,
precum ºi comisarul european al afacerilor
economice, Olli Rehn, a doua zi dupã reu-
niunea Eurofin care a ratificat ajutorul acor-
dat bãncilor spaniole. Cancelarul a dat asi-
gurãri, însã, cã europenii „nu ºi-au spus încã
ultimul cuvânt cu privire la aceasta”. Depu-
taþii germani trebuie sã-ºi ex-
prime poziþia în 19 iulie, în
cursul unei sesiuni extraor-
dinare, despre ajutorul euro-
pean de circa 100 de miliar-
de de euro acordat Spaniei
pentru a-ºi recapitaliza bãn-
cile aflate în suferinþã.

Angela Merkel a invitat,
de asemenea, Grecia, sã res-
pecte acordurile încheiate cu
troika creditorilor (UE, FMI,
BCE). „Respectarea anga-
jamentelor este un bun foar-
te preþios”, a subliniat ea, aº-
teptând raportul troikãi, care
trebuie sã-ºi reia misiunea de
audit a conturilor greceºti la
Atena, înainte de a se pro-
nunþa cu privire la continua-

rea ajutorului dat grecilor. În general, can-
celarul a invitat Europa sã fie „mai constrân-
gãtoare”, pentru ca „sã nu se poatã încãlca,
pur ºi simplu, reguli stabilite împreunã”.

Cancelarul a confirmat, de asemenea, cã
va candida pentru un al treilea mandat în cur-
sul alegerilor legislative din toamna anului
2013. „Simt încã plãcerea de a face aceastã
muncã”, a rãspuns ea întrebãrii jurnalistei.

Merkel rãmâne fermã faþã de þãrile aflate în crizã

China trimite o flotã
cãtre Coreea de Sud

O flotã de 30 de nave de pescuit
chineze a sosit, duminicã, în
apropiere de Spratleys, una dintre
cele mai importante flote trimise
vreodatã de cãtre Beijing cãtre
insulele sale din Marea Chinei de
Sud, revendicate de cãtre mai
multe þãri, inclusiv China, a
anunþat presa oficialã chinezã,
relateazã AFP. Navele chineze de
pescuit se apropie în mod frecvent
de Insulele Spratleys, ale cãror
ape sunt bogate în peºte, dar acum
este vorba despre una dintre cele
mai importante flote trimise
vreodatã de Beijing în aceastã
zonã, potrivit agenþiei. China
revendicã suveranitatea asupra
întregii Mãri a Chinei de Sud,
inclusiv asupra zonelor apropiate
de costele þãrilor din regiune
(Vietnam, Filipine, Malaysia,
Brunei, Taiwan). Aceastã mare
este bogatã în resurse piscicole,
iar în subsolul sãu s-ar putea afla
importante rezerve de gaze ºi
petrol. Tensiunile s-au amplificat
în ultimii aproape doi ani,
Vietnam ºi Filipine acuzând China
cã revendicã în mod agresiv
presupusul sãu teritoriu.

Vãduva lui Arafat depune
plângere penalã pentru
otrãvirea acestuia

Vãduva fostului lider al
Organizaþiei pentru Eliberarea
Palestinei, Yasser Arafat, vrea sã
depunã plângere în faþa justiþiei
franceze pentru otrãvire, dupã ce s-
a descoperit o cantitate anormalã
de poloniu asupra unor bunuri
personale ale fostului lider
palestinian, a anunþat avocatul
acesteia. „Doamna Arafat a
hotãrât cã va depune plângere
penalã, lucru care va avea loc
peste o lunã”, a anunþat avocatul
Marc Bonnant, înt-un interviu
pentru publicaþia „Le Matin
Dimanche”. Aceastã plângere va fi
depusã la Paris, unde a murit
liderul palestinian în 2004, a
adãugat avocatul genevez. Potrivit
lui Bonnant, „plângerea va viza un
autor necunoscut, iar capãtul de
acuzare va fi otrãvirea”.

Rusia îºi promoveazã
diplomaþia pe reþelele
de socializare

Rusia încearcã sã îºi sporeascã
influenþa pe scena internaþionalã,
încurajându-ºi diplomaþii sã
foloseascã reþelele online de
socializare, scrie cotidianul
„Komersant” în ediþia de ieri.
Ministerul rus de Externe plãnu-
ieºte sã îºi creeze o paginã pe
Facebook în viitorul apropiat ºi a
iniþiat deja cursuri pentru a-i
instrui pe diplomaþi sã utilizeze cu
eficienþã maximã conturile pe
Twitter, în vederea promovãrii
poziþiei Rusiei pe scena internaþi-
onalã, scrie publicaþia, citatã de
RIA Novosti în pagina electronicã.
„În acest sens, au fost transmise
instrucþiuni speciale cãtre toate
ambasadele (ruse)”, precizeazã
ziarul. Sãptãmâna trecutã,
ministerul ºi-a lansat un cont pe
YouTube (midrftube), unde
utilizatorii pot privi înregistrãri
video ale discursurilor ministrului
de Externe, Serghei Lavrov, ºi ale
altor oficiali de rang înalt, precum
ºi alte materiale legate de politica
internaþionalã a Rusiei ºi relaþiile
sale internaþionale.
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Anunþul tãu!
S.C. BAMESA OTEL SA titilar al proiectului
anunþã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre ARPM Craio-
va în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului – fãrã acord de me-
diu/ fãrã evaluare adecvatã pentru proiectul
„CONSTRUIRE  HALÃ INDUSTRIALÃ, UTILI-
TÃÞI, RACORD CALE FERATÃ ªI ÎMPREJ-
MUIRE”  propus a fi amplasat în comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, T88, P1, jud. Dolj. Proiec-
tul deciziei de încaradrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la proiectul  deciziei
de încadrare pânã la data de 23.07.2012.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia împlinirii vâr-
stei eroice de 90 ani, fa-
milia ºi prietenii împre-
unã cu foºtii colegi de
breaslã îi ureazã „La
Mulþi Ani” ºi multã sãnã-
tate ziaristului VRÃJI-
TORU ION. Sã ne trã-
ieºti încã mulþi ani de
acum încolo!

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif  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;
confecþii metalice; construc-
þii de lemnãrie; învelituri aco-
periº cu tablã; montare
jgheaburi – burlane. Tele-
fon: 0763/983.510; 0753/
678.063.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electri-
ce complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri aco-
periº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 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 aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 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 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. 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 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. 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 intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. 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 depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã în curte, apã curentã
la stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal. Preþ
convenabil. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500 mp,
str. „Rãchitei” (zona Brestei).
Telefon: 0770/682.147;
0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central 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, ide-
al 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, cadastru 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.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând teren 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 Sla-
tina. 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, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 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 Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. 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. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând avantajos 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Coconova – Turburea
– Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. 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 intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
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 Penitenciarul
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 comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. 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 utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.

Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat 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
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Tele-
fon: 0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste
Cinema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.

Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii,
motor Honda. Telefon:
0728/154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5 T.
Vând sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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 prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 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.
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.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
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 Honda.
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. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei bo-
vinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
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 Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.

Vând perucã damã coafa-
tã,  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 fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, 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 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  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. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. 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 co-
joc 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, cân-
tar, aparat foto Cuena 6. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Tele-
fon: 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, ex-
tinctoare. 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. Tele-
fon: 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 han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, prima
casã, ofer 25.000 euro. Te-
lefon: 0766/765.611.

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. 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, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

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

CONDOLEANÞE
A încetat din viaþã Bucã-
þea Gicã din Craiova, un
om cu calitãþi deosebite,
care va rãmâne mereu în
inimile ºi sufletele noas-
tre. Înmormântarea va
avea loc marþi, 17 iulie
2012, în satul Domnul
Tudor, comuna Izvoare,
Dolj. Fie ca Dumnezeu
sã îl odihneascã în pace.
Fam Dobre
Deplângem decesul ce-
lui care a fost Bucãþea
Gicã ºi trasmitem fami-
liei îndurerate sincere
condoleane ºi toatã
compasiunea noastrã
pentru clipele grele prin
care trece. Am pierdut
un om deosebit ºi un
prieten adevarat. Mirela
Dobre ºi Cristina Dinu



14 / cuvântul libertãþii marþi, 17 iulie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

marþi, 17 iulie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Asemenea naþionalei mari, reîncoronatã
recent la CE din Polonia ºi Ucraina, ºi repre-
zentativa sub 19 ani a Spaniei a izbutit sã-ºi
pãstreze în vitrinã titlul continental. S-a în-
tâmplat duminicã seara, când mica “La Roja”
a depãºit, în finala competiþiei gãzduite de
Estonia, selecþionata Greciei, scor 1-0. Uni-

ca reuºitã a confruntãrii disputate la Tallinn
a venit în minutul 80 ºi a purtat semnãtura
lui Jese Rodriguez, fotbalist în echipa se-
cundã a lui Real Madrid.

Tehnicianul iberic, Julen Lopetegui, a tri-
mis în teren urmãtoarea echipã: Arrizabala-
ga (Bilbao II) – Joni (Celta Vigo II), Ramal-

ho (Bilbao), Derik (Real
Madrid Castilla), Grimaldo
(Barcelona II) – O. Torres
(Atl. Madrid), Campana
(Sevilla), Suso (Liverpool
U19)  – Jese Rodriguez
(Real Madrid II), Alcacer
(Valencia), Deulofeu (Bar-
celona II). Pe parcurs au
mai intrat Suarez (Man. City
U19) ºi Juanmi (Malaga).

6 titluri a cucerit Spania
de la înfiinþarea competi-
þiei (2002), celelalte fiind
adjudecate de Franþa – 2,
Ucraina, Germania ºi Italia
– câte 1.

Pe val dupã ce
sãptãmâna trecutã a
câºtigat Supercupa
Ucrainei, trofeu cucerit
din postura de campioa-
nã ºi deþinãtoare a
Cupei, formaþia lui
Mircea Lucescu,
ªahtior Doneþk, a
început în trombã noua
ediþie de campionat,
zdrobind, duminicã
seara, cu 6-0 în pro-
priul fief, pe Arsenal
Kiev. Golurile “mineri-
lor”, care nu au benefi-
ciat de aportul lui
Rãzvan Raþ, neinclus în
lot, au fost marcate de Mihtarian (14,
31), Seleznev (34), Alex Teixeira (39),
Ilsinho (66) ºi Devici (90+6 din penal-
ty). La oaspeþi, George Florescu a fost
integralist, în timp ce Ionuþ Mazilu a
intrat pe teren în minutul 56.

Celelalte rezultate: Volin – Karpati 1-
1, Zoria – Zaporojie 2-0, Dinamo Kiev –
Metalurg Doneþk 1-0, Cernomoreþ –
Zakarpatia 3-2, Metalist Harkov –
Mariupol 2-0, Vorskla – Krivas 0-1,
Dnepr – Tavria 3-1.

Proaspãt finaliºti la Wimbledon,
Horia Tecãu – foto dreapta ºi
Robert Lindstedt – foto stânga
(favorþi 1), au câºtigat, duminicã,
pentru a treia oarã consecutiv tur-
neul de la Bastad, din Suedia. Cei
doi au învins în finalã cuplul for-
mat din austriacul Alexander Peya
ºi brazilianul Bruno Soares (favo-
riþi nr.2), scor 6-3 7-6/5. Este cel
de-al treilea turneu câºtigat de Ho-
ria ºi Robert anul acesta, dupã Bu-
cureºti (zgurã) ºi Hertogenbosch
(iarbã, Olanda).

Prin acest succes, care le-a ali-

Tecãu ºi Lindstedt s-au impus la Bastad
mentat conturile cu aproape 19.000
de euro, tandemul româno-suedez
a urcat la borna de 35 de meciuri
câºtigate în 2012 (14 pierdute) ºi a
prins un capital de încredere pen-
tru JO de la Londra. Competiþie la
care nordicul ºi Horia nu vor mai
putea forma însã un duo.

În lupta pentru o medalie olim-
picã, Tecãu va face pereche cu
Adrian Ungur, cel mai bine clasat
român la simplu (locul 102 ATP).
Cei doi nu au mai fãcut un cuplu
la dublu din perioada junioratului,
dar la Londra poate surveni scân-

teia unui parcurs lung. Competiþia
va avea loc în complexul de la “All
England Lawn Tennis and Croqu-
et Club”, de la Wimbledon, despre
care portdrapelul delegaþiei trico-
lore a declarat cã este turneul lui
preferat.

Horia Tecãu, pe 11 în ierarhia
mondialã la dublu, a câºtigat 12 ti-
tluri la dublu în carierã, dintre care
trei cucerite cu alt partener decât
Robert Lindstedt: cu Marcus Daniell
în 2010 la Auckland, cu Dick Nor-
man în 2011 la Zagreb ºi cu Victor
Hãnescu în 2011 la Acapulco.

Spaniolul Luis Leon Sanchez, de
la Rabobank, a câºtigat, duminicã,
cea de-a 14-a etapã a Turului Fran-
þei (Limoux-Foix, 191 km), dupã o
evadare lungã, într-o zi în care ru-
tierii de clasament general au avut
parte de un destin cel puþin bizar.

Rutierul iberic a atacat dintr-o
evadare în care mai rãmãseserã 5
cicliºti, cu 10 kilometri înainte de fi-
nal ºi a bifat primul sãu succes la
aceastã ediþie, al 4-lea în total în
Marea Buclã. El a fost secondat pe

Aºa cum presa moscovitã anti-
cipa încã de sãptãmâna trecutã, ita-
lianul Fabio Capello, fost selecþio-
ner al Angliei, a fost numit la con-
ducerea tehnicã a primei reprezen-
tative a Rusiei ºi are ca obiectiv ca-
lificarea echipei la Cupa Mondialã
din 2014, a anunþat, ieri, Federaþia
Rusã de Fotbal.

Capello îl înlocuieºte pe olande-
zul Dick Advocaat, care a pãrãsit
naþionala rusã dupã ce aceasta a
ratat calificarea din faza grupelor
turneului final al Euro-2012.

Potrivit presei ruse, italianul va

Luis Leon Sanchez, cel mai bun în etapa a 14-aLuis Leon Sanchez, cel mai bun în etapa a 14-aLuis Leon Sanchez, cel mai bun în etapa a 14-aLuis Leon Sanchez, cel mai bun în etapa a 14-aLuis Leon Sanchez, cel mai bun în etapa a 14-a
podium de slovacul Peter Sagan (Li-
quigas) ºi francezul  Sandy Casar
(FDJ). În top 5 au mai intrat belgia-
nul Philippe Gilbert (BMC) ºi spa-
niolul Gorka Izaguirre (Euskaltel).

Piuneze pe ºosea! Campionul
en-titre, Cadel Evans, ghinionistul zilei

Bãtãlia pentru clasamentul gene-
ral a fost “îngheþatã” de evenimen-
tele neprevãzute care au avut loc în
grupul tricoului galben. Pe ultima
cãþãrare a zilei, cu doar 40 de kilo-

metri înante de finiº, din ca-
uza unor piuneze, ajunse ca
prin minune pe ºosea, mai
mulþi cicliºti importanþi au
avut probleme. Cadel Evans,
câºtigãtorul de anul trecut, a
fost de departe cel mai ghi-
nionist dintre ei, spãrgând
cauciucurile de trei ori. Pri-
ma oarã, rutierul BMC a fost
nevoit sã aºtepte 1 minut ºi
15 secunde ca cineva sã îl
ajute. Liderul lui Sky, Bradley
Wiggins, purtãtorul tricoului
galben, a neutralizat cursa,
nedorind sã ia un avans ne-

meritat în faþa unuia dintre cei mai
periculoºi rivali. În cele din urmã,
ºi englezul a spart, în total, aproxi-
mativ 25-30 de rutieri având pro-
bleme mai mari sau mai mici din
cauza piunezelor.

“Au fost niºte spectatori care au
pus piuneze pe carosabil. Nici nu
ºtiu cum sã le zic acestor animale.
Sky a dovedit Fair Play”, a spus
Jean-Francois Pescheux, directo-
rul cursei, conform velonews.com.

În cele din urmã, grupul tricou-
lui galben a sosit cu o întârziere de
peste 18 minute faþã de Luis Leon
Sanchez, clasamentul general ne-
suferind nici o modificare la vârf:
1. Bradley Wiggins (M. Britanie,
Sky), 2. Chris Froome (M. Brita-
nie, Sky) + 022  05”, 3. Vincenzo
Nibali (Italia, Liquigas) + 022  23”,
4. Cadel Evans (Australia, BMC)
032  19”, 5. Jurgen van der Broeck
(Belgia, Lotto-Belisol) 042  48”.

Etapa a 15-a, între localitãþile
Samatan ºi Pau, pe distanþa de 158,
5 km, s-a disputat asearã dupã în-
chiderea ediþiei. Astãzi rutierii vor
avea zi de pauzã.

N-au fost doar speculaþii!

Capello, noul selecþioner
al Rusiei

primi un salariu anual de ºase
milioane de euro, “Astãzi, am
decis sã-l numim pe Capello ca
noul nostru selecþioner. Îl aº-
teptãm în curând la Moscova
pentru a pune la puncte ultime-
le detalii ale înþelegerii ºi pentru
a semna contractul”, a decla-
rat, ieri, Nikita Simonian, vice-
preºedintele Federaþiei Ruse.

Fabio Capello, care a mai an-
trenat pe AC Milan, AS Roma, Ju-
ventus Torino ºi Real Madrid, a pre-
luat naþionala Angliei în 2007, cu
care a ajuns în sferturile de finalã
ale CM din 2010 ºi s-a calificat la
turneul final al Euro-2012. El a de-
misionat la 8 februarie din postul
de selecþioner, dupã ce federaþia de
la Londra i-a retras banderola de
cãpitan lui John Terry, în urma unui
scandal de rasism.

În preliminariile CM din 2014,
Rusia face parte din Grupa F alã-
turi de Portugalia, Irlanda de Nord,
Israel, Azerbaidjan ºi Luxemburg.

TENIS
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Antrenorul echipei CS Turnu Severin, Marian Bondrea apreciază evoluţia elevilor săi din
meciul amical cu AS Roma, pierdut de olteni cu 2-0 şi consideră că acesta este înca o dovadă
că promovarea nu a fost întâmplatoare. „A fost un joc bun, la fel ca toate din turneul din
această vară. Am avut şi un uşor dezavantaj, pentru că a trebuit să ne deplasăm circa 300 km
până în cantonamentul celor de la AS Roma. S-a adunat oboseala, dar suntem bucuroşi că am
reuşit să dăm o replică tăioasă unei echipe ca AS Roma, la care toate marile vedete au fost pe
teren. Este înca o dovadă că promovarea noastră nu a fost întâmplătoare. Majoritatea fotba-
liştilor care au evoluat în prima repriză sunt vechii componenţi ai echipei. Sigur că am discu-
tat cu Zdenek Zeman, avem şi poze împreună. Lobonţ a fost o gazdă minunată, ne-a facilitat
şi întâlnirea cu Totti. S-a făcut şi o poză de grup, iar pe telefoane avem destul de multe
fotografii. A fost, într-adevar, o sărbătoare acolo”, a declarat Marian Bondrea pentru sptfm.ro.
Antrenorul Severinului a vorbit şi despre prima partidă în Liga I, cea de vineri cu Dinamo.
„Tot timpul sunt optimist, am subliniat meritele echipei. Vor fi emoţii destul de mari, ca la
orice debut. În prima etapă jucăm cu Dinamo, câştigătoarea Cupei şi a Supercupei şi nu va fi
simplu. Sperăm să asigurăm o linişte echipei. E încă un joc în care jucătorii noştri ar putea să
arate că avem calităţi”, a afirmat principalul mehedinţenilor.

La Craiova autorităţile nu au ştiut cum
să scape mai repede de problema fotbalu-
lui,  respec tiv a Universităţii Craiova.  Ră-
posatul Bulucea s -a hotărât să instaleze
nocturna abia după ce şi unele echipe co-
munale jucau la lumina reflectoarelor,  iar
scaunele, c ând nu mai exista stinghie din
vechile bănci. Nic i pe Solomon nu l-a inte-
resat subiectul, c hiar dacă i-a pus pe masă
lui Mititelu 500.000 de euro, deşi Ştiinţa
pierduse dubios calificarea în c upele euro-
pene. Craiova nu va mai avea fotbal la ni-
velul primelor 3 ligi, dar probabil că nic i nu
merită din moment ce craiovenii au mers
pe mâna unor edili anti-fotbal, chiar anti-
sport, fiindcă şi Polivalenta reintră în cir-
cuit abia după 18 ani de la înc endiu.  Din
cauza lipsa de interes a primarilor, şi în
general a autorităţilor, faţă de Univers ita-
tea,  aceasta a ajuns pe mâna unor patroni
dubioşi, care nu puteau să-i aducă vreo fă-
râmă din gloria de altădată. Neţoiu a vân-
dut cohorte de juc ători,  Dinel a retrogra-
dat-o în premieră, după mai mult de 4 de-
cenii de primă ligă, iar Mititelu a târât-o,
dinj interes propriu, pe la Severin, apoi a
retrogradat-o şi în cele din urmă a desfiin-
ţat-o. Paradoxal, c ând vorbesc  despre
Ştiinţa, edilii admit că ac easta reprezintă un
„brand” al oraşului, parc ă devin evlavioşi,

Pase scurte,
pase lungi Olguţa şi sondajul,

fotbalul şi craiovenii
pioş i şi îi cuprinde nos talgia,  rememorând
poveşti din tinereţe, când părinţii sau buni-
cii i-au dus la stadion şi au avut ocazia să
vadă meciurile notorii ale Maximei. Aproa-
pe c ă te înduioşează, fi-r-ar ea să fie de
lacrimă în colţul ochilor,  deşi „brandul iu-
bit nespus” l-au ignorat, l-au sacrificat ş i l-
au înstrăinat fără regrete! Deş i nu putea
pretinde valenţe de ultras , Olguţa Vasilescu
s-a adaptat şi ea rapid, c iupind ceva imagi-
ne, după ce şi-a introdus în garderobă echi-
pamentul de joc al Univers ităţii.  Chipurile,
ea c onsideră că a fost aleasă c u suportul
masiv al galeriei Universităţii Craiova. Fără
a trece la probleme politice, primarul habar
nu are câţi membri are galeria Universităţii
sau pe cine reprezintă, spre exemplu, Gabi
Blondu, pe care Olguţa dorea să-l consulte
în privinţa oportunităţii înfiinţării unei echi-
pe de fotbal a oraşului.  După c e a mai re-
flec tat la problemele fotbalistice, fără a se
dumiri probabil cum e cu ofsaidul, în care
se află de când s-a amestecat fără să-ş i ia
alături niş te ghizi versaţi în fenomen,  LOV
(prescurtare care se vrea deja brand!) a ales
varianta sondajului. Unul pe care putea să-
l facă în bucătărie, în timp ce freca ouăle
pentru omleta de dimineaţă, pe care proba-

bil o efectuează c u mult mai mult profesio-
nalism. Din constatările sale, trei sferturi
dintre craioveni nu vor o altă echipă de fot-
bal,  c i doar Univers itatea Craiova. Păi,
madame Vasilescu, procentul putea fi 99 la
sută dacă pui întrebarea astfel!  Dacă ar fi
vorba de o investigare reală şi c oncretă, nu
de o şuetă la mişto pe facebook,  craiovenii
ar f i putut alege între o echipă de fotbal şi
nimicul pe care îl oferă Adrian Mititelu,
aces ta neputând oferi vreo garanţie c ă ar
putea reînvia cândva Universitatea Craio-
va. Nici măcar atunci când a obţinut o de-
cizie favorabilă din partea justiţiei, putând
însc rie săptămâna aceasta Ştiinţa în Liga a
II-a, Mititelu recunoaşte că nu are posibili-
tatea de a o mai susţine.  Cealaltă problemă
ridicată de pseudo-sondajul Olguţei Vasi-
lesc u este la fel de ambiguă: „Sunteţi de
acord ca primăria să se implice financiar
în susţinerea unei ec hipe de fotbal?” iar
răspunsul a fost, evident,  negativ. Păi nor-
mal că oraşul nu vrea să contribuie pentru
bugetul unei echipe, fie ea şi Universitatea,
dacă aceasta îi aparţine lui Mititelu, care a
declarat-o „a copiilor, copiilor, copiilor” săi,
a retrogradat-o, a mutat-o în alt oraş ş i apoi
a scos-o din competiţii c u bună ştiinţă.

Oricum, Mititelu a transformat deja stadio-
nul în fief propriu, doar echipa de juniori a
fiului său putând juca acolo, restul copiilor
Craiovei fiind izgoniţi pe maidane. Dacă
Universitatea Craiova era preluată de autori-
tăţi, comunitatea ar fi susţinut-o din toate
punctele de vedere, aşa cum s-ar înţelege şi
din prima întrebare a chestionarului, adre-
sată corect. Culmea, Olguţa a precizat, la
finalul sondajului plin de echivoc, că „este
oportun să se cunoască exact ce vor craio-
venii”. Am auzit voci care felicită primarul
fiindcă se preocupă de opinia cetăţenilor.
Fals în acest caz, fiindcă LOV a apelat la
acest sondaj, infantil în încropit de faţadă,
doar fiindcă a simţit o presiune în plus după
ce un grup de jucători au propus să joace
gratis pentru echipa oraşului. Fiind la înce-
put de mandat şi o apariţie insolită în frun-
tea urbei, LOV face rating. Nu e rău, numai
că, din apariţiile sale recente în mass media,
Olguţa Vasilescu pare tot mai suprinsă de
multiplele probleme ale oraşului (evident, pe
care le atribuie administraţiei anterioare) de
care ea nu avea habar sau le credea mai fa-
cile. Spre binele Craiovei şi al craiovenilor,
ar trebui ca „primăriţa” să nu le trateze în
maniera în care a scăpat de grija fotbalului.

„Dublă” Grozav la amicalul de prezentare al „lupilor”

Petrolul a surclasat AEK Atena
Hristo, precum Hagi

ca antrenor!

Steaua nu a avut
probleme cu echipa

lui Stoicikov

Bondrea: „Jocul cu Roma a fost o sărbătoare”

Echipa Petrolul Ploieşti a învins, dumini-
că, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0),
formaţia elenă AEK Atena, într-un meci amical
în c are şi-a prezentat lotul pentru sezonul
2012-2013.

Golurile învingătorilor au fost marcate de
Mustivar 17, Grozav (foto) 24, 69 şi Cristes-
cu 52. Antrenorul Mircea Rednic a început
meciul în următoarea formulă de echipă: Bor-
nescu - Achim, Galamaz, Szukala, Guilherme
- Boudjemaa, Mustivar, Marinescu, Ad. Cris-
tea - Grozav, Hamza. În repriza secundă au
intrat: Hamutovski, Povilas, Oprea, Neag, Bi-
kana, Cristescu, Opriţa, Hoban, Cojocnean,
Roman. Ultimul jucător ajuns la dispoziţia lui
Mircea Rednic se numeşte Manassé Enza-
Yamissi, care tocmai a semnat un contract
valabil trei sezoane cu gruparea din Ploieşti.
Apărător central ori stânga, jucătorul din Re-
publica centrafricană a evoluat ultima dată la
Amiens, în ligă a treia franceză. La partida
de pe stadionul Ilie Oană au asistat aproxi-
mativ 10.000 de spectatori. Înainte de înce-
perea meciului, jucătorii Petrolului au fost
prezentaţi oficial suporterilor. Grecii au ve-

nit fără cei mai importanţi jucători,  islande-
zii Eidur Gudjohnsen şi Elfar Helgason, şi
brazilienii Leandro Pereira şi Roger Guerrei-
ro, echipa fiind abia la începutul pregătirilor.

Echipa Steaua Bucuresti a învins,  du-
minică, pe teren propriu, cu sc orul de 3-0
(2-0), formaţia bulgară Litex Loveci, pre-
gatită de fostul internaţional Hristo Stoici-
kov,  într-un meci amical în care şi-a pre-
zentat lotul pentru aces t 2012-2013. Golu-
rile invingatorilor au fost marcate de Du-
mitraş 37, Chipciu 44 şi M. Cos tea 65.  Li-
tex Loveci a evoluat in inferioritate nume-
rica din minutul 76, dipa eliminarea lui Po-
pov. Steaua a jucat în formula: Stanc a (Tă-
tăruşanu 46) - Dumitraş (Georgievski 46),
Gardoş (Martinovici 46), Chiricheş (Puş-
caş 71), Latovlevici (Lupu 46, Roşu 87) -
Pinitilii (Bălan 46), Bourceanu (Filip 46) -
Chipciu (Năs tăsie 46), Rusescu (Fl. Cos-
tea 46), Tănase (M.  Costea 46) - Rocha

(Nikolici 46). Meciul, la c are au asistat
10.000 de spectatori, a fost arbitrat de
Robert Dumitru. Cu ocazia ac estei întâl-
niri, steliştii şi-au prezentat noul echipa-
ment, în care vor evolua în mec iurile din
deplasare. În debutul partidei, galeria echi-
pei Steaua i-a adresat injurii antrenorului
formaţiei Litex Loveci, Hristo Stoicikov.
„A c ontat mult faptul că Steaua e mai bine
pregătită f izică. Două dintre goluri le-am
primit pe greşeli mari ale noastre” a moti-
vat eşecul din Ghenc ea „Balonul de Aur”
din 1994. De partea cealaltă, Gigi Becali a
afirmat: ”Noi avem două echipe şi nu cred
că mai e nevoie să facem achiziţii doi sau
trei ani. Este pos ibil să mai luăm aşa câte
un jucător pe an”.


