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Avertisment din partea
medicilor dermatologi:

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: 0755.570.192
-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

Craiova va rămâne
cinci zile fără apă caldă
Aces t lucru se va întâmpla de la sfârş itul ac estei luni, mai precis de

pe 30 iulie, ora 0.00, şi până pe 3 augus t, la ora 24.00, când se va relua
furnizarea.  În această perioadă,  întregul sis tem de termoficare urbană
şi industrială din municipiul Craiova se va opri pentru revizia tehnică
din anul 2012. „În intervalul menţionat nici un consumator din Craiova
nu va beneficia de agent termic  sub formă de apă fierbinte”, se arată
într-un comunicat al Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Conducerea Ford a cerut Primăriei
Craiova să decongestioneze cât mai re-
pede traficul de la poarta fabricii. Pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu a promis că
mult-aşteptatul sens giratoriu şi sema-
forizarea de pe strada “Henry Ford” vor
fi gata în luna noiembrie.

Semaforizare şi giratoriu, gata în trei luni
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29 iulie: Ziua în care
ne validăm simţul civic

Profu’ şpăgar
de la „Vuia”

prefera parfumul
„Hugo Boss”

Atenţie
la radiaţiile
solare!
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5647 ............. 45647
1 lirã sterlinã..........................5,8164.......................58164
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Preºedintele Comisiei Europene (CE), Jose
Manuel Barroso (foto), a declarat, ieri, înainte de
prezentarea oficialã a raportului privind Meca-
nismul de Cooperare ºi Verificare, cã „România a
fãcut un pas înapoi de pe buza prãpastiei, dar nu
a ajuns la finalul acestui proces”. „Vom continua
sã monitorizãm situaþia (...) Un nou raport va fi
adoptat pânã la sfârºitul anului”, a anunþat Bar-
roso, care a arãtat cã prin acest document se va
constata dacã autoritãþile de la Bucureºti au dat
rãspuns îngrijorãrilor ridicate de CE. El a asigurat
cã va fi monitorizatã în continuare „cu mare aten-
þie” ºi respectarea angajamentelor asumate de
cãtre premierul Victor Ponta pentru reinstaurarea
respectului pentru statul de drept ºi independenþa
sistemului judiciar. Totodatã, preºedintele CE a

menþionat cã evenimentele din ultimele trei sãp-
tãmâni din România au fost o sursã de îngrijorare
pentru Comisie ºi UE, iar acestea „au zdruncinat”
încrederea în România: „Politicienii nu trebuie sã
încerce sã îi intimedeze sau sã îi atace pe judecã-
tori înaintea deciziilor care ar putea sã nu le con-
vinã, iar componenþa Curþii Constituþionale nu
poate fi schimbatã peste noapte”.

Raportul MCV propriu-zis confirmã cã „date fi-
ind incertitudinile actuale, Comisia va adopta un
nou raport în temeiul MCV privind România înain-
te de sfârºitul anului 2012”. „În acest raport, se va
analiza dacã au fost rezolvate problemele privind
statul de drept ºi independenþa sistemului judi-
ciar, în legãturã cu care Comisia ºi-a exprimat îngri-
jorarea, ºi dacã a fost restabilit echilibrul democra-

tic. Comisia va monitoriza îndeaproa-
pe progresele, prin intermediul unor mi-
siuni periodice, precum ºi al unui dia-
log frecvent cu autoritãþile române ºi
cu alte state membre”, se aratã în text.

CE noteazã, în raportul tehnic MCV,
„succese” ale Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie (DNA), care, însã, „nu au fost
obþinute fãrã dificultãþi”: „Pe partea in-
stituþionalã, în anii 2007- 2008, existau
îngrijorãri referitoare la încercãri de mo-
dificare a procedurilor de numire ºi re-
vocare a conducerii Parchetului Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) ºi a
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA). Pânã în prezent aceste proce-
duri au rãmas intacte, iar conducerea
DNA a rãmas în funcþie, bugetul ºi per-
sonalul DNA rãmânând, de asemenea,

stabil. Oricum, în ultimele luni, au existat apeluri
ale unor politicieni de amendare a procedurii de
numire ºi revocare, inclusiv referiri la o schimbare
instituþionalã, avansate de cãtre membrii noii coa-
liþii de guvernare. Acest aspect a demonstrat du-
bii privind existenþa unui larg consens politic în
sprijinirea cadrului anticorupþie”.

Concret, raportul noteazã cã, din 2007, DNA
„a instrumentat cauze împotriva unor persoane
aparþinând tuturor partidelor politice”, între 2008
ºi 2011 a trimis în faþa instanþei cauze cu un pre-
judiciu total estimat la aproximativ 1,13 miliarde
de euro, iar în ultimii cinci ani a pus sub acuzare
un numãr considerabil de funcþionari de nivel
înalt, printre care 14 membri ai Parlamentului, nouã
miniºtri (incluzând un fost prim-ministru), 11 ofi-
ciali cu rang de secretar de stat sau subsecretar
de stat, 104 primari ºi adjuncþi de primari, ºase
preºedinþi ºi vice-preºedinþi de consilii judeþene,
nouã prefecþi ºi subprefecþi ºi 18 directori ºi di-
rectori generali ai unor companii deþinute de stat.
DNA a urmãrit puternic ºi corupþia din sistemul
judiciar, trimiþând în judecatã 40 de magistraþi,
inclusiv instrumentarea unui numãr important de
cauze faþã de judecãtori cu vechime.

Raportul Comisiei Europene este unul echili-
brat, din care România trebuie sã tragã concluziile
necesare, a declarat premierul Victor Ponta, care a
asigurat cã angajamentele asumate vor fi respec-
tate, iar legislaþia va fi pusã în acord cu deciziile
CCR, în pofida „boicotului ºi a antijocului” PDL.
El a arãtat cã îºi asumã responsabilitatea, ca prim-
ministru, pentru respectarea rãspunsurilor pe care
le-a transmis la întrebãrile preºedintelui CE ºi cã
este dispus la „sacrificii politice” în acest sens.
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Numãrul deputaþilor PSD a
crescut, ieri, cu doi

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a anunþat, ieri, cã de-
putatul independent Ioan Munteanu va
activa, începând de acum, în grupul
PSD. Munteanu a fost deputat PSD de
Neamþ, el demisionând din partid în
preajma congresului extraordinar al
partidului din februarie 2010, când Vic-
tor Ponta a câºtigat funcþia de preºe-
dinte. El s-a înscris ulterior în UNPR,
fiind exclus, în iunie 2010, împreunã cu
alþi trei deputaþi, care au votat pentru
adoptarea moþiunii de cenzurã. Ioan
Munteanu a activat de atunci ca depu-
tat independent neafiliat la un grup
parlamentar. Deputatul PDL de Boto-
ºani Cãtãlin Ovidiu Buhãianu a anun-
þat singur ieri, de la tribuna Camerei,
cã, începând de acum, va activa în ca-
drul PSD. „Constat cu mâhnire din ce
în ce mai mare faptul cã partidele din
opoziþie dovedesc în fiecare zi cã nu mai
au nici o direcþie doctrinarã ºi nici un
proiect pentru þarã! Oportunismul ºi
foamea de putere sunt singurele cãlãu-
ze pe care PSD ºi PNL le au în viaþa
politicã”, declara, în urmã cu doar pa-
tru luni, proaspãtul deputat PSD.

DNA a început urmãrirea
penalã împotriva managerului
Spitalului Floreasca

Managerul Spitalului Floreasca,
Radu Macovei, a fost audiat ieri la DNA,
în dosarul lui Adrian Nãstase. La final
s-a dispus începerea urmãririi penale
pentru acuzaþia de favorizare a infrac-
torului. Macovei nu a dorit sã facã nici
o declaraþie presei. Potrivit surselor, vor
mai fi citaþi ºi alþi medici care au fãcut
parte din comisia care a decis interna-
rea la Spitalul Floreasca din Capitalã
a fostului premier Adrian Nãstase. Un
lucru important care a dus la aceastã
situaþie este expertiza medicilor legiºti,
care a arãtat cã Adrian Nãstase nu avea
nevoie de internare ºi cã putea fi tratat
la spitalul din cadrul penitenciarului
Rahova. Procurorii anticorupþie au în-
ceput urmãrirea penalã ºi în cazul me-
dicului ªerban Brãdiºteanu, de la ace-
eaºi unitate sanitarã, care l-a operat pe
Nãstase, ºi a trei ofiþeri de poliþie.

Plenul Camerei Deputaþilor s-a reunit,
ieri dimineaþã, în sesiune extraordinarã,
pentru a discuta, în calitate de primã Ca-
merã sesizatã, proiectul de aprobare a
OUG privind funcþionarea Curþii Consti-
tuþionale a României (CCR), proiect care
trebuia pus în acord cu decizia CCR, de-
oarece, în forma adoptatã de Guvern, a
fost declarat neconstituþional. „Guvernul
susþine ca Legea CCR sã fie astãzi (n.r. -
ieri) adoptatã de Parlament în acea formã
ºi cu acele prevederi care au rezultat din
deciziile succesive al CCR - CCR se pro-
nunþã asupra hotãrârilor cu caracter nor-
mativ ale celor douã Camere. Curtea nu
se va pronunþa asupra hotãrârilor care
vizeazã structurile interne ale Parlamen-
tului”, le-a transmis, ieri, premierul Victor
Ponta, parlamentarilor, chiar înaintea se-
siunii extraordinare, ca aceºtia sã ºtie exact
ce au de fãcut. În cursul dupã-amiezii,
Camera s-a reunit din nou, pentru apro-
barea OUG nr.41/2012 pentru modifica-
rea ºi completarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea ºi desfãºurarea referendumu-
lui - adicã ordonanþa prin care Guvernul
Ponta stabilise cã  referendumul este valid
dacã în favoarea demiterii preºedintelui
voteazã jumãtate plus unu din numãrul
celor care se prezintã la urne – în sensul
punerii de acord cu decizia CCR.

ªi la Senat au fost tot douã ºedinþe, cu
aceleaºi douã proiecte pe ordinea de zi,
numai cã s-a început în ordine inversã, cu
aprobarea OUG 41/2012. Dupã numeroa-
se discuþii, senatorii au decis prelungirea
programului de vot la referendum, în urma
unei propuneri fãcute ieri, chiar înaintea
sesiunii speciale a Parlamentului, de cãtre
premierul Victor Ponta: „Referitor la legea
referendumului, Guvernul a susþinut de-
cizia preºedintelui interimar de a promul-

Programul de vot la
referendum: de la 7 la 23

ga acea lege, care prevede cã demiterea
preºedintelui României se face cu majori-
tatea voturilor exprimate dacã la referen-
dum s-a prezentat jumãtate plus unu din
totalul alegãtorilor - pãstrarea cvorumu-
lui. Singura modificare suplimentarã pe
care Guvernul o va susþine ºi care a fost
discutatã ºi cu partenerii noºtri internaþio-
nali este extinderea programului de vot de
la 8:00-20:00 la 7:00-23:00, tinând cont cã
este o zi de varã ºi de decizia CCR, care a
spus cã trebuie sã asigurãm o prezenþã
cât mai largã la vot. (...) Vreau sã arãt cã
atât preºedintele, cât ºi eu, am acceptat ºi
am susþinut varianta referendumului va-
lid cu 50%+1 pentru a respecta decizia
CCR, chiar dacã nu am considerat-o dreap-
tã. Suntem gata de orice sacrificiu, pentru
ca România sã fie consideratã pe plan ex-
tern un partener viabil, serios. Crin Anto-
nescu ºi cu mine ºi cu colegii de la USL am
ales sã sacrificãm interese politice pentru
cã înþelegem ca dupã 29 iulie sã scoatem
România la liman”.

Parlamentarii PDL au pãrãsit lucrãrile
atât la Senat, cât ºi la Camerã, în primul
caz dupã ce PSD a propus modificarea
programului de vot, iar în cel de-al doilea
caz în timpul dezbaterilor asupra legii pri-
vind atribuþiile CCR.

Întrebat, la gandul.live, ce pãrere are
despre anunþul premierului privind extin-
derea programului de votare la referen-
dum, Traian Bãsescu a rãspuns: „Eu zic
sã îl prelungim pânã iese, pânã vor ei, cã
aºa s-a fãcut ºi în ’46-’47, s-au fãcut ale-
geri pânã au ieºit comuniºtii. (...) Eu vreau
sã ºtiu odatã care sunt condiþiile acestui
referendum, în rest e problema altora. Mai
sunt 12 zile pânã la referendum, iar majori-
tatea parlamentarã ºi Guvernul încearcã
din zi în zi sã schimbe condiþiile”.

Deputatul PSD Viorel Hreben-
ciuc (foto) spune cã tombolele
organizate în ziua referendumului
pentru demiterea preºedintelui
Traian Bãsescu nu sunt legale.
„Aceste acþiuni (n.r. - precum
tombolele) nu sunt legale. Eu vã
spun pentru cã ºtiu despre ele.
La Bacãu, de vreo ºase ani de
zile s-a cercetat un asemenea
caz. Conform legii nu sunt în cea
mai bunã regulã, din ce ºtiu”, a
susþinut acesta ieri. Totodatã,
pesedistul a precizat cã nu ºtie
de ce pe o hârtie
„de ordin intern”,
cea a secretarului
general al PSD,
Liviu Dragnea, se
face atâta caz: „Nu
ºtiu de ce pe o
hârtie de ordine
intern, care circulã
între noi, facem un
asemenea caz. Mi
se pare puþin aiurea
ºi nu face parte
decât din faptul cã
domnul Dragnea
este þintã pentru
adversarii din PDL
ºi din partea
preºedintelui
Bãsescu”. Conform
cotidianului
„Adevãrul”, Liviu
Dragnea le-a trimis
scrisori directorilor

Hrebenc iuc  spune
cã tombolele  propuse

de Dragnea nu sunt legale
de campanie social-democraþi în
care le cere sã organizeze
tombole pentru alegãtori în ziua
referendumului, dupã închiderea
secþiilor de votare, cu premii de
genul bilete la concerte, filme,
cãrþi, vacanþe, cartele de telefon,
precum ºi diverse evenimente în
ziua votului - cum ar fi spectaco-
le sau locuri de joacã (evenimen-
te cu clowni, baloane, zâne,
biciclete etc.) pentru copiii ai
cãror însoþitori fac dovada
participãrii la vot.
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Promisiunile au fost fãcute
conducerii Ford în prezenþa
primului-ministru al României,
Victor Ponta, cel care a
convocat la discuþii autoritãþile
locale la începutul acestei
sãptãmâni. “Fordul a venit cu
o listã de cereri la Guvernul
României. Primãria Craiova s-a
angajat ca, pânã în luna
noiembrie, inclusiv, sã rezolve
semaforizarea ºi sensul girato-
riu. Timp de trei ani nu ºtiu ce
s-a aºteptat de nu s-a rezolvat
aceste lucruri. În momentul în
care m-am instalat ca primar,
am dat sã se rezolve aceste
lucruri ºi eu zic cã se vor
rezolva la timp”, a declarat
primarul Vasilescu. “Sper sã
nu avem conte-
staþii la licitaþie,
ca sã nu mai
dureze mai mult
ºi sã putem sã
respectãm
termenele.
Oricum, le-am
spus celor de la
Ford cã, ºi dacã
se va întâmpla
aºa, ne vom þine
de luna noiembrie
sã fie finalizatã
semaforizarea ºi
giratoriul. Dacã
va trebui, se va
lucra zi ºi
noapte”, a mai
spus Olguþa Vasilescu.

O investiþie
se liciteazã,
alta abia
se descifreazã

Semaforizarea este cea mai
avansatã dintre lucrãri, fiind

Semaforizare ºi giratoriu, gata în trei luni

Conducerea Ford a cerut Primã-
riei Craiova sã decongestioneze cât
mai repede traficul de la poarta fa-
bricii. Primarul Lia Olguþa Vasiles-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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cu a promis cã mult-aºteptatul sens
giratoriu ºi semaforizarea de pe
strada “Henry Ford” vor fi gata în
luna noiembrie.

scoasã la licitaþie pe 10 iulie, la
o zi dupã vizita la Ford a
preºedintelui Traian Bãsescu.
Potrivit caietului de sarcini,
lucrarea presupune montarea
unui grup de 11 semafoare cu
leduri la intersecþia strãzii
“Henry Ford” – la intrarea în
uzinã. În proiect sunt incluse
ºi intervenþii la reþelele de
electricitate ºi la cele de
canalizare, toate costând 6,8
miliarde de lei vechi. Lucrurile
sunt însã un pic mai delicate în
privinþa amenajãrii sensului
giratoriu. Potrivit arhitectului-
ºef Mircea Diaconescu, giraþia
de la intersecþia strãzilor
“Henry Ford” cu “Preciziei”
trebuie sã aibã un diametru

destul de mare, de circa 30 de
metri, pentru a le putea permi-
te maºinilor de mare tonaj sã
execute virajele. Proiectatã la
aceastã dimensiune, giratoriul
risca sã intre pe teritoriul
administrativ a douã comune
învecinate, Cârcea ºi Malu
Mare. Specialiºtii Primãriei au
ajuns la concluzia cã giratoriul

poate sã devieze puþin de la
axul drumului pentru a evita
aceste probleme.

Pe unde
vor circula
camioanele
cu maºini

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
a declarat cã Fordul a ridicat
ºi probleme legate de modul
cum vor circula camioanele
încãrcate în judeþ ºi în
interiorul þãrii, dat fiind faptul
cã, în perioada verii, au fost
impuse restricþii de trafic
maºinilor cu încãrcãturã. “Se
pune problema cã un numãr

foarte mare
de autoca-
mioane grele
vor trebui sã
circule pe
strãzile
României ca
sã ajungã la
Craiova. Pe
de altã parte,
aceastã varã,
fiind foarte
cãlduroasã, a
pus probleme
în sensul cã
maºinile grele
ºi cele agaba-
ritice nu au

mai avut voie sã circule pe
ºoselele României. Ori aici se
pune problema de producþie.
Exact la momentul în care
este nevoie de o anumitã
piesã sau de o componentã,
maºinile trebuie sã fie în
fabricã. Pe de altã parte,
acum vorbim despre Ford,
dar vom vorbi ºi de podul de
la Calafat, care fac ca douã
oraºe mai ale þãrii, Craiova ºi
Slatina, sã fie sufocate de
circulaþia care se va dubla”, a
spus Prioteasa.

Dunãrea suportã
doar 200
de autovehicule

În opinia autoritãþilor, o
variantã ar fi sã se creioneze
un proiect de autostradã sau
“mãcar sã se continuie drumul
expres”. “Existã pânã în acest
moment foarte multe elemente
realizate în privinþa drumului
expres, pânã la indicatorii
tehnico-financiari care au fost
aprobaþi. Ministrul Transpor-
tului a preluat aceastã proble-

mã sã o studieze ºi sã vadã
dacã se pot gãsi bani din altã
parte”, a precizat preºedintele
Prioteasa. Compania Ford ia
în calcul ºi posibilitatea de a-
ºi transporta marfa pe calea
feratã, însã, în acest caz, se
pune problema rezistenþei cãii
de rulare. “Este o chestiune
care se va rezolva în mai mulþi
ani ºi tot pe fonduri europe-
ne”, a comentat preºedinte

Consiliului Judeþean Dolj acest
aspect. Cea de-a treia variantã
– ºi cea mai ieftinã – este
transportul pe Dunãre. Autori-
tãþile susþin însã cã nici
aceastã cale nu este posibilã
întrucât, în dreptul porturilor
Calafat ºi Bechet, fluviul nu
poate suporta decât barje
încãrcate cu 200 de maºini,
puþin faþã de 500 de maºini
cât solicitã Fordul.
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O tânãrã de 25 de ani, din
Craiova, a fost accidentatã,
ieri, în timp ce mergea
liniºtitã pe trotuar. Incidentul
s-a petrecut la intrarea în
benzinãria MOL situatã la
intersecþia strãzilor „Brestei”
ºi „Maria Tãnase” din
Craiova. Potrivit poliþiºtilor
de la Rutierã, ªtefãniþã
Ciorîia, de 22 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea
un Daewoo Cielo cu numãrul

DJ-80-CRI pe strada „Maria
Tãnase” dinspre „Brestei” a
vrut sã intre în benzinãrie,
însã nu a acordat prioritate
de trecere unui Ford Fiesta,
condus regulamentar de
Bogdan Tãnase, de 29 de
ani, tot din Craiova, care
venea dinspre strada „Seve-
rinului”, cele douã autoturis-
me intrând în coliziune. În
urma impactului, autoturismul
Cielo a fost proiectat pe

trotuar, unde a accidentat-o
uºor pe Loredana Rãdulescu,
de 25 de ani, din localitate.
Tânãra a fost transportatã la
spital, unde s-a stabilit cã,
din fericire, suferise doar cu
contuzii la nivelul piciorului,
iar ºoferul autoturismului
Cielo este cercetat acum de
poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova pentru sãvârºirea
infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.

Pieton accidentat  dupã o tamponare
între  douã autotur isme

La începutul acestei luni, procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj au dispus, prin
rechizitoriu, trimiterea în judecatã, în stare de li-
bertate, cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara, a
inculpatului Daniel Cãtãlin Miloº, profesor de
Matematicã la Grupul ªcolar „Traian Vuia” din
Craiova. În sarcina acestuia s-au reþinut infracþi-
unile de luare de mitã – pentru cã a cerut ºi a
primit un parfum ºi o sticlã de whisky de la o
elevã pentru a-i da o notã care sã-i asigure pro-
movarea – ºi fals intelectual, pentru cã „a con-
semnat, în mod repetat, în baza aceleiaºi rezoluþii
infracþionale, în catalogul ºcolar, note ce nu au
fost rezultatul unei examinãri efective”, dupã cum
se aratã în rechizitoriul întocmit de procurori.

Cercetãrile în dosar au început pe 15 iunie
a.c., când o elevã din clasa a X-a G de la unitatea
de învãþãmânt (N. I. A.) l-a denunþat pe profe-
sor. Fata le-a povestit anchetatorilor cã a lipsit de
la cursurile ºcolare, nu a susþinut teza la Mate-
maticã astfel încât riscã sã rãmânã corigentã. A
discutat cu profesorul, iar acesta i-a spus cã poate
susþine teza, urmând ca el sã-i dicteze rezolvarea
exerciþiilor, dacã va primi pânã pe 15 iunie, când
era ultima orã de curs, o sticlã de whisky Jack
Daniel’s ºi un parfum scump, cu o valoare de
peste 100 lei. Fata a mai spus cã profu’ de Mate-

maticã i-a precizat cã bunurile pretinse trebuie sã
le primeascã înainte de tezã, dupã care va susþine
teza ”în particular” ºi o va ajuta sã promoveze ºi
i-a atras atenþia cã bunurile  trebuie sã fie origina-
le, nu contrafãcute, ”de la þigani” ºi sã nu mai
spunã nimãnui  ceea ce au discutat, precizând cã
„trebuie sã rãmânã între noi”. Fata ºtia cã are
douã note de 3, deºi, conform programei, ar fi
trebuit sã fie notatã pe parcursul semestrului cu
cel puþin patru note. Procurorul de caz ºi ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj au pregãtit
pentru eleva denunþãtoare bunurile solicitate de
profesor, care au fost marcate criminalistic, iar
dupã o primã întâlnire eºuatã, pentru cã profu’
plecase mai devreme, s-a stabilit ca întâlnirea sã
aibã loc pe 18 iunie.

„Deci, te trec!”
În ziua respectivã, denunþãtoarea l-a sunat pe

profesor, l-a întrebat unde îl poate gãsi, acesta
explicându-i cã este în Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, la Terasa „Ciobãnaºul”, împreunã cu elevii
din clasa unde este el diriginte. Eleva a insistat:
„Pãi... eu vreau sã dau teza”. Iar profesorul i-a
rãspuns: „Da, mã, da, lasã cã nu e o proble-
mã”, dupã cum rezultã din transcrierea convor-
birilor telefonice ataºatã la dosar. Denunþãtoarea

l-a sunat din nou când a ajuns în parc, iar profu’,
grijuliu, sã nu ia ºpaga de faþã cu martori, i-a
spus sã nu vinã la terasã. „Hai cã cobor eu
acum”, dupã care, de teamã ca denunþãtoarea sã
nu vinã la terasã, a insistat spunându-i: „Stai aºa
puþin, cã ies eu! Stai aºa! Stai aºa cã cobor! Stai
cã... Mai  eºti  la  telefon?”. Dupã care a conti-
nuat: „Hai cã eu vin pe aici, pe alee, pe partea
asta. Stai cã nu te vãd. Stai aºa puþin! Hai cã te
vãzui...”. În  momentul când s-au întâlnit, pro-
fesorul a întrebat-o pe elevã: „Sigur? E de la
...”, dându-i astfel de înþeles acesteia cã, aºa cum
i-a pretins, produsele trebuie sã fie originale ºi nu
contrafãcute. Fata i-a rãspuns: „Nu, uitaþi-vã pe
parfum cã e de la mãtuºa mea, mi l-a trimis din
Italia”, adãugând: „ªi dacã nu vã place vã aduc
altul”. „Bine, lasã, nici o problemã. Dacã este,
da, bine”, a spus Miloº dupã ce a verificat con-
þinutul plasei. Fata l-a întrebat pe profesor „ªi
teza?”, la care acesta i-a rãspuns: „Nu  mai  dãm
teza. Taci  din  gurã!”. Eleva a insistat: „N-o mai
dau?”, iar profesorul  i-a rãspuns: „Nu  mai  spui.

Le  zici  ãstorlalþi cã ai dat-o. Înþelegi?” (...)
„Bine. Uite  ce vreau sã spun: Bine, gata, ce sã
mai?! ªi mersi! Nu mai. Deci, te  trec”.

Dupã încheierea discuþiei de mai sus, echipa
operativã a intervenit, reþinându-l pe inculpat, care
avea bunurile pretinse asupra sa, iar când a fost
întrebat ce e cu ele, a rãspuns cã le-a primit în
semn de recunoºtinþã, pentru cã a fãcut meditaþii
cu denunþãtoarea. Oamenii legii i-au verificat ºi
maºina profesorului, gãsind acolo o altã pungã
de cadouri, în care era o sticlã de apã de toaletã
marca „Hugo Boss”, despre care s-a stabilit ulte-
rior cã provine de la un alt elev, care voia ºi el sã
treacã la Matematicã. A fost verificat ºi catalogul
clasei a X-a G, anchetatorii, dar ºi denunþãtoa-
rea, constatând cu surprindere cã profesorul a
notat-o în lipsã, acordându-i fictiv douã note de
6, în zile în care fata chiar lipsise de la ºcoalã. Pe
parcursul cercetãrilor, poliþiºtii ºi procurorii au
stabilit cã Miloº operase la fel în cazul altor doi
elevi, mai exact le pusese note fãrã sã-i asculte ºi,
în plus, dupã ce „cotizaserã”, le trecuse în cata-
log note mai mari decât obþinuserã în teze. „În
cazul lucrãrilor de control susþinute în cursul
anului s-a constatat cã acestea nu au înscrisã de
profesor nici o notã, creându-se astfel posibilita-
tea unei notãri arbitrare, aºa cum s-a procedat în
cazul de faþã”, dupã cum a mai consemnat pro-
curorul de caz în rechizitoriu.

Pe 18 iunie, Daniel Cãtãlin Miloº a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, ziua urmãtoare Tribuna-
lul Dolj i-a emis mandat pentru o perioadã de
15 zile, însã Curtea de Apel Craiova i-a admis
apelul ºi a dispus eliberarea sa, cu mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi þara. Procurorii au înaintat
dosarul Tribunalului Dolj, unde se va judeca
procesul, primul termen fiind stabilit pentru 10
septembrie a.c.

În conformitate cu art. 57 din Ordinul
MCTS nr. 4925/2005, elevii prezenþi la
ore pot fi examinaþi ºi evaluaþi, oral sau
prin lucrãri scrise, notele obþinute fiind
comunicate în mod obligatoriu elevilor,
trecute în catalog ºi carnetul de elev.
Tezele semestriale scrise se dau la o datã
stabilitã din timp, de regulã la începutul
semestrului ºi doar în timpul orei de curs,
în prezenþa tuturor elevilor clasei, iar
notele acestora se trec în catalog cu cel
puþin douã sãptãmâni înaintea încheierii
semestrului. Dar de ce i-ar fi pãsat lui
Miloº de prevederile legale? Omul ºi-a
fãcut treaba aºa cum a vrut...

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj l-au trimis în judecatã pe pro-
fesorul de Matematicã de la Grupul ªco-
lar „Traian Vuia” din Craiova pentru lua-
re de mitã ºi fals intelectual, dupã ce aces-
ta a cerut ºi a primit de la o elevã un par-
fum Hugo Boss ºi o sticlã de whisky Jack
Daniel’s, având pretenþia ca produsele sã
nu fie „de la þigani”, pentru a-i da în tezã
o notã care sã-i asigure promovarea la
aceastã materie. Numai cã, în momentul

în care a fost sigur cã va primi ceea ce
ceruse, profesorul îi trecuse fetei douã
note în catalog, de care aceasta nu ºtia,
mai ales cã absentase în zilele respecti-
ve. Pe parcursul cercetãrilor anchetato-
rii au stabilit cã profu’ mai procedase de
aceeaºi manierã ºi în cazul altor doi elevi,
astfel cã au format un dosar separat, în
care continuã verificãrile. Primul termen
de judecatã a fost stabilit dupã vacanþa
judecãtoreascã, pe 10 septembrie a.c.

Profu’ ºpãgar de la „VProfu’ ºpãgar de la „VProfu’ ºpãgar de la „VProfu’ ºpãgar de la „VProfu’ ºpãgar de la „Vuia”uia”uia”uia”uia”
prefera parfumul „Hugo Boss”prefera parfumul „Hugo Boss”prefera parfumul „Hugo Boss”prefera parfumul „Hugo Boss”prefera parfumul „Hugo Boss”
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Oricum am întoarce orice dis-
cuţie, oricum ne-am poziţiona
opţional, nu ne rămâne de făcut
decât un simplu gest civic: să
mergem la referendumul din 29
iulie şi să punem ştampila pe
„da” sau pe „nu”. Dovedind,
astfel, nu doar o conştiinţă civi-
că teafără, de care nu suntem
bănuiţi în multe locuri din Euro-
pa, dar, mai ales, că ne pasă de
nefericita noastră ţară. Pentru a
rămâne un stat de drept, apt de
lumea civilizată. Dacă nu vom
face asta ne vom merita soarta.
Un referendum invalidat, prin
prezenţa insuficientă, ar justifica
la Bruxelles, dar şi pentru marile
cancelarii europene, că tot ce s-
a întâmplat la Bucureşti, cu sus-
pendarea preşedintelui Traian
Băsescu, n-a fost altceva decât
un derapaj de la regulile demo-
craţiei, care justifică îngrijorarea
ipocrită a Comisiei Europene în
privinţa „ireversibilităţii şi conti-
nuării reformelor democratice”.

MIRCEA CANŢĂR
Ieri, Parlamentul României a
adoptat Lgea referendumului în
acea formă şi cu acele prevederi
care au rezultat din deciziile Cur-
ţii Constituţionale, chiar dacă
acestea n-au comună legătură cu
recomandările Comisiei de la
Veneţia. E drept, liniile de credit
vin de la Bruxelles. După scri-
soarea în 11 puncte remisă pre-
mierului Victor Ponta, Comisia
Europeană s-a abţinut de la ori-
ce comentariu, până ieri. La Bru-
xelles lucrurile sunt percepute
altfel decât în ţară şi un respon-
sabil european făcuse următorul
comentariu pentru cotidianul
francez „Le Figaro”: „Este o
chestiune de cultură politică.
Odată ce un partid ajunge la
putere, el se consideră îndrep-
tăţit să schimbe totul, inclusiv
regula jocului”. Adevăr parţial.
USL-ul nu apucase încă să-şi
desăvârşească „opera”. Când
Traian Băsescu şi PD-ul au dă-
râmat, în 2005, toate conduce-

rile principalelor instituţii ale sta-
tului, multora le părea, probabil,
că se edifică România orange.
Importante nu erau decât car-
netul de partid, simpatiile politi-
ce, cumetriile şi amantlâcurile.
Ghilotina politică, colorată în
orange-ul băsescian, secera ne-
cruţător grumazii granzilor pese-
dişti, în chiotele mulţimii răzbu-
nate. Că reformatorii de atunci
urma să aibă aceeaşi soartă, într-
o bună zi, era aproape sigur. Ca-
nibalism politic? Greu de răs-
puns. Ieri, preşedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barro-
so, a spus că „România a făcut
un pas înapoi de pe buza pră-
pastiei” şi apoi a avut câteva re-
feriri, raţionale, asupra raportu-
lui oficial final MCV. Nu şi-a
prăpădit aiurea vorbele. Şi to-
nul adoptat a fost unul echilibrat
şi chiar tonic pe alocuri. Până
acum, Traian Băsescu, privit la
Bruxelles cu obiectivitate indul-
gentă şi subiectivă euro-înţele-

gere, învinsese în
acest război de
imagine, cum
scrie, pe site-ul
voxpublica.reali-
tatea.net, Dorin
Tudoran. USL
era „de felicitat”
pentru cum se pri-
cepuse să-l piar-
dă. Limbajul du-
blu al pedeliştilor,
dar şi al lui Tra-
ian Băsescu, şi
iscusinţa diaboli-
că în arta supra-
vieţuirii în politi-
că, nu pot primi
decât  ceea ce
poporul va găsi
de cuviinţă la 29
iulie a.c. Şi abia
după acest referendum Româ-
nia va putea tresări, rănită de
talibanismul agresiv şi gros.
Răul cel mare ar putea fi pro-
dus doar prin neparticiparea

29 iulie: Ziua în care
ne validăm simţul civic

noastră la referendum. Fiindcă
invalidarea acestuia, indiferent
de opţiunea celor care partici-
pă, ar perpetua o stare de lu-
cruri greu desluşibilă.

Mircea Geoană
s-a întâlnit cu

ambasadorul SUA
la Bucureşti

Preşedintele Comisiei pentru Politică Ex-
ternă a Senatului României, Mircea Geoană,
s-a întâlnit marţi, 17 iulie, cu Ambasadorul
SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein. Aceşti
au purtat discuţii privind parteneriatul stra-
tegic dintre România şi SUA, în contextul
recentelor evoluţii politice interne.

Preşedintele Comisiei pentru Politică Ex-
ternă a Senatului şi-a manifestat încrederea
că autorităţile române îşi vor respecta anga-
jamentele internaţionale, atât în cadrul UE, cât
şi în cadrul NATO. Mai mult, Mircea Geoană
a reîntărit faptul că Parteneriatul Strategic din-
tre România şi SUA rămâne un pilon de bază
în relaţia dintre cele două state.

ALINA DRĂGHICI

Câteva sute de persoane au fost prezente, marţi seara, în Piaţa „Mihai Viteazul”
din centrul Craiovei la un miting organizat de USL pentru a susţine demiterea

preşedintelui suspendat al României, Traian Băsescu.

Miting împotriva lui Traian
Băsescu, la Craiova

Liderul organizaţiei judeţene Dolj a PSD,
Ion Prioteasa, prezent în Piaţa „Mihai Vitea-
zul”, a afirmat că Traian Băsescu, un preşe-
dinte care i-a umilit pe cei mai mulţi dintre
români, trebuie demis pe 29 iulie, pentru că
în timpul mandatului său au fost diminuate
pensiile şi salariile, au fost micşorate aloca-
ţiile copiilor şi ajutoarele sociale, fiind aco-
perite, în schimb, abuzurile PDL.

«Aceste acţiuni de protest de la Craiova
împotriva preşedintelui suspendat al Româ-
niei, Traian Băsescu, au înc eput în urmă
cu c âteva zile, numărul celor prezenţi în
Piaţa „Mihai Viteazul” crescând de la zi la
zi. Aşa cum se poate remarca, în piaţă sunt
prezente câteva sute de persoane şi ne pre-
gătim ca, în cea de-a doua parte a zilei de
vineri, să avem cea mai mare manifes tare

Mâine,  20 iulie, începând cu ora 17.00, USL va organiza pe
esplanada Teatrului Naţional din Craiova un miting pentru susţine-

rea demiterii lui Traian Băsescu prin referendum.

de până ac um, un mi-
ting de proporţii. Este
posibil să fie alături de
noi preşedintele PSD şi
c o-preşedintele USL,
domnul Vic tor Ponta,
alţi lideri marcanţi ai
USL, precum şi liderii
regionali din Oltenia ai
USL.  Cu această oc azie
vom spune întregii lumi
că această zonă a Ro-
mâniei s-a săturat de
gâlc eava în care trăim, de scandalul gene-
rat de Traian Băsescu. A fost o perioadă de
aproape o lună în care a fost linişte, dar,
după ce a văzut că s impatia oamenilor se
îndreaptă c ătre premierul Victor  Ponta,  că-

tre Guvernul României şi c ătre
USL,  a început aces te maşinaţii
c are au dus  România într-o
zonă în care cu siguranţă nu-şi
avea locul. USL doreşte să res-
pecte legile şi Constituţia ţării.
Din acest moment ne pregătim
să arătăm c ă mai mult de jumă-
tate din populaţia cu drept de vot
a României va ieşi la referendum

şi va opta pentru demiterea preşedintelui
suspendat Traian Băsescu. În ceea c e ne
priveşte pe noi, vom încerca să avem o pre-
zenţă la vot cât mai numeroasă.  În ac este
drumuri pe care le facem destul de des în
judeţ, oamenii ne-au spus că înţeleg c ă nu
se poate guverna alături de Traian Băsescu
şi c ă vor vota un „DA” hotărât la referen-
dumul din 29 iulie», a dec larat preşedintele
PSD Dolj, Ion Prioteasa.

În Piaţa „Mihai Viteazul” din Craiova,
alături de preşedintele PSD Dolj,  Ion Prio-
teasa,  au fos t prezenţi liderii locali ş i par-
lamentari ai USL.

ALINA DRĂGHICI
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ONG-urilor din Dolj, parti-
cipante la cursul  ºi seminarii-
le de educaþie antreprenorialã

desfãºurate în cadrul proiec-
tului „Proactiv – de la mar-
ginal la incluziv”, prin Aso-

ciaþia pentru Dezvoltare ºi
Promovare Socio-Economicã
„Catalactica” – Filiala Teleor-
man, au ocazia sã se înscrie
în competiþia ideilor de econo-
mie socialã aplicatã.

„Concursul constã în pre-
mierea cu câte 20.000 de lei a
celor mai bune 15 idei de eco-
nomie socialã aplicatã dezvol-
tate de cãtre organizaþiile ne-
guvernamentale, care au par-
ticipat la activitatea  nr. 4 „Or-
ganizarea unui curs în domeniul
economiei sociale”, afirmã So-

rin Cace, preºedintele Asocia-
þiei pentru Dezvoltare ºi Pro-
movare Socio-Economicã „Ca-
talactica”, Filiala Teleorman.

Potrivit acestuia, concursul
este organizat în cadrul proiec-
tului „Proactiv – de la margi-
nal la incluziv” ºi se desfãºoa-

rã în parteneriat cu Institutul de
Cercetare a Calitãþii Vieþii –
partener naþional ºi „Aitoliki

Cele mai bune 15 idei de economie
socialã aplicatã venite din partea
ONG-urilor din Dolj vor fi premiate
cu câte 20.000 de lei, în cadrul unui

concurs derulat ºi finanþat din Fondul
Social European prin Programul Ope-
raþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului „Proactiv – de la marginal la incluziv”, în
Dolj s-au desfãºurat douã cursuri de reconversie profesionalã pentru
persoanele din grupurile defavorizate. Unul s-a finalizat în ianuarie
2012 ºi s-a derulat în comuna Coºoveni, unde 25 de beneficiare au
învãþat cum sã practice meseria de „baby sitter”. Celãlalt – pentru
meseria de „lucrãtor comercial” – s-a adresat unui numãr de 25 de
ºomeri ºi persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în Sadova,
satul Damian, ºi va fi finalizat pânã la 1 august.

Development” SA Local Orga-
nization Authority – Aitolia SA
– partener transnaþional.

Mai multe informaþii ºi Regulamentul Concursului sunt afiºate
pe site-ul proiectului www.proactiv-org.ro (persoanã de contact:
Ema Viciu, tel.: +4021/2401410; e-mail: ema.viciu@gmail.com).

Cererile de ajutor se depun la centrul ju-
deþean al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã pe a cãrui razã teritorialã se
aflã sediul social al beneficiarilor, pânã la
data de 15 august a.c. Potrivit conducerii
APIA Dolj, perioada de depunere a cereri-
lor de ajutor, formatul cererilor de ajutor ºi
instrucþiunile de completare au fost stabili-
te prin Ordinul MADR nr. 149/2012.

Astfel, de plãþile acordate prin Mãsura
2.1.5. pot beneficia exploataþiile comercia-
le din sectorul de creºtere a porcinelor au-
torizate sanitar-veterinar ºi exploataþiile co-
merciale de tip “A” specifice sectorului de
creºtere a porcinelor. Beneficiarii trebuie
sã îºi asume voluntar angajamente în fa-

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) Dolj pri-
meºte în aceastã perioadã cererile de ajutor pentru Mãsura 2.1.5. „Plãþi
privind bunãstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, lansatã pe
16 iulie 2012.  Aceastã mãsurã, finanþatã prin Axa 2 a PNDR 2007 –
2013, beneficiazã de o alocare financiarã de aproximativ 155 de mili-
oane de euro, aferentã perioadei de programare 2007 – 2013.

APIA Dolj primeºte cereri pentruAPIA Dolj primeºte cereri pentruAPIA Dolj primeºte cereri pentruAPIA Dolj primeºte cereri pentruAPIA Dolj primeºte cereri pentru
plata privind bunãstarea animalelorplata privind bunãstarea animalelorplata privind bunãstarea animalelorplata privind bunãstarea animalelorplata privind bunãstarea animalelor

Suma acordatã anual pentru acoperirea
costurilor suplimentare ºi a pierderii
de venituri în urma aplicãrii mãsurilor
de bunãstare a animalelor:

1. Pachetul 1 – Creºterea cu cel puþin 10%
a spaþiului alocat disponibil fiecãrui animal:
porci graºi – 41,40 euro/0,3 UVM; scrofiþe
– 165 euro/0,3 UVM; scroafe – 23,30 euro/
0,5 UVM.

2. Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11
ore/zi luminã artificialã cu o valoare a ilumi-
nãrii de 50 lux: porci graºi – 19,10 euro/0,3
UVM; scrofiþe – 17,20 euro/0,3 UVM; scroa-
fe – 15,80 euro/0,5 UVM.

3. Pachetul 3 – Îmbunãtãþirea condiþiilor de
bunãstare a suinelor pe durata transportului: porci
graºi – 4,80 euro/0,3 UVM; scrofiþe – 4,80 euro/
0,3 UVM; scroafe – 5,40 euro/0,5 UVM.

4. Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitri-
þilor ºi nitraþilor din apã: porci graºi – 12 euro/
0,3 UVM; scrofiþe – 25 euro/0,3 UVM;
scroafe – 18,50 euro/0,5 UVM.

5. Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30%
faþã de nivelul minim obligatoriu, prin men-
þinerea în limite optime a parametrilor de
microclimat: porci graºi – 16,80 euro/0,3
UVM; scrofiþe - 48 euro/0,3 UVM;
scroafe – 22,90 euro/0,5 UVM.

6. Pachetul 6 – Îmbunãtãþirea condiþiilor
zonei de odihnã: porci graºi – 7,20 euro/0,3
UVM; scofiþe – 15,90 euro/0,3 UVM; scroa-
fe – 13,10 euro/0,5 UVM.

Astfel, un beneficiar al Mãsurii 2.1.5.
Pachetul a) va primi 101,10 euro/UVM/an
pentru porci graºi; 275,90 euro/UVM/an
pentru scrofiþe ºi 99 euro/UVM/an.

voarea bunãstãrii animalelor, în conformi-
tate cu art. 40 din Regulamentul CE nr.
1698/2005 pentru a deveni eligibili în ca-
drul acestei mãsuri.

Angajamente pentru unul sau mai
multe pachete de subvenþii

“Beneficiarii Mãsurii 2.1.5. pot încheia
angajamente voluntare multianuale – cinci
ani –, începând cu data de 16 iulie 2012,
pentru unul sau o combinaþie între cele
ºase pachete disponibile. Sprijinul se va
acorda doar pentru acele angajamente care
depãºesc cerinþele minime, care prezintã
nivelul de referinþã neremunerat, conside-
rat drept punct de pornire pentru elabora-

rea plãþilor compensatorii. Plata se efec-
tueazã anual, compensând pierderile de
venituri ºi cheltuieli suplimentare induse de
aplicarea acþiunilor prevãzute de angaja-
mente”, explicã reprezentanþii Agenþiei.

În cadrul angajamentelor încheiate, be-

neficiarii trebuie sã respecte standardele
de eco-condiþionalitate (SMR) aplicabile
terenurilor agricole aparþinând fermei ºi ac-
tivitãþilor agricole desfãºurate la nivelul fer-
mei. În cadrul acestei mãsuri este exclus
sprijinul pentru investiþii.

Dolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatãDolj: 20.000 de lei pentru cele mai bune idei de economie socialã aplicatã
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Începând cu toamna acestui
an, blocurile de locuinþe din mu-
nicipiile-reºedinþã de judeþ vor
putea beneficia de lucrãri com-
plexe de creºtere a eficienþei
energetice. Aceste lucrãri vor fi
realizate cu ajutorul fondurilor
europene. Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului a finali-
zat negocierile cu Comisia Euro-
peanã pentru finanþarea, în ca-
drul actualului exerciþiu bugetar,
prin Programul Operaþional Re-
gional, a activitãþilor de creºtere
a eficienþei energetice a blocuri-
lor de locuit, iar Memorandumul
în acest sens a fost aprobat în
ºedinþa de Guvern din data de 11
iulie. Schema de finanþare se va
aplica blocurilor de locuinþe con-
struite dupã proiecte elaborate în
perioada 1950-1990, în care lo-
cuiesc categorii sociale vulnera-
bile ºi familii cu venituri reduse
din municipiile reºedinþã de judeþ
(peste 50% din familiile – pro-
prietari din clãdire au un venit net
lunar pe membru de familie de
maximum 500 de euro).

150 de milioane de euro
din Fondul European

de Dezvoltare Regionalã
Bugetul acestui proiect este

de 304 de milioane de euro, din

În noianul de ºtiri de tot felul despre referendumul de
demitere a preºedintelui Traian Bãsescu din 29 iulie a.c.,
veºtile bune trec oarecum neobservate. S-a întâmplat aºa cu
mãsura anunþatã de premierul Victor Ponta cu privire la
încasarea TVA-ului ºi la fel de discret a trecut ºi anunþul
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului cu privire
la un proiect legat de creºterea eficientizãrii energetice a
blocurilor de locuinþe din fonduri europene.

care 150 de milioane de euro
din Fondul European de Dez-
voltare Regionalã (FEDR), res-
pectiv 154 de milioane de euro
rezultatã din contribuþia naþio-
nalã (co-finanþare de la buge-
tul de stat, contribuþia autori-
tãþilor publice locale ºi a aso-
ciaþiilor de proprietari). Bene-
ficiarii vor trebui sã participe
f inanc ia r  l a  aces te  lucrã r i
printr-o co-finanþare de 40%.
Restu l  fondur i lor  necesare
(60%) pentru fiecare lucrare
vor fi asigurate din bani euro-
peni  nerambursabi l i  de  la  
FEDR ºi bugetul de stat. Rate-
le de co-finanþare ale autoritã-
þilor publice locale ºi asociaþii-
lor de proprietari vor fi modu-
late în funcþie de proporþia în
clãdire a familiilor cu venituri
reduse,  dupã cum urmeazã:
30% contribuþia autoritãþii pu-
blice locale ºi 10% contribuþia
asociaþiei de proprietari,  în
condiþiile în care mai mult de
50% dintre familiile – proprie-
tari din clãdire au un venit net
lunar pe membru de familie sub
150 de euro; 20% contribuþia
autoritãþii publice locale ºi 20%
contribuþia asociaþiei de pro-
prietari, în condiþiile în care
mai mult de 50% dintre fami-

liile – proprietari din clãdire au
un venit net lunar pe membru
de familie sub 350 de euro;
10% contribuþia autoritãþii pu-
blice locale ºi 30% contribuþia
asociaþiei de proprietari,  în
condiþiile în care mai mult de
50% din familiile – proprietari
din clãdire au un venit net lu-
nar pe membru de familie sub
500 de euro. Având în vedere
faptul cã programul se va în-
chide în anul 2013, schema
propusã are un caracter pilot
pentru actuala perioadã de pro-
gramare, experienþa acumula-
tã putând fundamenta investi-
þiile în eficienþa energeticã a
blocurilor de locuinþe pentru

perioada de programare 2014-
2020.

A încercat ºi Guvernul Boc,
dar nu a reuºit

Guvernul Boc dãdea în 2009
OUG nr. 18 care stabilea lucrã-
rile de intervenþie pentru izola-
rea termicã a blocurilor de lo-
cuinþe construite dupã proiec-
te elaborate în perioada 1950-
1990, etapele necesare realizã-
rii lucrãrilor, modul de finan-
þare a acestora, precum ºi obli-
gaþiile ºi rãspunderile autoritã-
þilor administraþiei publice ºi ale
asociaþiilor de proprietari. Re-
alizarea lucrãrilor de interven-
þie stabilite prin aceastã ordo-

nanþã de urgenþã avea acelaºi
scop, ºi anume creºterea per-
formanþei energetice a blocuri-
lor de locuinþe astfel încât con-
sumul anual specific de ener-
gie calculat pentru încãlzire sã
scadã sub 100 kWh/mp arie
utilã, în condiþii de eficienþã
economicã, respectiv reduce-
rea consumurilor energetice
pentru încãlzirea apartamente-
lor, în condiþiile asigurãrii ºi
menþinerii climatului termic in-
terior, precum ºi ameliorarea
aspectului urbanistic al locali-
tãþilor. Din nu se ºtie ce motive
programul nu a avut succesul
scontat.

MARIN TURCITU

Purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului, Andrei Zaharescu, a
amintit cã actualul Executiv a
retras banii primãriilor dupã ce
a constatat cã multe dintre uni-
tãþi nu aveau datorii ºi nici ne-
cesitãþi de cofinanþare a proiec-
telor UE.

“Actualul Guvern a constatat
cã execuþia bugetului general
consolidat la 30 aprilie 2012 în-
registra un deficit care reprezen-

Guvernul dã înapoi primãriilor 107 milioane
de lei din banii retraºi în mai

Guvernul a decis, ieri, sã rambur-
seze primãriilor fonduri totale de
107,5 milioane lei, dupã ce, în luna
mai, le-a retras banii alocaþi de Ca-

binetul Ungureanu pentru cheltuieli
curente ºi cofinanþarea unor proiec-
te europene. Banii vor fi acordaþi din
Fondul de rezervã al Guvernului.

ta, dupã numai patru luni, aproa-
pe jumãtate din deficitul buge-
tar aprobat pe întregul an. De
asemenea, actualul Guvern a
constatat cã unele unitãþi admi-
nistrativ-teritoriale au primit
sume din Fondul de rezervã fãrã
sã existe temeiul unor arierate
sau al unor proiecte de finanþa-
re externã”, a spus Zaharescu.

Potrivit acestuia, datele trans-
mise pânã la 5 iulie de direcþiile

finanþelor publice judeþene rele-
vã cã sunt preluate fonduri tota-
le de 392,6 milioane lei din suma
totalã alocatã de Guvernul Ungu-
reanu. Din verificãrile Ministeru-
lui Finanþelor a rezultat în ace-
laºi timp cã 47% din localitãþile
beneficiare nu au avut arierate
sau proiecte UE de cofinanþat.

Pânã la data intrãrii în vigoa-
re a ordonanþei prin care Guver-
nul Ponta a dispus restituirea
fondurilor au fost însã cheltuite
224,3 milioane lei, din care 145,8
milioane lei au fost “utilizate
contrar legii”, afirmã purtãtorul
de cuvânt.

“Sumele disponibilizate au
fost de 394,8 milioane de lei, iar
sumele care trebuie restituie la
bugetul de stat în urma controa-

lelor Curþii de Conturi sunt 167,7
milioane lei. Sumele care trebu-
ie alocate din Fondul de rezer-
vã, tot ca efect al controlului,
sunt de 180,6 milioane lei, din
care 107,5 milioane lei pentru
unitãþile la care s-au constatat
utilizãri ilegale de alocaþii buge-
tare ºi diferenþa de 73,1 milioa-
ne lei cãtre unitãþi la care con-
trolul a constatat ilegalitãþi ºi pen-
tru care regularizarea financiarã
se va realiza dupã recuperarea
sumelor folosite cu nerespecta-
rea legii. Per sold, mai este ne-
cesarã alocarea a 12,9 milioane
lei”, a spus Zaharescu.

El a precizat cã prin hotãrâ-
rea aprobatã în ºedinþa de ieri a
Guvernului vor fi alocate primã-
riilor 107,5 milioane lei din Fon-

dul de rezervã.
La începutul lunii aprilie, prin

hotãrâre, Guvernul Ungureanu a
alocat primãriilor fonduri totale
de 648 milioane lei din Fondul de
rezervã bugetarã aflat la dispozi-
þia Guvernului, cei mai mulþi bani
fiind acordaþi primãriilor PDL.

În luna mai însã noul Guvern
Ponta a decis, prin ordonanþã de
urgenþã, cã primarii sunt obligaþi
sã returneze Guvernului fondu-
rile necheltuite din alocaþiile pri-
mite de la fostul Cabinet Ungu-
reanu, premierul Victor Ponta
argumentând atunci cã, din to-
talul celor 1.657 de primãrii care
au primit bani 810 nu înregis-
treazã “niciun leu datorie” ºi nici
nu necesitã cofinanþarea unor
proiecte UE.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Creºterea continuã a numã-
rului de bolnavi cu cancere de
piele a transformat afecþiunile
cutanate într-o adevãratã pro-
blemã de sãnãtate publicã. În
fiecare an, medicii doljeni dia-
gnosticheazã câteva sute de
astfel de cazuri. Iar radiaþiile
ultraviolete au contribuit din
plin la aceastã situaþie. Medicii
spun însã cã, dacã sunt diagnos-
ticate din timp, aceste boli pot
fi tratate. De bazã rãmâne însã
protecþia, în primul rând prin
evitarea expunerilor excesive la
soare, dar ºi prin folosirea cre-
melor fotoprotectoare, prin li-
mitarea acþiunii altor factori de
risc, aºa cum ar fi infecþiile vi-
rale, substanþele chimice sau
traumatismele mecanice.

„Printre efectele expunerii ex-
cesive la soare se numãrã inso-
laþia ºi arsurile. În afarã de aces-
te efecte imediate, care uneori
pot fi agravate de consumul de
alcool sau de consumul de anu-
mite medicamente, trebuie sã þi-
nem cont de efectele în timp ale
radiaþiilor solare. În primul rând
de îmbãtrânirea prematurã a te-
gumentului. Sunt însã ºi persoa-
ne la care se dezvoltã cancerele
de piele, unele foarte agresive,
cum ar fi melanomul, altele mai
puþin agresive. De aceea trebuie
sã luãm efectele benefice atât
cât ºtim sã luãm de la soare”, a
precizat conf. univ. dr. Virgil
Pãtraºcu, ºeful Clinicii de Der-

Avertisment din partea medicilor dermatologi:

Atenþie la radiaþiile solare!Atenþie la radiaþiile solare!Atenþie la radiaþiile solare!Atenþie la radiaþiile solare!Atenþie la radiaþiile solare!
Chiar dacã în ultimele zile mercurul din termo-

metre nu a urcat mai mult de 35 de grade Celsius,
medicii avertizeazã în continuare cã expunerea la
soare, la orele amiezii, trebuie evitatã. Motivul: ra-
diaþiile ultraviolete sunt foarte periculose în aceas-
tã perioadã. Potrivit specialiºtilor, în ultimii ani nu-
mãrul persoanelor care s-au prezentat la spital cu
afecþiuni ale pielii dintre cele mai grave a crescut
considerabil, iar zona Doljului este una specialã în
ceea ce priveºte patologia dermatologicã.

matologie din cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova.

Numãrul cancerelor
de piele a crescut
de patru ori

În ultimii 30 de ani, potrivit
specialiºtilor, numãrul cancere-
lor de piele a crescut de patru
ori, iar factorii ce contribuie la
apariþia acestei afecþiuni sunt, pe
lângã radiaþiile solare ºi stresul,
alimentaþia, imunitatea scãzutã,
bolile metabolice. Mare parte din
leziunile diagnosticate sunt însã
cauzate de expunerea îndelunga-
tã ºi neprotejatã la soare. Din

acest motiv, medicii au eviden-
þiat necesitatea controlului la me-
dicul dermatolog ori de câte ori
o aluniþã se modificã. Mai ales
cã, în situaþia în care sunt dia-
gnosticate din timp, acestea pot
fi prevenite. Cancerul de piele
poate fi tratat ºi în mare parte
poate fi vindecat, doar ca pacien-

þii sã nu neglijeze dezvoltarea
acestor leziuni. Mai periculos
este melanomul,  pentru cã,
acesta, dezvoltat pe anumite alu-
niþe, reprezintã o leziune foarte
agresivã. „Mijloacele de protec-
þie naturale sunt cele mai bune.
Vorbim aici de îmbrãcãmintea
adecvatã ºi pãlãria cu boruri
mari. Desigur, ºi cremele foto-
protectoare sunt foarte bune,
numai sã fie accesibile ca ºi cos-
turi. A folosi cremele fotopro-
tectoare nu trebuie însã sã te
încurajeze sã stai mai mult la
soare. Se spune cã nu s-a des-
coperit fotoprotectorul ideal”, a
mai spus ºeful Clinicii de Der-
matologie din cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova.

Bolile dermatologice
pot fi contactate
ºi din locurile
de scãldat

Pe lângã razele soarelui, în
aceastã perioadã, periculoase
sunt ºi bolile dermatologice, ce

pot fi contactate din locurile de
scãldat. Medicii atrag atenþia
asupra pericolului contactãrii
unor boli de piele, cum ar fi
micozele sau eczemele. Pe lân-
gã bolile dermatologice, pe lis-
ta afecþiunilor ce pot fi contac-
tate din apã se mai regãsesesc
leptospiroza – boalã infecþioa-
sã manifestatã prin febrã, du-
reri de cap, dureri musculare,
afectarea ficatului, a rinichilor
ºi icter. De asemenea, existã
riscul îmbolnãvirii de meningi-
tã, boalã ce se manifestã prin
febrã, durere de cap severã ºi
persistentã, gât înþepenit ºi du-
reros la miºcare, convulsii ºi
tulburãri ale stãrii de conºtien-
þã. Uneor, boli digestive sau
afecþiuni ale ochilor ºi urechi-
lor – blefarite, conjunctivite,
otite ºi sinuzite. Nu în ultimul
rând, foarte periculoase pot fi
înþepãturile de cãpuºe. De alt-
fel, reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã au anunþat
faptul cã, în judeþul Dolj, nu
existã nici o zonã naturalã ame-
najatã pentru îmbãiere.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Politicienii noºtri, n-au vândut
þara Popescule, au dat-o gratis.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Ministerul Sãnãtãþii ºi Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj or-
ganizeazã astãzi, începând cu
ora 10.00, o dezbatere publicã,
tema fiind proiectul de lege pri-
vind organizarea ºi funcþionarea
sistemului de sãnãtate. Eveni-
mentul are loc în sala de confe-
rinþe a Hotelului „Helin”, din
Calea Bucureºti nr. 88, fiind in-
vitate toate persoanele interesa-
te de acest subiect. Reprezen-
tanþii Ministerului Sãnãtãþii vor
dialoga asupra textului legii cu
reprezentaþii autoritãþilor locale
ºi judeþene, cu managerii insti-
tuþiilor medicale din judeþ pre-
cum ºi cu reprezentanþii asocia-

Dezbatere publicã pe proiectul Legii Sãnãtãþii,
organizatã la Craiova

þiilor profesionale ºi sindicale.
Ministerul Sãnãtãþii a publi-

cat, în urmã cu douã sãptã-
mâni, în dezbatere publicã pro-
iectul pentru noua Lege a Sã-
nãtãþii. Principalele modificãri
aduse vizeazã reorganizarea sis-
temului de asigurãri de sãnãta-
te, precum ºi creºterea contro-
lului calitãþii serviciilor. Autori-
tãþile au anunþat, totodatã, cã in-
tenþioneazã sã reducã dezechi-
librul financiar existent în sis-
temul sanitar, dar sã elimine ºi
deficitul de personal. De aseme-
nea, ar putea fi modificate o se-
rie de prevederi cu privire la mal-
praxis. Noul proiect de lege a

Sãnãtãþii anunþã schimbãri esen-
þiale ºi pentru unitãþile sanitare
cu paturi. Astfel, spitalele vor fi
organizate în unitãþi nebugetare
ºi vor avea libertatea sã facã

angajãri ºi sã ofere salarii în
funcþie de competenþã. Spitalele
vor putea fi publice, private ºi
publice cu structuri în care se
desfãºoarã activitate privatã.
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Tabără la Mănăstirea Tismana
pentru copiii români din diaspora

Mănăstirea Tismana, din judeţul Gorj, găzduieşte,
în perioada 12-21 iulie, Tabăra internaţională de
tradiţie şi spiritualitate, pentru 50 de copii – 35 ai
românilor din diaspora şi 15 din ţară. Tabăra este
organizată de Mitropolia
Ortodoxă a Europei Occi-
dentale şi Meridionale, în
parteneriat cu Departa-
mentul pentru Românii de
Pretutindeni.

„Proiectul vine în întâm-
pinarea nec es ităţii de a
oferi copiilor  români din
diasporă posibilitatea de a
intra în contact c u tradiţii-
le şi identitatea culturală,
lingvistică şi religioasă a
părinţilor lor  ş i de a trăi
timp de două săptămâni în
ţara de origine. Tabăra ofe-
ră c opiilor  posibilitatea să
desfăşoare activităţi într-

un spectru foarte larg. Sunt propuse diverse ateliere:
ateliere de icoane,  linogravură, teatru, dans, muzică,
limba română etc.”, au precizat organizatorii. De ase-
menea, copiii vor vizita Peştera Sfântului Nicodim şi

alte obiective turis tice
din împrejurimi,  vor
dobândi cunoştinţe de-
spre tradiţiile româneşti
şi despre credinţa s tră-
moşească prin interme-
diul catehezelor, al ex-
cursiilor şi drumeţiilor.

Tabăra internaţio-
nală de tradiţie şi spi-
ritualitate este organi-
zată de Mitropolia Or-
todoxă a Europei Oc-
cidentale şi Meridiona-
le la Mănăstirea Tisma-
na în fiecare vacanţă de
vară, începând cu anul
2006.

Salon de vară,
la Galeria de Artă „Cromatic”

Centrul Judeţean
pentru Conserva-
rea şi Promovarea
Culturii Tradiţiona-
le Dolj vă invită as-
tăzi, ora 19.00, la
Galeria de Artă
„Cromatic” (strada
„Alexandru Mace-
donski” nr. 28), la
deschiderea Salo-
nului de vară 2012.

Îş i prezintă lu-
c rările membrii
Cenaclului de Arte
Plastice „Constantin Brâncuşi” – Teodora Ciolan, Eugen Dumitru, Maria
Lia Gaşpar, Bebică Ghiţă, Florin Grădinaru, Gheorghe Lazăr, Benoni
Mogoşanu, Mariana Montegazza, Gabriela Rădulescu, Nela Sălcianu,
Dan Scurtu şi Marinela Stanciu. Expoziţia de pictură va fi prezentată de
Cristina Oprea şi George Crăciunoiu.

Cenaclul „Constantin Brânc uşi” a funcţionat între anii 1973 şi 1989
şi a fost reînfiinţat în noiembrie 2008. Şi-a continuat activitatea cu
organizarea de expoziţii colective şi individuale ale membrilor  cu un
suflu proaspăt ş i entuzias t.

Spre Israel, credincioşii vor zbu-
ra, luna viitoare, cu avionul, de la
Bucureşti până la Tel Aviv, vor be-
neficia de şase nopţi de cazare la
hoteluri de 3 şi 4 stele, în Tiberias,
Bethleem şi Ierusalim, precum şi de
demipensiune  (mic dejun şi cină).
De asemenea, grupul va avea un
preot însoţitor, iar în Israel se va
deplasa, pe toată durata progra-
mului, cu autocarul,  împreună cu
un ghid evreu de naţionalitate ro-
mână. Preţul călătoriei,  de 720 de
euro/persoană, include şi taxa de
intrare la obiectivele religioase şi
turis tic e (Ghetzimani,  Caper-
naum, Ierihon, Bethleem şi taxi
pentru Muntele Tabor).

Vor parcurge pe jos Via Doloro-
sa, cu cele 14 opriri ale Domnu-
lui, până la Sfântul Mormânt

În prima zi, pelerinii vor poposi la
Ein Karem, în Israel, locul naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul, iar în cea
de-a doua vor merge la Bethleem,
unde vor vizita biserica ortodoxă şi

Craiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara SfântăCraiovenii – pelerini în Ţara Sfântă
Centrul de Pelerinaj „Sfântul Nicodim” al

Arhiepiscopiei Craiovei organizează, în perioa-
da 13-19 august, un pelerinaj în Ţara Sfântă,
prilej cu care vor fi vizitate principalele obiec-
tive cu încărcătură spirituală şi istorică, legate
de viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hris-
tos. Aşa sunt Sfântul Mormânt, Muntele Măs-
linilor, Muntele Tabor, Muntele Fericirilor,

Bethleem, Cana Galileii, aşezământul româ-
nesc de la Ierihon, Capernaum, ca şi Biserica
Adormirii Maicii Domnului, pe care credincio-
şii o vor putea vedea chiar în ziua Adormirii
Maicii Domnului, 15 august. Până la sfârşitul
anului, Centrul de Pelerinaj „Sfântul Nicodim”
va mai organiza alte patru pelerinaje în Israel,
preţurile pornind de la 600 de euro/persoană.

Centrul de Peleri-
naj „Sfântul Nicodim” al Ar-

hiepiscopiei Craiovei a luat fiinţă
în anul 2002, în cei zece ani de activi-

tate dobândind o vastă experienţă. „Pele-
rinii care doresc să se îmbogăţească sufle-
teşte păşesc alături de noi pe locuri pline de
sfinţenie, călăuziţi fiind întotdeauna de un
preot, care însoţeşte fiecare grup. Alături de
prezentarea istoricului locurilor, realizată de
ghidul vorbitor de limba română, părinte-
le va rosti zilnic rugăciuni şi va explica

semnificaţia religioasă a obiective-
lor vizitate”, spun reprezentan-

ţii Centrului.

cripta unde s-a născut Domnul, apoi
Biserica Romano-Catolică „Sf. Eca-
terina” şi Grota Laptelui. Drumul va
continua prin deşert, cu minibuze
arabe, până la Mănăstirea „Sf. Sava”
şi Mănăstirea „Sf. Teodosie”. La mie-
zul nopţii vor participa la Sfânta Li-
turghie la Sf. Mormânt.

Ziua Adormirii Maicii Domnului,
15 august, va fi
una un program
plin şi cu o deo-
sebită încărcătu-
ră spirituală. Va
începe cu urca-
rea pe Muntele
Măslinilor, pen-
tru a vedea pan-

orama Ierusalimu-
lui şi a Sfintei Ce-
tăţi. Vor fi vizitate
Mănăstirea rusă
„Eleon”, Biserica
„Pater Noster”, Bi-
serica „Dominus
Flevit”,  Grădina
Ghetsimani, cu Bi-
serica Naţiunilor,

Biserica Mormântului Maicii Dom-
nului şi Peştera Ghetsimani. «Vom
intra în Cetatea Sfântă prin Poarta
Sf. Ştefan, vom vedea casa în care
a locuit Fecioara Maria din Cetatea
Antonia, vom parcurge pe jos Via
Dolorosa, cu cele 14 opriri ale Dom-
nului, până la Sfântul Mormânt. De
asemenea, programul include urca-

rea pe Golgota, închinare la Piatra
Ungerii şi vizitarea paracliselor sfin-
te”, precizează organizatorii.
De la Marea Moartă,
prin „Oraşul Domnului”,
ajungând la Haifa...

Obiective turistice şi religioase
vor fi, de asemenea, mormântul

marelui rege David, Zidul Plângerii
şi biserica românească din Ierusa-
lim (ziua a patra), Ierihon – cel mai
vechi oraş din lume, Qumran – ţi-
nut cunoscut mai ales
pentru faptul că aici au
fost descoperite, într-
o peş teră, celebrele
manuscrise de la Ma-
rea Moartă (ziua a cin-
cea), Nazaret – Biseri-
ca Catolică „Buna Ves-
tire”, ridicată pe locul
casei Sf . Ioachim şi
Ana, şi Biserica Orto-
doxă „Sf. Gavriil”,
aflată pe locul izvoru-
lui Mariei, Capernaum
– supranumit „Oraşul
Domnului”, Tabgha –

unde Iisus a săvârşit minunea
înmulţirii pâinilor şi a peştilor
(ziua a şasea).

Pelerinajul în Ţara Sfân-
tă se va încheia pe 19 au-
gust, nu înainte să le ofe-
re credincioşilor posibili-
tatea de a ajunge în Haifa
– splendid oraş, port la
Mediterană, aflat într-un
mare golf la poalele Mun-
telui Carmel.  «Vom privi
Templul cultului Bahai, cu
grădinile pe terase etajate, su-
perioare grădinilor de la Versail-
les. De asemenea, vom vizita Bi-
serica „Stela Maris”, cu grota Sf.
Prooroc Ilie Tezviteanul»,  mai
spun organizatorii.
Preţuri de la 600 de
840 de euro, incluzând şi Egiptul

Alte patru pelerinaje în Ţara Sfân-
tă vor mai fi organizate de Centrul

„Sfân-

tul Nicodim” al Arhiepiscopiei Cra-
iovei până la sfârşitul anului. Între
20 şi 26 august (755 de euro/
prersoană), între 3 şi 10 septem-
brie, incluzând şi Egiptul – Sinai
(840 de euro/persoană), între 5 şi
12 septembrie, de asemenea vizând
şi Egiptul (700 euro) şi 12-17 no-
iembrie (600 de euro/persoană).

Doritorii pot obţine mai multe
informaţii de la sediul Centrului
din Craiova, situat pe strada „Fra-
ţii Buzeşti” nr. 12 (între res tau-
rantul „Craiova” şi Hotelul „Gre-
en House”), deschis zilnic, de luni
până vineri, între orele 9.00 şi
17.00 (cu excepţia zilelor de săr-
bătoare – cruce roşie), la nume-
rele de telefon 0251.40.66.47 şi
0728.10.74.69 sau accesând lin-
kul http://pelerinaje.ro.
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Rebelii sirieni au afirmat,
marþi, cã au lansat „bãtãlia pen-
tru eliberarea Damascului”,
unde au loc lupte grele, prin
acþiunea, pentru prima datã, a
elicopterelor armatei. Unul din-
tre aparate a fost doborât în
cartierul Qabun (nord-estul ca-
pitalei). Confruntãri violente se
înregistreazã în Midane, apro-
piat de centrul oraºului, teatrul
luptelor dintre rebeli ºi trupele

regulate, potrivit Observatoru-
lui sirian pentru drepturile omu-
lui (OSDH). „Luptele nu vor în-
ceta dupã cãderea capitalei.
Noi mergem spre victorie”, a
afirmat Kassem Saadeddine,
purtãtorul de cuvânt al Arma-
tei siriene libere (ASL) în Si-
ria, contactat prin intermediul
Skype de agenþia France Press.
Un responsabil militar din Da-
masc a afirmat cã armata

„controleazã situaþia ºi urmã-
reºte teroriºtii refugiaþi în lo-
cuinþele ºi moscheile din oraº”.
Numai cã doi generali de bri-
gadã sirieni au defectat în
noaptea de marþi ºi s-au refu-
giat în Turcia, potrivit ministe-
rului turc al Afacerilor Exter-
ne. Ministrul sirian al Apãrãrii,
generalul Daoud Rajha, ºi un
cumnat al preºedintelui, Assef
Shawkat, care era adjunctul lui

Rajha, au fost uciºi
ieri în atentatul sin-
ucigaº care a vizat
clãdirea Securitãþii
Naþionale din Da-
masc, a anunþat te-
leviziunea sirianã de
stat. „Aproape 330
de sirieni, între care
doi generali de bri-
gadã, au intrat în
Turcia în noaptea
de marþi” a declarat
sursa citatã. Numã-
rul generalilor sirieni
refugiaþi în Turcia
de la începutul vio-
lenþelor în þara lor, la
începutul lunii mar-
tie 2011, a atins ci-
fra de 20, iar numã-
rul refugiaþilor siri-

eni este de circa 43.300. „Re-
gimul Assad, care se prãbuºeº-
te, devine nebun ºi împuºcã pe
toþi, fãrã nici un discernãmânt,
distrugând moscheile”, a asigu-
rat un militant din Midane care
se prezenta sub numele de
Abou Moussab. Aceste lupte
crâncene coincid cu cea de-a
12-a aniversare a sosirii la pu-
tere a lui Bashar al-Assad,
dupã decesul tatãlui sãu. La
Moscova, unde se încearcã re-
lansarea unui plan de pace ino-
perant, Kofi Annan a estimat
cã situaþia a atins „un punct
critic” ºi Consiliul de Securita-
te al ONU ar trebui sã reafir-
me cu tãrie cã situaþia este in-
acceptabilã. Vladimir Putin a
asigurat, în schimb, cã Rusia
„va face totul” pentru susþine-
rea efortului de rezolvare a cri-
zei. Moscova, principalul aliat
al regimului sirian, blocheazã
toate rezoluþiile ONU care con-
damnã represiunea. La New
York, negocierile privind pre-
lungirea misiunii observatorilor
ONU sunt, de asemenea, în
impas, Occidentul insistând
pentru adoptarea de rezoluþii de
sancþionare a Siriei, Rusia ame-
ninþând cu dreptul sãu de veto.

Siria: Rebelii au pornit bãtãlia pentru DamascSiria: Rebelii au pornit bãtãlia pentru DamascSiria: Rebelii au pornit bãtãlia pentru DamascSiria: Rebelii au pornit bãtãlia pentru DamascSiria: Rebelii au pornit bãtãlia pentru Damasc

Decizia magistraþilor din Pa-
lermo (Sicilia) de a-l convoca
pe fostul premier italian, Silvio
Berlusconi, ca martor în cadrul
anchetei asupra tratativelor din-
tre stat ºi mafia sicilianã, Cosa
Nostra, negocieri care ar fi fost
purtate la începutul anilor ’90,
s-au aflat ieri în atenþia tuturor
publicaþiilor din Italia. „La Re-
pubblica” precizeazã cã magis-
traþii din Palermo ar dori sã-l
întrebe pe Berlusconi despre
anumite cheltuieli susþinute de
fostul senator Dell’Utri ºi de-
spre unele „împrumuturi fãrã
profit” acordate de Berlusconi
fostului senator în ultimii ani,
printre care 20 de milioane de
euro în vederea cumpãrãrii

Berlusconi, citat ca
martor într-un proces

legat de mafia sicilianã
Preºedintele tunisian

Mancef Marzouki, în vizitã la
Paris, a declarat, marþi, cã i-
ar putea „garanta” fostului
preºedinte, Ben Ali, refugiat
în Arabia Sauditã în ianuarie
2011, „securitatea fizicã” ºi
„un proces echitabil”, infor-
meazã AFP. Marzouki a
afirmat, de asemenea, cã
tunisienii nu vor „o parte” din
averile tunisiene din Elveþia,
aºa cum a propus luni Ben
Ali, ci vor „totul”, într-o
conferinþã de presã comunã
cu preºedintele francez
Francois Hollande. Acesta
din urmã a asigurat cã Parisul
ar putea ajuta Tunisia sã-ºi
recupereze averile „captura-

Fostul preºedinte
tunisian ar putea avea
„un proces echitabil”

te” de clanul Ben Ali. Fostul
om forte din Cartagina ar fi
gata sã renunþe, în folosul
þãrii sale, la toate averile sale
care s-ar putea gãsi în Elve-
þia, a declarat, luni, avocatul
sãu libanez, Akram Azoury.
În octombrie anul trecut,
Berna a anunþat cã a blocat
averi tunisiene de 60 de
milioane de franci elveþieni
(48,7 milioane de euro). În
iunie 2012, Zine El Abidine
Ben Ali a fost condamnat, în
contumacie, la închisoare pe
viaþã pentru rolul sãu în
represiunea sângeroasã la
Thala ºi Kasserine, douã
oraºe emblematice ale revo-
luþiei tunisiene.

unei vile care valora numai 10
milioane. Bani care ar putea fi
rezultatul unei extorcãri din par-
tea lui Dell’Utri faþã de fostul
premier. De asemenea, consi-
derã magistraþii din Palermo,
Berlusconi ar fi putut fi victi-
ma unei extorcãri politice, în
cadrul tratativelor dintre stat ºi
mafia, când era prim-ministru,
în anii ’90. La Procuratura din
Palermo, Dell’Utri este anche-
tat împreunã cu fostul ministru
de interne, Nicola Mancino, ºi
cu fostul general al carabinie-
rilor, Mario Mori. Parchetul din
Palermo îl considerã pe Del-
l’Utri ca fiind principalul me-
diator dintre politica italianã ºi
mafia din Sicilia, Cosa Nostra.

O legãturã „posibilã” existã
între suspensii radioactive din
cursul testelor nucleare france-
ze în Algeria ºi în Polinezia ºi
cancere cu care au fost dia-
gnosticaþi militari mobilizaþi la
baze din în aceste þãri, aprecia-
zã autorul unor expertize me-
dicale în acest sens, pentru „Le
Parisien”. Acest expert, Flo-
rent de Vathaire (foto), a lucrat
în cadrul unei anchete judicia-
re deschise în 2004 asupra con-
secinþelor pentru persoane ci-
vile ºi militari care au asistat
testele nucleare franceze efec-
tuate de la începutul anilor ’60
în Sahara ºi pânã în 1996 în Po-
linezia francezã. Cercetãtorul,

Posibile legãturi între teste nucleare franceze ºi cancere din Algeria ºi Polinezia

Phenian: Kim-Jong-un
a fost fãcut mareºal

Tânãrul lider comunist de
la Phenian, Kim Jong-un (32
de ani), a primit titlul de
mareºal, a anunþat ieri, 18
iulie a.c., agenþia oficialã de
informaþii KCNA, care a
reluat anunþul regimului
comunist nord-coreean. Tatãl
sãu, Kim Jong-il, cãruia îi
succede, dupã moartea acestu-
ia, în decembrie 2011, a
deþinut, de asemenea, acest
titlu. Luni, Phenianul a creat
surpriza neaºteptatã prin
anunþul cã Ri Yong-ho,
considerat una dintre figurile
cheie ale regimului, a fost
demis din toate funcþiile sale,
inclusiv din cea de ºef al
armatei, „din motive de
sãnãtate”, un pretext potrivit
analiºtilor. Acest anunþ public
neobiºnuit de la partidul unei
þãri foarte secrete ºi foarte
închise, semnaleazã, potrivit
experþilor, cã actualul lider,
Kim Jong-un, îºi întãreºte
controlul asupra armatei.

Mandela, serbat în þara sa,
la împlinirea a 94 de ani

Africa de Sud l-a serbat,
ieri, pe Nelson Mandela, la
cea de-a 94-a aniversare, fiind
o zi în cursul cãreia locuitorii
au fost invitaþi la acþiuni în
semn de omagiu faþã de
angajamentul politic al
liderului sud-african, infor-
meazã AFP. La iniþiativa
fundaþiei sale, 18 iulie a
devenit „Mandela Day” (Ziua
Mandela), o zi recunoscutã de
acum de ONU ca un apel
mondial la consacrarea a 67
de minute din timpul sãu
pentru a-ºi ajuta semenii,
conform valorilor apãrate de
primul preºedinte de culoare
din istoria Africii de Sud.
Aceste 67 de minute reprezintã
anii pe care Nelson Mandela i-
a consacrat luptei sale politi-
ce. În toate ºcolile din Africa
de Sud, peste 12 milioane de
copii au cântat, la ora localã
08.00 (06.00), un „La mulþi
ani!” special, însoþit de „we
love you tata” (te iubim tatã).
Posturile de radio au transmis
cântece la aceeaºi orã.

Prima vizitã a unui secretar
general ONU în Kosovo
ºi Srebrenica

Ban Ki-moon începe, astãzi,
un turneu în Balcani, în cursul
cãruia momentele forte vor fi
vizitele pe care le întreprinde
pentru prima datã un secretar
general al ONU în Kosovo, de
la proclamarea independenþei
sale în 2008, ºi la Srebrenica,
în Bosnia, unde în 1995 a fost
comis un genocid pe care
trupele ONU n-au putut sã-l
împiedice, relata ieri AFP.
Turneul secretarului general al
ONU cuprinde Slovenia,
Croaþia, Muntenegru, Serbia,
apoi Kosovo ºi Macedonia,
urmând sã se încheie pe 26
iulie în Bosnia.

care a expertizat 15 cazuri ale
unor militari afectaþi de cancer
dupã ce au fost expuºi radiaþii-
lor, argumenteazã, pentru edi-
þia de marþi a cotidianului, cã a
putut, „adunând numeroase ele-
mente, (...) sã construiascã un
fascicul de supoziþii care per-
mite sã se afirme cã legãtura
între suspensiile radioactive ºi
cancere este posibilã pentru
unele dintre cazurile expertiza-
te”, ºi anume 6 dintre ele.  Ex-
pertul precizeazã cã doreºte,
de asemenea, sã „lanseze ra-
pid un studiu global asupra po-
linezienilor care aveau vârsta
sub cinci ani în perioada teste-
lor” nucleare respective, deoa-

rece „în prezent ºtim cu cer-
titudine, o dovedesc studii re-
cente, cã doze slabe de radi-
oactivitate pot avea consecin-
þe grave asupra tiroidei la
copii, ca, de exemplu, în de-
clanºarea unor cancere ºi al-
tor patologii”. Aproximativ
150.000 de civili ºi militari au
participat la un numãr de 210
teste nucleare franceze efec-
tuate din 1960 ºi pânã în 1996
în Sahara algerianã ºi în Po-
linezia francezã. Franþa a
promulgat, în 2010, o lege pri-
vind recunoaºterea ºi indem-
nizarea victimelor testelor
nucleare efectuate în perioa-
da menþionatã.
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PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajem maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oameni
serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.

Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. 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 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon:
0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament
2 camere decomandat, îm-
bunãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai,
stradal, mobilat. Telefon:
0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
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 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
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, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.

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

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.

Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.
Vând casã, curte de 500 mp,
str. „Rãchitei” (zona Brestei).
Telefon: 0770/682.147;
0351/446.754.

Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
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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 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, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. 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 teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.

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 facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
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 sa-
tul 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 excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru ra-
bla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983, cu-
loare maro metalizat, 4 uºi,
nr. noi, trapã, fãrã taxe sau
schimb cu rulotã, preþ fix
2.000 ron, Târgoviºte. Te-
lefon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon.
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.

Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon:
0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
magazin autoservire, uºi ºi
ferestre metalice tuburi fibrã
de sticlã 200/1000 Telefon:
0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu, 11
ml, arzãtor gaze(1000) Te-
lefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Telefon:
0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.

Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer 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.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
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,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 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),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 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 lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.

Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut 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 apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500
mp minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/
65, poate avea bãiat ma-
jor. Telefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.

Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
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 retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut  legitimaþie serviciu
R.A. Termoficare Craiova
pe numele SPÃTARU
SORIN. Se declarã nulã.
Pierdut Buletin de Identitate
seria GR nr. 940371 pe nu-
mele COLIBÃªEANU  IRI-
NA. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Colectivul S.C. Jiul S.A.
regretã profund trecerea
în nefiinþã a colegului
DAN VÎLSAN ºi este alã-
turi de familia îndureratã
în aceste momente grele.
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã! Sincere condoleanþe!
COMEMORÃRI

Ne-ai pãrãsit acum 6 luni,
lãsându-ne durere în suflet
ºi lacrmi. Dumnezeu sã te
aibã în pace VALENTIN.
Moºica ºi veriºori.
6 luni de durere ºi la-
crimi de când ne-a pãrã-
sit cel ce a fost VALENTIN
TÎRZIU. Soþia ºi fetele.
De ce m-ai pãrãsit ºi tu,
VALENTIN când eu
aveam nevoe de tine la
bãtrâneþe. Tatãl tau.



14 / cuvântul libertãþii joi, 19 iulie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

joi, 19 iulie 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Rapid – MYPA, astãzi, ora 20:30, Digi Sport 1

într-o dublã manºã divizionara
secundã galezã Cefn Druids,
0-0 în deplasare, pentru a se
impune apoi cu 5-0 acasã.

MYPA nu este la prima con-
fruntare contra unei echipe din
România, singura ºi preceden-
ta consemnându-se în 2010, de
asemenea în tururile prelimina-
re ale Ligii Europa. Atunci fin-
landezilor le-a ieºit în cale FC
Timiºoara ºi  au fost  foarte

aproape s-o elimine. A fost 2-1
pentru bãnãþeni în Finlanda ºi
3-3 pe Bega, dupã 0-3 în minu-
tul 25. Slovacul Cisovski a mar-
cat golul calificãrii în ultimele
secvenþe ale jocului (90+4).

Clasatã actualmente pe locul
5 în competiþia internã, MYPA,
doar locul 8 la finele stagiunii
trecute, a prins acest loc de Eu-
ropa League datoritã clasamen-
tului fair-play, clasament care

Învinsã în finala Cupei de
Dinamo ºi, astfel, trimisã în
turul doi preliminar al Ligii
Europa, Rapid va debuta în
competiþie în aceastã searã,
când va întâlni pe teren pro-
priu echipa finlandezã Mylly-
kosken Pallo-47.  Aceasta a
ajuns aici dupã ce a eliminat

a dat posibilitatea “þãrii celor
1000 de lacuri” sã mai înscrie
o reprezentatã în competiþie.

Vedetele finladezilor sunt ca-
nadianul Riley O’Neill, ghane-
zul David Opoku ºi nigerianul
Olajide Williams.

Tehnicianul Rapidului, Ioan

Ovidiu Sabãu, ar putea trimite
în teren urmãtoarea echipã: Al-
buþ – Rui Duarte, Oros, M. Con-
stantin, Bozovici – Milisavlje-
vici, ªt. Grigorie, Herea, Teixei-
ra – Ilijoski, Goga.

Returul va avea loc joia vii-
toare, de la ora 18:30.

Dupã ce la un moment dat trata-
tivele pãreau sã fi intrat în impas,
PSG s-a înþeles joi searã ºi cu su-
dezul Zlatan Ibrahimovici (30 de
ani). Fostul atacant al celor de la
Juventus, Inter, Barcelona ºi AC
Milan va juca în sezonul viitor în
Ligue 1, el alãturându-se astfel al-
tor douã achiziþii de top fãcute în
aceastã varã de gruparea parizianã,

Ibrahimovici, confirmat
oficial la PSG

Ezequiel Lavezzi (Napoli) ºi Thiago
Silva (venit tot de la Milan).

Cumpãrat cu aproximativ 23 de
milioane de euro (suma nu a fost
încã oficializatã), atacantul va câº-
tiga regeºte pe „Stade de Prince”,
13 milioane de euro pe sezon, sumã
care îl plaseazã pe locul doi în topul
celor mai bine plãtiþi jucãtori din
lume, dupã liderul incontestabil Sa-

muel Eto’o, recompensat de
ruºii de la Anji cu nu mai pu-
þin de 20 de milioane.

Managerul lui PSG, bra-
zilianul Leonardo, a con-
firmat mutarea suedezului
în capitala Franþei: „Este
adevãrat. Ibra este de as-
tãzi jucãtorul nostru. Sunt
foarte încântat de achizi-
þia fãcut ºi sunt convins cã
va face istorie la PSG”, a
spus Leonardo.

Noii patroni italieni ai lui Watford au un plan
îndrãzneþ, dorind ca în urmãtorii ani sã reuºeascã
sã se batã de la egal la egal cu formaþiile din Big 4.
Pentru a-ºi atinge scopul, familia Pozzo este
dispusã sã cheltuiascã sume importante, iar
primele þinte au fost deja stabilite.

În acest moment în a doua divizie (Champion-
ship), Watford vrea sã atace promovarea cu doi
atacanþi legendari, care, pe lângã valoarea lor
incontestabilã, ar aduce în lumina reflectoarelor
clubul englez, a notat mirror.co.uk. Alessandro Del
Piero ºi Filippo Inzaghi se vehiculeazã cã au fost
convinºi deja de managerul lui Watford, o altã
legendã a fotbalului italian, Gianfranco Zola, sã
semneze cu formaþia din Regat.

Dacã tranzacþia se va face, cei doi atacanþi vor
reface cuplul care a impresionat Europa la finalul

O nouã forþã stã sã se nascã în Anglia!

Legendarul cuplu Del Piero – Inzaghi, chemat
sã contribuie la ascensiunea lui Watford

Cei doi ºi-ar fi dat deja acordul

anilor ‘90, când cu ei în avanposturi, Juventus
domina fotbalul italian, dar ºi pe cel european.

Câºtigãtori ai Cupei Mondiale cu Italia în 2006,
Inzaghi (38 de ani) ºi Del Piero (37) sunt momentan
liberi de contract, dupã ce în aceastã varã le-au
expirat angajamentele cu Milan, respectiv Juventus.

Manchester United a fost desem-
nat de revista Forbes drept cel mai
valoros club sportiv din lume, fiind
evaluat la 2,23 miliarde de dolari (1,81
de miliarde de euro), informeazã BBC.

Pe locul 2 se situeazã Real Ma-
drid, cu o valoare de 1,88 de miliar-
de de dolari (1,53 de miliarde de
euro), iar pe 3, la egalitate, grupãrile
New York Yankees (baseball) ºi Dal-
las Cowboys (fotbal american), cu
1,85 de miliarde de dolari (1,5 mili-
arde de euro).

United, cel mai valoros club din lume

Rezultate consemnate marþi seara
Ulisses (Arm) – FC Sheriff (Mol) 0-1
Flora Tallinn (Est) – FC Basel (Elv) 0-2
Neftchi Baku (Azb) – Zestafoni (Geo) 3-0
HJK Helsinki (Fin) – KR Reykjavik 7-0
Dudelange (Lux) – FC Salzburg (Aus) 1-0
Liberec (Ceh) – Karagandy (Kaz) 1-0
MSK Zilina (Slc) – Hapoel Shmona (Isr) 1-0
The New Saints (Þ.G.) – Helsingborg (Sue) 0-0
Skenderbeu Korce (Alb) – Debrecen (Ung) 1-0
La Valletta (Mal) – Partizan Belgrad (Ser) 1-4
Shamrock Rovers (Irl) – Ekranas (Lit) 0-0
Partidele BATE Borisov (Blr) – Vardar

Skopje (Mac), AEL Limassol (Cip) – Linfield
(Irl N.), NK Maribor (Slo) – Zeljeznicar (Bos),
Ludogorets (Bul) – Dinamo Zagreb (Cro),
Molde (Nor) – Ventspils (Let) ºi Buducnost
(Mun) – Slask Wroclaw (Pol) s-au disputat
asearã dupã închiderea ediþiei.

Returul este programat în 24/25 iulie.

Forbes a estimat cã echipa de fot-
bal american Washington Redskins
valoreazã 1,56 de miliarde de dolari
(1,27 de miliarde de euro), cu care
se claseazã pe locul 5 în aceastã ie-
rarhie.

În Top 10 mai figureazã douã clu-
buri de fotbal, FC Barcelona, pe lo-
cul 8, cu o valoare estimatã la 1,31
miliarde de dolari (1,06 miliarde de
euro) ºi Arsenal Londra, pe locul 10,
cu 1,29 miliarde de dolari (1,05 mili-
arde de euro).

Dupã Marcelo Lippi, Didier
Drogba, Nicolas Anelka ºi Seydou
Keita, Andrei ªevcenko (35 de ani)
se pregãteºte sã ia ºi el drumul
Chinei, pentru o ofertã pur ºi sim-
plu fabuloasã.

Clubul Qingdao Jonoon îi oferã
starului ucrainean un contract pe
doi ani, cu un salariu de nu mai

ªevcenko, ofertã astronomicã din China
puþin de 9 milioane de euro stagio-
nal, informeazã tuttomercatoweb-
.com.

În prezent, ªevcenko evoluea-
zã la Dinamo Kiev, grupare care l-
a lansat în fotbal. El a mai jucat
de-a lungul carierei la AC Milan
(1999-2006, 2008-2009) ºi Chel-
sea (2006-2009).

Wayne
Ronney

Giuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelor
româneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europene

Giuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelorGiuleºtenii deschid sezonul echipelor
româneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europeneromâneºti în cupele europene

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii joi, 18 iulie 2012sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

O singură dată a fost Severinul
în Liga I şi nici măcar acel sezon,
nu i s-a contabilizat, petrecându-
se pe timp de război, în 1941. 71
de ani a aşteptat urbea dunăreană
pentru a juca fotbal la nivel înalt. A
mai avut echipe bune, chiar pe vre-
mea când Ilie Balaci îşi făcea uce-
nicia ca antrenor acolo, dar a mai
găzduit meciuri de Liga I doar când
Ştiinţa şi Pandurii s-au refugiat tem-
porar pe „Municipalul” cosmetizat.
Vineri, pentru Gaz Metan Severin,
cum se chema echipa care a pro-
movat deoarece Poli a spus „pas”,
sau CSS Drobeta Turnu Severin,
aşa cum o prezintă site-ul oficial al
FRF, ori FC Turnu Severin, cum
îi place să se recomande acum, va
intra în istoria oraşului. Aşteptarea
a fost lungă, iar debutul va fi unul
pe măsură, contra lui Dinamo, un
club c are provoac ă adversitate
maximă în zonă. „Din Craiova ura
faţă de Dinamo s-a extins în toată
Oltenia, întreaga regiune este anti-
Dinamo. De fapt, cred că Dinamo
este cea mai hulită echipă din ţară,
deş i eu o respect, are o tradiţie
importantă, iar după Craiova este
a doua echipă care a făcut perfor-
manţă în Europa. În plus, are două
trofee luate în ultimele două me-
ciuri oficiale, aşa că are şi formă şi
moral” spune Marian Bondrea, cel
care a antrenat în Ştefan cel Mare,
acum un deceniu şi jumătate. De
altfel, strategia actuală a lui Bonetti,

Pugilistul britanic Carl Froch a declarat că pe el l-ar atrage
mai mult o revanşă cu Mikkel Kessler decât un nou meci cu
Lucian Bute, menţionând că indiferent ce face românul acum,
nu va mai fi luat în serios având în vedere felul în care a pierdut
confruntarea de la Nottingham. „Anul viitor voi avea o revanşă
cu Bute sau cu Mikkel Kessler, care pe mine mă atrage mai mult
decât un nou meci cu Bute. Dar Bute doreşte să fie pusă în
aplicare clauza privind o revanşă, la el acasă, la Montreal, şi nu
poate fi acuzat pentru că vrea să facă asta. Cred că indiferent ce
face Bute acum, având în vedere felul în care a pierdut în faţa
mea, nimeni nu îl va lua în serios. Orice ar face, i se va spune:
«Ai fost bătut de Carl Froch»”, a spus Froch pentru BBC. Carl
Froch a confirmat, în 6 iulie, că va boxa cu Lucian Bute într-un
meci revanşă pentru titlul mondial IBF la categoria supermijlo-
cie, în martie 2013, la Montreal, înainte de partida cu românul
urmând să întâlnească încă un adversar, la Nottingham. Bute a
fost învins prin KO în repriza a cincea de Froch, într-un meci
disputat, la 26 mai, la Nottingham, în care românul şi-a pus în
joc centura IBF la categoria supermijlocie pentru a zecea oară.

LIGA I – PRIMA ETAPĂ

Vineri, 20 iulie
Pandurii – „U” Cluj – ora 18.30 (Digisport 1)
Gaz Metan Severin – Dinamo – ora 20.20 (Antena 1)

Sâmbătă, 21 iulie
Petrolul – Ceahlăul – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 22 iulie
CSMS Iaşi – Oţelul – ora 19 (Digisport 1)
Gloria Bistriţa – Astra Ploieşti – ora 19 (Dolcesport 1)
Rapid – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 23 iulie
Viitorul – FC Braşov – ora 19 (Digisport 1)
Steaua – Concordia – ora 21.30 (Digisport 1)

După ce l-a bătut măr,
îl umileşte în presă

Froch: „Pe Bute nu îl va
mai lua nimeni în serios”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Bondrea: „Dinamo e echipa
cea mai hulită din ţară”

Severinul încearcă să dea lovitura în prima etapă,
când lângă Dunăre vin „câinii roşii”

de a promova tineri jucători, este
asemuită de tehnicianul de 62 de
ani cu perioada în care el îi pro-
mova în prima echipă a „câinilor”
pe Florentin Petre, Mihalcea, Hâl-
dan, Tararache sau Cezar Dinu. .„Îl
admir pe Bonetti pentru filosofia sa
de joc, dar mai ales pentru curajul
său de a promova tineri jucători.
La fel ca şi la FC Naţional, când
am plecat de la Dinamo am lăsat o
echipă care a câştigat apoi cam-
pionate. Poate asta a fos t soarta
mea, doar să creez echipe” spune,
cu evident regret în glas, antreno-
rul Severinului.

Se tem de Dănciulescu
şi Ţucudean

Dar febleţea lui Bondrea din pe-
rioada Dinamo, dar şi de pe vre-
mea când antrena Electroputere
Craiova, este Ionel Dănciulescu,
posibil adversar vineri seara: „Sunt
mândru că l-am promovat pe Dăn-
ciulescu, este excepţional ca jucă-
tor şi om, fără calitate umană nu
poţi ajunge mare jucător, e unul din-
tre fotbaliştii în faţa căruia oricine
trebuie să-şi scoată pălăria”. Şi se-
cunzii lui Bondrea au trecut „pă-
tat” de alb-roşu,  Florin Pârvu şi
„Jerry” Gane evoluând în tricoul
lui Dinamo. Dacă olteanul evită sub-
iectul, ploieşteanul vorbeşte de pe-
rioada Dinamo: „Mă leagă amintiri
frumoase de Dinamo, am luat Cupa

şi campionatul şi am prins şi naţio-
nala. Am fost coechipier cu Dăn-
ciulescu şi mi se pare la fel de pe-
ric ulos  la atunc i” afirmă Pârvu.
„Danciu” culege aprecieri şi de la
Bălace: „E mare jucător, unii nu au
meciuri în cariera lor câte goluri a
marcat el”. Doar pe portughezul
Hugo Moutinho nu-l impresionea-
ză veteranul dinamovist: „Nu Dăn-
ciulescu, ci Ţucudean e pericolul
principal, a fost extraordinar în
Supercupă” spune lusitanul.

La Herculane, pentru a scăpa
de căldură şi presiune

Pentru a pregăti meciul cu Di-
namo, Bondrea s-a retras cu băie-
ţii săi către Băile Herculane, staţiu-
nea care poate con-
feri serenitatea ne-
c esară debutului.
Tehnicianul sexage-
nar nu este tocmai
mulţumit de toate
condiţiile oferite de
club, în schimb îşi
laudă elevii, majori-
tatea c ompunând
echipa care a pro-
movat. „Ne-am re-
tras la Herculane
pentru a avea liniş-
te înainte de meci,
jucătorii trebuie să
se c oncentreze la
c eea c e avem de
făcut, nimic nu tre-
buie să le distragă atenţia înainte
de meciul cu Dinamo. Nu putem
spune că noi nu avem ce pierde,
fiindcă avem ce pierde: punctele şi
înc rederea fanilor.  Am păstrat
scheletul echipei care a promovat,

fiindcă aceşti jucători merită să be-
neficieze de performanţa lor şi să
joace în Liga I. Nu suntem echipă
de ţărănuş i, jucătorii noştri sunt
deştepţi şi mizez pe inteligenţa lor.
Sper ca jucătorii mei să depăşeas-
că tracul debutului sau al  redebu-
tului în Liga I şi să arate că nu a
fost o promovare întâmplătoare.
Trecem prin momente grele la club,
nu avem ceea ce trebuie pentru ni-
velul primei ligi” este radiografia fă-
cută de Bondrea celei mai noi echi-
pe din Liga I.

Francezul Joel a impresionat
Deşi Bondrea nu a vrut să pro-

moveze nume c are vor atrage
atenţia în noua s tagiune, un juc ă-

tor  important pentru severineni ar
putea fi Thomas Joel, un atacant
francez de 25 de ani, c u origini
din Guadelupa.  Ac esta a avut şi
cea mai mare ocazie în mec iul cu
Roma, o bară c u o lovitură de cap
din plonjon.   Joel este un vârf
masiv, dar  posedă o tehnică bună,
are ştiinţa jocului şi şi-a impres i-
onat deja colegii. El a fost format
la Bordeaux ş i a evoluat în Scoţia
la Hamilton ş i în Grecia la Ioni-
kos.  Celelalte achiziţii ale verii
pentru FC Turnu Severin sunt
foştii juc ători ai Ştiinţei,  Ologu şi
Buleic ă, Dragalina de la FC Olt,
Ducu Ninu de la Viitorul, portarii

Iordan şi Marinescu,  Al. Stan şi
Pătraşcu de la As tra şi sârbul Jo-
van Golici.

Jerry Gane
a obţinut tricoul lui Totti

Ultimul meci amical al Severi-
nului înaintea startului sezonului a
fost unul de lux, împotriva Romei
lui Zeman, în cantonamentul italie-
nilor  de la Risc one di Brunic o.
Aproape 300 de kilometri au făcut
severinenii în ziua meciului pentru
onoarea de a se întâlni cu „giallo-
ross i”, care s-au impus cu 2-0.
„Roma a aliniat toate vedetele, iar
toţi s-au comportat extraordinar,
mai ales Zeman şi Totti, unde este
valoare este şi modestie” a spus

Bondrea despre expe-
rienţa cu Roma. A fost
meciul care i-a „călit”
pe severineni, dar şi
prilej pentru „suveni-
ruri”,  respec tiv
schimburi de tricouri
şi fotografii cu Totti şi
compania. Deşi căpi-
tanul Bălău a schimbat
fanionul cu căpitanul
Romei, c el care s -a
ales cu tricoul acestu-
ia a fost Jerry Gane.
„Nedved” Bălace, care
a mai întâlnit Roma pe
vremea când juca la
Poli, a schimbat tri-
coul cu Burdisso, ar-

gentinianul care a marcat primul
gol,  dar Olah se mândreşte cu
ec hipamentul unui c ampion din
Premiere League, chilianul Pizar-
ro f iind împrumutat sezonul pre-
cedent la Manchester City. „Lo-
bonţ a fost o gazdă de excepţie,
iar să joci cu Roma este o mare
onoare” a afimat sec undul Pârvu,
care a fos t coechipier c u „Pis ica”
la Dinamo. Jucătorul care i-a im-
pres ionat cel mai mult pe olteni a
fost însă uruguayanul de 18 ani
Nicolas Lopez, cel care a şi mar-
cat al doilea gol al Romei în ami-
calul cu Severinul.


