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Când muniţia e fum!

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

Universitatea din Craiova a deschis, la
începutul acestei luni, prima sesiune de
admitere în învăţământul superior. Până
pe 31 iulie, cele 11 facultăţi desfăşoară
admiterea pentru anul universitar 2012-2013, stu-
dii universitare de licenţă, la cele 55 de domenii şi
105 specializări . În majoritatea cazurilor sel ecţia
studenţilor se face în funcţie de media de la bacalau-
reat, dar şi de rezultatele din perioada liceului. Ex-
cepţie fac doar Facultatea de Drept şi Ştiinţe Admi-
nistrative, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
precum şi domeniile Muzică şi Artă teatrală din ca-
drul Facultăţii de Litere, care îşi triază cursanţii pe
bază de test scris sau probe de aptitudini.
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$1 EURO ...........................4,6009 ............. 46009
1 lirã sterlinã..........................5,9009.......................59009
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METEO
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Senatorul PSD Dan ªova (foto) a enumerat, du-
minicã, într-o conferinþã de presã, o serie de cazuri
în care preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, ar
urma sã fie anchetat dacã pierde referendumul din
29 iulie, cel mai nou dintre ele fiind legat de „lobby-
ul” pentru Roºia Montanã. „În ciuda afirmaþiilor pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, unul dintre principalele
motive pentru care domnia sa îºi doreºte cu ardoare
invalidarea acestui referendum ºi revenirea la Co-
troceni este teama de justiþie. Am sã trec în revistã
numai câteva dintre dosarele penale care îl aºteaptã
pe domnia sa dupã 29 iulie, ºi o serie de alte acþiuni
cu iz sau conotaþie penalã, în legãturã cu care, dupã
pierderea imunitãþii constituþionale pe care dânsul

ºi-o revendicã astãzi, s-ar putea sã-l întrebe procu-
rorii din România”, a spus ªova.

El a susþinut cã Bãsescu ar fi produs o pagubã
de 300 de milioane de euro bugetului „prin acþiunile
sale directe, documentate, în dosarul Flota”. „Tra-
ian Bãsescu a fost trimis în judecatã în acest dosar,
dar cauza s-a suspendat dupã ce acesta a devenit
preºedintele României”, a declarat senatorul, preci-
zând cã acest dosar nu este închis.

Un alt dosar se referã la casa obþinutã de preºe-
dintele suspendat în strada Mihãileanu. „Proble-
ma este cã Bãsescu nu avea dreptul sã beneficieze
de o repartiþie de la stat, repartiþie pe care dupã
aceea a transformat-o în proprietate, cu doar 20 de

mii de dolari, în condiþiile în care
mai primise o casã în Constanþa”,
a susþinut ªova, menþionând cã
în acest caz procurorii au decis
neînceperea urmãririi penale „în
urma unei simple vizite fãcute de
Elena Udrea la Parchet”.

ªova a precizat cã Bãsescu mai
este bãnuit de spãlare de bani în
cazul tranzacþiilor imobiliare „sus-
pecte”, pe care acesta le-ar fi fã-
cut cu omul de afaceri Costel Cã-
ºunean. „Traian Bãsescu a primit
neînceperea urmãririi penale în
acest dosar menþionat acum ime-
diat dupã începerea campaniei
pentru referendum”, a mai afirmat
senatorul PSD.

„Este primul preºedinte al României care a fãcut
lobby ºi care a fãcut presiuni publice asupra mi-
niºtrilor pentru interesele unei companii private.
În ultimii doi ani nu existã discurs al preºedintelui,
poziþie publicã, în care sã nu fi militat ºi pentru
Roºia Montanã Gold Corporation. (...) Prin inter-
venþiile sale publice, preºedintele a contribuit di-
rect la profiturile companiei, ale cãrei acþiuni creº-
teau pe bursa din Canada cu 30% la fiecare inter-
venþie mai insistentã a lui Traian Bãsescu”, a mai
afirmat ªova, acuzând „acþiuni de manipulare a
bursei” din partea preºedintelui.

Totodatã, senatorul PSD a susþinut cã Traian Bã-
sescu, în timpul guvernãrii CDR, a fost cel care „a
semnat privatizarea marilor companii româneºti”, pre-
cum ALRO, Alprom, Sidex, Petrom, Banca Agricolã,
Banca Comercialã Românã. „Traian Bãsescu este cel
care se face responsabil de faptul cã fiecare român va
trebui sã plãteascã câte 1.000 de euro din propriul
buzunar pentru a fi returnate împrumuturile de la FMI,
Banca Mondialã ºi Comisia Europeanã, împrumuturi
care nu au fost folosite pentru lansarea economicã.
Scopul acestor împrumuturi a fost, în primul rând,
acela de a-l ajuta pe Bãsescu în campania pentru
realegerea sa”, mai susþinut ªova. Totuºi, în urma
întrebãrilor jurnaliºtilor, senatorul PSD a afirmat cã
reprezentanþii USL nu vor solicita procurorilor relua-
rea dosarelor lui Bãsescu sau declanºarea unor alte
dosare penale: „Noi, ca oameni politici, nu putem
cere nimic, ãsta este atributul exclusiv al organelor
de urmãrire penalã, adicã al procurorilor ºi al magis-
traþilor, acolo unde existã dosare pe rol”.
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Adrian Nãstase, transferat
de la Rahova la Jilava

Fostul premier Adrian Nãstase a
fost transferat de la Penitenciarul
Spital Rahova la Penitenciarul Spital
Jilava, din cauza afecþiunilor
medicale cronice de care suferã, fiind
cazat în Secþia Boli Interne, cu o altã
persoanã privatã de libertate, într-o
camerã prevãzutã cu ºase paturi ºi
grup sanitar propriu. Potrivit
purtãtorului de cuvânt al Penitencia-
rului Spital Bucureºti Jilava, Daniela
Popescu, Nãstase a fost internat în
unitate în 17 iulie, prin transfer de la
Penitenciarul Spital Bucureºti
Rahova. În 20 iunie, Adrian Nãstase a
fost condamnat definitiv, de cãtre
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, la
doi ani de închisoare cu executare în
dosarul „Trofeul calitãþii”, în care a
fost acuzat de finanþarea ilegalã a
campaniei electorale din 2004, când
a candidat pentru preºedinþia
României din partea PSD.
Douã elicoptere ale Aviaþiei
au ajutat la stingerea
incendiului din Munþii Bucegi

Douã elicoptere ale Inspectoratului
General de Aviaþie din Ministerul
Administraþiei ºi Internelor au
intervenit, ieri, pentru stingerea
incendiului de pãdure din Masivul
Bucegi. Acesta a izbucnit pe 15 iulie, în
urma unui trãsnet, la altitudinea de
1700 de metri, pe un teren care
aparþine Casei Regale a României ºi
care se aflã în administrarea Romsilva.
Duminicã, focul se manifesta pe o
suprafaþã de aproximativ 1.500 de
metri pãtraþi, arzând litierã ºi
coronament de rãºinoase într-o zonã
inaccesibilã, intervenþia pompierilor
fiind imposibilã, precizau reprezentan-
þii ISU Prahova. Peste o sutã de
persoane - pompieri, jandarmi,
reprezentanþi ai Gãrzii de Mediu,
salvamontiºti, angajaþi ai Parcului
Natural Bucegi ºi ai Direcþiei Silvice
Prahova, precum ºi voluntari – au fost
implicate în acþiunea de localizare ºi
lichidare a incendiului. Abia ieri
dupã-amiazã incendiul a fost localizat
ºi se lucra pentru lichidarea lui.

Consilierul prezidenþial Iu-
lian Fota a declarat, duminicã
searã, cã opþiunea sa în cazul
propunerii de demitere a ºefu-
lui STS, Marcel Opriº, nu ar fi
trebuit sã fie fãcutã publicã de
preºedintele interimar, Crin An-
tonescu, ºedinþele Consiliului
Suprem de Apãrare a  Þãri i
(CSAT) fiind secrete. „Nu ar
fi trebuit sã se întâmple. (...)
Sunt într-o situaþie foarte com-
plicatã,  pentru cã ºedinþele
CSAT, conform legii, sunt se-
crete, deci nu ar trebui sã se
cunoascã bucãtãria, nici mãcar
cum am votat fiecare dintre
noi”, a spus consilierul prezi-
denþial într-o emisiune la Rea-
litatea TV. În privinþa votului
sãu (n.r. - împotriva propune-
rii preºedintelui interimar, Crin
Antonescu, de demitere a ºefu-

Fota: Votul din CSAT ar trebui sã fie secret

Mai sunt doar câteva zile pânã la
referendumul pentru demiterea pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, dar încã
nu ºtim dupã ce reguli se va desfã-
ºura votul. Puterea încearcã sã ob-
þinã undã verde de la Curtea Con-
stituþionalã a României (CCR) pen-
tru schimbãrile fãcute pe ultima sutã
de metri. În primul rând, în legãtu-
rã cu programul secþiilor de votare.
CCR trebuie sã se pronunþe astãzi
în legãturã cu ordonanþa de urgen-
þã prin care Guvernul Ponta a pre-
lungit cu patru ore intervalul de vo-
tare, de la 8-20 la 7-23. Dacã ordo-
nanþa privind prelungirea programu-
lui este declaratã neconstituþionalã,
puterea mai are o variantã. Sãptã-
mâna trecutã, Parlamentul a apro-
bat ºi o modificare a legii referen-
dumului, prin care orarul de vot

CCR mai are de dat douã verdicte
în legãturã cu referendumul lui STS), acesta a þinut sã ex-

plice cã a fost unul de princi-
piu. „Trebuie sã vã explic de
ce (n.r. - am votat contra de-
miterii ºefului STS), sã nu fie
înþeleasã aceastã chestiune ca
o abordare de partizanat poli-
tic, ci ca o chestiune de prin-
cipiu. (...) Trebuia sã sancþio-
nãm un om, respectiv pe ge-
neralul Opriº, prin demitere, ºi
vreau sã spun cã în cariera
unui militar demiterea este o
chestiune foarte gravã, când
demiþi un militar el trebuie sã
fi sãvârºit fapte foarte grave.
Faptele nu justificau o aseme-
nea mãsurã. Nu te poþi juca cu
onoarea ºi cu viaþa unui gene-
ral al României, care pânã în
momentul respectiv îºi fãcuse
datoria foarte bine. Nu cred cã
a fost ceva foarte grav”.

poate fi stabilit prin hotãrâre de gu-
vern. Altfel spus, dacã ordonanþa
picã la Curte, Cabinetul Ponta poa-
te, totuºi, sã dea o simplã hotãrâre
de guvern ºi sã prelungeascã inter-
valul orar al referendumului. Rãmâ-
ne, însã, de vãzut dacã nu cumva
mâine legea va fi declaratã necon-
stituþionalã, pentru cã a fost ºi ea
atacatã de parlamentarii PDL. ªi tot
mâine, Curtea analizeazã ºi hotãrâ-
rea de suspendare a preºedintelui
Traian Bãsescu. Mai exact, artico-
lul 3 din hotãrâre, care spune cã, în
cazul în care referendumul nu este
valid, Parlamentul ia act ºi stabileº-
te paºii de urmat. PDL se teme cã
Puterea va uza de formularea am-
biguã ca sã nu þinã cont de o even-
tualã decizie a CCR de invalidare a
referendumului.

PDL a convocat pentru
astãzi, la ora 11.00, la Palatul
Parlamentului, o ºedinþã a
Colegiului Director, for din
care fac parte ºi liderii organi-
zaþiilor judeþene, pentru a
cãuta un rãspuns la întrebarea
„boicotãm sau nu referendu-
mul din 29 iulie?”. Dupã
dezbaterile din ºedinþa de
astãzi, PDL urmeazã sã iasã
cu un mesaj unitar, fie în
favoarea boicotãrii referendu-
mului, fie în favoarea partici-
pãrii la urne ºi a votãrii
împotriva demiterii preºedin-
telui Traian Bãsescu. Semnale
privind intenþia PDL de a
boicota referendumul au fost
date încã de sãptãmâna
trecutã. Miercuri, preºedintele

PDL decide, astãzi,  dacã boicoteazã
sau nu referendumul

suspendat, Traian Bãsescu,
declara, la gandul.live, cã are
pãreri divergente cu unii lideri
ai PDL, care considerã cã
soluþia în privinþa referendu-
mului este nerealizarea cvoru-
mului, în timp ce el îi cheamã
pe români la vot. „Sunt lideri
PDL care vor sã câºtig la
referendum prin nerealizarea
cvorumului. Aici drumurile
noastre se despart”, a spus
Bãsescu. În aceeaºi zi, într-o
dezbatere la GDS, Traian
Bãsescu spunea cã PDL riscã
sã intre în coliziune cu el dacã
îi îndeamnã pe oameni sã nu
voteze la referendumul,
datoria sa fiind sã îi cheme pe
români la urne ºi sã le explice
importanþa votului.

Concluzia raportului
de audit desfãºurat la
Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului
(MDRT), pentru perioa-
da 2009-2012, în ceea ce
priveºte Compania Naþi-
onalã de Investiþii (CNI)
ºi PNDI, este cã a avut
loc un „jaf cu banul pu-
blic”, a declarat ieri, într-
o conferinþã de presã,
ministrul Eduard Hellvig (foto). „Concluzia auditului: jaf cu banul public, ºi este
un cuvânt greu ºi la care m-am gândit dacã sã îl folosesc, dar rezultatul auditãrii
este acela cã avem de-a face cu un dispreþ cu banul public ºi pentru cetãþean, o
bãtaie de joc cu fondurile europene. Ministerul are ca obiectiv dezvoltarea dura-
bilã a României ºi cine e la conducerea ministerului trebuie sã þinã cont de acest
obiectiv strategic”, a spus Hellvig. Ca exemplu, acesta a menþionat cã în planurile
de achiziþii ale MDRT pentru 2009-2012 au fost ºi capace de WC de 15.000
euro. Întrebat de câte capace de toaletã este vorba, ministrul a rãspuns: „V-am
spus suma. Nu mã ocup de capacele de WC în minister”.

„Jaf cu banul public” la Ministerul
Dezvoltãrii
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Un test major al USL Dolj: Referendumul
Referendumul de duminică, 29 iulie a.c., pune USL Dolj

în faţa unui test major. Acela al unei depline mobilizări a
electoratului fidel de a participa la vot. Ca niciodată până
acum. Miza pentru USL Dolj, care a avut vineri după-amia-
ză, cu ocazia mitingului de la Craiova, prezenţi mai mulţi
factori de decizie de la centru este imensă. Aşteptările sunt,
de asemenea, mari. Ne validăm ca doljeni responsabili, cu

simţ civic, cu conştiinţă consecventă, dacă mergem la vot.
Nu suntem infirmi, nu suntem manipulabili. Un referendum
invalid, prin prezenţa insuficientă, presupune o deteriorare
a situaţiei politice, o soartă mult mai rea, decât dacă Tra-
ian Băsescu pierde sau câştigă la număr de voturi. Care
este simbolistica acestui referendum trebuie explicat, peste
tot, de militanţii USL în zilele care au mai rămas.

Schimbări în CLM Craiova
Consilierul municipal PSD Alin

Mitrică şi-a dat demisia din Consi-
liul Local Municipal (CLM) Craio-
va, pe motiv de incompatibilitate,
acesta îndeplinind şi funcţia de ad-
ministrator public al judeţului Dolj.
El va fi înlocuit de Lucian Dindiri-
că, următorul pe lista de supleanţi
a USL, urmând ca mandatul lui să
fie validat în plenul de săptămâna
aceasta. În aceeaşi şedinţă se va
lua act şi de încetarea mandatului
unui alt consilier municipal, Daniela Barbu, care a fost numită în funcţia de
director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj.
În locul ei va fi validat Ştefănescu Dragotă Silviu Cristian.

LAURA MOŢÎRLICHE

Sunt vizate RAT Craiova, RA-
ADPFL Craiova, Căminul pentru
Persoane Vârstnice şi Sport Club
Municipal Craiova, acestea fiind
însă numai o parte din instituţiile la
care se vor produce modificări la
vârf. În toate cazurile, foştii ma-
nageri (Marinel Florescu, Ion Pe-
tre şi Dina Popa, toţi de la PDL, şi
Nicu Stoian) şi-au depus demisiile
pe masa primarului la începutul
lunii iulie, susţinând că preferă să
plece din posturile de conducere
din motive personale. La scurt
timp, în locul lor au fost numiţi
directori interimari, de această dată
din rândul membrilor USL. Aleşii
locali trebuie să aprobe acum cri-
teriile după care se vor organiza
concursurile pe posturile declara-
te vacante, precum şi procedurile
de desfăşurare a acestora.
Criterii simple pentru candidaţi

Criteriile pentru intrarea în con-
curs sunt aceleaşi pentru toţi can-
didaţii. În toate situaţiile să cere ca
persoana care candidează pentru
scaunul de director să cunoască
limba română, scris şi vorbit, să

Făbricuţa de făcut directori
Consilierii municipali trebuie să valideze, în şedinţa din această săptămâ-
nă, criteriile după care se vor desfăşura concursurile pentru mai multe

posturi de directori din subordinea Primăriei Craiova. Tot ei sunt cei care
vor aproba şi condiţiile de numire a unui administrator public, un post nou

care apare în organigrama instituţiei primarului.
aibă o stare de sănătate corespun-
zătoare şi să nu fi fost condamna-
tă definitiv ”pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, con-
tra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul”. Candidatul mai este obligat
să îndeplinească şi câteva criteriile
specifice, care, de asemenea, sunt
destul de simpliste. Trebuie să aibă
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; să f ie dispus pentru
deplasări şi delegaţii şi să aibă dis-
ponibilitate pentru program de lu-
cru prelungit.
Comisia de evaluare, numită
de primar

Candidaţii vor fi apoi evaluaţi de
oameni ai primarului. Autorităţile au
precizat că fiecare comisie va fi
numită prin dispoziţie de primar. Va
avea trei membri şi un secretar, iar
pentru a îndeplini calitatea de mem-
bru fiecare persoană trebuie să aibă
o probitate morală recunoscută, să
deţină o funcţie echivalentă sau cel
puţin egală cu cea pentru care se
organizează concursul şi să nu se

afle în stare de in-
compatibilitate. De
asemenea, candi-
daţii la postul de di-
rector nu trebuie
să fie evaluaţi de
rude până la gra-
dul IV. Se propu-
ne ca fiecare con-
curs să se desfă-
şoare în trei etape
succesive, selecţia
dosarelor, proba
scrisă şi interviul,
iar pentru a fi de-
claraţi admişi can-
didaţii trebuie să
obţină minimum
70 de puncte la fiecare probă.
Lista favoriţilor

Principalii favoriţi şi foarte po-
sibil că şi singurii candidaţi sunt
actualii directori interimari care au
fost numiţi la respectivele regii.
După plecarea lui Marinel Flores-
cu, la RAT Craiova a fost adus Alin
Mihăiţă Goga, care a lucrat în ca-
drul Ministerului Transporturilor,
mai precis la Compania Naţională

de Autostrăzi şi Drumuri Naţiona-
le (CNADR).  Încă de pe atunci
acesta a fost prezentat ca un spe-
cialist foarte bun în domeniu. Şi la
RAADPFL Craiova, actualul direc-
tor interimar este greu de bătut,
Radu Preda având susţinerea tota-
lă a primarului lângă care a stat în
permanenţă în campania electora-
lă. Lucrurile sunt identice şi la Că-
minul de bătrâni, unde nu este aş-
teptat nici un om-surpriză, Vali
Giurcă, c are asigură interimatul,
fiind, de asemenea, un alt om de
încredere al Olguţei Vasilescu.
City-managerul a intrat în cărţi

Tot în aceeaşi zi, consilierii mu-
nicipali votează şi profilul pe care
trebuie să-l aibă persoana care va fi

încadrată pe postul de administra-
tor public. Potrivit proiectului de
hotărâre, aceasta trebuie să aibă stu-
dii superioare, cunoştinţe medii de
operare pe calculator şi experienţă
în administraţia publică locală. Tră-
săturile care i se cer noului city-ma-
nager sunt prezentate foarte în de-
taliu, astfel că acesta trebuie să aibă
aptitudini de organizare şi coordo-
nare, de analiză şi sinteză, planifi-
care şi acţiune strategică, control
şi depistare a deficienţelor etc. Şi
de această dată, concursul pe post
va fi o procedură pur formală, pri-
mul administrator public, angajat la
Primăria Craiova, fiind Gheorghe
Nedelescu, anunţat de primar încă
de la preluarea mandatului.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Dosarul în care a fost trimis în ju-
decatã cetãþeanul bulgar Ivaylo Iva-
nov Georgiev, în vârstã de 27 de ani,
vizeazã cea mai mare capturã de dro-
guri fãcutã anul acesta de oamenii
legii. Reamintim cã sâmbãtã, 28 apri-
lie a.c., în jurul orei 11.30, s-a prezen-
tat pentru a intra în România, prin
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, un cetãþean bulgar, ce con-
ducea un automarfar înmatriculat în
Bulgaria, care transporta diferite bu-
nuri, printre care ºi pahare din plas-
tic, cu destinaþia Olanda ºi Germa-
nia. Dupã cum anunþau la momentul

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cetãþeanul bulgar Ivaylo Ivanov Geor-
giev, arestat la sfârºitul lunii mai, dupã
ce a fost prins la PTF Calafat cu peste 140
de kilograme de canabis, în valoare de
aproximativ un milion de euro, ascunse
în TIR-ul cu care se îndrepta spre Olan-
da, a fost condamnat, sãptãmâna trecutã,
de judecãtorii de la Tribunalul Dolj la doi
ani de închisoare cu suspendare ºi elibe-
rat din penitenciar. Asta pentru cã instan-
þa l-a achitat pe bulgar pentru infracþiu-

nea de introducere în þarã de droguri de
risc, prevãzutã cu o pedeapsã între 10 ºi
20 de ani de detenþie, reþinând în sarcina
sa faptul cã a folosit acte nereale la auto-
ritatea vamalã, pentru care pedeapsa este
între 2 ºi 7 ani de detenþie. Nemulþumiþi
de hotãrârea Tribunalului, procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au
declarat deja apel, judecarea acestuia ur-
mând sã înceapã la Curtea de Apel Cra-
iova dupã vacanþã.

respectiv reprezentanþii Poliþiei de
Frontierã Dolj, din studiul documen-
telor prezentate la controlul de fron-
tierã ºi în urma unei analize de risc
efectuate, poliþiºtii de frontierã au
selectat automarfarul respectiv în
vederea efectuãrii unui control amã-
nunþit. Cu ocazia verificãrilor, s-a
constatat cã în interiorul acestuia se
aflau 5 paleþi cu 80 de cutii de carton,
în care se gãseau pahare de plastic.
Au fost desfãcute câteva cutii ºi s-
au gãsit, ascunse printre pahare, mai
multe pungi închise ermetic în care
se afla un material vegetal ce pãrea a

fi canabis. S-a luat, astfel, mãsura
efectuãrii unui control total, împreu-
nã cu autoritatea vamalã, asupra tu-
turor cutiilor transportate, ocazie cu
care au fost descoperite 150 de pungi
ce conþineau material vegetal, cu o
greutate totalã de 141 kilograme,
dupã cum s-a stabilit în final. Au fost
anunþaþi procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova ºi ofiþerii Bri-
gãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova care au
plecat la Calafat, l-au luat pe ºoferul
TIR-ului, Ivaylo Ivanov Georgiev, de
27 de ani, cetãþean bulgar, ºi l-au adus
la Craiova, pentru a fi audiat, în timp
ce drogurile, cu o valoare de aproxi-
mativ 1.000.000 de euro, au fost con-
fiscate. Bulgarul a fost reþinut, fiind
acuzat de comiterea infracþiunii de
trafic internaþional de droguri de risc,
iar duminicã, 29 aprilie, a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj, unde s-a
dispus arestarea preventivã a aces-
tuia pentru 29 de zile, mãsurã prelun-
git ulterior de instanþã.
A ales un traseu cu aproximativ

400 de kilometri mai lung
spre destinaþie

La începutul lunii iunie a.c., pro-
curorii craioveni din cadrul DIICOT
au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în
judecatã pe bulgar pentru introdu-
cere în þarã de droguri de risc. În re-
chizitoriul prin care s-a dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a lui Ivaylo Ivanov Geor-
giev, procurorii au reþinut faptul cã

suspiciunile cu privire la transportul
respectiv le-au apãrut poliþiºtilor de
frontierã în momentul în care au vã-
zut cã destinaþia mãrfurilor era Olan-
da, iar ºoferul alesese o rutã cu vreo
400 de kilometri mai lungã, fapt ce
creºtea automat cheltuielile societã-
þii, lucru pe care nu l-ar face nici un
transportator din branºã, decât dacã
ar avea un interes în acest sens. Cel
mai scurt drum ar fi fost prin Serbia,
însã aici controalele la vamã sunt
drastice, în condiþiile în care Româ-
nia, fiind stat membru al UE, are doar
verificãri de rutinã. În plus, ºi actele
prezentate la frontierã (CMR) erau
pentru un alt camion decât cel pe care
îl conducea,  aparþinând aceleiaºi so-
cietãþi însã. Iar un alt mare semn de
întrebare a apãrut în condiþiile în care,
oficial, valoarea mãrfurilor din auto-
camion era de aproximativ 2.000 de
euro, iar costurile de transport ajun-
geau la aproape jumãtate din acest
valoare, astfel cã societatea nu s-ar
fi ales cu un profit care sã justifice
deplasarea.

Într-o lunã, judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj au soluþionat procesul
ºi, cel mai probabil, l-au crezut pe
cuvânt pe cetãþeanul bulgar care a

declarat cã nu avea habar de drogu-
rile ascunse prin metoda „la capac”
între mãrfurile pe care le transporta.
Asta pentru cã l-au achitat pe Geor-
giev pentru infracþiunea de introdu-
cere în þarã de droguri de risc (art. 3,
alin.1 din Legea nr. 143/2000), reþinut
de procurori în sarcina sa ºi prevã-
zut cu o pedeapsã de la 10 la 20 de
ani de închisoare. În schimb, au de-
cis sã-l „urecheze” pentru încãlcarea
Codului Vamal (Legea nr. 86/2006), l-
au încadrat la art. 272, respectiv fo-
losirea de acte nereale la autoritatea
vamalã ºi l-au condamnat la o pe-
deapsã de 2 ani închisoare cu sus-
pendare pe perioada unui termen de
încercare de 4 ani. În plus, în sentin-
þa pronunþatã pe 18 iulie a.c., judecã-
torii de la Tribunal au decis punerea
în libertate a cetãþeanului bulgar, care
ajunsese în Penitenciarul Craiova
dupã ce fusese trimis în judecatã, ºi
obligarea acestuia la plata a 2.000 de
lei cheltuieli judiciare.

Procurorii DIICOT  Serviciul Teri-
torial Craiova, nemulþumiþi de hotã-
rârea instanþei, au formulat deja, vi-
nerea trecutã, apel împotriva acestei
decizii, procesul urmând sã se mute
la Curtea de Apel Craiova.

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj, împreunã cu
agenþi rutieri din cadrul Poliþiei Municipiului
Calafat ºi Poliþiei Municipiului Bãileºti au orga-
nizat, duminicã, o acþiune în sistem cascadã cu
Loganurile dotate cu aparate radar, pe DN 65,
pentru prevenirea ºi combaterea accidentelor
generate de nerespectarea de conducãtorii auto
a regimului legal de vitezã. În urma neregulilor

constatate au fost aplicate 26 de sancþiuni con-
travenþionale, 24 dintre ele pentru vitezã nere-
gulamentarã, valoarea totalã a amenzilor fiind
de 3.570 lei. În plus, tot duminicã, în Craiova,
efectivele Biroului Rutier au acþionat pentru
prevenirea accidentelor de circulaþie generate
de nerespectarea de conducãtorii auto a regi-
mului legal de vitezã precum ºi pentru conºtien-

tizarea acestora ºi a pasagerilor
cu privire la importanþa purtãrii
centurii de siguranþã, urmãrin-
du-se ºi atenþionarea conducã-
torilor auto care folosesc tele-
fonul mobil în timpul mersului
fãrã dispozitiv „mâini libere”.
„Au fost controlate 104 autove-
hicule ºi au fost legitimate 139
de persoane, fiind aplicate 66 de
sancþiuni contravenþionale, din
care 31 pentru vitezã, 22 pentru
neportul centurii ºi 11 pentru te-
lefon, valoarea totalã a amenzi-
lor ridicându-se la suma de
11.260 lei”, a declarat comisar-
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Pompierii craioveni aproape cã nu mai fac
faþã incendiilor de vegetaþie, astfel cã au fost
situaþii în care au lãsat unele intervenþii în sar-
cina Serviciilor Voluntare. Asta pentru cã, pe
fondul secetei prelungite ºi a inconºtienþei unor
persoane care dau foc miriºtii apoi pleacã, fãrã
sã le intereseze dacã flãcãrile se întind, numai
sâmbãtã ºi duminicã, cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost
solicitate sã intervinã pentru stingerea a 22
de incendii de vegetaþie uscatã, miriºte ºi lãs-
tãriº, care au afectat, în total, o suprafaþã de
aproximativ 200 de hectare la nivelul judeþu-
lui. „Pompierii militari au intervenit pe raza lo-
calitãþilor Predeºti, Bucovãþ, Pieleºti, Giurgi-
þa, Bratovoieºti, Iºalniþa, Brãdeºti, Almãj, Oco-
lul Silvic Calafat ºi pe raza oraºelor Craiova,
Bãileºti, Bechet, Dãbuleni ºi Segarcea, în unele
localitãþi chiar de mai multe ori pe parcursul
acestui sfârºit de sãptãmânã. Insistãm asupra
izolãrii lanurilor faþã de drumurile sau pãdurile
care le înconjoarã, cu fâºii arate cu lãþimea de
minimum 20 de metri, respectiv 50 de metri

faþã de cãile ferate, marcãrii cu indicatoare de
interzicere a folosirii focului deschis ºi fumatu-
lui în apropierea suprafeþelor de teren cultivate
cu cereale pãioase ºi parcelãrii suprafeþelor mari
de teren cultivate cu cereale pãioase, astfel în-
cât sã nu se producã propagarea incendiilor la
celelalte suprafeþe cultivate”, a precizat cpt.
Florin Cocoºilã, ofiþerul de presã al ISU Dolj.

Incendiile au pârjolit
aproximativ 200 hectare de teren în douã zile
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Ceea ce nu a înţeles sau nu a
vrut să înţeleagă Traian Băsescu,
după alegerile locale de acum câ-
teva săptămâni, era un lucru sim-
plu: pierduse,  dacă nu puterea
efectivă, adică pârghiile acesteia,
priza la români.  Victoria USL în
alegerile locale nu a fost una pe
muchie de cuţit sau la mustaţă, ci
una pe deplin categorică. Aidoma
unui tsunami.  În acel moment,
Traian Băsescu avea de făcut un
viraj sensibil de atitudine, în sen-
sul unei coabitări cât mai consis-
tente şi mai evidente cu noua pu-
tere, spre binele ţării. Perseverând
cu atitudinea obstrucţionistă, care
a culminat cu momentul prezenţei
la Bruxelles a premierului Victor
Ponta şi tot ceea ce a urmat ulte-
rior, s-a ajuns unde ne aflăm. Asta
nu a înţeles Traian Băsescu, deşi
ar fi fost de dorit. Oricât ar părea

MIRCEA CANŢĂR
de bizar, cel care nu a dorit forţa-
rea fracturii dintre cele două pala-
te a fost premierul Victor Ponta.
Şi declaraţiile acestuia, în ieşirile
publice, erau în această c heie.
Când semnalele imposibilităţii unei
coabitări fireşti, în pofida oricărei
oferte raţionale a premierului, umi-
lit de-a dreptul după momentul
Bruxelles, s-au intensificat, ceea ce
se scandase în iarnă, ca revendi-
care a protestatarilor, nu doar în
Capitală, ci şi în alte oraşe din ţară,
a fost repus pe tapet. Şi am ajuns
unde ne aflăm. Traian Băsescu a
avut puterea deplină aproape 8 ani
în această ţară şi i-a plăcut mai
mult decât orice pe lumea asta. A
nu fi contrazis, indiferent de natu-
ra argumentelor,  a descons idera
oamenii, indiferent de calibrul lor
profesional sau intelectual, a pro-
fera ameninţări („Cine pleac ă?

Ghici ghicitoarea mea!”), a nu ţine
seama de părerea nimănui, indu-
când sentimentul fricii în opozan-
ţii politici şi nu numai, toate aces-
tea într-un dispreţ faţă de legalita-
te, l-au definit pe Traian Băsescu
ca preşedinte. Trecem peste jigni-
rile impardonabile la adresa prede-
cesorilor săi, a ex-regelui Mihai,
persoană în etate şi, oricum, pagi-
nă de istorie a ţării, demersuri de-
loc de bun gust, ca să folosim un
eufemism. Ceea ce face în aceste
zile, premergătoare referendumu-
lui, Traian Băsescu, nu este altce-
va decât... o pulverizare a fumu-
lui. Care lov itură de stat? Una
validată de Curtea Constituţiona-
lă? Care decuplare de la Uniunea
Europeană? Au reeditat cumva li-
derii USL retorica belicoasă faţă
de Franţa şi Germania, şi apoi
Olanda, când aceste ţări s-au opus

intrării ţării în spaţiul Schengen?
Au ameninţat cu şantajul UE, prin
opoziţia României la aderarea
Croaţiei, cum a făcut-o marele co-
municator Teodor Baconschi în
primele zile ale anului trecut? Au
ameninţat cu rezilierea unilatera-
lă, de către România, a Mecanis-
mului de Cooperare şi Verificare,
cum a făcut-o acelaşi Teodor Ba-
conschi? Au clamat „să nu fim
râme în UE”, cum a făcut-o Tra-
ian Băsescu, ca reacţie la opoziţia
Franţei şi Germaniei faţă de ad-
miterea României în Schengen? Nu
mai continuăm. Guriştii PDL chiar
se joacă, în aceste zile, cu focul.
Promovează, la mitingurile de sus-
ţinere a lui Traian Băsescu, sloga-
nuri care, în alte vremuri, incitau la
ură şi violenţă. Mutilează adevărul.
PDL, un partid al genocidului so-
cial, care a condamnat la sărăcie

zeci de mii de oameni, trebuie să
facă „ciocu’ mic”. România îşi ţine
calea dreaptă şi corectă. Pericole
de abatere de la angajamentele de-
mocratice? Nu prea mai avem cu
ce plăti imaginea de democraţi ai
Europei. Fiindcă totul se traduce
altfel. Până şi Martin Schulz, pre-
şedintele Parlamentului European,
a avertizat că ceea ce se întâmplă
în Spania ar putea degenera într-o
explozie socială. Asta da îngrijora-
re! Ce va fi la referendum vor de-
cide alegătorii. Şi o nedumerire le-
gată de supravegherea video a vo-
tului. Adriean Videanu sau Teodor
Baconschi, care era ambasador la
Paris în 2009, ne-ar putea prezen-
ta imagini de la votul la alegerile
prezidenţiale, la sediul ambasadei
din Paris, când s-a votat ordonat
şi într-o cadenţă ameţitoare? Aşa,
pentru edific are.

Când muniţia e fum!

Duminică, 29 iulie a.c., româ-
nii sunt chemaţi la referendumul
pentru demiterea preşedintelui
Traian Băsescu. Cu cât se apro-
pie această dată Traian Băses-
cu şi cei de la PDL încearcă să
găsească tot mai multe justifi-
cări pentru un eventual eşec. Şi
atunci au găsit de cuviinţă să
împartă încă o dată România în-
tre cei care vor ieşi la vot şi cei
care nu vor merge la secţiile de
votare. Cel care încearcă acest
tip de manipulare este chiar pre-
şedintele suspendat, Traian Bă-
sescu, care a declarat, ieri, că
„singurul lucru extrem de impor-
tant” este câţi cetăţeni vor sta
acasă, alăturaţi celor care vor
veni la vot şi vor vota împotriva
demiterii, în raport cu cei care
vor aproba demiterea sa din
funcţie. Traian Băsescu este de
părere că aceia care vor vota

PDL ş i Traian Băsescu conti-
nuă să împartă România în
două. De  data aceasta se  vor-
beşte  despre România celor
care vor vota ş i cea a ce lor care
vor s ta acasă. Într-o discuţie
on-line Traian Băsescu suge-
rează că românii care  vor s ta
acasă pe  29 iulie a.c. ş i nu vor
ieşi la referendumul pentru
demiterea sa sunt, de fapt,
oameni care  îl susţin pe  el. Iar
ce i care vor spune  „NU” împre-
ună cu cei care nu vor vota vor
fi mult mai mulţi decât cei care
vor spune „DA” la referendum,
fapt ce îl îndreptăţeşte să
rămână la Cotroceni, dacă nu
vor ieşi la vot 50 plus 1. Traian
Băsescu nu mai vorbeşte de-
spre ceea ce e ste moral, ci ceea
ce  es te legal acum, ş i vrea să
dreagă busuiocul. Imediat ce  a
fost suspendat a declarat că
dacă va fi demis se va re trage
din viaţa politică. Se pare că s -a
mai gândit puţin ş i acum nu
prea s-ar mai retrage. A mai
spus odată că va demisiona în
cinci minute şi nu a făcut-o.

favorabil demiterii sale vor fi mai
puţini decât cei care vor sta aca-
să, la care se adaugă cei care
votează împotriva demiterii:
«Singurul lucru extrem de im-
portant este legat de proporţia
votanţi „NU” şi cei care stau
acasă, pe de o parte, şi votanţi
„DA”. Eu cred că cei cu „DA”
vor fi mult mai puţini». Răspun-
sul a venit la o întrebare legată
de faptul că dacă nu cumva cei
care nu participă la referendum
îşi exprimă de fapt „acordul ta-
cit” de a-l menţine în funcţie.

„Varianta
neprezentării
este una
valabilă”

Ca de fiecare dată, jocul este
dublu. Traian Băsescu spune că
nu îşi îndeamnă susţinătorii săi

să nu participe la refe-
rendum, pentru a nu le-
gitima „o lovitură de
stat”: „Ştiu că atitudinea
mea îi pune pe români
într-o situaţie extrem de
dificilă. Trebuie să spun
că obiectivul meu nu a
fost acesta, ci ideea că
prin vot românii pot ară-
ta că democraţia este
instaurată generalizat în
poporul român. Asta ne-
ar fi permis o mult mai
rapidă reabilitare ca ţară
în interiorul UE, pentru

că ar fi demonstrat că poporul
este deasupra clasei politice.
Sigur, şi varianta neprezentării
este una valabilă şi înţeleg sen-
sibilitatea celor care nu vor par-
ticipa la vot pentru a nu legitima
lovitura de stat. Dacă nu aş fi
fost mânat de gândul rapidei re-
cuperări a credibilităţii României,
şi eu as fi îndemnat la nepartici-
pare”. În acest timp PDL îşi în-
deamnă susţinătorii, atâţia câţi
au mai rămas, să nu meargă, du-
minică, 29 iulie a.c., la vot. Mai
nou, se vorbeşte despre o even-
tuală boicotare a referendumu-
lui din partea PDL.

Românii nu mai
pot fi păcăliţi
de discursul lui
Traian Băsescu

Pentru preşedintele suspen-

dat nu mai contează moralita-
tea. Întrebat dacă nu ar trebui
să-şi prezinte demisia în mod
necondiţionat, dacă va fi „în-
vins” la vot la referendumul din
29 iulie, chiar dacă nu va fi într-
unit cvorumul de participare
pentru validare, după ce în
2007 s-a exprimat împotriva
pragului de prezenţă, acesta a
spus că demiterea este legală
cu 50 plus 1 din alegătorii cu
drept de vot de pe lista perma-
nentă: „Moral este ce este le-
gal.  Iar acum legală este de-
miterea preşedintelui cu un
cvorum de 50% plus unu”.
Românii nu mai pot fi păcăliţi
de discursul lui Traian Băses-
cu. S-au săturat să fie minţiţi
de un preşedinte fără coloană
vertebrală, care acum spune
ceva, şi în secunda următoare
îşi retrage cuvintele. A spus că
demisionează în 5 minute şi nu
a făcut-o. La scurt timp după
ce a fost suspendat, pentru a
doua oară, a spus că se va re-
trage din viaţa politică dacă ro-
mânii îl vor demite. Ieri a de-
clarat că are un mandat de cinci
ani, până în 2014, şi abia atunci
ne va lăsa în pace. Traian Bă-
sescu şi PDL nu îşi doresc o
Românie împărţită între „DA”
şi „NU”. Ei îşi doresc să câşti-
ge cu ajutorul celor care vor sta
acasă. La masa verde, prin ne-
prezentare.

MARIN TURCITU

România, între „DA” şi „NU”?
Traian Băsescu speră să câştige
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Banca Comercialã Românã (BCR) a redus, începând de la
sfârºitul sãptãmânii trecute, dobânda la creditele nou acordate
de nevoi personale cu pânã la 2 p.p. „Dobânzile la creditele
de nevoi personale în lei nou acordate încep de la 13,5%,
dobânda este fixã pe toatã perioadã de creditare pentru
creditele în lei. În plus, clienþii care îºi refinanþeazã la BCR
creditele de la alte bãnci sau încaseazã salariul într-un cont
curent BCR beneficiazã ºi de o reducere cu 100% a comisio-
nului de analizã a dosarului de credit”, a declarat Andrew

Gerber, director executiv Direcþia Managementul Produselor
Retail, BCR. Asigurarea de viaþã este oferitã gratuit ºi opþio-
nal, contracost, clienþii pot beneficia de asigurare de ºomaj
care presupune ca, în cazul în care clientul intrã în ºomaj,
banca plãteºte pânã la 24 de rate lunare.

BCR reduce dobânda
la creditele noi

de nevoi personale

Ford România semneazã zilnic
contracte pentru modelul B-Max,
produs la fabrica din Craiova, ºi a
înregistrat pânã în prezent circa
100 de comenzi la nivel local, unde
estimeazã cã va livra 400-500 de
unitãþi pânã la finele primului tri-
mestru al anului viitor. Primul mo-
del construit de Ford la Craiova
este noul Ford B-MAX, intrat în
producþie de serie din acest an.
Vehiculul monovolum din segmen-
tul B este construit exclusiv în fa-
brica din România. În luna mai,
Ford a lansat producþia primului
motor asamblat în România, mo-
delul EcoBoost de 1 litru, desem-
nat “Motorul Internaþional al Anu-
lui” pentru 2012 de revista Engine
Technology Internaþional. Ford va
construi încã un tip de motor la
Craiova, de 1,5 litri, acesta urmând
sã intre în producþia de serie la în-

ceputul anului viitor.
„În fiecare zi se semneazã co-

menzi. Pânã acum avem în jur de
100 de comenzi în România. În

Anglia, am auzit sãptãmâna trecu-
tã, sunt peste 1.000. ªi în Germa-
nia au fost aproape 2.000 de co-
menzi”, a spus directorul general
al Ford România, Zoltan Brassai.
Astfel, comenzile sunt „în grafic”
cu nivelul anticipat de companie,
însã interesul pentru testarea ma-
ºinii a depãºit aºteptãrile producã-
torului. Ford a investit peste 500
de milioane de euro pentru moder-
nizarea ºi dezvoltarea fabricii de
autovehicule din Craiova, parte a
unui plan de investiþii de 675 de
milioane de euro, asumat la pre-
luarea uzinei. Pe de altã parte, Ford
a precizat în luna iunie cã profitul
din trimestrul al doilea avea sã fie
afectat “substanþial” de pierderile
înregistrate în Europa, Asia ºi Ame-
rica Latina, care sunt triple faþã de
cele din primul trimestru, urcând
la 570 de milioane de dolari.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Agenþia pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Vest, în calitate
de Organism Intermediar pen-
tru Programul Operaþional Re-
gional 2007 – 2013, a precizat
recent într-un comunicat de
presã cã din toamna acestui an

vor fi lansate douã noi scheme
de finanþare. Este vorba despre
lansarea apelului de proiecte
pentru „Lucrãri de creºtere a
eficienþei energetice a blocuri-
lor prin POR, Axa Prioritarã 1
în complementaritate cu progra-
mul naþional de reabilitare ter-
micã derulat de MDRT”, pe de
o parte, ºi lansarea spre con-
sultare a ghidului solicitantului
pentru Domeniul Major de In-
tervenþie 5.2. – „Crearea, dez-

voltarea, modernizarea infras-
tructurii de turism pentru valo-
rificarea resurselor naturale ºi
creºterea calitãþii serviciilor tu-
ristice”, pe de altã parte.

Ministerul Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Turismului a finalizat ne-

gocierile cu Comisia Europea-
nã pentru finanþarea prin Pro-
gramul Operaþional Regional a
activitãþilor de creºtere a efi-
cienþei energetice a blocurilor de
locuit. „Schema de finanþare se
va aplica blocurilor de locuinþe
construite dupã proiecte elabo-
rate în perioada 1950-1990, în
care locuiesc categorii sociale
vulnerabile ºi familii cu venituri
reduse din municipiile reºedin-
þã de judeþ (peste 50% din fa-

miliile – proprietari din clãdire
au un venit net lunar pe mem-
bru de familie de maximum 500
de euro)”, a precizat Marilena
Bogheanu (foto),  directorul
executiv al ADR S-V Oltenia.

154 de milioane de euro
contribuþia naþionalã

Bugetul schemei de finanþa-
re este de 304 milioane de euro,
din care 150 de milioane de euro
din Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã (FEDR), respec-
tiv 154 de milioane de euro con-
tribuþia naþionalã (co-finanþare
de la bugetul de stat, contribu-
þia autoritãþilor publice locale ºi
a asociaþiilor de proprietari).
Beneficiarii vor trebui sã parti-
cipe financiar la aceste lucrãri
printr-o cofinanþare de 40%.
Restul  fonduri lor  necesare
(60%) pentru fiecare lucrare va

fi asigurat din bani europeni ne-
rambursabili de la FEDR ºi bu-
getul de stat. Ratele de cofinan-
þare ale autoritãþilor publice lo-
cale ºi asociaþiilor de  proprie-
tari vor fi modulate în funcþie
de proporþia în clãdire a fami-

liilor cu venituri reduse, dupã
cum urmeazã: 30% contribuþia
autoritãþii publice locale ºi 10%
contribuþia asociaþiei de pro-
prietari, în condiþiile în care mai
mult de 50% din familiile – pro-
prietari din clãdire au un venit
net lunar pe membru de familie
sub 150 de euro; 20% contri-
buþia autoritãþii publice locale ºi
20% contribuþia asociaþiei de
proprietari, în condiþiile în care
mai mult de 50% din familiile –
proprietari din clãdire au un ve-
nit net lunar pe membru de fa-
milie sub 350 de euro; 10% con-
tribuþia autoritãþii publice loca-
le ºi 30% contribuþia asociaþiei
de proprietari, în condiþiile în
care mai mult de 50% din fami-
liile – proprietari din clãdire au
un venit net lunar pe membru
de familie sub 500 de euro.

Noi oportunitãþi de finanþare în cadrul POR
ADR SV Oltenia:
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„De exemplu, pentru calciu, vor
fi permise opt menþiuni de sãnãta-
te care se referã la reducerea ris-
cului de îmbolnãvire ºi la menþine-
rea sãnãtãþii sistemelor osoase,
musculare, ale dinþilor etc. Alte
menþiuni, în afara celor acceptate,
nu vor fi permise”, au explicat spe-
cialiºtii în sãnãtate publicã într-un
comunicat de presã remis, ieri,
AGERPRES.

Astfel, începând cu a doua par-
te a lunii decembrie, pe noile eti-
chete ale produselor alimentare vor
fi acceptate pentru inscripþionare
numai menþiunile de sãnãtate afla-
te în lista permisã prin Regulamen-
tul adoptat la nivelul UE.

Prevederile europene se înscriu
în Regulamentului 432/2012 de
stabilire a unei liste de menþiuni
de sãnãtate permise, înscrise pe
produsele alimentare, altele decât

Producãtorii români ºi cei din celelalte state membre ale Uniunii Europene sunt obligaþi
sã schimbe etichetele de pe produsele alimentare, conform unor prevederi europene.

Ministerul Sãnãtãþii: Producãtorii români, obligaþi
sã schimbe etichetele produselor alimentare

Radarele fixe nu vor fi introduse pe drumurile
din România în anul 2012, spune ºeful Direcþiei

Fãrã radare fixe pe drumurile din România

Asiguraþii pot cere spitalului
decontarea cheltuielilor pentru
medicamente, materiale sanitare
ºi investigaþii paraclinice fãcute
pe durata internãrii, pe baza do-
cumentelor întocmite de medicul
curant din secþia în care aceºtia
sunt internaþi ºi avizate de ºeful
de secþie ºi de managerul unitã-
þii. Precizãrile sunt fãcute de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate (CNAS), care subliniazã cã,
potrivit legii, spitalele sunt obli-
gate sã suporte, pentru asiguraþii
internaþi în regim de spitalizare
continuã ºi în regim de spitaliza-
re de zi, toate cheltuielile nece-
sare pentru rezolvarea cazurilor
respective, inclusiv pentru medi-
camente, materiale sanitare ºi in-
vestigaþii paraclinice.

Astfel, în situaþia în care asi-
guraþii, pe perioada internãrii în
spital, în baza unor documente
medicale întocmite de medicul
curant din secþia în care aceºtia
sunt internaþi ºi avizate de ºeful

O tonã de rapiþã/ha
În lipsa ploilor, cele mai multe din

culturile din Dolj au fost prejudiciate.
Încã din toamnã, rapiþa a fost “tãiatã”
de pe lista fermierilor, care s-au vãzut
nevoiþi sã întoarcã pãmântul, pentru a
înlocui cultura afectatã cu o alta. Din
ceea ce a mai rãmas, adicã 8.039 ha de
rapiþã, jumãtate a fost distrusã în pro-
porþie de 100%, iar 2.000 ha în propor-
þie de 30%. Pânã ieri, din teren a fost
raportatã o producþie de 1.000 kg/ha.

Cultura de porumb – pagube
însemnate

De departe, la porumb se înregis-

treazã cele mai însemnate pagube, deºi
dupã zãpada de astã-iarnã ºi ploile din
primãvarã aceastã culturã pãrea sã fi
fost cartea câºtigãtoare. “Pornise bine
porumbul, dupã ultimele ploi, dar au
trecut multe sãptãmâni de atunci. Ar
mai fi fost nevoie de apã, ca sã se
dezvolte ºtiuleþii, dar deja e prea târ-
ziu. 91.000 ha, din cele 118.000, au
fost afectate, dintre care 30.000 în
proporþie de 100%”, spune Oliver
Costea, directorul Direcþiei Agricole
Dolj. Cele mai afectate culturi sunt
cele din zona Cetate ºi lunca Jiului.
Din suprafaþa totalã pe care agricul-
torii au pus porumb, doar 35.000 ha
au fost asigurate.

Producþie medie de 2,5 tone
de grâu la hectar

Dacã porumbul arãta bine în urmã
cu câteva luni, nu acelaºi lucru se
putea spune despre grâu. Dupã
toamna secetoasã ºi prima parte a
iernii, lipsite de precipitaþii, 80% din
grâu era nerãsãrit. “Nu ne mai aº-
teptam sã se facã ceva, astfel încât
producþia de circa 2.500 kg/ha este
totuºi bunã, faþã de ceea ce preconi-
zam în ianuarie, pentru cã grâul încã
nu rãsãrise. Anul trecut, la hectar
producþia medie a fost de aproape

trei tone”, afirmã ºeful Direcþiei Agri-
cole din Dolj.

Nici culturile de pepeni verzi ºi
galbeni nu au fost ocolite de proble-
me. Toate cele 8.386 de hectare de
bostan au fost afectate de lipsa ploi-
lor, în condiþiile în care oamenii ºi-
au achiziþionat sisteme de irigat prin
picurare. În schimb, nimeni nu ºi-a
fãcut asigurare în eventualitatea unei
calamitãþi.

Ca ºi în cazul pepenilor, viþa-de-
vie ºi legumele au avut de suferit.
Pentru toate cele 10.500 de hectare
de viþã-de-vie s-a raportat un grad de
dãunare de peste 30% , la fel ºi la
cele 7.698 de hectare de legume.

Fãrã tutun ºi muºtar
Sunt ºi culturi din care nu s-a mai

ales nimic. Tutunul ºi muºtarul au
avut producþie zero. De pe cele 137
ha, respectiv, 258 ha cultivate cu cele
douã plante, agricultorii au “cules”
doar cheltuielile, fiindcã nici una din-
tre culturi nu a fost asiguratã împo-
triva calamitãþilor naturale.

Specialiºtii din agriculturã spun cã
în perioada urmãtoare starea de ve-
getaþie a plantelor va fi medie ºi sla-
bã. Cultura de grâu de toamnã se-
mãnatã tardiv îºi va continua matu-
ritatea deplinã, local declanºându-se
lucrãrile de recoltare. De asemenea,
la speciile înfiinþate în epoca optimã
se vor finaliza lucrãrile de recoltare.
Floarea-soarelui va înregistra predo-
minant fazele de înflorire ºi maturi-
tate în cearã.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Aproape 80% din suprafaþa cultivatã cu
porumb a fost afectatã de secetã în jude-
þul Dolj. Doar un sfert din ea este asigu-

ratã. Pe de altã parte, producþia de grâu
este una satisfãcãtoare, spun specialiºtii
din cadrul Direcþiei Agricole Dolj.

de secþie ºi managerul spitalu-
lui, suportã cheltuieli cu medi-
camente, materiale sanitare ºi in-
vestigaþii paraclinice, spitalele
ramburseazã, la cerere, contra-
valoarea acestor cheltuieli.

Rambursarea acestor cheltu-
ieli reprezintã o obligaþie exclu-
sivã a spitalelor ºi se realizeazã
numai din veniturile acestora, pe
baza unei metodologii proprii,
mai precizeazã CNAS. „În con-
formitate cu art. 270 din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, ºi
cu normele Contractului-cadru
privind acordarea asistenþei me-
dicale, Casa Naþionalã de Asigu-
rãri de Sãnãtate nu are obligaþii
de rambursare a cheltuielilor su-
portate de asiguraþi din resurse
proprii, pe durata spitalizãrii,
pentru achiziþionarea materiale-
lor sanitare, a dispozitivelor
etc.”, explicã dr. Marius Filip,
medicul ºef al CNAS.

Rutiere, Lucian Diniþã, pentru Realitatea.net. „În
2012 nu. Poate în 2013-2014. Dacã avem cadrul

legal, folosim radarele fixe. Altfel, nu avem
cum”, a spus Lucian Diniþã. Reintroduce-
rea radarelor fixe face parte dintr-o serie
de mãsuri intens promovate de Uniunea
Europeanã, pentru reducerea numãrul de
accidente pe ºoselele din spaþiul european.
O altã mãsurã din aceastã serie este
introducerea permisului de conducere
pentru mopede (în prezent, acestea se
conduc fãrã permis). Radarele fixe sunt
funcþionale pe ºoselele din România, dar
nu sunt folosite pentru a detecta viteza de
deplasare a autovehiculelor, ci unele
nereguli de circulaþie. Radarele fixe au fost
folosite de Poliþia Rutierã pentru a detecta
viteza de deplasare pânã în 2009.

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii

Puteþi cere spitalului decontarea
banilor daþi pe medicamente

în timpul internãrii
cele care se referã la reducerea
riscului de îmbolnãvire ºi la dez-
voltarea ºi sãnãtatea copiilor. Mã-
sura a fost luatã la nivelul UE din
nevoia de protejare a sãnãtãþii ce-
tãþenilor. Regulamentul 432/2012
este afiºat pe pagina oficialã a
Ministerului Sãnãtãþii (MS), la ru-

brica „Informaþii utile”, potrivit
comunicatului MS.

În acest context, Ministerul Sã-
nãtãþii va organiza, în perioada ur-
mãtoare, o întâlnire de lucru cu re-
prezentanþii asociaþiilor din domeniu
în vederea discutãrii modalitãþilor de
implementare a Regulamentului.
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Aºa cum a fost stabilit de Ministerul Edu-
caþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, ieri
au fost afiºate în întreaga þara rezultatele la
examenul de Definitivat. Înainte de conte-
staþii, în judeþul Dolj promovabilitatea este
de 66%, acest procent reprezentând note
obþinute peste 7. În acest an, un candidat a
obþinut nota maximã, 10, la învãþãtori, iar
alþi doi au primit nota 9.75 –  la educatori,

respectiv la discipline economice, speciali-
zarea Comerþ.

„Pânã în acest moment, înainte de rezol-
varea contestaþiilor, consider cã este un re-
zultat promiþãtor, care dovedeºte cã în acest
an candidaþii s-au pregãtit temeinic ºi au luat
în serios examenul”, a spus Georgicã Ber-
cea-Florea, inspector general al ISJ Dolj.
Numãrul celor înscriºi la examen a fost de

148, la proba scrisã partici-
pând 131, iar 17 neprezen-
tându-se. Dintre candidaþi,
86 au obþinut note peste 7,
iar 45 – sub 7.

Cei care doresc sã depu-
nã contestaþii o mai pot face
ºi astãzi, între orele 8.00 ºi
16.00, la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.
Acestea vor fi soluþionate pe
data de 25 iulie, iar rezultate-
le vor fi afiºate pe 26 iulie în
centrele de examen.

LUCREÞIA GHEORGHE

Preºcolarii beneficia-
zã de activitãþi educati-
ve ºi pe timpul vacanþei
de varã. Astfel, în
municipiul Craiova sunt
deschise 21 de grãdini-
þe, dupã cum a preci-
zat, ieri, inspectorul
ºcolar general Georgicã
Bercea-Florea. În
cartierul Craioviþa Nouã
funcþioneazã grãdiniþele
cu program prelungit
nr. 40, nr. 45 ºi nr. 52.
Li se adaugã grãdiniþele
nr. 31 ºi nr. 21, de pe
bulevardul „Carol I”, în
zona centralã – grãdini-
þele nr. 22, „Nicolae
Romanescu”, „Otilia Cazimir”, nr. 30,
nr. 24, nr. 23, nr. 41, nr. 42 ºi nr. 56,
iar în zona Valea Roºie – grãdiniþele nr.
37 ºi nr. 44. Pãrinþii care doresc sã
apeleze la acestea trebuie sã ºtie au
program de luni pânã vineri, între orele

8.00 ºi 18.00. O alternativã o reprezintã
ºi grãdiniþele particulare acreditate
„Maxia”, „Sf. Anton”, „Ethos” ºi
„Madona Dudu”, care vor fi deschise
pânã pe data de 1 august.

LUCREÞIA GHEORGHE

Pânã la finalul anului, la Biseri-
ca „Sfântul Nicolae – Amaradia”
din Craiova va fi dat în funcþiune
un Centru social pentru copiii
aflaþi în dificultate. Proiectul a fost
iniþiat în urmã cu doi ani ºi este
finanþat din fonduri europene.

Potrivit pãrintelui protopop Flo-
rin Bonea, de la Protopopiatul Cra-
iova – Sud,  la acest centru social
vor fi asistaþi, în fiecare an, 40 de
copii cu diverse probleme, pre-
cum deficienþe de auz, de vãz,
locomotor, care au pãrinþii plecaþi
la muncã în strãinãtate sau care
provin din familii nevoiaºe. Cen-
trul social pentru copii va cuprin-
de douã sãli de clasã, salã de mese cu bucã-
tãrie, cabinet medical, salã de festivitãþi, douã
dormitoare, magazii ºi alte spaþii necesare
unei astfel de instituþii.

«Proiectul prevede transformarea vechii
case parohiale într-un centru care sã aibã în
grijã copiii aflaþi în dificultate. În aceastã casã
parohialã ºi-a desfãºurat activitatea, pânã în

Centru social pentru copii, la Biserica
„Sfântul Nicolae” din Craiova

1908, ªcoala „Traian” pentru cã, în trecut,
ºcolile funcþionau pe lângã biserici. Este un
vechi deziderat al nostru, al preoþilor ºi al
Consiliului parohial, de a reda acestei case
parohiale vechea funcþiune pe care a avut-o
în urmã cu mai bine de o sutã de ani, acela
de lãcaº de învãþãmânt în curtea bisericii»,
a precizat pãrintele protopop Florin Bonea.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu cred, Popescule, cã Lãpuºneanu,
când a zis “Dacã voi nu ma vreþi, eu vã
vreau”, la preºedintele nostru s-a gandit.

Biserica „Sfântul
Nicolae – Brânduºa”
din Craiova cautã
colaboratori pentru
publicaþia parohiei,
„Lumina creºtinã”.
«Dorim sã vã ofe-
rim prilejul de a vã
exprima punctul de
vedere asupra unor
realitãþi sau aspecte
din viaþa religioasã
sau socialã. Astfel
începând cu urmã-
torul numãr al publi-
caþiei parohiei noas-
tre „Lumina Creºti-
nã”, vã aºteptãm cu
articole pe diferite teme: minuni pe care le-
aþi trãit, evenimente importante din viaþa
dumneavoastrã, opinii personale sau de spe-
cialitate asupra unor aspecte din viaþa so-
cialã, religioasã, din mediul academic, ºco-
lar, universitar ºi despre alte subiecte», a
precizat preotul paroh Gabriel Sorescu. Ar-
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ticolele pot fi tri-
mise on-line, sem-
nate, pe adresa
parohiabrandu-
sa@gmail.com ºi
nu trebuie sã nu
depãºeascã o pa-
ginã A4.

Revista „Lumi-
na creºtinã” este
un periodic de in-
formare ºi catehi-
zare editat de pa-
rohia Bisericii
„Sfântul Nicolae-
Brânduºa”. În for-
mat „revistã”, pu-
blicaþia propune

cititorilor rubrici precum: “Sãrbãtori creº-
tine”, “De vorbã cu pãrintele” – rubricã de
catehezã, “Veºti din viaþa parohiei” – rubri-
cã de ºtiri, proiecte de viitor ºi alte infor-
maþii religioase. Revista poate fi cititã ºi pe
internet, pe site-ul http://parohiabrandusa.-
wordpress.com/.

Singurul catalog Books in Print din România,
Infocarte.ro (www.infocarte.ro) a ajuns la 20 000
de titluri. Books in Print are o tradiþie îndelungatã în
þãrile occidentale, dar în Europa Centralã ºi de Est
e prezent în doar patru þãri. În România Infocar-
te.ro este pus gratuit la dispoziþia cititorilor ºi

Dintre cele 20.000 de titluri, aproximativ 6.000 sunt cãrþi publica-
te de autori români, restul fiind traduceri – ºi, deloc surprinzãtor,
numãrul traducãtorilor din baza de date este foarte mare: 3.508.

a editorilor, adresându-se în ega-
lã mãsurã publicului larg ºi profe-
sioniºtilor din industria cãrþii. Cãr-
þile de literaturã reprezintã 42% din
total, celelalte fiind din domeniul non-
fiction.

Lansat în martie 2010, cu 3.200
de titluri, Infocarte.ro este un site care
funcþioneazã ca un punct de întâlnire
între cei care citesc, publicã sau scriu
despre cãrþi, centralizând toate infor-

maþiile despre titlurile publicate pe teritoriul Româ-
niei începând cu anul 2006.

Actualizat zilnic, Infocarte.ro oferã texte de
prezentare a titlurilor ºi autorilor redactate
profesionist, linkuri cãtre numeroase recenzii
care sã deschidã mai multe perspective asu-

pra unui volum, ºtiri inedite despre evenimen-
te ºi probleme de actualitate din piaþa de carte.
Sãptãmânal, newsletterul Infocarte.ro propune o
sintezã a celor mai noi titluri apãrute, precum ºi
ultimele recenzii, interviuri ºi ºtiri din presa româ-
neascã ºi internaþionalã.

Dragoº Dodu, redactor-ºef al site-ului, apreciazã
cã, “odatã cu depãºirea acestui prag de 20.000 de
titluri, Infocarte.ro se afirmã ca un reper pentru toþi
cei care au nevoie de informaþii obiective despre cãrþi”.

Iniþiat la propunerea Asociaþiei Editorilor din Ro-
mânia (AER), proiectul este sprijinit de fundaþia ER-
STE din Viena, beneficiazã de expertiza fundaþiei
Central and East European Book Projects (CEEBP,
Amsterdam) ºi de cooperarea Centrului Naþional al
Cãrþii din cadrul Institutului Cultural Român (CEN-
NAC/ICR).
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Catalogul cãrþilor disponibile în România a ajuns la peste 20.000 de titluri
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Absolvenþii de liceu nu au
scãpat de emoþiile admiterii la
facultate, chiar dacã au la dis-
poziþie 2.841 de locuri la buget,
la taxã 2.894, la învãþãmânt la

distanþã 705, iar la învãþãmânt
cu frecvenþã redusã 200. Ime-
diat cum au obþinut diplomele
de bacalaureat, s-au grãbit sã-
ºi punã la punct dosarul cu toa-
te actele necesare ºi ºi-au fã-
cut apariþia pe holurile univer-
sitãþii. Unii dintre ei au ºtiut de
la bun început pentru ce facul-
tate vor opta, alþii au mai stat
de vorbã cu colegii, s-au sfã-
tuit cu pãrinþii ºi abia dupã acea
au ales, chiar ºi-au pus dosare-
le la mai multe specializãri.
ªtiinþele sociale, domeniul eco-
nomic, dar ºi  facultãþile de
Drept ºi Litere au fost cele care
au avut cãutare, concurenþa fi-
ind mai mare aici. În acest an
nu se mai iau în calcul mediile
din anii de studiu, iar selecþia

Facultãþile din cadrul Universitãþii din CraiovaFacultãþile din cadrul Universitãþii din CraiovaFacultãþile din cadrul Universitãþii din CraiovaFacultãþile din cadrul Universitãþii din CraiovaFacultãþile din cadrul Universitãþii din Craiova
au cãutare în rândul absolvenþilor de liceuau cãutare în rândul absolvenþilor de liceuau cãutare în rândul absolvenþilor de liceuau cãutare în rândul absolvenþilor de liceuau cãutare în rândul absolvenþilor de liceu

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova a des-
chis, la începutul acestei luni,

prima sesiune de admitere în învãþã-
mântul superior. Pânã pe 31 iulie, cele
11 facultãþi desfãºoarã admiterea pen-
tru anul universitar 2012-2013, studii
universitare de licenþã, la cele 55 de
domenii ºi 105 specializãri. În majori-
tatea cazurilor selecþia studenþilor se

face în funcþie de media de la bacalau-
reat, dar ºi de rezultatele din perioada
liceului. Excepþie fac doar Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Administrative, Fa-
cultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
precum ºi domeniile Muzicã ºi Artã te-
atralã din cadrul Facultãþii de Litere,
care îºi triazã cursanþii pe bazã de test
scris sau probe de aptitudini.

viitorilor studenþi se face în
special pe baza mediei de la ba-
calaureat. Pentru specializãrile
din domeniul vocaþional se im-
pun probe de aptitudini.

Examenul
de admitere face
diferenþa la Drept

De patru ani, Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Administrative
a introdus examenul de admite-
re pentru locurile finanþate de
la buget – 52 la numãr, la care
s-au înscris peste 100 de ab-
solvenþi de bacalaureat. Aici,
înscrierile s-au încheiat ieri, cei
mai mulþi candidaþi optând pen-
tru specializarea Drept, iar exa-
menul de admitere se va desfã-
ºura joi, 26 iulie. La fel ca ºi în
anii anteriori, testul de evaluare
va cuprinde 100 de grile de gra-
maticã.

Potrivit rectorului Universitãþii

din Craiova, Dan Claudiu Dãni-
ºor, faptul cã a fost introdus exa-
men de admitere le dã încredere
viitorilor studenþi, care ºtiu de la
început cãtre ce specializare sã se
orienteze. “Numãrul celor care s-
au înscris la Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Administrative pânã în
acest moment este comparabil cu
cel din anii anteriori, ceea ce în-
seamnã cã Universitatea devine
mai tentantã decât era pânã acum,
având în vedere numãrul mic al
celor care au promovat examenul
de bacalaureat de anul acesta.
Sunt unele facultãþi unde numã-
rul candidaþilor a crescut, acesta
fiind ºi cazul Facultãþii de Drept,
dar pentru mine nu este o surpri-
zã, fiind singura Facultate de
Drept care are probã de admitere
ºi nu þine cont
de media de
b a c a l a u r e a t
sau de cea din
timpul anilor
de studiu. Este
al patrulea an
de când se dã
admitere, dar
am vãzut
schimbãri în
bine. Numãrul
candidaþilor nu
a scãzut, dim-
potrivã, creºte,
iar calitatea lor
este alta. Cred
cã ºi ei preferã
a d m i t e r e a ,
pentru ºtiu cã
aºa se va face o selecþie corectã.
Tocmai pentru cã am vãzut rezul-
tatele aºteptate cred cã examenul
de admitere ar trebui introdus la
mai multe specializãri”, a declarat
Dan Claudiu Dãniºor, rectorul
Universitãþii din Craiova.
Facultatea
de Economie vine
cu specializãri noi

La Facultatea de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, în-
scrierile au început din 12 iulie
ºi se vor încheia pe 27 iulie. În
total, sunt scoase la concurs
456 de locuri la buget ºi 1.524
de locuri la taxã (zi ºi ID) la do-
meniile: Administrarea afaceri-
lor, Ciberneticã, statisticã ºi in-
formaticã economicã, Contabi-
litate, Economie, Economie ºi
afaceri internaþionale, Finanþe,
Management ºi Marketing. Ad-
miterea se va face pe baza me-

diei de la examenul de bacalau-
reat, iar la specializãrile Finan-
þe-Bãnci ºi Economie ºi Afaceri
Internaþionale – englezã, nou
înfiinþate, se va susþine o pro-
bã lingvisticã la data de 28 iu-
lie, rezultatele urmând sã fie afi-
ºate pe 29 iulie. Noile speciali-
zãri le vor da absolvenþilor po-
sibilitatea de a li se recunoaºte

studiile ºi în strãinãtate, fiind
predate exclusiv în englezã.
“M-am înscris la Finanþe-Bãnci.
Sper cã sã fiu admisã la buget,
dacã nu rãmân ºi la taxã, pentru
cã sunt de pãrere cã este o spe-
cializare care mã va ajuta sã-mi
gãsesc mai uºor un loc de mun-
cã atunci când voi termina stu-
diile. Nu vreau sã fac o facultate
doar pentru diplomã”, a afirmat
Andreea Biosan, absolventã a
Colegiului “Carol I” din Craiova.

Înscrierile la Facultatea
de Litere se fac pânã
pe 31 iulie

Pânã mâine absolvenþii de li-
ceu mai au timp sã se înscrie la
Facultatea de ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii din Craiova,
unde au fost scoase la concurs
138 de locuri la buget ºi 389 de
locuri la taxã la urmãtoarele do-

menii de studiu:
Asistenþã socialã,
Filosofie, Socio-
logie, ªtiinþe ale
comunicãri i  º i
Geografie. ªi aici
candidaþi i  s-au
grãbit sã-ºi depu-
nã dosarele de în-
scriere, selecþia
fãcându-se exclu-
siv pe baza mediei
de la bacalaureat.

Cei care vor sã
opteze pentru spe-
cializãrile Facultã-
þii de Litere trebuie
sã ºtie cã sesiu-
nea de depunere a
dosarelor la

aceastã facultate a început ieri
ºi se va încheia pe 31 iulie. Des-
fãºurarea probelor de concurs
pentru Domeniile Muzicã ºi Te-
atru se va face în douã etape,
pe 29 ºi respectiv 30 iulie. Taxa
de înscriere este de 100 lei pen-
tru toate formele de învãþãmânt.

Dan Claudiu Dãniºor,
rectorul Universitãþii

din Craiova:
“Absolvenþii de liceu au în-

þeles cã la facultãþile din cadrul
Universitãþii din Craiova se face
învãþãmânt de calitate. Cred cã acesta este motivul pentru care
preferã sã vinã sã înveþe aici decât sã ia o diplomã care nu valorea-
zã nimic. Am observat cã universitãþile puternice au înregistrat o
creºtere, pe când universitãþile mici ºi cele private pierd teren”.
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Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ia în considerare oprirea
sprijinului acordat Greciei, se ara-
tã într-un raport apãrut în publi-
caþia germanã „Der Spiegel”,
transmite site-ul ekathimerini.-
com. Grecia ar putea intra, ast-

fel, în incapacitate de platã în luna
septembrie, deoarece oficialii
FMI nu mai au rãbdare sã aºtep-
te implementarea reformelor în
statul elen. „Oficiali de rang înalt
ai FMI au informat Uniunea Eu-
ropeanã cã FMI nu mai este dis-

pus sã ajute Grecia”, se aratã în
raportul din „Der Spiegel”. O mi-
siune din partea Comisiei Euro-
pene, FMI ºi Bãncii Centrale Eu-
ropene va sosi astãzi la Atena
pentru a determina cât de mult a
deviat Grecia de la þintele fiscale
din acordul de bailout. FMI cere,
în continuare, Greciei, sã-ºi redu-
cã datoria la 120% din PIB pânã
în 2020, pentru ca aceasta sã de-
vinã sustenabilã pe termen me-
diu, dar oficialii de la Washington
sunt foarte pesimiºti privind ca-
pacitatea Atenei de a îndeplini
acest obiectiv. „Acordarea unei
perioade suplimentare de timp
Greciei pentru îndeplinirea aces-
tui obiectiv, conform estimãrilor
reprezentanþilor UE, BCE ºi FMI,
ar însemna ca þara sã obþinã un
ajutor suplimentar de 10 pânã la
50 de miliarde de euro”, susþine
publicaþia germanã. Dar multe gu-
verne din zona euro nu sunt dis-
puse sã sprijine acestã opþiune,
apreciind cã riscurile ieºirii Gre-
ciei din zona euro pot fi gestiona-
te, continuã „Der Spiegel”. De
altfel, vicecancelarul german ºi
ministru al Economiei, Philipp Ro-
esler, ºi-a ºi exprimat, într-un in-
terviu acordat postului public
ARD, îngrijorarea faþã de capa-
citatea Greciei de a rãmâne în

zona euro, dar a apreciat cã acest
scenariu, care altãdatã inspira tea-
mã, ºi-a „pierdut din oroare”. Ro-
esler a precizat cã partenerii Ate-
nei aºteaptã raportul celor trei in-
stituþii de creditare cu privire la
progresele realizate de Grecia în
aplicarea reformelor, raport care
va servi drept bazã pentru UE,
BCE ºi FMI pentru a decide dacã
vor debloca sau nu o tranºã de
31,5 miliarde de euro din împru-
mutul de 130 de miliarde acordat
în februarie. „Totuºi, trebuie sã
spun cã sunt mai mult decât scep-
tic”, a declarat Roesler, care este
ºi preºedintele partidului liberal
FDP, membru al coaliþiei de gu-
vernare condusã de cancelarul
Angela Merkel.  „Din nefericire,
este posibil ca Grecia sã nu fie în
mãsurã sã îºi îndeplineascã an-
gajamentele. ªi o spun clar, dacã
Grecia eºueazã în a îndeplini ce-
rinþele, va avea mai mult de plã-
tit”, a avertizat el. Potrivit lui Ro-
esler, dacã susþinerea internaþio-
nalã acordatã acestei þãri se va
opri, acest lucru ar putea determi-
na grecii sã spunã „cã ar fi, pro-
babil, mai inteligent sã pãrãseascã
zona euro”. „În opinia a numeroºi
experþi, a FDP, a mea, o ieºire a
Greciei din zona euro ºi-a pierdut
demult din ororare”, a afirmat el.

FMI ia în calcul oprirea ajutorului pentru GreciaFMI ia în calcul oprirea ajutorului pentru GreciaFMI ia în calcul oprirea ajutorului pentru GreciaFMI ia în calcul oprirea ajutorului pentru GreciaFMI ia în calcul oprirea ajutorului pentru Grecia

Alþi trei colaboratori ai Papei
Benedict al XVI-lea sunt sus-
pectaþi în cadrul anchetei asu-
pra scurgerii de documente se-
crete, informeazã cotidianul „La
Repubblica”. Dupã majordomul
Paolo Gabriele, arestat în luna
mai ºi consemnat la domiciliu
acum câteva zile, sub acuzaþia
de a fi sustras documente se-
crete din biroul papei, documen-
te livrate apoi jurnalistului Gian-
luigi Nuzzi, care a publicat re-
cent cartea „Sua Santita”
(Sanctitatea Sa), bãnuielile se
îndreaptã acum spre profesoa-
ra Ingrid Stampa, de origine ger-
manã, guvernanta Papei, despre
episcopul Josef Clemens, ºi el
de origine germanã, fost secre-
tar privat al lui Ratzinger timp

Alþi trei colaboratori ai Papei suspectaþi
de a fi sustras documente secrete

Seria de atentate care s-au
produs în Irak a provocat
moartea a 91 de persoane ºi
rãnirea a 172, aceasta fiind
ziua cea mai sângeroasã din
ultimii doi ani, potrivit unui
bilanþ transmis de autoritãþile
irakiene. În total, 22 de
atacuri s-au înregistrat în 14
oraºe, pintre care Bagdad,
Saadiyah, Khan Beni Saad,
Kirkuk, Tuz Khurmatu ºi
Dibis, din nordul þãrii, nici
unul dintre atacuri nefiind
revendicat. Cel mai sângeros
dintre acestea s-a produs în
oraºul Taji, la 25 de kilometri
nord de capitala irakianã,
unde cel puþin 42 de pesoane
au murit ºi alte 40 au fost
rãnite, potrivit unor surse

91 de morþi ºi peste 170 de rãniþi
într-o serie de atentate în Irak

de 19 ani, ºi despre cardinalul
Paolo Sardi, care îl ajuta pe Su-
veranul Pontif sã-ºi pregãteas-
cã discursurile. Toþi trei au fost
deja suspendaþi din funcþie.
„Pregãtiþi-vã pentru alte mari
surprize”, declarase, acum câ-
teva sãptãmâni, pentru agenþia
ANSA, cardinalul Julian Her-
ranz Casado, ºeful comisiei în-
sãrcinate de Benedict al XVI-
lea sã descopere adevãrul asu-
pra scurgerii de documente se-
crete de la Vatican. Purtãtorul
de cuvânt de la serviciul de pre-
sã al Vaticanului, preotul Fede-
rico Lombardo, nu a negat, în
cursul unei conferinþe de presã
þinute la sfârºitul sãptãmânii,
faptul cã ar fi anchetate alte trei
persoane.

medicale. Printre victime
figureazã numeroºi militari ºi
poliþiºti. Anterior, mai mulþi
bãrbaþi înarmaþi au pãtruns
într-o bazã militarã din apro-
pierea oraºului Doulouiya,
situat la 90 de kilometri nord
de capitalã. O sursã din
cadrul Ministerului de Interne
ºi locotenent al armatei au
anunþat moartea a 15 militari
ºi rãnirea altor doi. ªi dumini-
cã, cel puþin 17 persoane au
fost ucise, iar alte 96 rãnite
într-o altã serie de atentate.
Atacul nu a fost revendicat,
însã, într-o înregistrare
difuzatã în ultimele zile pe
Internet, filiala Al-Qaeda în
Irak ºi-a anunþat intenþia de
a-ºi intensifica lupta.

Uniunea Europeanã a decis, ieri, sã înãs-
preascã sancþiunile contra regimului sirian ºi
controalele asupra embargoului privind arma-
mentul, în vederea creºterii presiunilor la adre-
sa preºedintelui Bashar al-Assad. Astfel, pe
lista oficialilor care au interdicþie de a cãlãtori
în UE vor fi adãugate 26 de persoane, iar pe
cea a companiilor ale cãror conturi bancare
din Uniune sunt îngheþate sunt incluse încã trei
entitãþi. Acordul a fost confirmat oficial de mi-
niºtrii de externe ai „Celor 27”, care au partici-
pat ieri la reuniunea Consiliului Afaceri Exter-
ne (CAE). „Vom interzice, în cel mai scurt timp,
avioanelor companiei aeriene siriene sã ateri-
zeze în Europa ºi vom adãuga noi nume pe lis-
ta persoanelor contra cãrora existã sancþiuni”,
a declarat ministrul luxemburghez de Externe,
Jean Asselborn, înainte de începerea reuniunii
CAE. Sancþiunile la adresa Siriei afecteazã deja
120 de oficiali sirieni ºi aproape 50 de compa-
nii. La 15 iunie, Consiliul UE a aprobat, la Lu-

xemburg, regulile de aplicare a anumitor sanc-
þiuni contra Siriei - restricþiile asupra exporturi-
lor de produse ºi tehnologiilor care pot fi folosi-
te în represiunile împotriva civililor ºi interzice-
rea exporturilor europene de bunuri de lux cã-
tre Siria, aceastã din urmã mãsurã dorindu-
se o loviturã aplicatã direct familiei Assad,
cunoscutã pentru preferinþele sale pentru
lucruri scumpe.

Pe de altã parte, þãrile Ligii Arabe i-au
cerut preºedintelui Bashar al-Assad sã re-
nunþe rapid la putere, potrivit unei reuniuni a
miniºtrilor de Externe ai acestora desfãºu-
ratã la Doha, relateazã AFP. În schimbul
pãrãsirii puterii, miniºtrii l-au asigurat pe
Bashar al-Assad cã „Liga Arabã va contri-
bui la asigurarea unei ieºiri sigure pentru el
ºi familia sa”, se afirmã în comunicatul lor
final, publicat în noaptea de duminicã spre
luni. Primul-ministru al Qatarului, ºeicul Ha-
mad Ben Jassam Al-Thani, a declarat pre-

sei cã „existã o înþelegere asupra unei demisii
rapide a preºedintelui Bashar al-Assad, pentru
o ieºire sigurã”, ca urmare a reuniunii ministe-
riale a þãrilor Ligii Arabe. Miniºtrii au invitat
opoziþia ºi Armata Sirianã Liberã (ASL), for-
matã din dezertori ºi civili înarmaþi, sã înfiinþe-
ze „un guvern de unitate naþionalã”, a spus el.

UE a aprobat noi sancþiuni contra Siriei

Zeci de grenade
descoperite la locuinþa
atacatorului din Colorado

Locuinþa autorului atacului
din Colorado – James Holmes,
în vârstã de 24 de ani,  care a
deschis focul într-un cinemato-
graf, în timpul premierei
ultimei pãrþi a trilogiei Bat-
man, „The Dark Knight Rises”,
provocând moartea a 12
persoane ºi rãnirea altor 58 -
era decoratã cu accesorii din
filmele din seria Batman, în
timp ce în camera de zi au fost
gãsite cel puþin 30 de grenade,
care aveau ataºate cabluri de
aproximativ un metru, a
declarat un oficial al poliþiei.
Designul ºi poziþionarea
dispozitivelor explozibile
improvizate „pãreau sã indice o
stare mentalã haoticã”, potrivit
sursei citate. „Exista ºi un
anume nivel de sofisticare. Ar
fi interesant sã auzim ce ar
avea de spus un criminalist
dupã analiza substanþelor,
prafurilor ºi dispozitivelor
plasate acolo, ºi dacã acestea
ar fi funcþionat ca un domino”,
a adãugat sursa.

Guvernul japonez a ignorat
pericolul producerii unui
accident

Guvernul japonez ºi compa-
nia de electricitate TEPCO au
ignorat pericolul legat de
energia nuclearã, ceea ce a
fãcut posibil accidentul de la
centrala Fukushima Daiichi,
din martie 2011, a afirmat ieri
raportul final al Executivului
privind catastrofa. „Problema
principalã provine din faptul
cã societãþile de electricitate,
între care TEPCO, ºi Guvernul,
nu au perceput realitatea
pericolului, deoarece credeau în
mitul securitãþii nucleare, în
numele cãruia un accident grav
nu se putea produce în þara
noastrã”, au explicat membrii
unei comisii de anchetã desem-
nate de Guvern.

Un posibil complice
al teroristului de la Burgas,
în drum spre JO

Un presupus terorist, suspectat
cã l-ar fi ajutat pe autorul
atentatului din Burgas, ar putea
reprezenta unul dintre cele mai
mari pericole la adresa securitã-
þii Jocurilor Olimpice 2012 de la
Londra. Bãrbatul ar deþine un
paºaport american eliberat pe
numele David Jefferson ºi ar fi
reuºit sã fugã în urma atentatului
de sãptãmâna trecutã din
Bulgaria, soldat cu moartea a 7
persoane, relateazã „Daily
Mail”. Acesta ar fi þinta princi-
palã a agenþilor israelieni de
securitate, care se tem cã lotul
lor olimpic naþional ar putea fi
atacat de o grupare teroristã
iranianã care acþioneazã în
Europa. MI5 ºi Scotland Yard ºi-
ar fi suplimentat mãsurile de
securitate cu privire la delegaþia
israelianã, în timp ce Marea
Britanie va mobiliza cel mai
mare dispozitiv de scuritate
înaintea deschiderii oficiale a
competiþiei, vineri.
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OFERTE SERVICIU
Angajez contabil evi-
denþã primarã, comuna
Lipovu, judeþul Dolj.
Telefon : 0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi,
burlane, tablã tip Lindab,
dulgherie, mici reparaþii.
Telefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amena-
jãri interioare (zugrãveli);
instalaþii electrice com-
plexe; confecþii metalice;
construcþii de lemnãrie;
învelituri acoperiº cu ta-
blã; montare jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gos-
podinã, fac menaj pen-
tru oameni serioºi. Tele-
fon: 0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere
corporalã M.B.S. din
spatele Primãriei, str. „Ro-
mul”, bl. B1, ap. 2 (intra-
rea prin spate). Progra-
mãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin par-
ter, îmbunãtãþiri, baie pro-
prie, Valea Roºie. Telefon:
0767/751.093.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.

Vând sau schimb 2 de-
comandate Brazdã P-uri,
an construcþie 1980, îm-
bunãtãþiri, cu 3 camere.
Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Cra-
iova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Rotonda 8/8, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
144.867.

Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro , ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã 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
anexe, teren intravilan ºi
extravilan, în comuna
Bulzeºti, sat Stoiceºti. Te-
lefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Tele-
fon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Anunþul tãu!
JOSCEANU GEORGE MIHAIL-INTREPRIN-
DERE INDIVIDUALA anunta publicul intere-
sat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru poiectul “ACHI-
ZITIA DE UTILAJE  PENTRU PRESTARI
SERVICII LA JOSCEANU GEORGE MI-
HAIL”, propus a fi amplasat in COMUNA
UNIREA, JUD DOLJ. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada “Petru Rares” nr. 1,
si la sediul JOSCEANU GEORGE MIHAIL-
INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COMUNA
UNIREA, JUD DOLJ in zilele de L-V, intre
orele 9-14. Obesrvatiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova, strada
“Petru Rares” nr. 1.
Ivan Constantin si Ivan Georgeta Alina-per-
soane fizice anunta publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru poiectul “CONSTRUIRE
BRUTARIE SI SPATIU COMERCIAL”, propus
a fi amplasat in COMUNA GHINDENI, SAT
GHINDENI, JUDETUL DOLJ. Informatiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rares”
nr.1, si la sediul PRIMERIEI COMUNEI GHIN-
DENI, SAT GHINDENI, JUDETUL DOLJ in
zilele de L-V, intre orele 9-14. Obesrvatiile
publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rares” nr. 1.
Badea Mihaela Nicoleta Întreprindere Indivi-
dualã anunþã publcul interesat asupra de-
puneri solicitãri de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea “lucrãri erbicidat”
ce se desfãºoarã în Comuna Perºor. Infor-
maþiile privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, zilnic
între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sedul ARPM Craio-
va pânã la data de 7 august 2012.
RECO REORGANIZARE IPURL, administra-
tor judiciar al SC CERALUX SRL Craiova,
anunþã publicul interesat ca imobilul scos
la licitaþie în data de 30.07.2012 ºi pentru
care a fost dat anunþul din cotidianul Cu-
vântul Libertãþii nr. 6890 din 3.07.2012, pag.
12, este situate în Craova, b-dul “Decebal”
nr. 79, jud. Dolj. Telefon: 0741/220.244.
Societatea Cooperativã de Consum Craio-
va vinde prin licitaþie publicã deschisã cu
strgare, spaþiu commercial (Magazin Lipov).
Licitaþia va avea loc pe data de 16.08.2012,
ora 10.00 la sediul cooperativei din str. “Pe-
trache Poenaru” nr. 1. Relaþii la telefon:
0251/544.242 sau la sediul unitãþii. În caz
de neadjudecare licitaþa rãmâne deschisã
în fiecare zi de joi din sãptãmânã la ora 10.00
pânã la vânzarea spaþiului.

Anunþul tãu!
Teatrul Naþional Craiova organizeazã în
data de 7.08.2012, ora 12.00, licitaþie pu-
blicã cu strigare pentru închirierea unui
spaþiu în suprafaþã de 357,7 mp, situate în
incinta instituþiei, având ca destinaþie ser-
vicii alimentaþie publicã. Doumentaþia de
licitaþie se poate procura de la sediul din
strada “Al. I. Cuza” nr. 11, începând cu data
de 23.07.2012, ora 10.00 – 13.00, iar do-
cumentele de participare se vor depune la
sediul instituþiei pânã la data de 6.08.2012,
ora 14.00. În caz de nesusþinere urmãtoa-
rea licitaþie va avea loc în data de
20.08.2012. Licitaþia va avea loc la sedu.
Relaþii suplmentare se pot obþine la achi-
ziþii publice, telefon: 0251/415.363, int. 239.
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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

Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar
la strada Principalã, puþ
american, grãdinã, vie
roditoare. Telefon: 0251/
522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comu-
na 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 garsoni-
erã sau apartament ºi di-
ferenþa de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã strada „Eca-
terina Teodoroiu”, 4 ca-
mere, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bu-
cãtãrii sat Motoci – Mis-
chii – Dolj, intravilan
7500 mp, eventual par-
celabil, lãþime stradã
36 m. Telefon: 0251/
599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, 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 urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate în
Drobeta-Turnu Severin cu
apartament  2 camere de-
comandate în Craiova +
diferenþa. Telefon: 0769/
272.226.

Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschide-
re 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon:
0762/109.595.
Schimb (vând) garsonie-
rã Brazdã G 7 III cu apar-
tament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0351/
454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Te-
lefon: 0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imo-
biliare. Vând teren intra-
vilan Craiova 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton plus 500 mp con-
strucþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând urgent 10 hecta-
re pãdure stejar ºi sal-
câm în satul Cocorova –
Tulburea – Gorj. Tele-
fon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªim-
nicu de Sus, sat Flo-
reºti, 120 mp construc-
þie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Tele-
fon: 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 in-
travilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lân-
gã Real, Calea Severi-
nului. Telefon: 0747/
571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp
(40/20) vis-a-vis de Pe-
nitenciarul Craiova. Te-
lefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate
utilitãþile, zonã bunã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0747/
080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând autoturism Ford
Excort, an fabricaþie 1983,
culoare maro metalizat, 4
uºi, nr. noi, trapã, fãrã taxe
sau schimb cu rulotã, preþ
fix 2.000 ron, Târgoviºte.
Telefon: 0766/489.006;
0734/082.426.

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

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste
Cinema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând masã birou pen-
tru calculator, mãsuþã
pentru TV ºi covor. Te-
lefon: 0728/309.011.
Vând plaþ Ungureni. Te-
lefon: 0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Re-
loc Craiova. Telefon:
0351/459.222.
Vând cãþei pitbull. Tele-
fon: 0757/437.429.
Vând costume popula-
re damã, zona Oltenia.
Telefon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã
spiralã 6 m, coºuri me-
talice pentru magazin
autoservire, uºi ºi feres-
tre metalice tuburi fibrã
de sticlã 200/1000 Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând tocãrie de alumi-
niu, 11 ml, arzãtor
gaze(1000) Telefon:
0720/521.488.
Vând stupi. Telefon:
0735/764.396.

Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimi-
tirul Ungureni aproape
de administraþie. 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 sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.

Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând panou solar nou,
sigilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul 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, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.

Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã
Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.

Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc, geam
30 lei, linoleu pânzat 3 lei
mp. Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
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Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapu-
sã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Si-
neasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-
vie.  Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Tele-
fon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verti-
calã tip Horenca. Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pen-
tru calculator. Telefon:
0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar, aparat foto Cue-
na 6. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã
110 Ron, totul negociabil.
Telefon: 0771/385.193.

Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, puti-
nã 500 l, butoi 700 l ste-
jar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron. Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manua-
lã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã
toc ºi 6 uºi de interior. Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând convenabil mobi-
lã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere Craioviþa Nouã,
prima casã, ofer 25.000
euro. Telefon: 0766/
765.611.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr gar-
sonierã etaj I – III, prefe-
rabil zona sud. Ofer
70.000 ron. Telefon:
0767/252.852.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã, pe termen
lung. Telefon: 0765/
291.628.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog serio-
zitate. 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
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã priva-
tã etc, cu toate utilitãþile
necesare: curent 220,
380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon:
0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a
locui la þarã, nu am obli-
gaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bã-
iat major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.

S.C. Jiul S.A.
angajeazã instalator
sanitar cu experienþã.
Telefon: 0729/163.266

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
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel de
eveniment. Telefon:0767/
092.091.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

DECESE
Soþia ºi copiii anunþã
cu durere decesul ce-
lui ce a fost FOTA COR-
NEL, în etate de 62 ani.
Înmormântarea va
avea loc miercuri, 25
iulie 2012, la ora 10.00,
la Cimtirul Ungureni,
cu plecare de la Biseri-
ca „Postelnicu Fir” –
Nanterre, Craiova. Dum-
nezeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace!
CONDOLEANÞE
Familia ªtefan Marius
transmite sincere con-
doleanþe familiei Fota la
marea durere pricinuitã
de decesul celui ce a
fost FOTA  CORNEL. Fie
ca Bunul Dumnezeu
sã-i aºeze sufletul în
rândul celor drepþi ºi
sã-l odihneascã în liniº-
tea de veci!
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Dan Petrescu a început cu stângul noua
ediþie de campionat din Rusia. Cu Daniel
Niculae integralist ºi Gigel Bucur introdus
în teren dupã pauzã, Kuban Krasnodar a fost
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Rutierul echipei Sky,
Bradley Wiggins, a de-
venit,  duminicã, pri-
mul englez care a reu-
º i t  sã  câº t ige  Turu l
Franþei.

În ultima etapã (a 20-
a), întinsã pe distanþa a
120 ki lometr i ,  în t re
Rambouillet ºi Paris,
coechipierul ºi compa-
triotul sãu, campionul
mondial Mark Caven-
dish, s-a impus la sprint
în faþa slovacului Peter
Sagan, rezultat sinonim
cu a patra victorie pe
Champs-Elysees, un re-
cord al competiþiei.

În clasamentul final, Wiggins (32 de
ani), de trei ori campion olimpic la ur-
mãrire ºi de ºase ori campion mondial

Bradley Wiggins, primul englez
triumfãtor în Marea Buclã

învinsã, duminicã seara, în deplasarea de pe
terenul miliardarilor de Anji, scor 1-2. Golul
galben-verzilor, în fapt un autogol, a venit
din partea brazilianului Joao Carlos, în chiar

minutul 1, pentru gazde punctând
apoi Samuel Eto’o ºi fostul ata-
cant al Kubanului, Lacina Traore
(43).

Alte rezultate ale rundei inau-
gurale: Mordovia Saransk – Lo-
komotiv Moscova 2-3, ÞSKA
Moscova – Rostov 1-0, Volga –
Dinamo Moscova 1-0, Alania –
Spartak Moscova 1-2, Zenit –
Amkar Perm 2-0, Krilia Sovetov
– Terek Groznîi 1-1. Partida FC
Krasnodar – Rubin Kazan s-a dis-
putat asearã.

Etapa viitoare, Kuban va primi,
vineri, vizita nou promovatei Mor-
dovia Saransk.

pe pistã, i-a devansat pe Chris Froome
(tot un britanic al echipei Sky, 032  21”)
ºi pe italianul Vincenzo Nibali (Liquigas,
062  19”).

Potrivit celor de la „Mirror”, Manchester
United  s-a înþeles cu Sao Paolo pentru trans-
ferul lui Lucas Moura (19 ani), jucãtor pe
care ar urma sã plãteascã 26 de milioane de
lire sterline, aproximativ 33 de
milioane de euro.

Aflat în în Anglia pentru Jo-
curile Olimpice, jucãtorul a stâr-
nit ºi mai tare interesul oficiali-
lor lui United, care nu au stat prea
mult pe gânduri ºi i-au contac-
tat agenþii. S-au miºcat repede
pentru cã la pândã se aflau Chel-
sea ºi Real, echipe interesate ºi
ele de serviciile play-maker-ului
brazilian.

Acesta ar fi al doilea transfer
important pe care „diavolii” îl
reuºesc, dupã cel al japonezului
Shinji Kagawa, de la campioana

Real ºi Chelsea, cu buza umflatã!

United l-a acontat pe unul dintre
cei promiþãtori tineri ai fotbalului brazilian

Germaniei, Borussia Dortmund.
27 de goluri ºi 20 de asisst-uri a reuºit

Moura în 74 de partide jucate atât pentru
Sao Paolo cât ºi pentru naþionala Braziliei.

Realul încã nu a fãcut nici
o mutare importantã pe pia-
þa transferurilor, þinta princi-
palã a lui Mourinho fiind mij-
locaºul celor de la Totten-
ham, Luka Modrici.

Proaspãt instalat pe ban-
ca tehnicã a celor de la Tot-
tenham, Villas Boas, are însã
câteva pretenþii pentru a fa-
cilita transferul croatului.

Portughezul a pus ochii pe
doi jucãtori de perspectivã ai
Realului, Joselu (José Luís
Sanmartín Mato) ºi Jesse
Rodriguez, doi atacanþi de mare viitor.

De primul se intereseazã ºi nemþii de la
Hoffenheim, dar Madridul cere 10 milioane
de euro pentru transferul acestuia, o sumã
consideratã exageratã de antrenorul Babbel.
Conform celor de la Bild, clubul ar fi oferit

Villas-Boas, pretenþii mari
în schimbul lui Modrici

ºase milioane de euro în
schimbul acestuia.

De cel de-al doilea
atacant, Jesse Rodrigu-
ez, Madridul nu este in-
teresat sã se despartã,
mai ales cã acesta a reu-
ºit un Campionat Euro-
pean la U19 de excepþie,
fiind ales MVP-ul com-
petiþiei.

El are contract cu Re-
alul pânã în 2014, iar
clauza de reziliere e de 40
de milioane de euro. Nici

jucãtorul nu ar dori o despãrþire de Real,
mai ales cã îºi doreºte foarte mult sã con-
firme pe “Santiago Bernabeu”.

Altfel, Villas Boas se gândeºte la înlocui-
rea lui Modrici cu João Moutinho, fotbalis-
tul lui FC Porto. 

Tenismanul Horia Tecãu a
declarat, ieri, înaintea plecã-
rii spre Londra, unde va
participa pentru prima oarã
la Jocurile Olimpice, cã sunt
ºanse mai mari pentru
obþinerea unei medalii în
proba de dublu mixt, deoare-
ce numãrul de meciuri este
mai redus.

“Îmi pare rãu pentru
Monica Niculescu deoarece s-
a accidentat ºi rateazã Jocurile
Olimpice. Sper ca, alãturi de
Irina Begu, sã ne calificãm
între cele 16 echipe ºi sã
avem câteva zile la dispoziþie
ca sã ne antrenãm. E mai uºor
la mixt, pentru cã dupã douã
meciuri te baþi deja pentru o
medalie”, a spus Tecãu.

Horia Tecãu a afirmat cã

abia aºteaptã festivitatea de
deschidere, unde va fi port-
drapelul României. “Sunt
entuziasmat cã plec la compe-
tiþie, prima mea participare la
Jocurile Olimpice. Sunt onorat
cã am fost ales sã fiu portdra-
pel. Abia aºtept festivitatea,
dar ºi competiþia. E cea mai
mare onoare pe care o poate
avea un atlet. Sper ca prin
evoluþia mea sã inspir pe toatã
lumea ºi sã aduc o medalie”, a
adãugat Tecãu.

Tenismanul român a preci-
zat apoi cã nu s-a pregãtit
alãturi de Adrian Ungur pentru
proba de dublu, dar o va face
în aceastã sãptãmânã. “Nu m-
am pregãtit cu Adrian, am
avut programe separate, dar
vom începe sã o facem din

aceastã dupã amiazã, de când
ajungem la Londra. Noi nu
suntem una dintre echipele
care are ca obiectiv o medalie.
La dublu este mai greu decât
la mixt, pentru cã pe lângã
cuplurile consacrate, mai sunt
ºi jucãtorii de simplu care vor
evolua la dublu”, a completat
Tecãu.

La rândul sãu, Adrian
Ungur îºi doreºte ca reprezen-
tanþii României în proba de
tenis sã reuºeascã obþinerea
unei medalii. “Suntem pregã-
tiþi pentru vremea rãcoroasã
de la Londra. Ne-am dori
enorm sã aducem o medalie,
nu conteazã dacã la simplu,
dublu sau mixt. Cu Horia nu
am mai jucat de la Campiona-
tele Europene sub 18 ani, deci

de nouã ani, dar voi munci
pentru a ne putea adapta unul
cu celãlalt”, a explicat Ungur,
care, întrebat apoi dacã îi
place sã facã sport pe iarbã,
a rãspuns: “Pentru fotbal, da,
pentru tenis mai puþin. E o
suprafaþã care nu îmi place,
dar voi da totul pentru a

câºtiga”.
Reprezentanþii României la

tenis, canotaj, tenis de masã,
kaiac-canoe, box  ºi tir au
plecat, ieri, spre Londra, unde
în perioada 27 iulie – 12
august vor participa la cea de-
a XXX-a ediþie a Jocurilor
Olimpice.

Ce fac “galacticii”?!

Horia
Tecãu
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sport

LIGA I – PRIMA ETAPĂ
Vineri

Pandurii – „U” Cluj 6-2
Au marcat: Ibeh 12, 23, Viera 16, Răduţ 66 pen., Matulevicius 76,

Boutadjine 86 / B. Pătraşcu 43, Păcurar 75.
Turnu Severin – Dinamo 1-2
Au marcat: C. Vancea 53 / Axente 51, Dănciulescu 80.

Sâmbătă
Petrolul – Ceahlăul 5-0
Au marcat: Hamza 13, 17, 74, Grozav 49, Szukala 86.
CFR Cluj – Mediaş 1-1
Au marcat: Kapetanos 60 / C. Vasilache 28

Duminică
CSMS Iaşi – Oţelul 1-2
Au marcat: C. Ionescu 60 / Iorga 50 pen., Viglianti 81
Gloria Bistriţa – Astra 1-2
Au marcat: Predescu 32 / Fatai 5, 9
Rapid – FC Vaslui 2-2
Au marcat: Pancu 45, Teixeira 85 / Wesley 31, 47

Partidele Viitorul Constanţa – FC Braşov şi Steaua – Concordia
Chiajna s-au disputat aseară după închiderea ediţiei.

La fel ca în ultimele două sta-
giuni, Rapidul şi Vasluiul s-au în-
tâlnit încă din runda inaugurală, şi
tot în fief-ul bucureştenilor. Numai
că spre deosebire de precedentele
ocazii, giuleştenii nu au mai reuşit
să se impună, ba mai mult, abia au
salvat o remiză, 2-2.

Cu tehnic ieni noi pe ambele
bănci, în speţă, Ioan Ovidiu Sabău
şi Marius Şumudic ă, partida de
duminică seara a început părând să
confirme tradiţia, cu rapidiştii aşe-
zaţi temeinic în jumătatea adversă.
Ocaziile au lipsit însă, doar Teixei-
ra (12) putând fi apostrofat că n-a
reuşit mai mult la o fază în care a

De-a v-aţi ascunselea!

Popa a plecat, Popa a venit
Iaşiul a intrat în Liga I într-o

atmosferă nebună.  Joi, gruparea
din Copou şi-a pierdut pilonii,
Gado,  Onofraş  şi Milea, primii doi
fiind exc luşi de la antrenamente
după c e nu au acc eptat introdu-
cerea unor clauze în contracte,
ultimul din c auza neprimirii sta-
tutului de jucător liber.

Ac est fapt l-a ir itat la culme pe
Ionuţ Popa, c are avea din partea
conduc erii şi o promisiune neo-

norată, de achiziţionare a patru
fotbalişti de calibru. Drept urma-
re, antrenorul ş i-a luat vineri ră-
mas bun de la jucători,  iar sâm-
bătă a plecat acasă, la Arad.  Asal-
tat de telefoane ş i mesaje din par-
tea elevilor săi şi a fanilor, Popa a
revenit asupra dec iziei.

Sâmbătă seară l-a c onvins pe
Onofraş să se întoarcă la echipă,
iar duminică, dis -de-dimineaţă,
într-un secret total,  a plec at din

Arad spre Iaş i, tehnicianul ajun-
gând în Copou direct la şedinţa
tehnic ă dinaintea jocului c u Oţe-
lul.  Unul pierdut de ec hipa sa,
scor 1-2.

Claudiu Niculescu
a demisionat de la „U” Cluj

Va continua însă ca jucător
Claudiu Niculescu a intrat pe “mâinile” Anei Maria Prodan, cea care l-

a acuzat într-un mod extrem de dur pentru jocul echipei de la Târgu Jiu
(2-6), dar şi pentru declaraţia pe care acesta a avut-o imediat după parti-
dă (n.r. şi-a desfiinţat jucătorii).

Ieri a avut loc o şedinţă la sediul clubului, în urma căreia Claudiu
Niculescu a demisionat din funcţia de antrenor: “Am fost jignit şi nu pot
accepta asta. Nu voi mai continua ca antrenor la Universitatea Cluj. Voi
rămâne însă la club pentru a-mi duce la bun sfârşit contractul ca jucă-
tor”, a declarat Claudiu Niculescu, care a specificat totodată că Ana Maria
Prodan a încercat să-l facă să se răzgândească

De cealată parte, nici Prodan nu e sigură că va mai continua pentru
mult timp la Cluj. “Nu mă pot lupta cu morile de vânt. Voi pleca dacă nu
voi primi susţinerea autorităţilor locale. Vreau să am o discuţie cu prima-
rul şi după voi decide ce e de făcut”, a spus Ana Maria Prodan.

Cazul Craiova, poveste fără de sfârşit
Mititelu solicită convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv

Printr-un comunicat oficial remis ieri, conducerea Uni-
versităţii Craiova a făcut public faptul că a somat Fede-
raţia să convoace de urgenţă Comitetul Executiv.

Prin acest demers se cere lămurirea situaţiei clubului
de către membrii Comitetului Executiv, “singurul orga-
nism ce poate lua o decizie cu privire la situatia SC FOT-
BAL CLUB U CRAIOVA SA”, după ce pe adresa clubului
au sosit până acum două înştiinţări care se bat cap în
cap: “În prima adresă, semnată de consilierul juridic al
FRF, Adrian Stângaciu, ne comunicaţi faptul că nu veţi
pune în aplicare sentinţa civilă executorie a Curţii de Apel
Bucureşti. În a doua adresă, primită de FC Universitatea
Craiova pe 20 iulie 2012, semnată de Sandu Mircea, ne
comunicaţi o aşa zisă decizie a Comitetului de Urgenţă al
FRF, prin care acest organism a hotărât ca am fi reinte-
graţi în competiţia Ligii a II-a, în sezonul 2012/2013!”

“Am fost dezafiliaţi printr-o decizie a Comitetului Exe-
cutiv. Solicităm acum să primim un răspuns concret tot
din partea acestui organism. Nu se poate să ne dea afară
directorul şi să ne reprimească secretara”, au comentat
oficialii Ştiinţei.

Rapid şi Vaslui au încheiat nedecis
primul derby al sezonului

Fabulosul Wesley şi nepieritorul Pancu

Rapid: Albuţ – Rui Duarte, Burcă, Oros, I. Voicu (Goga 63) – Pavlo-
vici, Teixeira – Roman (Grigorie 75), Pancu (Grigore 69), Milisavljevici
– Ilijoski.

FC Vaslui: Coman – Celeban, Varela, Elias, Milanov – N. Stanciu
(Antal 71), N’Doye, Caue (R. Costin 56), Sînmărtean – Wesley, M.
Niculae (Sburlea 85).

Marius Niculae: “Puteam să inchid
meciul. Am pierdut două puncte”

La încheirea disputei din Giuleşti, Marius Niculae, care a jucat în
premieră la Vaslui după transferul de la Dinamo, şi-a exprimat regretul
vis-ŕ-vis de ocazia irosită în minutul 77, la scorul de 2-1 pentru for-
maţia sa: “La 2-1 puteam să închid meciul. Noi am avut ocazii mai
clare. Am pierdut două puncte. Nu mă aşteptam să fiu titular, dar
eram pregătit fizic şi mental. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine...
Dacă înscriam era minunat. Având în vedere investiţiile, sperăm să
obţinem un trofeu şi să ne calificăm în grupele Ligii. Dacă nu se poate,
măcar grupele Europa League”, a declarat Niculae, pentru Digi Sport.

întârziat nepermis
şutul şi până la urmă
a fost blocat.

Vasluiul a lovit la
prima oportunitate
serioasă.  N’Doye a
trimis o minge lungă,
Albuţ a ieş it până
aproape la 16 metri,
dar  s -a întors ,  iar
Wesley l-a executat
c u uşurinţă (31),
şutând la colţul lung.
Neferic itul portar
adus  de la Târgu-
Mureş a fost aproape
să o mai c omită o
dată, şase minute mai
târziu, când a rămas
pe linia porţii, după ce
Oros îi lăsase o minge, crezând că
acesta va ieş i. Marius Niculae a
ajuns-o, dar n-a prins poarta! Sal-
varea Rapidului s-a numit iar Pan-
cu! Veteranul de aproape 35 de ani
a mai scos din jobenul un gol, exe-
cutându-l pe fostul coleg, Coman,
din lovitură liberă de la 25 metri,
chiar înainte de pauză!

Partea a doua a debutat însă prost
pentru alb-vişinii! Acelaşi Wesley a
înscris de lângă Burcă la doar trei

minute de la reluare, la o fază în
care rapidiştii au cerut vehement
fault în atac la fundaşul central! Şi
a urmat iar goana după egalare.
Goană doar cu numele, pentru că
tot moldovenii au fost mai aproape
să marcheze. Mai întâi prin N’Do-
ye (64) apoi prin Marius Niculae
(77). Când toată suflarea rapidistă
părea împăcată cu înfrângerea, a
comis-o şi Coman! Acesta a rămas
pe linia porţii la un corner, iar mi-

cuţul Teixeira a marcat cu capul
din apropiere pentru 2-2. Rezultat
rămas pe tabelă până la final. Patru
victorii consecutive contra Vaslu-
iului avea Rapidul înaintea acestui
meci, toate obţinute sezonul trecut,
două în campionat şi două în Cupă

Moldovenii ar putea ajunge
direct în play-off-ul Ligii! Fener-
bace, pasibilă de excludere

Deşi adversarul din turul III al
Ligii Campionilor este cât se poate
de dificil, FC Vaslui s-ar putea ca-
lifica fără a juca vreun meci. Fe-
nerbahce este în pericol de a pier-
de la masa verde disputa cu echipa
lui Marius Şumudică.

Anunţul a fost făcut, ieri, de se-
cretarul general al UEFA, Gianni

Infantino şi a şocat presa din Tur-
cia. Toţi c redeau că problemele
echipei s-au terminat atunci când
forul european a dat acceptul clu-
bului de pe “Sukru Saracioglu” să
evolueze în Cupele Europene.

Potrivit Milliyet, Infantino a spus
că UEFA va analiza din nou acuza-
ţiile de corupţie care bântuie în ju-
rul clubului turc şi că situaţia clu-
bului este încă neclară. Atât cei de
la UEFA, cât şi cei de la FIFA con-
sideră că decizia Tribunalului de la
Istanbul este subiectivă şi că nu se
pot baza doar pe atât.

“Situaţia este foarte complicată,
dar încercăm s-o rezolvăm cât mai
curând. Dosarul este imens, avem
de citit mii de pagini. Situaţia echi-
pei Fenerbahce este incertă în acest
moment”, a declarat Infantino.


