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Au creat un prejudiciu de peste 80 milioane de euro în doi ani

4

Poliţişti de crimă organizată craioveni, împreună cu jandarmi şi poliţişti
de frontieră au descins, ieri dimineaţă
la peste 20 de locaţii din Dolj, una dintre ele fiind Centrul Comercial „Marlorex” din Craiova, în cadrul unei acţiuni
în premieră, coordonată de Structura
Centrală a DIICOT, pentru destructurarea unei grupări infracţionale ce acţiona în toată ţara şi care, în ultimii doi
ani ar fi prejudiciat statul român cu peste 80 de milioane de euro. În total, s-au
făcut 256 de percheziţii, fiind vizate 125
de persoane suspectate de evaziune
fiscală şi spălare de bani din 10 judeţe
şi municipiul Bucureşti, persoanele şi
documentele ridicate fiind duse în Capitală, la sediul DIICOT, pentru cercetări. Pe lângă administratori de firme,
anchetatorii spun că în activitatea infracţională au fost implicaţi şi angajaţi
ai ANAF, unii dintre ei cu funcţii de
conducere, ai Gărzii Financiare, dar şi
interlopi din Giurgiu.
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Descinderi în Dolj, într-un dosar de amploare
vizând combaterea evaziunii fiscale

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portaresti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan
Dna. Rodica Avram
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian
OT. - Dl. Rotaru Adrian
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–
–
–
–

0728.286.060
0743.026.526
0743.036.229
0728.286.065
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 iulie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,6397 ............. 46397
1 lirã sterlinã..........................5,9430.......................59430

Bãsescu: Crin Antonescu
a minþit
Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a susþinut, ieri, cã preºedintele interimar, Crin Antonescu, a
minþit atunci când a susþinut cã doar
Iulian Fota s-a opus demiterii ºefului
STS, Marcel Opriº, deoarece în
CSAT au fost „cinci oameni” care nu
au fost de acord cu o asemenea
decizie. Traian Bãsescu a fãcut
aceastã declaraþie într-o discuþie online la ziare.com. Întrebat dacã
preºedintele interimar, Crin Antonescu, a încãlcat legea secretului de stat
fãcând public modul în care a votat
consilierul prezidenþial Iulian Fota
în cazul propunerii de demitere a
ºefului STS, preºedintele suspendat a
rãspuns: „Mi-e greu sã fac o
asemenea apreciere. Ce pot sã vã
spun însã, cu certitudine, este cã a
minþit, în CSAT au fost cinci oameni
care nu au fost de acord cu demiterea generalului Opriº”.

Campania preºedintelui
suspendat, plãtitã de PDL
Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a declarat, ieri, cã, potrivit
legii, ºi-a deschis un cont pentru
donaþii pentru finanþarea campaniei
electorale, precizând cã are o
campanie „extrem de ieftinã”, care
este susþinutã în principal de PDL.
Întrebat, într-o discuþie on-line la
ziare.com, despre acuzaþiile pe care i
le-a adus premierul Victor Ponta în
privinþa modului de finanþare a
campaniei sale, Traian Bãsescu a
rãspuns: „Conform legii, am deschis
un cont în care s-au fãcut deja
depuneri. (...) Pot sã vã spun cã am o
campanie extrem de ieftinã care, în
principal, este susþinutã de PDL, în
conturile mele nefiind sursele
necesare susþinerii unei campanii”.
Premierul Victor Ponta a declarat,
sâmbãtã, la Sibiu, cã îl suspecteazã
pe preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, de faptul cã „ºi în 2009, dar
ºi acum, are surse ilegale pentru
campania electoralã”, afirmând cã
este de datoria autoritãþilor statului
sã elucideze acest lucru.

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.
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PDL a decis sã boicoteze referendumul
Colegiul Director al PDL a decis, ieri, sã boicoteze referendumul din 29 iulie pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãsescu, îndemnând alegãtorii sã nu participe la vot. Potrivit preºedintelui
Vasile Blaga (foto), decizia a fost luatã cu 89 de
voturi „pentru” ºi o abþinere, acesta spunându-le
românilor sã nu ia parte la „o astfel de mascaradã
pusã în scenã de USL”. Conform unor surse din
partid, citate de Mediafax, PDL a hotãrât sã nu îºi
retragã reprezentanþii din secþiile de votare. Preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, a fost primul care a anunþat decizia, precizând cã în cursul
dimineþii avusese o discuþie cu liderii PDL pe aceastã temã. Întrebat, într-o discuþie on-line la ziare.com, de ce PDL îºi va retrage reprezentanþii din
secþiile de votare, Traian Bãsescu a rãspuns: „Nu
vor fi retraºi, am discutat azi-dimineaþã cu PDL,
nu vor retrage oamenii din secþiile de votare”.
Luni, Traian Bãsescu declara cã „sunt foarte
multe elemente care aratã decizia USL de a frauda” referendumul ºi cã „existã riscul”, dacã în
zilele urmãtoare „nu se amelioreazã” situaþia, sã
cearã PDL sã nu fie reprezentat în secþiile de votare ºi sã „boicoteze total” referendumul. „Sunt
foarte multe elemente care aratã clar decizia USL
de a frauda acest referendum. Mie îmi va fi imposibil ca prin reprezentanþii PDL sã controlez ce
se întâmplã acolo ºi atunci existã inclusiv riscul,
dacã în zilele urmãtoare nu se amelioreazã condiþiile, eu sã cer PDL sã nu fie reprezentat mãcar în
secþiile de votare. Existã ºi acest risc. (...) Sã nuºi trimitã oameni ºi sã boicoteze total referendu-

mul, ca nefiind organizat în condiþii de securitate”, a spus Bãsescu, la B1 TV. „De ce sã cer eu
electorilor mei, sau nu electorilor mei, acelora care,
din revoltã, nu vor sã valideze lovitura de stat, de
ce sã le mai cer sã meargã la vot?”, a întrebat
Bãsescu, precizând cã este posibil ca inclusiv el
sã nu participe la vot. Întrebat dacã a ajuns sã aibã
aceeaºi poziþie cu PDL, care a înclinat de la început spre varianta boicotului, preºedintelui suspendat
a rãspuns: „ªtiu, m-am certat cu ei, ºi public, ºi
pânã la urmã, se pare, au dreptate (...) Era argumentul lui Blaga: Cum vã gândiþi cã vor face un
referendum cinstit când ei au încãlcat atâtea legi
ca sã ajungã la suspendarea dumneavoastrã?”, a spus Bãsescu.
Liderul grupului PNL din Camera Deputaþilor, Cãlin Popescu Tãriceanu, a declarat, ieri, la sediul USL, cã, prin boicotul
anunþat de PDL, vor trebui aduºi în mod
suplimentar, la vot, pe 29 iulie, între 5 ºi
10% din numãrul de alegãtori, ceea ce nu
este un lucru uºor. „Aprecierea mea este
cã vor trebui aduºi, în mod suplimentar,
între 5 ºi 10% din numãrul de alegãtori,
deci vor trebui convinºi, atraºi sã vinã sã
voteze, ceea ce nu este un lucru uºor. Asta
înseamnã între 900.000 ºi 1,8 milioane de
alegãtori, pentru a putea asigura condiþia
de cvorum”, a spus Tãriceanu.
Preºedintele interimar, Crin Antonescu,
a precizat, încã de luni seara, cã se aºteaptã ca Traian Bãsescu ºi PDL sã „pre-

Alegerile parlamentare se vor
desfãºura dupã legea din 2008
Premierul Victor Ponta a
declarat, într-un interviu
acordat Euronews, cã, dupã
ce legea privind votul uninominal adoptatã de Parlament a
fost invalidatã de Curtea
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Constituþionalã, alegerile
parlamentare se vor desfãºura
pe baza legii adoptate în 2008.
Solicitat sã comenteze faptul
cã a fost modificatã legea
electoralã cu doar câteva luni
înainte de alegerile
parlamentare, Ponta a
precizat: „A fost o
iniþiativã a Parlamentului. Curtea Constituþionalã a decis cã nu se pot
face modificãri în an
electoralã, iar aceastã
decizie va fi respectatã.
În noiembrie 2012, vom
candida ºi vom fi aleºi
exact pe baza legii
adoptate în 2008”.

Prelungirea programului de votare
la referendum este constituþionalã
Curtea Constituþionalã a decis,
ieri, cã modificãrile aduse Legii referendumului prin legea adoptatã în
18 iulie de Camera Deputaþilor, care
stabileºte prelungirea intervalului de
vot de la 8.00-20.00 la 7.00-23.00,
este constituþionalã. În urma deliberãrilor, cu majoritate de voturi,
Curtea Constituþionalã a respins, ca
neîntemeiatã, obiecþia de neconstituþionalitate formulatã de un numãr
de 63 de deputaþi PDL ºi a constatat cã dispoziþiile articolului unic pct.
4 (stabilirea intervalului de vot de la
7.00 la 23.00) din Legea pentru
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.3/
2000 privind organizarea ºi desfã-

ºurarea referendumului sunt constituþionale. Tot ieri, CCR a decis,
tot cu majoritate de voturi, cã articolul 3 din Hotãrârea 34/2012 a Parlamentului privind stabilirea obiectului ºi a datei referendumului naþional pentru demiterea preºedintelui
României este constituþional, respingând, astfel, sesizarea PDL pe
aceastã temã. Articolul cu pricina
prevede cã, în situaþia în care CCR
va stabili cã nu au fost îndeplinite
condiþiile legii pentru validarea referendumului, Parlamentul va luat
act de aceasta ºi va hotãrî asupra
procedurii de urmat. Cu alte cuvinte, Curtea acceptã ca Parlamentul
sã decidã calea de urmat dupã invalidarea referendumului.

dice” boicotul referendumului. „Nu am nici o îndoialã cã, în condiþii normale, peste 50%, poate
chiar peste 55% din alegãtorii români ar fi participat la acest referendum. Mi-e greu acum sã rãspund la întrebare, pentru cã devine din ce în ce
mai evident un lucru la care nu aº spune cã nu ne
aºteptam, ºi anume hotãrârea ca Traian Bãsescu
însuºi, foarte probabil, ºi, desigur, PDL ºi reþeaua
sa de susþinere, sã predice boicotul acestui referendum, sã încerce sã þinã susþinãtorii lui Traian
Bãsescu acasã, ceea ce, sigur, va face din numãrul de prezenþi la acest referendum enigma ºi cheia rezultatului”, a spus Antonescu.

Trenurile care vin sau pleacã
din Gara de Nord au avut întârzieri mari
Trenurile care ajung ºi pleacã
din staþia Bucureºti Nord au avut
întârzieri mari, dupã ce, în noaptea de luni spre marþi, au fost furate componente feroviare, circulaþia între staþiile Periº ºi Buftea fiind fãcutã la cale liberã,
dupã verificarea poziþiei aparatelor, a informat ieri compania
CFR SA. „Din cauza furturilor de
componente feroviare produse în
cursul nopþii, circulaþia feroviarã
între staþiile Periº ºi Buftea se desfãºoarã la cale liberã, cu verifica-

rea pe teren a poziþiei aparatelor
de cale pe toate secþiunile afectate, iar trenurile înregistreazã întârzieri majore la sosire ºi plecare
în staþia Bucureºti Nord”, se aratã într-un comunicat de presã al
Companiei Naþionale de Cãi Ferate „CFR” SA. Potrivit sursei citate, persoane necunoscute au devastat, în noaptea de luni spre
marþi, dulapurile echipamentelor
de semnalizare, au spart 20 de
prize, au furat peste 60 de relee
ºi patru redresoare.

Ponta promite elicoptere SMURD
în toate regiunile þãrii
Guvernul va asigura surse de finanþare pentru achiziþionarea de elicoptere destinate serviciilor de urgenþã în fiecare regiune a þãrii, a declarat premierul Victor
Ponta. „Proiectul început în 2003 ºi continuat astãzi, prin preluarea unui nou elicopter, este unul din puþinele, din pãcate, exemple de proiecte de succes pe termen
lung în România. Guvernul doreºte sã continue acest proiect, sã asigure mereu
sursele de finanþare pentru achiziþionarea ºi celorlalte elicoptere, absolut necesare
pentru fiecare regiune a þãrii”, a spus Ponta, prezent la ceremonia de livrare, de
cãtre Eurocopter România, a celui de-al doilea elicopter pentru deservirea SMURD.
De asemenea, Guvernul va aloca fonduri pentru achiziþionarea unui elicopter sau
repararea elicopterelor aflate deja în folosinþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor (MAI), aparate de zbor care sã fie folosite în situaþii de urgenþã, inclusiv pentru
stingerea incendiilor din pãduri, a mai spus premierul. „În ultimele zile, din pãcate,
avem un nou fenomen periculos, cel al incendiilor. Ministrul de Finanþe m-a anunþat
astãzi dimineaþã (n.r. – ieri dimineaþã) cã a reuºit sã gãseascã sursele
financiare pentru a încerca sã luãm
mãsuri, fie de a achiziþiona un elicopter, fie de a repara elicopterele aflate deja în folosinþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor, dar ieºite sau
aflate pe finalul orelor de zbor acceptate din punct de vedere tehnic.
Guvernul este gata sã facã acest efort
financiar chiar mâine (n.r. - astãzi)
în ºedinþã”, a spus Ponta.
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14 milioane de euro
pentru reabilitarea a trei bulevarde
În prezenţa ministrului Dezvoltării, Eduard Hellvig, a fost semnat, ieri,
contractul de finanţare europeană pentru reabilitarea a trei străzi importante din Craiova: ”Râului”, ”Caracal” şi ”Bariera Vâlcii”.
Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
mulţumit ministrului Eduard Hellvig
pentru deplasarea la Craiova, declarând că acest contract de finanţare
este foarte important pentru municipiu. ”Îi mulţumesc domnului ministru că a venit la Craiova să semneze acest conctract care este foarte important pentru noi. Este vorba
de finalizarea centurii ocolitoare a
oraşului nostru. A fost cerută această investiţie inclusiv de firma Ford
pentru descongestionarea traficului
în oraşul Craiova şi este o investiţie
indispensabilă pentru noi”, a spus
primarul Craiovei.

toate comunităţile locale din România, trebuie s ă beneficieze de
finanţare pentru a aduce societatea românească la nişte standarde
de secol XXI. ”Au mai fost două
proiec te pe c are le-am semnat
acum două săptămâni pentru acest
municipiu. Este vorba de facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii publice privind înfiinţarea
reţelelor de monitorizare urbană în
municipiul Craiova şi creşterea siguranţei publice în acest municipiu prin introducerea unui sistem
de supraveghere video”, a mai spus
ministrul Dezvoltării.

Ministrul Dezvoltării, prezent la
semnarea contractului

Hellvig promite reabilitare
termică pe criterii nediferenţiate

Ministrul Eduard Hellvig a afirmat c ă locuitorii Craiovei, c a şi

Hellvig a anunţat, totodată,
c ă, din luna septembrie, vor

putea fi acc es ate mult-aşteptatele finanţări pentru reabilitarea
termic ă a blocurilor. ”Sunt convins că în s eptembrie sau oc tombrie o s ă vin din nou la Craiova ca s ă s emnăm c ontrac tul
pentru reabilitarea termic ă a
blocurilor. Ştiu c ă este o neces itate şi în trecut nu fost aloc aţi bani pentru a s e realiza
aceas tă reabilitare, aş a cum s-a
făc ut în alte loc alităţi. Vă asigur c ă programul de reabilitare
termică va fi aplicat în toată ţara
pe ac elaş i princ ipiu al proiec telor”, a mai spus aces ta, punc tând, de asemenea, şi o iniţiativă ministerială privind reabilitarea c u fonduri europene a c lădirilor de interes social, c um ar
fi creş ele ş i spitalele.

Parc de distracţii la Balta Craioviţei
Autorităţile locale testează tere nul pe ntru a începe de zvoltarea oraşului prin inte rme diul parte neriatelor publice-private.
În fruntea lis tei de investiţii s e află amenajarea unui parc de distracţii pe care actualul primar, Lia Olguţa Vasile scu, ş i-l
doreş te la Balta Craioviţe i.

Parteneriatele publiceprivate, o
reţetă ”foarte
complicată”
În aşt eptarea normelor metod olo gice ale leg ii p arteneriatului p ublic-priv at , aut orităţile craio vene
au în ceput să se informează pe cont
propriu. Ieri, la Primăria Craio va, sa aflat To ny Smith , care este directo r al Dep art amen tulu i d e Parten eriat Public-Privat din cadru l ONU,
cu care s -a trat at semn area un ui
parten eriat de colabo rare prin care
mu nicipalit at ea din Bănie s ă primeas că s erv icii d e con s ultan ţă.
”Noi ast ăzi (n.r. - ieri) am avut o
discuţ ie foart e fruct uoas ă, zic eu,
cu domnul Smit h. A rămas s ă semnăm un pro toco l de coo perare între Primăria Craio vei şi departamentu l p e care îl co nd uce din cadrul
ONU. E foart e imp ortan t pentru noi
pentru că vom putea beneficia de
as ist enţ ă pen tru partea de documentaţ ie ş i co ntractare, pent ru d eru larea proiectelo r d e p art en eriat
pub lic-priv at. Ne-a promis că ne va
asista la primele p roiecte, p entru că
vo m avea n ev oie d e exp ert iză financiară, tehn ică şi legală”, a d eclarat primarul Craiovei.

Tony Smith a spus că parteneriatele p ublice-priv ate sun t proiecte
”foarte complicate” şi, de aceea, autorităţile locale au nevoie de consultanţă înainte de a începe să le aplice.
”Am văzut foarte multe proiecte care
au dat greş. Naţiunile Unite, împreună cu alte agenţii internaţionale, precum Banca Mondială, sunt dispuse
să dea asistenţă autorităţilor pentru
a implementa cum se cuvine aceste
proiecte foarte complicate. Abia aştept însă să începem să lucrăm cu
oraşul Craiova pentru a dezvolta acele p roiect e care vor avea un efect
semnificativ asupra calităţii serviciilor şi in frastructurii”. Călin Hu ma,
omul de afaceri care a iniţiat şi portal
pe care interacţio nează invest itorii
din Hampsh ire (Marea Britanie) şi
Dolj, a precizat că, în virtutea acestei
colaborări, când un specialist al primăriei are o întrebare de pus vizavi
de un proiect pe care îl derulează,
folosind această platformă ”are acces direct la specialiştii Naţiun ilor
Unitate, Băncii Mondiale sau al grupului care se crează, oriunde ar fi ei”.

Olguţa anunţă exproprieri la
Balta Craioviţa
Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-a
spus specialistului britanic că primul
proiect pe care va încerca să-l facă
pe parteneriat public-privat este amenajarea unui parc de distracţii la Balta Craioviţa. ”I-am prezentat domnului Smith care sunt proiectele noastre în perioada următoare, unde am
putea să beneficiem de parteneriatul
pub lic-privat. Este vorba de Balta
Craioviţei pentru care am dori să găsim fonduri ca să cumpărăm terenul
respectiv ca să desecăm balta şi să
construim acolo un parc de distracţii”. Edilul a explicat că terenurile proprietate privată care sunt acolo vor fi
expropriate. ”Asta în cazul în care nu
există o altă variantă. Eu ştiu, chiar
să cedeze t erenurile cei care le au
pentru că acolo e clar că nu se poate
construi”, a spus Olguţa Vasilescu.
”Va rămâne doar loc de agrement, altceva nu poate fi construit. Din cauza
aceasta, nu mă auziţi vorbind despre
construcţie de locuinţe, de exemplu”
. Întrebată de ce nu se merge pe finanţare europeană – aşa cum s-a reuşit pentru amenajarea aqua-parkului
din Parcu l Tineretului – p rimarul a
spus că ”nu mai există fonduri pentru aşa ceva”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Două piste de biciclete
pe ”Râului” şi ”Caracal”
Reabilitarea celor trei străzi –
Râului, Caracal şi Bariera Vâlcii –
costă 83,92 milioane de lei, dintre
care 65,16 milioane de lei (echivalentul a 14,58 milioane de euro)
provin de la comunitatea europeană. Marinela Bogheanu, directorul
Agenţiei de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, a precizat că Bănia se află
pe primul loc în privinţa fondurilor europene, având proiecte depuse pentru 127 milioane de euro,

dintre care au fost accesate deja
74 milioane de euro. Contractul
care s-a semnat ieri este cel de-al
şaselea şi presupune, printre altele, modernizarea unui suprafeţe
cas orabile totale de aproximativ
140.000 de metri pătraţi, crearea
de piste de bicicletă pe ”Râului” şi
”Carac al”, canalizare pluvială pe
strada ”Bariera Vâlcii” şi casetarea
canalului colector de pe bulevardul ”Râului” . Potrivit contractului, lucrările trebuie să se termine
în 28 luni.

LAURA MOŢÎRLICHE

Nicoli, consilier pe probleme
economice al primarului Lia Olguţa
Vasilescu
Marin Nicoli, directorul general al Parcului Industrial Craiova, este,
încă de săptămâna trecută, consilierul ”onorific” pe probleme economice al primarului Lia Olgua Vasilescu. ”Mă ajută deja foarte mult pentru că
trebuie să dezvoltăm tot felul de parteneriate cu investitori din afară şi
am nevoie de asistenă de bună calitate”, a spus primarul, ieri, la o întâlnire cu specialişti britanii, cadrul în care l-a şi prezentat. ”Misiunea mea
va fi să reuşesc să armonizez legislaţia pe care o avem şi aparatul primarului cu ideile actuale ale investitorilor privaţi de a avea profit. Această
consultanţă pe care o ofer sper să fie de bun augur şi toţi oamenii care
vor să facă acest lucru, fără să aibă pretenii financiare, să vină alături
pentru a constitui echipa care să scurteze drumul de la vorbă la faptă,
astfel ca, după 4 ani, să putem să spunem că am făcut locurile de muncă
promise”, a declarat, la rândul lui, Nicoli. (L.Moîrliche)

Investitorii ”puternici”,
ţinuţi la secret
Primarul Lia Olguţa Vasilescu a declarat, ieri, că poartă discuţii cu mai
mulţi investitori puternici care sunt interesaţi să se aşeze în Craiova, dar
că nu vrea să-i numească până ce aceştia nu încep să-şi înceapă afacerea. ”Nu vă spun despre investitori pentru că am învăţat o lecţie: este mai
bine să îi aduc şi să îi prezint în momentul în care au făcut deja investiţia.
Şi acum suntem în tratative cu nişte investitori extraordinar de serioşi şi
de puternici din punct de vedere financiar, numai că sunt discuţii. Dumnealor cer ceva, nişte facilităţi de la administraţia locală. Când vom avea
totul pus la punct vom ieşi cu ei în conferinţă de presă”, a declarat primarul Vasilescu. (L.Moţîrliche)
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Au creat un prejudiciu de peste 80 milioane de euro în doi ani:

Descinderi în Dolj, într-un dosar de amploare
vizând combaterea evaziunii fiscale
Poliþiºti de crimã organizatã craioveni, împreunã cu jandarmi ºi poliþiºti de frontierã au
descins, ieri dimineaþã la peste 20 de locaþii
din Dolj, una dintre ele fiind Centrul Comercial „Marlorex” din Craiova, în cadrul unei
acþiuni în premierã, coordonatã de Structura
Centralã a DIICOT, pentru destructurarea unei
grupãri infracþionale ce acþiona în toatã þara ºi
care, în ultimii doi ani ar fi prejudiciat statul
român cu peste 80 de milioane de euro. În toSute de ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul Direcþiei de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (DCCO),
mai precis din structurile teritoriale
ale DCCO, împreunã cu poliþiºti de
frontierã ºi cu jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT –
Structura Centralã, au participat, ieri,
la o operaþiune de amploare, în premierã la nivelul þãrii având în vedere
numele implicate, pentru destructurarea unui grup infracþional organizat cu legãturi transfrontaliere, specializat în evaziune fiscalã, spãlare
de bani ºi alte infracþiuni economice. Oamenii legii au descins, simultan, la 256 de locaþii, pe raza municipiului Bucureºti ºi a judeþelor Dolj,
Giurgiu, Argeº, Ilfov, Buzãu, Gorj,
Timiº, Bihor, Constanþa ºi Vâlcea.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii reþelei obþinuserã beneficii însemnate ca urmare a derulãrii unor
operaþiuni de import sau achiziþii, livrãri intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaþiunilor realizate sau înregistrarea de operaþiuni nereale în
documentele contabile, în scopul
obþinerii rambursãrii ilegale de TVA.

tal, s-au fãcut 256 de percheziþii, fiind vizate
125 de persoane suspectate de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani din 10 judeþe ºi municipiul
Bucureºti, persoanele ºi documentele ridicate
fiind duse în Capitalã, la sediul DIICOT, pentru cercetãri. Pe lângã administratori de firme,
anchetatorii spun cã în activitatea infracþionalã au fost implicaþi ºi angajaþi ai ANAF, unii
dintre ei cu funcþii de conducere, ai Gãrzii Financiare, dar ºi interlopi din Giurgiu.

sau grupuri de firme: S.C. LEMARCO S.A. Bucureºti – reprezentatã de
învinuitul CONSTANTIN TUDOR;
S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureºti –
reprezentatã de învinuitul STUPARU
SORIN; S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentatã
de învinuitul SAIKALY NICOLE;
S.C. VEGA TRADE COMODITIES
S.R.L. Giurgiu – reprezentatã de învinuiþii GÃZDAC SORIN ADRIAN ºi
GÃZDAC RALUCA LIVIA IOANA”,
dupã cum se aratã într-un comunicat
al DIICOT. În plus, anchetatorii susþin cã evazioniºtii se bucurau de „protecþie înaltã”, activitatea acestora fiind sprijinitã, în diferite forme, de Nicuºor Drãgan, director general ad-

junct în cadrul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF), Dan
Stroe, director de achiziþii în cadrul
ANAF, Elena Nãipeanu, angajat al
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice (DGFP) Giurgiu, Nadia Pãcalã, comisar în cadrul Gãrzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zãbavã, Stelian Sebe, Mihãiþã Penciu – toþi comisari în cadrul
Gãrzii Financiare Giurgiu. În plus,
activitatea infracþionalã realizatã de
cãtre învinuiþi pe raza judeþului Giurgiu a fost sprijinitã de interlopul Octavian Grecu zis „Butoane”. Procurorii DIICOT mai menþioneazã în comunicatul activitãþilor desfãºurate ºi
despre faptul cã senatorul Cezar

Mãgureanu ar fi fost implicat în sprijinirea grupului, mai cu seamã cã ultima dintre firmele menþionate, respectiv S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L., este administratã de fiica ºi de ginerele sãu. Datã fiind însã
calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuþia sa va
fi analizatã într-o cauzã penalã separatã, spun anchetatorii.

Documente, bani ºi alte
bunuri ridicate în urma
percheziþiilor din Dolj
În Dolj, cele peste 20 de percheziþii
au fost efectuate de poliþiºti ai Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, poliþiºti de
frontierã ºi jandarmi, oamenii legii descinzând la Complexul Comercial „Marlorex” din Craiova, dar ºi la alþi agenþi
economici din municipiu ºi din alte
localitãþi doljene. Este vorba despre
societãþi care rulau marfã achiziþionatã de la cele patru firme aflate în vizorul oamenilor legii, dar ºi la locuinþele
aparþinând administratorilor societãþilor respective, fiind ridicate documente financiar-contabile ºi înscrisuri
legate de activitãþile comerciale deru-

„Protecþie înaltã”
pentru evazioniºti
„În mod concret, activitatea infracþionalã a vizat tranzacþiile comerciale intracomunitare cu zahãr ºi a
gravitat în jurul urmãtoarelor firme

late în ultimii doi ani. În plus, poliþiºtii
au mai ridicat bunuri, sume de bani,
fiind instituit sechestru pe mãrfuri în
privinþa cãrora existã suspiciuni cu
privire la corectitudinea documentelor, dar ºi pe mai multe autoturisme ale
unor suspecþi. Toate mijloacele de probã identificate în urma percheziþiilor
au fost trimise la Bucureºti.
„Cercetãrile efectuate pânã la
aceastã datã au concluzionat faptul
cã, în perioada anilor 2010 – 2012,
prin crearea unui circuit evazionist
complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depãºeºte suma de 40 milioane de euro anual. La sediul DIICOT – Structura Centralã urmeazã a
fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faþã de care
s-a început urmãrirea penalã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de constituire a unui grup infracþional organizat,
evaziune fiscalã ºi spãlare a banilor”,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii DIICOT. Suportul informativ al
operaþiunii a fost asigurat de cãtre
Serviciul Român de Informaþii ºi
DGIPI, la acþiune participând ºi efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobilã
„Vlad Þepeº”.

Campania
Campania „Voteazã
„Voteazã legal!”
legal!” S-a ales cu dosar penal dupã
ce a fãcut pe „samuraiul”
continuã
continuã în
în Craiova
Craiova
Membrii Centrului de Comunicare Judeþean
Dolj au desfãºurat, luni, mai multe activitãþi
specifice în cadrul campaniei de informare ºi
conºtientizare a cetãþenilor cu privire la sancþiunile prevãzute de lege în cazul votului ilegal
ºi a mitei electorale, „Voteazã legal!”. Purtãtorii de cuvânt ai instituþiilor din subordinea MAI,
care fac parte din Centrul de Comunicare Dolj,
ºi poliþiºti din cadrul Compartimentului Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii au fost prezenþi
în Târgul de la Fãcãi ºi Târgul de Sãptãmânã,

din Craiova, unde au distribuit aproximativ
1.000 de materiale informative conþinând extrase din actele normative ce reglementeazã
desfãºurarea campaniei electorale ºi a votului.
În acelaºi timp, poliþiºti din cadrul Secþiei 5 de
Poliþie Craiova au fost prezenþi în piaþa agroalimentarã din cartierul Craioviþa Nouã unde au
distribuit 800 pliante ºi au stat de vorbã cu
oamenii, explicându-le care sunt riscurile la
care se expun ºi care sunt reglementãrile în
privinþa votului multiplu.

Un tânãr de 19 ani,
din Segarcea, s-a ales cu
dosar penal dupã ce, luni
searã, a fost prins de
jandarmi fãcând pe
„samuraiul”. Tânãrul se
plimba cu mopedul prin
localitate, cu încã un
prieten, ºi flutura o
sabie, fãrã sã-i pese cã
ar putea rãni pe cineva.
Efectivele Grupei de
Supraveghere ºi Ordine
Publicã Segarcea din
cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj, aflate în timpul
executãrii unei misiuni în Segarcea,
au observat, luni seara, în jurul orei
20.30, cã pe strada „Unirii” din localitate, un tânãr se deplasa cu un moped
manifestându-se zgomotos ºi agitând
în aer o sabie. Jandarmii l-au oprit, lau legitimat, stabilind cã este Laurenþiu
Vîlvoi, de 19 ani, din Segarcea, iar pe
numele sãu au fost întocmite actele

premergãtoare de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de port,
fãrã drept, de armã albã în locurile ºi
împrejurãrile în care s-ar putea primejdui viaþa sau integritatea corporalã a
persoanelor, în timp ce sabia a fost
ridicatã în vederea continuãrii cercetãrilor, dupã cum a precizat lt. Ion Þapu,
ofiþer de presã al IJJ Dolj.
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O nãstruºnicie: boicotul referendumului
MIRCEA CANÞÃR

Spunea, în urmã cu câteva zile, la
Gândul Live, preºedintele suspendat,
Traian Bãsescu, cã ar intra în coliziune
cu PDL dacã acesta ar îndemna lumea
sã stea acasã la referendum. ªi era un
punct de vedere raþional. La B1 TV, luni
seara, Traian Bãsescu a intrat în coliziune cu el însuºi, anunþând intenþia de
a nu participa la vot. De ce? E mizerie
în clasa politicã, e fraudã înainte sã fi
avut loc evenimentul. De aici pânã la
decizia PDL de boicotare totalã a referendumului, fãrã a-ºi retrage reprezentanþi din secþiile de votare ºi din comisiile electorale, nu a mai fost decât un
pas. Sloganul PDL a devenit, astfel, unul
cinic: vreþi o Românie europeanã,
staþi acasã la referendum. Eventual
sub pat. De unde aceastã schimbare de
atitudine? Probabil de la sondajele de

opinie ºi de la proiecþiile pe care le fac
cei care se ocupã de campania sa. Întro asemenea abordare, voturile lipsã dobândesc o valoare mai mare decât „nu”urile de la urne, contribuind consistent
la invalidarea referendumului. Ca unsã
merge ºi prezumþia fraudãrii, devenind
unul dintre pilonii reproºurilor în materie de compromitere a României la Uniunea Europeanã. Citãm din Decizia CCR
nr.731/10 iulie 2012 referitoare la obiecþia de necunstituþionalitate a legii privind modificarea art.3 al Legii nr.3/2000
privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului (MO nr.478/12 iulie a.c.):
„Participarea la referendum a majoritãþii cetãþenilor reprezintã un act de responsabilitate civicã, prin care corpul
electoral urmeazã sã se pronunþe cu privire la sancþionarea sau nu a Preºedin-

telui României având posibilitatea demiterii sau menþinerii acestuia în funcþie”. Impunând condiþia întrunirii majoritãþii absolute, care constã în jumãtate plus unul din numãrul persoanelor
înscrise în listele electorale permanente, CCR a reþinut cã aceasta reprezintã
o condiþie esenþialã pentru ca referendumul sã poatã exprima în mod real ºi
efectiv voinþa cetãþenilor, constituind
premisa unei manifestãri autentic democratice a suveranitãþii prin intermediul
poporului. O boicotare anunþatã a referendumului din partea PDL nu înseamnã altceva decât un dispreþ faþã de popor, chiar un atentat la democraþie, cum
s-a spus. Pe de altã parte, potrivit Legii
3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului (art.52), „împiedicarea, prin orice mijloace, a liberu-

lui exerciþiu al dreptului de a participa
la referendum, se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ºi interzicerea unor drepturi”. Ne miºcãm pe un
teren minat. Dincolo de parti-pris-urile
de circumstanþã. Nevalidarea din lipsã
de cvorum a referendumului ar fi cea
mai proastã soluþie, rezultatã la capãtul
unui circ sordid. Care nici cel puþin nu
poate impune imperativ dizolvarea Parlamentului ºi organizarea de alegeri anticipate, dar nici redarea unei legitimitãþi depline actualului preºedinte suspendat, în situaþia în care acesta ar reveni
la Palatul Cotroceni. Dacã ne rãmâne
ceva de fãcut, dincolo de orice comentariu, este doar participarea, fãrã nici
un echivoc, la referendumul de duminicã. Adevãratã obligaþie. Cu rostul ei, ca
niciodatã.

TVA diferenþiatã pentru produsele Preþ redus la apa de irigat ºi despãgubiri
pentru agricultorii afectaþi de secetã
agricole de la 1 ianuarie 2013
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la Ministerul Agriculturii, cã susþine aplicarea unei TVA diferenþiatã pentru produsele agricole, de la 1 ianuarie 2013.
Potrivit acestuia, unul dintre avantaje ar fi reducerea
preþurile produselor agricole.
“Susþin introducerea, de la 1
ianuarie 2013, cu toate implicaþiile bugetare, a unei TVA diferenþiatã pentru produsele agricole, o TVA de 24%, din care
9% sã fie reþinutã pentru buget
ºi 15% sã fie rambursatã producãtorului. Este un program
fundamental ºi ne dorim ca
efectele de scãdere a preþurilor,
dar mai ales de combatere a
evaziunii fiscale ºi de sprijin a
producãtorilor autohtoni, sã fie
pozitive în 2013”, a afirmat Victor Ponta, la o conferinþã de
presã susþinutã la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR) alãturi de ºeful
MADR, Daniel Constantin.
Potrivit Agenþiei Naþionale de
Presã – Agerpress, ºeful Executivului a precizat cã principalele
avantaje ale unei TVA diferenþiatã pe produsele agricole constã

în reducerea preþurilor, fiscalizarea agriculturii ºi pãtrunderea
producãtorilor români pe piaþa
hipermarketurilor. “Pe lângã reducerea preþurilor, un avantaj în
introducerea TVA diferenþiatã
este fiscalizarea pentru domeniul
agriculturii. Pe baza estimãrilor
fãcute, agricultura este nefiscalizatã. Este, totodatã, o mãsurã
de încurajare a producãtorilor
români sã pãtrundã pe piaþa hipermarketurilor”, a spus Ponta,
citat de Agerpres.
În ceea ce priveºte discuþiile
cu reprezentanþii Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaþional ºi Bãncii Mondiale
referitoare la introducerea TVA
diferenþiatã, Ponta a precizat cã
bugetul pentru anul 2013 va fi
discutat în toamnã cu oficialii
instituþiilor internaþionale.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

Tariful pentru irigaþii va fi redus cu
50 de lei pentru mia de metri cubi de
apã, a anunþat premierul Victor Ponta.

Victor Ponta a declarat cã situaþia îngrijorãtoare din agriculturã, cauzatã de lipsa precipitaþiilor,
a condus la decizia de reducere a
tarifelor pentru irigaþii. “Ne confruntãm cu o situaþie negativã excepþionalã, de secetã, ºi am considerat cã este datoria Guvernului
sã facã o analizã ºi o strategie de
sprijin pentru agriculturã, prioritate absolutã, domeniu care alãturi de energie are cel mai mare
potenþial de dezvoltare economi-

Totodatã, ministrul Agricultorii a declarat cã fermierii ale cãror culturi au fost
afectate de secetã vor primi despãgubiri.

cã ºi creare de locuri de
muncã, de venituri suplimentare pentru bugetul de
stat. Am analizat situaþia
creatã începând cu toamna
anului 2011 ºi am analizat
mãsurile propuse de ministrul Agriculturii. Astfel, am
fost de acord cu reducerea
tarifului la irigaþii cu 50 de
lei la mia de metri cubi. Pentru proiectele din mãsura
125 am aprobat o alocare
suplimentarã de 25 milioane euro. De asemenea, existã o Hotãrâre de Guvern prezentatã de MADR pentru
despãgubiri în cazul persoanelor afectate de secetã. Sunt
douã categorii de beficiari”, a declarat Victor Ponta.

Compensaþii pentru douã
categorii de beneficiari

Ministrul Agriculturii a declarat,
la rândul sãu, cã vor fi alocate
sume de bani pentru culturile calamitate, în special cele de grâu ºi
porumb. “Imediat ce campania de
recoltare se va încheia, vom avea
la dispoziþie o Hotãrâre de Guvern

Revine canicula!
Dupã scurta reprizã de precipitaþii de ieri, ANM a
transmis cã începând de astãzi ºi cel puþin pânã vineri,
valul de cãldurã va persista în Muntenia, Dobrogea,
sudul ºi estul Moldovei ºi în cea mai mare parte a
Olteniei. “În aceste regiuni se vor înregistra frecvent
temperaturi maxime de 35...38 de grade ºi pe arii
restrânse, cu precãdere în Bãrãgan ºi Lunca Dunãrii, 39
de grade. Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge
ºi local va depãºi pragul critic de 80”, se aratã în atenþionarea Cod galben de caniculã emisã de ANM. Potrivit
acesteia, la sfârºitul sãptãmânii, canicula va persista în
cea mai mare parte a zonelor de câmpie ºi podiº.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

cu o sumã importantã alocatã de
la bugetul de stat pentru despãgubirea a douã categorii de fermieri.
Pe deoparte IMM-urile a cãror producþie a fost afectatã cu cel puþin
30%. Veniturile acestor IMM-uri
vor fi compensate, vizavi de anii
trecuþi, cu 80% din pierderea pe
care au înregistrat-o în acest an
din cauza secetei. Ne referim, în
special, la cultura de grâu, afectatã în toamna anului trecut, de floarea-soarelui ºi de porumb, afectate din pãcate în luna iulie a acestui an. Cea de-a doua categorie
se referã la fermierii care nu se
încadreazã în categoria IMM-urilor ºi care vor beneficia de mãsura de minimis care vizeazã
acordarea unui sprijin de 7.500
euro pe beneficiar. O altã mãsurã este cã am solicitat Comisiei
Europene, ºi deja avem acceptul,
ca din 16 octombrie fiecare fermier care a fãcut o cerere la
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã sã primeascã aproximativ jumãtate din sprijinul european care se situeazã undeva în
jurul sumei de 55 de euro pe ha”.
ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Investitorii din Marea
Britanie vor legume olteneºti
Reprezentanþii importatorului britanic Southampton Fruit Handling s-au întâlnit, ieri, cu preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa ºi cu 18 dintre primarii doljeni pentru a pune bazele unui proiect, în urma cãruia producãtorii de fructe ºi legume sã exporte
produsele în Marea Britanie. ÎnþelegePreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, le-a transmis
primarilor cã oferta englezilor de
achizionarea a unor cantitãþi importante de legume este una dintre cele
mai serioase primite în ultimii 20 de
ani ºi cã aceastã ºansã
trebuie fructificatã.
Acesta i-a asigurat pe
cei 18 de aleºi locali cã
nu sunt singuri în
acest proiect, ºi cã
dacã va fi nevoie Consiliul Judeþean Dolj se
va implica chiar ºi financiar, construind
douã centre de colectare a legumelor. “Este
cea mai importantã
ofertã pe care ne-a fost
fãcut-o vreodatã de
cãtre o firmã în ceea
ce priveºte agricultura.
Trebuie sã luãm
aceastã ofertã în serios pentru cã
este un concept care se construieºte de la zero. Intenþia este de a
se crea un brand pe piaþa externã,
în mod special în Marea Britanie,
în care sã se vorbeascã despre «roºia de Dunãre», de exemplu, sau
de «tomata din Sudul României».
Este un proiect grandios în care ºi
consiliul judeþean este parte. Trebuie sã le spunem oaspeþilor noºtri
din Marea Britanie cã nici consiliul
judeþean ºi nici consiliile locale nu
sunt proprietarii terenurilor. Ce putem sã facem noi, în calitate de autoritãþi publice locale, putem sã devenim cei mai buni avocaþi ai proiectului ºi pentru fiecare localitate
în parte sã gãsim posibilitatea de
asociere, pentru cã toþi înþelegem
cã nu sunteþi aici pentru a încheia
un contract pentru doi locuitori ai
unei comune din Dolj. Noi, consiliul judeþean, suntem gata sã venim
alãturi chiar cu o investiþ dacã este
nevoie, pentru ca acest proiect sã
nu fie dus la bun sfârºit. Suntem
gata sã construim douã centre de
colectare a produselor agricole.
Undeva în douã locuri pe care spe-

rea ar urma sã fie fãcutã pe minim 10
ani, iar englezii au spus cã pot achiziþiona 100.000 de tone de roºii în fiecare
an. La întâlnire a fost prezent ºi Cãlin
Humã, director executiv al INES Group,
promotor al proiectul BRIDGE, care ºia propus atragerea de investitori britanici în judeþul Dolj.

cialiºtii le vor stabili. Ne-am dori sã
le facem pe fonduri europene, dar
dacã nu se va putea, le vom face pe
banii noºtri”, a declarat Ion Prioteasa, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

ra, cu condiþia reconstruirii unei
verigi a unui lanþ care lipseºte acum,
respectiv cine sã înfiinþeze cultura,
cine sã încheie contract cu producãtorul sau cu asociaþia de producãtori ºi cine sã-i asigure cã ce va
fi produs va fi preluat
ºi vândut”.

“Relaþiile dintre
judeþul Dolj
ºi Marea Britanie
s-au consolidat”

“Lecumicultura este cea
mai sigurã investiþie”
ªeful administraþiei publice judeþene a afirmat la întâlnirea cu investitorii englezi cã de fiecare datã
când a fost întrebat care este cea
mai sigurã investiþie în judeþul Dolj
a spus cã aceasta este agricultura
ºi legumicultura, asta dacã se construieºte veriga lipsã: “De-a lungul
timpului am întâlnit investitori care
doreau sã se implice în mod special în industrie, dar de data asta
vrem sã prezentãm un alt punct
forte al acestui judeþ, respectiv agricultura. Sunt prezenþi primari din
27 de localitãþi, dar lista poate fi
extinsã la toate cele 104 localitãþi
rurale. Acest judeþ exporta în perioada de dinainte de Revoluþie cantitãþi mari de produse agricole în
toatã Europa vesticã. Astfel de fiecare datã am spus investitorilor
care ne-au vizitat ºi care m-au întrebat care ar fi cea mai sigurã investiþie care se poate face aici, în
Dolj, cã agricultura ºi legumicultu-

Marin Vintilã,
primarul localitãþii Poiana Mare:
“Comuna Poiana Mare este unul
dintre cele mai importante bazine legumicole ale judeþului Dolj. Pot sã vã
spun cã din acest an se vorbeºte în
supermaketuri de despre roºile de la
Poiana Mare. Însã din anul 2011 am
o contruit o halã modernã unde sunt
strânse tomatele producãtorilor din
localitate dar ºi din împrejurimi ºi avem sã înfiinþãm o asociaþie a legumicultorilor. Poate cã nu vom reuºi sã ajungem atât de repde la cantitatea de
roºii pe care o cereþi – 100.000 de tone, dar sunt convins cã dacã sprijinul

Ion Prioteasa a dezvãluit cã proiectul
BRIDGE, dezvoltat
împreunã cu John Slade ºi Cãlin Humã, este
unul dintre motivele
pentru care relaþia dintre judeþul Dolj ºi Marea Britanie s-a consolidat: “În ultimul timp
relaþiile dintre judeþul Dolj ºi Marea
Britanie, dar în special Comitatul
Hampshire, s-au consolidat, pentru
cã am dorit sã creãm o punte între
acestea. Este ºi motivul pentru care,
împreunã cu John Slade ºi Cãlin
Humã, s-a pus la punct un sistem
numit Bridge ºi care, aºa cum a mai
fost explicat, ne face mult mai vizibili în Marea Britanie. Astfel, investitorii din Marea Britanie pot afla de
orice posibilitate de investiþie care
apare în Craiova sau în judeþul Dolj”.
la rândul sãu, Cãlin Humã a spus
cã deºi nu a început efectiv expunerea acestui program ºi deja investitorii au început sã se arate: “Vã
mulþumesc pentru cã aþi dat dovadã de deschidere atunci când am
implementat programul Bridge. Nu
am început încã expunerea acestui
program, dar deja încercãm sã aducem cât mai mulþi investitori sau
posibili parteneri de afaceri pentru
a beneficia de bogãþiile care se gãsesc în judeþul Dolj”.
John Slide, fostul primar al oraºului Southampton, din Marea Britanie, este de pãrere
cã planul de afaceri
oferit de importatorul
britanic Southampton
Fruit Handling va crea
locuri de muncã:
“Sunt bucuros sã
aduc astãzi o delegaþie din Southampton,
care este unul dintre
cei mai mari importatori de fructe ºi legume din aceastã zonã.
Colegii noºtrii au venit astãzi pentru a vã prezenta un
plan pe care sã îl studiaþi. Cred cã
este un plan interesant pe care vom
lucra împreunã cu domnul preºe-

dinte pentru a crea mai multe locuri de muncã nu doar în agriculturã, dar ºi în afaceri care sunt conexe acestui domeniu”.

“Ne-am gândit sã cumpãrãm
100.000 de tone de roºii pe an”

Reprezentantul delegaþiei engleze, Chriss Haris a spus cã de data
aceasta nu au venit sã vândã ceva
românilor, ci au venit sã cumpere
din Oltenia. Planul de afaceri s-ar

cadrul cãrora vom stabilii detalii
despre cum va funcþiona acest plan.
De asemenea, vom prezenta proiectul ºi altor persoane care sunt
interesate de el. În acest moment
ceea ce cãutãm noi este sã cumpãrãm din România în loc sã vã vindem dumneavoastrã un produs. În
Marea Britanie negociem un contract de mare duratã, pe care îl vom
încheia pe urmãtoarele luni, deci nu
este o problemã. Acum este vorba

“Este cea mai importantã ofertã care ne-a fost fãcutã vreodatã de
cãtre o firmã în ceea ce înseamnã agricultura. Vã rog sã o luãm în
seios ºi sã construim pentru cã este un concept care se construieºte
de la zero. Intenþia este de a se crea un brand pe piaþa externã, în mod
special în Marea Britanie”, le-a transmis preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, primarilor prezenþi la întâlnire.
întinde pe cel puþin 10 ani, ºi anual
ar trebui sã fie cumpãrate undeva
la 100.000 de tone numai de roºii:
“Mã bucur cã am ocazia sã fiu aici
pentru a vã prezenta acest plan de
afaceri. Noi reprezentãm importatorii din Marea Britanie ºi cãutãm
oportunitãþi. Am fost încurajat sã
vin într-o vizitã aici, în judeþul Dolj,
pentru a aduce anumite idei ºi pentru a sublinia programul pe care îl
avem. Ne gândim ºi la un minim de
timp pentru a implementa acest
plan, în schimb ne dorim sã avem
o garanþie de exclusivitate, sã fim
singura companie care va importa
din aceastã zonã. Dorim sã credem
cã acesta este doar începutul unei
relaþii de cooperare pentru ambele
pãrþi. Mai întâi o sã plecãm în Mare
Britanie cu un acord de principiu
cu privire la ceea ce avem de gând
sã facem, apoi vor urma întâlniri în

doar de o problemã de timp, dar
cred cã acest proiect va fi un succes, pentru cã multe locuri de muncã vor fi create aici, poate chiar mii
de locuri de muncã, iar majoritatea
afacerilor se vor desfãºura aici în
Regiune. În momentul în care am
intrat în acest proiect ne-am gândit
sã cumpãrãm 100.000 de tone de
roºii pe an. Ne intereseazã sã aflãm
ce legume sau fructe mai produceþi, pentru a vedea de ce avem noi
nevoie. Înþeleg cã din iunie pânã în
septembrie aveþi legume sezoniere,
dar evident cã avem nevoie sã importãm produse pe tot parcursul
anului. acestea sunt detaliile pe care
trebuie sã le discutãm. Ne gândim
cã am putea chiar începând din iunie anul viitor sã importãm roºii în
Marea Britanie ºi apoi, în doi trei ani
sã ajungem la cantitatea pe care am
spus-o”, a afirmat Chriss Haris.

Vergicã ªovãilã, primarul localitãþii Cãlãraºi:
“ Cu o suprafaþã agricolã de peste 5.000 de hectare, comunei cãlãraºi I se mai spune ºi <<Sahara Olteniei>> din cauza solurilor nisipoase. La nivelul localitãþii noastre se cultivã peste 300 de hectare de
cartof cu o producþie de peste 6.000 de tone, peste 40 de hectare de
tomate cu peste 1.600 de tone, 40 de hectare de ardei cu o producþie
de peste 1.600 de tone, 100 de hectare de castraveþi cu peste 1.000 de
tone. Statisticile Direcþie Agricole Dolj, comuna Cãlãraºi ºi localitãþile
din jur pot sã livreze annual peste 30.000 de tone cartof timpuriu ºi
extratimpuriu, peste 50.000 de tone de legume ºi peste 100.000 de
tone de pepeni verzi. Un lucru ne lipseºte însã în zonã. Este vorba de
infrastructurã, mai exact en-grossuri de preluare a producþiei”.
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Mai
Mai mult
mult de
de 1.000
1.000 de
de manageri
manageri au
au absolvit
absolvit
Online
Online Business
Business School
School
În prima jumãtate a anului 2012, mai
mult de 1000 persoane au absolvit cursurile Online Business School (www.bizschool.ro), o platformã de e-learning pentru
micii antreprenori ºi persoanele care ocupã funcþii de conducere în cadrul IMM-urilor din România. Studenþii, manageri care
au decis sã parcurgã cursurile Online BusiPersoanele care se înscriu
la cursurile Online Business

ness School, au absolvit pânã acum o medie de 4 cursuri fiecare. Programul este
disponibil gratuit pentru încã alte câteva
luni, pentru orice antreprenor eligibil ºi
interesat sau persoanã cu o funcþie de conducere într-un IMM din România, care doreºte sã îºi dezvolte sau sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele de business.

School se numãrã printre antreprenorii care au reuºit sã

facã faþã unei perioade economice dificile: aproximativ
190.000 de IMM-uri s-au desfiinþat în 2010, în timp ce în
2011, numãrul acestora a scãzut la aproape 60.000. Pregãtirea profesionalã continuã
oferã ºanse mai bune de dezvoltare pentru orice afacere,
oferind metode de a face faþã
competiþiei, dificultãþilor economice, precum ºi altor provocãri. Online Business School oferã managerilor expertizã specificã, prin studii de caz
ºi simulãri cu aplicabilitate directã. Cele mai accesate cursuri disponibile pe aceastã
platformã sunt cele de negociere, marketing ºi managementul timpului. Pânã la acest
moment, cel mai activ student

Nivelul comisionului unic de analizã
este în sumã de 500 lei
Rolul ºi responsabilitãþile Fondului Naþional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii - FNGCIMM ca pârghie financiarã de consolidare a relaþiei dintre
finanþatori ºi solicitanþii de credite au
condus la încredinþarea derulãrii unei
multitudini de programe care au alocare financiarã din bugetul României / fonduri europene, pentru care
Fondul emite garanþii în mandat în
contul ºi numele statului. Pentru
aceste programe nivelul comisioanelor de analizã / gestiune se stabileºte
semestrial prin ordin al Ministrului
Finanþelor Publice. În acest sens au
fost aprobate comisioanele pentru
semestrul II 2012 aferente mai multor programe. Unul dintre acestea se
referã la garanþiile acordate, în numele ºi în contul statului, în favoarea finanþatorilor care acordã credite beneficiarilor eligibili în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare
pentru economia româneascã, finan-

þate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene
alocate României. Astfel, nivelul comisionului unic de
analizã pentru aprobarea
acordului de principiu este în
sumã de 500 lei, iar comisionul de gestiune a garanþiilor acordate este de 0,49%
pe an aplicat la soldul finantarii garantate. Garanþiile
acordate în baza OUG 9/
2010 sunt garanþii de stat –
FNGCIMM acþioneazã ca mandatar al statului român. Beneficiari eligibili sunt unitãþile administrativ teritoriale, instituþiile de învãþãmânt superior de drept public acreditate, instituþiile de cercetare-dezvoltare de
drept public acreditate, operatorii regionali de servicii de alimentare cu
apã ºi canalizare care implementeazã proiecte finanþate în cadrul Axei
prioritare nr.1 din Programul Operaþional Sectorial „Mediu”.

ªaramet
Aurel

Pot acoperi maxim 80%
din valoarea unui împrumut
„Solicitanþii au încheiat un
contract de finanþare cu o autoritate de management sau cu
un organism intermediar având
calitatea de beneficiari finali ai
unui proiect aprobat în baza
unui memorandum de finanþare ISPA încheiat între Guvernul României ºi Comisia Europeanã. Proiectele sunt promovate în unul dintre urmãtoarele domenii: infrastructura de
alimentare cu apa, canalizare ºi
tratarea apelor uzate, infras-

Online Business School face parte din proiectul dezvoltat cu
finanare din partea Uniunii Europene, “Îmbunãtãþirea competitivitãþii IMM-urilor prin antreprenoriat durabil” (ICIMM). Prin
intermediul acestui proiect, persoanele cu funcþii de conducere
din companiile mici ºi mijlocii din România beneficiazã gratuit
de cursuri de formare ºi îndrumare pentru dezvoltarea afacerilor ºi aptitudinilor profesionale. Cursurile vor fi disponibile pe
platforma de e-learning www.bizschool.ro, dezvoltatã de
Romtelecom, Bluepoint IT Solutions ºi OTEAcademy.

Online Business School a absolvit cu succes 34 de cursuri.

”Orice întreprinzãtor este
bine sã fie conectat la nou”
Conform datelor înregistrate la Registrul Comerului,
40% dintre IMM-uri activau
în domeniul serviciilor. Prin
urmare, cursurile ºi webinariile legate de vânzãri, negocieri ºi marketing sunt de un
real folos persoanelor cu
funcþii de conducere, ajutându-i sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea, aºa cum subliniazã ºi
unul dintre studenþii Online
Business School, Cristian Ariton, acþionar ºi administrator
al CCDL Events and Training
S.R.L.”Prin intermediul aplicaþiilor folosite online am reuºit sã gãsesc elemente sufi-

ciente în coordonarea unor
activitãþi dar ºi identificarea
de mãsuri pozitive în relaþia cu
subordonaþii. De asemenea,
am gãsit rãspunsuri la conceptele strategice ale companiei....”, a precizat Cristian
Ariton. CCDL Events and
Training S.R.L. este o companie recent înfiinþatã care
are ca domenii de activitate
formarea profesionalã, turismul ºi consultanþa în management ºi afaceri. Cristian Ariton considerã cã ”orice întreprinzãtor este bine sã fie conectat la nou, iar o ºcoalã online care permanent vine în
întâmpinarea acestor nevoi o
vãd ca o necesitate ºi un
exerciþiu firesc pentru orice
tip de persoanã cu abilitãþi antreprenoriale.”

BRD dã startul prefinanþãrii
subvenþiilor APIA pe
suprafaþã - Campania 2012
tructura pentru managementul deºeurilor, infrastructura destinatã
educaþiei ºi cercetãrii- dezvoltãrii,
infrastructura tehnologicã de cercetare ºi dezvoltare ºtiinþificã, infrastructura în domeniul sãnãtãþii ºi infrastructura in domeniul asistentei
sociale, infrastructura rutiera, infrastructura de energie”, se precizeazã într-un comunicat de presã.
Proiectele au o componentã de realizare de lucrãri ºi / sau achiziþie de
echipamente de cel puþin 50% din
valoarea eligibilã a proiectului iar garanþiile individuale pot acoperi maxim 80% din valoarea unui împrumut. Finanþarea garantatã acoperã
maximum 15% din valoarea totalã
a proiectului exclusiv dobânzile ºi
comisioanele bancare ºi alte sume
datorate de beneficiar în baza contractului de credit. „În cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au ºi o componentã de ajutor de stat,împrumutul
pentru care se solicitã garanþia nu
poate depãºi valoarea componentei
de proiect care nu intrã sub incidenþa ajutorului de stat”, se mai precizeazã în comunicatul respectiv.

Pentru al doilea an consecutiv, BRD-Groupe Société Générale
este prima bancã din România care semneazã convenþia tripartitã cu
APIA (Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã) ºi FGCR
(Fondul de Garantare a Creditului Rural), în vederea acordãrii de
credite beneficiarilor subvenþiilor pe suprafaþã (SAPS). Un element
de noutate pe care îl aduce recent semnatul acord este reprezentat
de majorarea avansului obþinut de clienþi, de la 80% pânã la 90%
din valoarea sumelor de încasat, certificate prin Adeverinþa APIA.
Pe lângã avansul sporit, un alt avantaj pentru clienþii BRD este
reprezentat de documentaþia simplificatã, creditul fiind pus la
dispoziþie dupã prezentarea adeverinþei APIA. BRD îºi reconfirmã
astfel statutul de partener al sectorului agricol, preocuparea constantã a bãncii pentru acest segment fiind reprezentatã de diversificarea portofoliului de produse capabile sã rãspundã nevoilor tot mai
complexe ale fermierilor din România.
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Activitãþi
Activitãþi recreative
recreative ºi
ºi educative
educative
la
la Biblioteca
Biblioteca Judeþeanã
Judeþeanã
Aºa cum ne-a obiºnuit ºi pe timpul vacanþei de varã, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” oferã celor interesaþi activitãþi cultural-educative variate,
Programul educativ „Biblioteca din vacanþã”, iniþiat în
urmã cu 3 ani ºi derulat de luni
pânã vineri, între orele 9.00 ºi

de care pot beneficia toate persoanele, de la copii ºi tineri pânã
la pensionari. Aºa sunt programele
„Biblioteca din vacanþã” ºi „Fun
in summer”.

11.30, ia amploare. Astfel, în
aceastã varã au fost înscriºi 374
de elevi, activitãþile organizate
pentru ei fiind grupate pe categorii de vârstã. Participanþii sunt numai elevi
din clasele a II-a – a
VIII-a, cursurile fiind
împãrþite astfel: elevii din
ciclul primar învaþã desen, lucru manual, origami, codul bunelor maniere, precum ºi limbi
strãine (italianã, spaniolã ºi englezã), iar
elevilor de gimnaziu li
se oferã cursuri de Public Speaking (oratorie)
ºi teatru.
Dupã cum au precizat
reprezentanþii bibliotecii,
cele mai apreciate ºi cãutate sunt limbile strãine ºi teatru. «Deºi toate
locurile au fost completate încã din luna iunie,
elevii continuã sã vinã în

numãr mare, dornici de a se alãtura echipei de teatru. Cursul are
loc marþea, între orele 10.30 ºi
11.30, ºi este predat de Oana
Stancu, actriþã la „Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri”», au
adãugat aceºtia. La grupa de teatru sunt 20 de copii, unii dintre
ei fãcând parte din trupã încã de
acum 3 ani. Cei care au reuºit
sã prindã un loc învaþã improvizaþie, memorare, coordonare ºi
poezie. «Îi învãþ cum sã „deschidã” o poezie», spune Oana
Stancu. ªi adaugã: «Îmi place sã
lucrez cu copiii. Sunt deschiºi,
cautã, vor sã facã! Îmi dau foarte multã energie, frumuseþe, sinceritate ºi iubire».

„Fun in summer”
cuprinde un curs
de japonezã

Alte activitãþi în perioada estivalã sunt desfãºurate de Biblioteca Judeþeanã sub genericul „Fun in summer”, în ca-

drul Secþiei „American Corner ” ( Medi at eca) . L a acest
program cu o tradiþie de 5 ani
pot participa atât elevi ºi tineri,
cât ºi pensionari. La cererea
lor, în aceastã varã „American
Corner” a introdus cursul de japonezã, care se aflã deja la a
treia lecþie ºi care are loc marþea ºi joia, de la ora 17.15. Programul educativ „Fun in summer” oferã noþiuni de vocabular, limbi strãine, origami, re-

guli de igienã. Cu excepþia lecþiilor de japonezã, celelalte cursuri au loc lunea, marþea ºi
miercurea, între orele 9.30 ºi
11.30.
Cursurile din cadrul celor douã
programe cultural-educative sunt
susþinute de voluntari, aceºtia fiind elevi de liceu, studenþi, profesori, cãrora li se alãturã actriþa
Oana Stancu, iar accesul participanþilor este gratuit
LUCREÞIA GHEORGHE

Astãzi este prima zi
Viitori studenþi au o altfel de vacanþã
de concurs la UMF Craiova
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) Craiova, a scos
la concurs în acest an 668 de locuri dintre care 357 sunt finanþate
de la buget. Examenul de admitere
pentru specializãrile Medicinã,
Medicinã dentarã ºi Farmacie începe astãzi de la ora 10.00, iar pentru specializãrile Asistenþã medicalã
generalã, Balneo-fiziokinetoterapie
ºi Moaºe ºi Tehnicã dentarã va fi
organizat în 27 iulie. Concursul se
va desfãºura pe parcursul a trei
ore – respectiv douã ore pentru testul cu 50 de întrebãri – sub forma
unui test grilã. La terminarea probei de concurs se va afiºa baremul
de corectare. Admiterea se face în
ordinea descrescãtoare a punctajelor finale de admitere obþinute de
candidaþi, în limita numãrului de locuri pentru care se organizeazã

concurs, stabilit pentru fiecare specializare, punctajul minim de admitere fiind jumãtate din punctajul
maxim al grilei.
În caz de punctaje finale de admitere egale cu cel al ultimului
candidat admis nu este permisã
depãºirea numãrului de locuri
aprobat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii. În acest caz
se va folosi drept criteriu de departajare, în ordine, media generalã a examenului de bacalaureat
ºi media anilor de studii din liceu.
De asemenea, în eventualitatea în
care vor rãmâne locuri neocupate
va fi organizatã o a doua sesiune
de admitere în luna septembrie.
Afiºarea rezultatelor celei de-a
doua sesiuni va fi fãcutã pânã în
30 septembrie 2012.
ALINA DRÃGHICI

Vara aceasta AIESEC Craiova organizeazã un modul de pregãtire pentru elevii care
doar ce au terminat liceul ºi se pregãtesc
pentru viaþa de student.
Proiectul Holiday, ce va
avea loc în zilele de 2
ºi 3 august la Casa de
Culturã a Studenþilor,
le propune participanþilor sã ia parte la activitãþi practice în care
vor afla mai multe despre conceptul de interculturalitate. Studenþii vor învãþa cum sã
devinã ambasadori ai României,
cum sã treacã peste anumite prejudecãþi legate de oameni care provin dintr-o altã culturã, ce au obiceiuri diferite faþã de ei ºi care se

bazeazã pe un alt stil de viaþã. De
asemenea, ei vor descoperi cum
sã depãºeascã ºocul cultural ce
poate exista atunci când are loc o
schimbare.
“Elevii vor avea ocazia de a cunoaºte stagiari strãini, dar ºi stu-

denþi români cu poveºti extraordinare, ºi vor afla lucruri deosebite
despre experienþa lor internaþionalã, toate acestea într-un mediu nonformal. Scopul proiectului este
acela de a prezenta noi perspective despre ideea de internaþionalism
ºi de a pregãti viitorii studenþi pentru a pleca într-un stagiu de practicã internaþional timp de 6 sãptãmâni, într-una dintre cele 110 þãri
în care AIESEC existã”, a declarat
Irina Simulescu, purtãtor de cuvânt al AIESEC Craiova.
ALINA DRÃGHICI

Formularul de înscriere poate
fi gãsit pe site-ul organizaþiei
www.aiesec-craiova.org, astãzi
fiind ultima zi în care cei interesaþi se pot înscrie în proiect.

Teologi din întreaga þarã se întâlnesc la Mãnãstirea Tismana
De astãzi pânã vineri, 27 iulie, Mãnãstirea Tismana din
judeþul Gorj gãzduieºte Simpozionul naþional „Teologie
ºi misticã în opera Sfântului Chiril al Alexandriei”. La
eveniment – aflat la a IV-a ediþie – ºi-au anunþat prezenþa
profesori ºi teologi din întreaga þarã, deschiderea urmând
a avea loc astã-searã, la ora 19.00, în prezenþa ÎPS Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei. Studiile
prezentate în cadrul sesiunilor de comunicãri vor fi publicate la Editura Mitropoliei Olteniei, într-un volum dedicat
Sfântului Chiril al Alexandriei. Simpozionul este organizat
de Facultatea de Teologie, Istorie ºi ªtiinþe ale Educaþiei
din cadrul Universitãþii din Craiova, în parteneriat cu Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei.
MAGDA BRATU
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Caravana „Metropolis” a pornit la drum: „Dacă e vară, filmele ies în stradă”

Cinema în aer liber, la Craiova,
între 11 şi 16 septembrie
„Izvorul femeilor”, de Radu Mihăileanu, şi „Loverboy” al regizorului Cătălin Mitulescu, „Tatăl fantomă”,
cu Marcel Iureş şi actorul Naţionalului craiovean Valer Dellakeza, şi „Iubire persană”, cu Isabella Rossellini, se numără printre filmele care vor fi proiectate în
centrul Craiovei, între 11 şi 16 septembrie, în cadrul
programului „Cine ma în aer liber”. Proiecţiile vor
avea loc începând cu ora 21.30, în Piaţa „M ihai Vite azul”, pe un uriaş ecran gonflabil, de 120 mp, ac-

Primul sezon de cinema
a început în urmă cu două săptămâni

cinematografice ale organizatorilo r carav anei. Este vorb a des pre pelicule
apreciate la festivaluri internaţionale de
gen şi de presa int ernaţio nală de specialit ate: „Izvo rul femei lor”, de Radu Mihăilean u, „Tat ăl fanto mă”, de Lucian Geo rgescu, „Vânătorii de capete”, de Morten Tydum,
„Iubi re persa nă”, de Marjan e Satrapi şi Vincent Paronnau d, „Loverboy”, de Cătălin Mitulescu, ş i „Băi atul cu bicicleta”, de JeanPierre Dardenne şi Luc Dardenne.
Locuitorii din alte oraşe mai pot viziona două
avanp remiere n aţionale – „Zarafa” (regia: Rémi Bezançon şi
Jean-Chris tophe Lie
– Fran ţa, 2012) ş i
„Xing u – În i ni ma
Amazonului” (regia:
Cao Hamb u rg er –
Brazilia, 2012), dar şi
pelicu lele „Perfect
Sense” (regia: David
Mackenzie – UK, Suedia, 2011) şi „Minciu n i a d evă ra te”
(regia: Pierre Salvadori – Franţa, 2010).

Caravana „Metropolis” aduce în România un
concept popular peste hotare, filmul în aer liber, dar şi un echipament audiovizual performant şi inovator: cel mai mare ecran gonflabil
din Român ia, de 120 mp, şi un pro iector de
17.000 d e lu men i,
destinate proiecţiilor
în aer liber, în spaţiile verzi, stad ioan e,
parcuri şi alte spaţii
n eco n v enţ io n ale,
o ferin d pu blicu lu i
posibilitatea de a urmări produ cţii cinematografice, concerte, evenimente sportive.
Primul s ezo n al
cinematografului în
aer lib er es t e cu prin s între 10 iulie şi
16 septembrie 2012.
O alternativă la
Şase zile din ş apte,
cinematograful
de marţi până duminică, de la ora 21.30,
clasic, accesibilă
d orit orii v or avea
tuturor
posibilitat ea să parCarav an e cin eticip e la p ro iecţiile
Caravana Metropolis îşi propune:
mato grafice mo bile
de film ce vor avea
 Facilitarea accesului la evenimente culturale exist ă ş i au s ucces
loc în pieţ e cent rale
în
zonele
unde nu există cinematograf
în ţări precum Stat eşi parcuri din şapte
 Accesul la tehnologie audiovizuală de ultimă le Unite, A ust ralia,
o raş e. Carav an a
st atele arabe, Jap o„Metrop olis ” a de- generaţie
 Extinderea pieţei pentru filmele existente şi nia, Brazilia, Marea
butat la Braş ov (10Britanie, încă de la
15 iulie), unde a în- pentru cele noi
în cep utu l s eco lului
reg ist rat , în cele
trecut . În România, cinematog rafele în aer lişase zile de proiecţie, un public de 12.500 de
ber şi grădinile de v ară au dispărut du pă anul
perso ane, apoi a ajuns la Constanţa (17-22 iu1989. Avem, de asemenea, un număr mare de
lie). Îşi co ntinuă traseul la Bucureşti (24-29
oraşe und e n u exist ă cinemato grafe s au în
iulie şi 14 august – 2 sep tembrie), Timiş oara
care acestea nu su nt reabilit ate. În acest con(31 iulie – 5 august ), Cluj (7-12 august ), Iaşi
text, în u ltimii ani, numărul cinematografelor
(4-9 septembrie) şi s e va în cheia la Crai ova
fu ncţionale a scăzut, însă numărul spectat o(11-16 septemb rie).
rilor s -a d ublat.
Filmele selectate –
Prin ev enimentu l „Ci nema în aer liber”,
de calitate şi pentru toate gusturile
As ociaţia Cult urală „Metropo lis” pro pune o
alt ernativă la cinemato graful clasic, acces iFilmele selectate, producţii internaţionale şi
bilă tu turor. Evenimentul are ca ob iectiv at raromâneşti, împacă to ate gus turile, atât pe cele
gerea atenţ iei publiculu i larg asupra celei deale cinefililor, cât şi pe ale amatorilor de disa ş aptea arte, savu rată de această dată înt rtracţie şi relaxare într-un spaţiu deschis. Puun mediu diferit.
blicul craio vean se va putea bucura alături de
prieteni şi familie, în răcoarea serii, de u nul
dint re cele şase filme, din cele zece propu neri
Asociaţia Culturală „Metropolis”, înfiinţată de
Daniel Mitulescu, are ca principal scop realizarea
de evenimente non-profit de educare a publicului
tânăr, precum Festivalul Internaţional de Film
pentru Copii Kinodiseea, la care au participat, la
cele trei ediţii de până în prezent, peste 20.000 de
persoane, şi Festivalul Internaţional de muzică şi
cultură Balkanik, care a avut un public de peste
5.500 de persoane în cele două zile ale primei ediţii.
Pentru informaţii suplimentare:
www.caravana.metropolisfilm.ro şi
http://www.facebook.com/Cinemainaerliber.

ce sul publicului fiind liber, în limita locurilor disponibile. Eve nimentul este organizat, cu sprijinul Primărie i municipiului Craiova, de Asociaţia Culturală
„M etropolis ”, care a adus în România un conce pt
de ja popular pe ste hotare – caravana cine matografică mobilă. Graţie ace ste ia, importante producţii
internaţionale şi române şti pot fi vizionate, în pie ţe
ce ntrale şi parcuri, de publicul din Braşov, Constanţa, Bucureş ti, Timişoara, Cluj, Iaşi şi Craiova.

În program – Craiova, Piaţa „Mihai Viteazul”
 Marţi, 11 septembrie, ora 21.30: „Tatăl fantomă”
(România, 2011). Regia: Lucian Georgescu. Cu: Marcel Iureş,
Mihaela Sîrbu. În competiţia Festivalului de Film Montreal.
Profesorul american Robert Traum îşi ia un concediu de un
an şi decide să îmbrăţişeze o aventură ce are strânsă legătură cu trecutul. Întors pe bătrânul continent, Robert încearcă să descâlcească misterul ce învăluie originile tatălui şi unchiului său, faimoşii fraţi Traum: Rudolf, un celebru romancier, şi Samuel, odinioară mare gangster la Chicago. În timpul călătoriei sale prin nordul României, Robert o cunoaşte pe Tania (Mihaela Sîrbu), şefa Arhivelor
Bucovinei. Împreună încearcă să-l găsească pe Sami (Valer Dellakeza), ultimul prieten al familiei Traum, aflat încă
în viaţă, proiecţionist la un mic cinematograf prăfuit de
provincie.
 Miercuri, 12 septembrie, ora 21.30: „Vânătorii de
capete” (Norvegia, 2011). Regia: Morten Tyldum. Cu Aksel
Hennie, Synnove Macody Lund. Încasări de peste 600.000 de dolari în primul week-end de la
lansarea în Norvegia. Roger Brown pare să le aibă pe toate: o soţie frumoasă alături de care
e de şapte ani, o vilă bine aranjată şi o slujbă cât se poate de bine plătită ca specialist în
recrutare la o companie multinaţională. Doar că Roger cheltuieşte mai mult decât câştigă,
prin urmare îşi rotunjeşte veniturile furând opere de artă cu ajutorul unui complice, Ove,
angajatul unei firme ce asigură paza la multe dintre locuinţele luxoase ale oraşului Oslo. În
timpul unui jaf, Roger va face o descoperire cât se poate de neaşteptată.

Joi, 13 septembrie, ora 21.30: „Iubire persană” (Franţa,
2011). Regia: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Cu: Golshifteh
Farahani, Isabella Rossellini, Mathieu Amalric, Maria de Medeiros,
Jamel Debbouze. În competiţia oficială la Festivalul de Film de la
Veneţia 2011 şi la Ghent 2011. Teheran, anul 1958. De când îndrăgita vioară a lui Nasser Ali Khan, cel mai renumit violonist, este
distrusă, acesta pierde gustul vieţii. Incapabil să mai găsească o
altă vioară pentru a o înlocui, el decide să se aşeze în pat şi să
aştepte moartea. În aşteptarea ei , alunecă în reverii, în acelaşi
timp melancolice, fericite şi pline de umor. Pe măsură ce fragmentele din captivanta lui poveste se unesc, descoperim marele lui secret: o extraordinară poveste de dragoste care i-a alimentat geniul
şi muzica.

Vineri, 14 septembrie, ora 21.30: „Loverboy” (România, 2011). Regia: Cătălin Mitulescu. Cu: Ada Condeescu, George
Piştereanu, Ion Besoiu, Clara Vodă. Premiera oficială la Cannes 2011, câştigător al premiilor
„The Heart of Sarajevo” pentru cea mai bună actriţă – Ada Condeescu, „Golden Goddess” la
Prishtina IFF 2011, pentru cel mai bun actor şi cel mai bun film. Luca (20 de ani) seduce fetele
pentru a le pasa apoi prietenilor săi din Constanţa. Se îndrăgosteşte însă de Veli, una din
potenţialele sale victime. E vară, pe malul Dunării, la Hârşova. Muzica bubuie din maşinile
luxoase, fetele sunt bronzate şi Veli fuge de-acasă în patul
lui Luca. Prima dragoste n-a fost niciodată mai periculoasă de atât.
 Sâmbătă, 15 septembrie, ora 21.30: „Izvorul femeilor” (Belgia-Italia-Franţa, 2011). Regia: Radu Mihăileanu. Cu: Leďla Bekhti, Hafsia Herzi şi Biyouna. În competiţia oficială la Cannes 2011, nominalizat la Premiile César
2012. Povestea din „La Source de femmes”, noul film al lui
Radu Mihăileanu, este contemporană şi are loc într-un
sat aflat undeva între Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.
Tradiţia locului spune ca femeile să aducă apă dintr-un
izvor săpat în munte, în fiecare zi, în plin soare. Leila (Leila Bekhti), o tânără mireasă, le convinge pe celelalte femei să intre într-o grevă a iubirii până când bărbaţii vor
începe să preia responsabilitatea aducerii apei în sat.
 Duminică, 16 septembrie, ora 21.30: „Băiatul cu
bicicleta” (Franţa, 2011). Regia: Jean-Pierre Dardenne şi
Luc Dardenne. Cu: Cécile De France, Thomas Doret, Jérémie
Renier. Câştigător al Marelui Premiu al Juriului la Cannes
2011, nominalizat la Premiile César 2012 pentru cel mai bun film străin şi la Globurile de Aur
2012. Filmul spune povestea lui Cyril, un puşti de 12 ani, care încearcă să îşi găsească tatăl,
după ce o vreme a stat la orfelinat. Din întâmplare o întâlneşte pe Samantha (Cecile de
France), proprietara unui salon de coafură, care îl găzduieşte în weekenduri. Cyril nu
poate recunoaşte dragostea pe care i-o dă Samantha, o iubire de care are nevoie disperată
pentru a-şi linişti furia.
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Phenianul îºi consolideazã
prezenþa militarã la
frontiera cu Coreea de Sud
Coreea de Nord a mobilizat
recent aproximativ 50 de elicoptere
în apropierea frontierei sale
maritime, pe care o disputã cu
Coreea de Sud, o zonã în care cele
douã þãri vecine îºi consolideazã
prezenþa militarã de mai multe
sãpãmâni, a anunþat presa sudcoreeanã. Phenianul a mobilizat
elicopterele în bazele sale aeriene
din Taetan ºi Nuchon, lângã Marea
Galbenã, anunþã agenþia Yonhap ºi
publicaþii sud-coreene, citând
oficiali guvernamentali de la Seul.
Între aceste elicoptere se aflã modele
modernizate de tip Mi-2, de fabricaþie nord-coreeanã, dar ºi Mi-4 ºi Mi8, importate din fosta Uniune
Sovieticã în urmã cu zeci de ani, a
precizat Yonhap, adãugând cã unele
dintre ele erau echipate cu mitraliere. „Aceste elicoptere sunt utilizate
pentru atacuri pe teren ºi în cursul
unor manevre care necesitã o foarte
mare mobilitate”, a declarat un
oficial de la Seul citat de Yonhap.

C O M E N TA R I U

Moody’s plaseazã Germania, Olanda
ºi Luxemburg sub supraveghere negativã
Agenþia de rating Moody’s a
retrogradat luni, 23 iulie a.c., de
la „stabilã” la „negativã”, perspectiva datoriei publice a Germaniei, Olandei ºi Luxemburgului, trei þãri notate cu triplu A.
Agenþia explicã decizia sa prin
creºterea incertitudinii legatã de
criza datoriilor din zona euro.
Moody’s a mai menþionat, luni,
cã va reexamina, „la sfârºitul
celui de-al treilea trimestru”, triplul A acordat Franþei ºi Aus-

triei, douã alte þãri ale zonei euro
plasate sub perspectivã negativã în luna februarie. Concret,
plasarea sub perspectivã negativã înseamnã cã agenþia nu exclude o scãdere a notei suverane în caz de degradare a situaþiei. În comunicatul sãu, agenþia a justificat decizia cu privire
la Germania, Olanda ºi Lexemburg prin probabilitatea foarte
mare a ieºirii Greciei din zona
euro ºi „impactul unui aseme-

Israelul vrea sã demoleze
mai multe sate palestiniene
Guvernul israelian cautã
sprijinul justiþiei pentru a demola
opt sate palestiniene din Cisiordania, motivul fiind acela cã ele se aflã
într-o zonã de care armata israelianã are nevoie sã se antreneze,
potrivit unor documente juridice.
Într-un rãspuns adresat Curþii
Supreme israeliene, care a solicitat
explicaþii cu privire la ordinele de
demolare a unor sate, Guvernul a
susþinut, duminicã, faptul cã aceste
ordine se referã la unele structuri
permanente construite de palestinieni în zone care serveau la
antrenamente pentru trageri,
civililor fiindu-le intezis sã construiascã în acele locuri. „Suntem de
acord sã acordãm acces palestinienilor în zona de tragere, pentru a se
ocupa de pãmânturile ºi animalele
lor, atunci când nu se desfãºoarã
exerciþii (în timpul sfârºitului de
sãptãmânã ºi a sãrbãtorilor din
Israel)”, potrivit documentului, în
care se adãuga cã fermierii palestinieni vor avea acces la pãmânturile
lor douã luni suplimentare pe an,
acestea urmând a fi stabilite.

Militanþi islamiºti uciºi
în Pakistan de un avion
american fãrã pilot
Cel puþin zece militanþi
islamiºti au fost uciºi de mai multe
rachete lansate de un avion
american fãrã pilot, atacul având
loc într-o regiune controlatã de
rebeli, din zonele tribale aflate în
nord-vestul Pakistanului, potrivit
unui bilanþ al serviciilor de
securitate. „Rachetele americane
au fost lansate asupra unui
refugiu al militanþilor din regiunea Shawal, din districtul Waziristanul de Nord, aflat la graniþa cu
Afganistan”, a declarat un
reprezentant al serviciilor de
securitate. „Trupurile au fost
carbonizate”, a adãugat acesta,
menþionând cã procesul de
identificare a corpurilor este în
desfãºurare. Potrivit Washington,
aceastã regiune din nord-vestul
Pakistanului este una foarte
importantã pentru organizarea
atentatelor de cãtre talibani ºi AlQaeda împotriva Occidentului,
precum ºi în Afganistan. Un alt
atac asupra militanþilor islamiºti,
al unui avion fãrã pilot american,
a provocat moartea a 15 persoane
pe 4 iunie.
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nea eveniment asupra statelor
membre ale zonei, inclusiv cele
mai puternice”. „Chiar dacã un
asemenea eveniment este evitat, existã probabilitatea foarte
mare a unui ajutor pentru alte
state ale zonei, în special Spania ºi Italia”, spune Moody’s,
precizând cã aceastã povarã va
trebui sã cântãreascã greu pentru statele considerate ca solvabile. Ministerul Finanþelor din
Germania a rãspuns imediat, asigurând cã prima economie din
Europa continuã sã fie ancoratã în stabilitate. „Germania va
face totul, cu partenerii sãi, pentru a surmonta rapid posibila crizã a datoriei europene”. Ministerul de Finanþe a mai spus cã a
luat cunoºtinþã de opinia Moody’s ºi considerã cã „riscurile
din zona euro menþionate de
agenþie nu sunt noi”. Aceste estimãri pun înainte, pe termen
scurt, riscurile, în timp ce perspectivele pe termen lung de stabilizare nu sunt menþionate.
Zona euro a pus în miºcare o
serie de mãsuri care ar trebui

sã conducã la o stabilizare durabilã. Germania se gãseºte întro situaþie economicã ºi financiarã solidã, pentru anul 2014 aºteptãrile îndreptându-se spre un
buget echilibrat, a mai spus ministerul. Germania, Olanda ºi Luxemburg deþin încã, din partea
Moody’s, triplu A, cea mai bunã
notã posibilã, care reflectã încrederea investitorilor în solvabilitatea acestor þãri. Un numãr de
ºase þãri din zona euro beneficiazã de aceastã notã, însã doar
Finlanda daþine „perspectivã stabilã” ºi a agenþia a confirmat luni
acest lucru. La mijlocul lunii iulie, Moody’s a degradat cu douã
trepte, de la „A3” la „Baa2”, nota
de solvabilitate a Italiei, evocând
riscul „contagiunii” în zona euro,
ceea ce a generat numeroase
proteste la nivelul UE. Degradarea ratingului nu este întotdeauna urmatã de efecte asupra
pieþelor. În august 2011, agenþia
Standard&Poor’s a retras triplul
A Statelor Unite, care se împrumutã în prezent la rate extrem
de scãzute pe pieþele financiare.

Regimul sirian, acuzat Taifunul Vicente a rãnit
cã transferã arme
peste 100 de persoane
chimice cãtre frontierã
în Hong Kong
Rebelii sirieni au acuzat
regimul preºedintelui Bashar alAssad cã a transferat arme
chimice cãtre aeroporturile de la
frontierã, la o zi dupã ce Damascul a ameninþat cã va folosi
aceste arme în caz de „agresiune
externã”. „Noi, în cadrul comandamentul comun al Armatei
Siriene Libere (ASL) în interior,
ºtim perfect unde se aflã aceste
arme ºi poziþionarea lor”, a
declarat ieri ASL într-un comunicat. „Dezvãluim cã Assad a
transferat unele dintre aceste
arme ºi echipamente de amestec
de componente chimice cãtre
aeroporturile de la frontierã. (...)
Potrivit informaþiilor noastre,

regimul a început de mai multe
luni sã mute stocurile de arme de
distrugere în masã (...) în scopul
de a pune presiune asupra
regiunii ºi a comunitãþii internaþionale”, continuã textul, fãrã a
preciza care frontierã. Regimul
sirian a recunoscut luni, pentru
prima datã, cã deþine arme
chimice ºi a ameninþat cã le va
folosi în cazul unei intervenþii
militare occidentale, dar niciodatã
împotriva populaþiei sale. Preºedintele Statelor Unite, Barack
Obama, a declarat, luni, cã „noi
suntem în favoarea unei tranziþii
în urma cãreia sirienii sã beneficieze de un viitor mai bun, fãrã
regimul lui Assad”.

Peste 100 de persoane au fost
rãnite ºi sute de arbori au fost
rupþi în Hong Kong, dupã trecerea, prin apropiere, a taifunului
Vicente, în noaptea de luni spre
marþi, autoritãþile declarând nivelul zece de alertã, pentru prima
datã din 1999. Alerta a fost coborâtã la nivelul opt în timpul dimineþii de ieri, potrivit autoritãþilor
din acest teritoriu din sudul Chinei. Vicente a trecut la aproximativ 100 de kilometri distanþã de
Hong Kong. „Cu toate cã Vicente
se îndepãrteazã treptat de Hong
Kong ºi începe sã îºi piardã din
intensitate, rafalele de vânt rãmân
violente în mai multe zone ale teritoriului, având forþa furtunilor de

pe mare, fiind însoþit de precipitaþii abundente. Populaþia nu trebuie sã îºi piardã vigilenþa”, potrivit Observatorului din Hong Kong.
Autoritãþile medicale au anunþat cã
aproximativ 120 de persoane au
fost rãnite, dintre care 15 au necesitat spitalizare. Transporturile
publice au fost suspendate sau rãrite, portul a fost închis ºi 44 de
zboruri au fost anulate. ªcolile
care mai erau deschise au fost
închise. Presa localã a semnalat,
ieri dimineaþã, cã aproximativ 100
de locuitori ºi-au petrecut noaptea în staþia de metrou Tai Wai,
fiind împiedicaþi sã se întoarcã
acasã din cauza suspendãrii traficului mijloacelor de transport.

Mai multe regiuni din Spania ºi Italia au nevoie
de ajutor guvernamental pentru a evita falimentul
Ministrul german de Finanþe, Wolfgang Schauble, s-a întâlnit, ieri, cu omologul sãu spaniol, Luis
de Guindos, pe fondul temerilor privind creºterea
randamentelor obligaþiunilor Spaniei, care va obliga
acest stat sã cearã de la Uniunea Europeanã ºi FMI
un program de ajutor de 300 miliarde euro. Randamentul obligaþiunilor pe termen de 10 ani ale Spaniei
a urcat, luni, la 7,59%, cel mai ridicat nivel de la
crearea euro, iar bursa din Madrid a scãzut cu 5%,
dupã noi informaþii negative legate de situaþia financiarã a regiunilor spaniole, relateazã „The Guardian”.
Traderii nu au fost impresionaþi de declaraþia lui
Guindos cã Spania nu va fi a patra þarã din zona euro
care va cere sprijin financiar, dupã ce Murcia a devenit, duminicã, a doua regiune dupã Valencia care a
anunþat cã va cere sprijinul guvernului de la Madrid.
Ministrul spaniol a dezminþit categoric cã un bailout
(n.r. - program de salvare) este iminent, dar presa
spaniolã a sugerat cã pânã la ºase regiuni ar putea

solicita sprijin, urmãtoarea fiind Catalonia. „Ceea ce
a început ca un program de salvare a bãncilor evolueazã rapid cãtre un posibil bailout suveran. Alãturi
de ºtirile tot mai proaste din Grecia, se obþine un mix
destul de negativ, astfel cã se creeazã condiþiile pentru o rezistenþã minimã a euro”, a declarat Jeremy
Stretch, analist în domeniul valutar la CIBC.
Nici Italia, a treia mare economie din uniunea
monetarã, nu o duce prea bine, zece oraºe mari
din aceastã þarã fiind în pericol de a intra în încetare de plãþi, Napoli ºi Palermo fiind în capul „listei negre”, potrivit cotidianului „La Stampa”. O
decizie a guvernului Italiei obligã autoritãþile locale
sã scadã cu 25% valoarea contabilã a unor active, rezultând deficite mari în finanþele acestora.
Activele vizate includ venituri din surse precum
amenzi ºi taxe de managementul deºeurilor, de
foarte multe ori supraestimate de autoritãþile locale în planurile bugetare. Premierul Italiei, Mario

Monti (foto), s-a declarat, sãptãmâna, trecutã,
„foarte îngrijorat” cã autoritãþile regionale din Sicilia se îndreaptã spre faliment. Datoria autoritãþilor regionale din Sicilia se ridica la 5,3 miliarde de
euro la sfârºitul anului trecut, potrivit Bloomberg.
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Anunþul tãu!
AGROCENEI S.R.L. anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea PRELUCRARE, CONSERVARE SI DEPOZITARE LEGUME
– FRUCTE SI AMPLASARE CISTERNA DE
CARBURANT ce se desfãºoarã în Daneti, strada Craiovei nr. 53. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova pânã la data de 10.08.2012.
Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea Romilor anunta organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi de coordonatori locali si 3 posturi de psiholog cu atestat de
libera practica pentru localitatile Farcas, Sadova, Virtop – Judetul Dolj, in cadrul proiectului
„Sanse egale de ocupare in mediul rural”, Cod
Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376 cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007–2013, Axa prioritarã: 5 - „Promovarea mãsurilor active de ocupare”, Domeniul
major de intervenþie: 5.2 - „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in
ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”. Beneficiar:
Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea Romilor. Informatii suplimentare la numarul de telefon 0351/434860 sau prin e-mail,
la adresa cepir@yahoo.com.

OFERTE SERVICIU

Angajez contabil evidenþã primarã, comuna Lipovu, judeþul Dolj. Telefon :
0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burlane, tablã tip Lindab, dulgherie, mici reparaþii. Telefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); instalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; construcþii de lemnãrie; învelituri acoperiº cu tablã; montare jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510;
0753/678.063.

Femeie serioasã, gospodinã, fac menaj pentru
oameni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corporalã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: amenajãri interioare (zugrãveli); - instalaþii electrice complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri acoperiº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.
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VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând urgent locuinþã Craiova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin parter, îmbunãtãþiri, baie proprie, 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
negociabil. Telefon:
0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în Craioviþa Nouã, superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.
Vând sau schimb 2 decomandate Brazdã P-uri,
an construcþie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 camere.
Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0723/
263.797.
Particular, vând apartament 2 camere decomandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Valea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Telefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând apartament 2 camere, decomandate în Valea
Roºie. Telefon: 0746/
125.822.

Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire 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. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bucovãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
3 - 4 CAMERE
400.571; 0253/466.520.
CASE
Vând apartament 3 cameUrgent! Variante! Vând
re Rotonda 8/8, negocia- Vând casã, comuna Leu. sau schimb casã Craiova,
bil. Telefon: 0770/144.867. Telefon: 0753/534.617. str. „Fluturi” nr. 28.

Vând casã strada „Frasinului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2 camere decomandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere McDonald’s. Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 camere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, mobilat, utilat complet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

Vând apartament 3 camere semidecomandate, 2 wc, 70 mp, etaj 2/4,
Calea Bucureºti, an fabricaþie 1980, 55 mii
euro , negociabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3
camere, parter, lângã
Primãrie. Telefon:
0770/174.355.
Vând apartament 3 camere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând apartament 3 camere decomandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decomandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon: 0764.658.600.
Vând apartament 4
camere, Mercur. Tel:
0724/804.875.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmãtoarele 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
regalã superbã în comuna Dioºti, 3 camere
ºi dependinþe, curte
3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la
stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal.
Preþ convenabil. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti
sau schimb cu garsonierã sau apartament ºi
diferenþa de bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada
„Ecaterina Teodoroiu”,
4 camere, 300 mp teren, preþ 100.000
euro. Telefon: 0743/
482.603.
Vând casã, curte de
500 mp, str. „Rãchitei”
(zona Brestei). Telefon:
0770/682.147; 0351/
446.754.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucãtãrii sat Motoci – Mischii – Dolj, intravilan
7500 mp, eventual parcelabil, lãþime stradã
36 m. Telefon: 0251/
599.514.

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 Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construibile. 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 Craiova cu o casã bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschidere 30 m, casã, fântânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere drum E uropean Pieleºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
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Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna Maglavit, preþ negociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschidere 35 m, ideal hale, depozite, showroom. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermierului. 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, împrejmuit, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate, Valea Roºie, etaj 3, cu similar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Proprietar, schimb apartament 2 camere ultracentral cu apartament 3 camere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.

Schimb apartament 2
camere decomandate în
Drobeta-Turnu Severin
cu apartament 2 camere decomandate în Craiova + diferenþa. Telefon:
0769/272.226.
Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschidere 18 m, cu apartament
3 camere centru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã Brazdã G 7 III cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0351/
454.249.
Schimb apartament 2
camere decomandate
zona Ciupercã cu garsonierã zona 1 Mai + diferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + diferenþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon: 0767/263.391.
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Schimb apartament Craiova cu Bucureºti. Telefon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire centralã, cu apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Telefon: 0761/647.718.

TERENURI

În atenþia agenþiilor imobiliare. Vând teren intravilan Craiova 12.500
mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând urgent 10 hectare pãdure stejar ºi salcâm în satul Cocorova
– Tulburea – Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã integral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.

Vând 4000 mp teren intravilan cu fântânã ªimnicu de Sus, sat Floreºti, 120 mp construcþie începutã, curent trifazic ºi dependinþe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan,
zona ANL- Veterani –
410 mp. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în Livezi – Podari. Telefon: 0769/
680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real, Calea Severinului. Telefon: 0747/
571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral, lângã Ambient. Telefon: 0734/
840.729.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
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De vânzare
De vânzare Crama
De vânzare
Vânãtorul”
Hotelul „MINERVA” „Vila
Minerva ºi Grãdina
(lacul Giormani).
ºi SALA MAURÃ
de Varã. Telefon:
Informaþii la telefon:
Telefon:
0729/163.267
0729/163.267
0729/163.267
Vând tocãrie de aluminiu, Vând bandã germanã 12 Vând planºetã desen Vând motor, motosapã
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitenciarul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comuna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebitã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian. Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere 13 ml, în oraº, toate
utilitãþile, zonã bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, judeþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, stare excepþionalã, preþ negociabil. Telefon: 0747/
080.046.
Vând Oltcit pentru programul 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, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/316.002.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.

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, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE

Vând televizor Nei diagonala 81cm, reviste Cinema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând baloþi lucernã. Telefon: 0251/351.652.
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru
TV ºi covor. Telefon:
0728/309.011.
Vând plaþ Ungureni. Telefon: 0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoservire, uºi ºi ferestre metalice tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.

11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul Sineasca (2+1) Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de administraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, motor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru ochiuri, frigider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, remorcã auto 5 T, vând sticle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de metal, preþ negociabil. Telefon: 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 suprapus 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 funcþionare. Telefon: 0724/014.028; 0764/
432.767.

cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevãzutã 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. Telefon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz 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. Telefon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puternice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puternice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.

(mare) ºi indicatoare norme deviz ºi alte cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare porumb 6 rânduri. Telefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã
Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Nisipului, preþ negociabil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Dacia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, capacitate mare. Telefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.

Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coafatã, 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, transformator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
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S.C. Jiul S.A.
angajeazã instalator
sanitar cu experienþã.
Telefon: 0729/163.266
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu producþie 2011, preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Sineasca, zona 0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-devie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip Horenca. Telefon: 0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru 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 calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru centralã de încãlzire,
cântar, aparat foto Cuena 6. Telefon: 0729/
092.211.

Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron. Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr. 9 Singer, pe rotund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
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Vând convenabil mobilã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã, barã inox rotundã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr garsonierã etaj I – III, preferabil zona sud. Ofer
70.000 Ron. Telefon:
0767/252.852.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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

MATRIMONIALE

Doresc sã cunosc o vãduvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã material pentru ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani,
doresc cãsãtorie pentru
a locui la þarã, nu am
obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bãiat major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Telefon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0749/754.379.

Drãguþã, 33/1.68/80, credincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã pentru prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

Profesor universitar pensionar, doresc contra retribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
CITAÞII
În ziua de 24.09.2012, aparatul de ozonat, sunaþi
ora 8.30, Judecãtoria la telefon: 0724/512.304.
Craiova, FOTA GHEORDECESE
GHE domiciliat în Craio- Soþia ºi copiii anunþã cu
va, str. “Sadu” nr. 12, jud. durere decesul celui ce
Dolj, este citat în calitate a fost FOTA CORNEL,
de pârât în dosarul nr. în etate de 62 ani. În34615/215/2011, secþia mormântarea va avea
civilã, completul c9.
loc miercuri, 25 iulie
2012, la ora 10.00, la
DIVERSE
Asigur sonorizare cu Cimtirul Ungureni, cu
echipament profesio- plecare de la Biserica
nal din USA pentru ori- „Postelnicu Fir” – Nance fel de eveniment. terre, Craiova. DumneTelefon:0767/092.091. zeu sã-l ierte ºi sã-l
Singura argintãrie din odihneascã în pace!
Craiova, situatã în Valea CONDOLEANÞE
Vlãicii (vis-a-vis de Elec- Familia ªtefan Marius
trica) unde gãsiþi bijute- transmite sincere condorii lucrate manual, cu leanþe familiei Fota la maargint la schimb ºi man- rea durere pricinuitã de
opera / obiect. Telefon: decesul celui ce a fost
0351/423.493.
FOTA CORNEL. Fie ca
Bãtrânã singurã caut fe- Bunul Dumnezeu sã-i
meie pentru ajutor în gos- aºeze sufletul în rândul
podãrie. Telefon: 0729/ celor drepþi ºi sã-l odihneascã în liniºtea de veci!
805.979.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Închiriez garsonierã
mobilatã, pe termen Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
lung. Telefon: 0765/
291.628.
Cãtre S.C.
S.A.
Închiriez (vând) garsoniSubsemnatul.................................................................................
erã Brazdã. Rog seriozitate. Telefon: 0770/ Domiciliat în ............................................................................
973.836; 0770/223.865. Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
Spaþiu de închiriat pen- vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
tru birouri, 50 mp, cen- la rubrica ...................................... la data de ....................
tral, la stradã, la curte. asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
Telefon: 0251/410.137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Închiriez casã, zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spitalul nr. 1, pretabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
depozit policlinicã pri- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vatã etc, cu toate utilitã- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
þile necesare: curent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220, 380 V, gaze, ca- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nalizare, suprafaþa 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mp + curtea aferentã.
Telefon: 0762/611.541; miercuri, 25 iulie 2012
Semnãtura:..........................................
0251/453.865.
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Fener, în cursã pentru Krasici
Adversara Vasluiului din turul III preliminar al Ligii Campionilor, Fenerbahce Istanbul,
þinteºte achiziþionarea sârbului
Miloº Krasici, de la Juventus
Torino. Suma de transfer vehiculatã în presa italianã ºi cea
turcã se învârte în jurul a 10
milioane de euro, cu 5 mai puþin decât a plãtit actuala campioanã din Serie A în 2010,
când l-a cumpãrat de la ÞSKA
Moscova.
Fãrã a mai juca de aproape
un an, din cauza unei accidentãri, fapt ce a dus ºi la pierderea locului în naþionala þãrii sale,
Krasici (27 de ani) mai este în
vizorul lui Tottenham, Liverpool ºi Zenit St. Petersburg.
Pânã una alta însã, vicecampionii României s-ar putea califica în play-off-ul Ligii la
masa verde, Fenerbahce fiind
pasibilã de excludere ca urma-

re a implicãrii într-un scandal
de corupþie. Deºi iniþial gruparea de pe “Sukru Saracoglu” fusese scoasã “cãmaºã
curatã” de cãtre Tribunalul de
la Istanbul, atât cei de la
UEFA, cât ºi cei de la FIFA sau implicat, considerând cã
decizia este subiectivã ºi cã nu
se pot baza doar pe atât. “Situaþia este foarte complicatã,
dar încercãm s-o rezolvãm cât
mai curând. Dosarul este
imens, avem de citit mii de
pagini. Situaþia echipei Fenerbahce este incertã în acest moment”, a spus zilele trecute secretarul general al UEFA,
Gianni Infantino.

Kuyt le-a pus gând rãu
vasluienilor

Proaspãta achiziþie a celor
de la Fenerbahce, Dirk Kuyt,
a declarat cã aºteaptã cu ne-

Dani Alves, supãrat pe ºefii de la Barça
A plecat Guardiola, a dispãrut ºi armonia la Barcelona. Luni, pentru prima oarã
dupã mult timp, un jucãtor de top al catalanilor a atacat public conducerea clubului. Dani Alves e foc ºi parã fiindcã ºefii
n-au avut absolut nici o reacþie la zvonurile apãrute în presã
despre o plecare a sa
la Anji Mahacikala,
Paris Saint-Germain
sau Manchester City.
“Am citit deseori
despre faptul cã e posibil sã nu mai continuu la Barça ºi mã
doare cã nimeni din
conducere n-a ieºit sã
dezmintã. Dar înþeleg
într-o oarecare mãsurã. Oamenii îºi vãd
de interesul lor, al

clubului, nu de interesul jucãtorului”, a
rãbufnit fundaºul brazilian.
Alves pretinde cã noul antrenor, Tito
Vilanova, i-ar fi dat asigurãri cã va rãmâne pe “Camp Nou”: “Mi-a zis cã se bazeazã pe mine. Dar când vãd astfel de ºtiri ºi
nici o reacþie ajung sã
cred cã, la un moment
dat, s-a pierdut încrederea în mine. Noi, jucãtorii, suntem angajaþii
clubului. Iar dacã într-o
bunã zi acesta decide cã
nu mai are nevoie de
noi, trebuie sã acceptãm
asta”.
Dani Alves (29 de
ani) a venit la Barcelona în 2008, de la Sevilla, contra sumei de 35,5
milioane de euro.

rãbdare meciul cu FC Vaslui,
din prima manºã a turului trei
preliminar al Ligii Campionilor (1 august), a informat
spor3.com.
“Am jucat în douã amicale
pentru Fenerbahce ºi încet încet mã adaptez la noua mea
echipã. Îmi cunosc colegii.
Avem cu toþii nevoie de timp.
În cel mai scurt timp, dupã ce
voi trece de perioada de adaptare, voi reveni la vechea mea
formã. Avem mulþi jucãtori ta-

lentaþi în echipã. În special
cãpitanul Alex ne ajutã mult.
Sunt nerãbdãtor sã ies în faþa
suporterilor la meciul cu Vaslui, pe care îl vom juca pe stadionul ªukru Saracoglu, în
preliminariile Ligii Campionilor”, a spus Kuyt.
Dirk Kuyt, care a împlinit
duminicã 32 de ani, a semnat, în luna iunie, un contract
pe trei sezoane cu Fenerbahce, el fiind achiziþionat de la
Liverpool.

Nici la Timiºoara, nici la Cluj

Cosmin Contra va pregãti o echipã
de liga a treia spaniolã
Întîi s-a vorbit cã ar putea prelua echipa
unde s-a lansat, Timiºoara. A devenit iute o
variantã ºi la Universitatea Cluj, care tocmai
s-a separat de Claudiu Niculescu. Din cele
douã soluþii, Cosmin Contra a ales-o pe treia: o va pregãti pe Fuenlabrada, din Segunda
B, a 3-a divizie spaniolã.
Pe un sezon este acordul dintre fostul fundaº ºi noua lui formaþie, a scris hoy.es. Actele
s-au semnat vineri, iar prezentarea oficialã a
avut loc ieri, pe stadionul “Fernando Torres”.
Înainte de Fuenlabrada, un orãºel la circa 20 de kilometri depãrtare de Madrid,
Contra (36 de ani) se ocupase de echipa a
treia a lui Getafe, de asemenea de lângã capitala Spaniei. În România el a antrenat-o
pe FC Timiºoara.

Protest inedit pus la cale
UEFA, laudativã
de suporterii Milanului
la adresa lui Dan Petrescu
Bocete, lumânãri ºi flori la sediul clubului din Via Turati!
Plecarea legendelor ºi vânzãrile lui
Thiago Silva ºi Zlatan Ibrahimovici,
cei mai importanþi fotbaliºti ai echipei,
i-au scos din minþi pe fanii
“diavolilor”. “Tiffosi” sunt de-a
dreptul revoltaþi de indiferenþa
conducerii faþã de viitorul clubului ºi de aceea cautã orice metodã pentru a protesta împotriva
ºefilor.
Luni searã, mai mulþi ultraºi sau adunat în faþa sediului lui AC
Milan din Via Turati ºi au iniþiat
o procesiune funerarã, prin care
au dorit sã transmitã mesajul cã
formaþia lor favoritã a trecut în
nefiinþã. Fanii au adus flori,
lumânãri ºi tot decorul necesar
unei astfel de manifestaþii, dupã
care au scandat împotriva
conducerii.
Zilele trecute, mai mulþi fani
ºi-au cerut înapoi banii daþi pe

abonamente, iar preºedintele Adriano
Galliani a promis cã le va returna
banii solicitanþilor.

Dan Petrescu a
debutat cu stângul
în prima ligã rusã,
Kuban fiind învinsã
în prima etapã de
Anji cu 2-1 (Traore
a marcat pentru miliardarii ruºi), dar
tehnicianul român
este din nou în lumina reflectoarelor.
Site-ul UEFA a
fãcut o prefaþã a
campionatului din
Rusia ºi nu s-a zgârcit sã îl elogieze pe
“Super Dan”, cãruia îi prevãd o carierã strãlucitã în fotbalul mondial. Chiar dacã deocamdatã
a ratat posibilitatea de a antrena naþionala Rusiei, Fabio Capello fiind preferat de ºefii Federaþiei.
“La sosirea la Kuban Krasnodar, în
decembrie 2009, Dan Petrescu a avut o
misiune clarã sã ajungã în Europa în trei
ani. Lucrurile au mers conform planu-

rilor gândite de
tehnicianului
român, dupã
primul sezon
Kuban promovând fãrã nici
o problemã în
prima
ligã
rusã. A urmat
un al doilea sezon extrem de
bun, în care a
pierdut la limitã calificarea
în Europa League, dar a reuºit sã termine
în prima jumãtate a clasamentului, un
lucru extraordinar, având în vedere ce
formaþii ºi câþi bani sunt în Rusia. Chiar
dacã au speranþe mari pentru o clasare
europeanã, trupa lui Dan Petrescu trebuie sã facã faþã unei pierderi: Lacina
Traore, cel mai bun jucãtor al echipei,
a fost transferat la Anji”, a notat site-ul
UEFA.
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Noroc cu Rusescu!

Steaua, debut modest
de campionat!
Plecată la drum cu surle şi trâmbiţe, ca de fiecare dată în ultimele
sezoane, Steaua mai degrabă a dezamăgit luni seara, când a trecut în
epilogul primei etape de Concordia, scor 1-0. Partida ce a propus
duelul a doi tehnicieni aflaţi sezonul trecut în posturi inverse, Laurenţiu Reghekampf pe banca ilfovenilor atunci, iar Ilie Stan pe cea
a Stelei, a început extrem de plictisitor, un sfert de oră trebuind să
aştepte suporterii până să iasă din
acalmia care-i cuprinsese. Florin
Costea a dat tonul, însă reluarea
sa din „semifoarfecă s-a dus peste. Tot Costea cel mare (19) s-a
aflat şi în rolul principal al următoarei faze importante, dar a lovit
greşit mingea cu capul, din poziţie
excelentă, aceasta traversând careul paralel cu poarta. Ocazia primei reprize a fost irosită de Rocha
(28). Mai bine zis, bara s-a opus
reuşitei brazilianului, care a şutat
în forţă, din prima, mingea centrată excelent de către Tănase.
Cam astea au fost cele întâmplate
până la intrarea la odihnă.
La reluare, Reghe a mutat inspirat. L-a scos pe Florin Costea
introducându-l pe Rusescu, care
avea să înscrie la numai 4 minute
de la intrarea sa pe teren, împingând în poartă o minge centrată de
Tănase. Ce e-n mână nu-i minciună, s-o fi gândit antrenorul stelist,
aşa că a scos un vârf, pe Adi Ro-

cha, şi l-a băgat pe Pintilii pentru o
mai mare siguranţă în zona mediană din faţa propriei apărări. A urmat un joc de uzură, în care gazdele au ţintit spre golul care să dea
garanţia liniştii totale, iar oaspeţii au

mante de Nikolici. Ambele combatante au terminat meciul în inferioritate numerică, Latovlevici (90) şi
Creţu (90+3) fiind eliminaţi.

Florin Costea, criticat de Becali
Deşi în perioada de pregătire a
fost mai tot timpul lăudat de Gigi
Becali, Florin Costea l-a dezamăgit
luni seara pe finanţator. “Toate mingile pe care le-a avut Costea le-a
pierdut. Tot ce venea pe la el pierdea. Cum a intrat Rusescu am început să nu mai am emoţii. S-a terminat tot. Dar cât a stat el, nu puteam înscrie”, a spus Gigi Becali
în cadrul unei conferinţe de presă.

“Roş-albaştri”
trec pe Arena Naţională

sperat la o minune. Nici una nici
alta n-a mai venit! Cu toate că Belica a fost aproape să oprească respiraţia oamenilor din Ghencea, cu
o reluare de cap în minutul 90, fază
venită ulterior „transversalei” se-

După ce contra Concordiei a
fost nevoită să joace pe un gazon
execrabil, Steaua a grăbit oficializarea trecerii pe Arena Naţională
la următorul joc oficial considerat
pe teren propriu.
E vorba despre meciul din prima manşă a turului 3 preliminar
din Europa League, cu învingătoarea dintre Spartak Trnava şi Sligo
Rovers (3-1 în tur).
S-a bătut palma cu reprezentanţii
Primăriei ş i ALPAB şi Steaua a
anunţat deja la UEFA că disputa din
2 august se va disputa pe cel mai
luxos stadion din România.
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miercuri, 25 iulie 2012
Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

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
Luni
Viitorul – FC Braşov
2-2
Au marcat: V. Rusu 32, C. Cristea 73 / Buga 2, 47
Steaua – Concordia
1-0
A marcat: Rusescu 49

CLASAMENT
Petrolul
Pandurii
Astra
Dinamo
Oţelul
Steaua
Braşov
Rapid
Vaslui
Viitorul
CFR
Mediaş
Gloria
Iaşi
Severin
Concordia
„U” Cluj
Ceahlăul
LIGA I - ETAPA I

M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Î
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

G
5-0
6-2
2-1
2-1
2-1
1-0
2-2
2-2
2-2
2-2
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-1
2-6
0-5

P
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Deşi încă n-a semnat, tinde sus de tot cu „U”

Ionuţ Chirilă: „Modelele mele sunt
Barcelona şi Manchester United”
Ionuţ Chirilă este foarte aproape de a prelua conducerea tehnică a Universităţii Cluj de la demisionarul Claudiu Niculescu şi are planuri mari. Tehnicianul îşi
propune să conducă în fruntea “şepcilor roşii” un proiect care să se întindă pe
trei ani şi care să culmineze cu primul titlu de campioană din istoria grupării.
“Eu îmi doresc ca ‘U’ să devină o echipă a suporterilor, aşa cum e la Barcelona, aşa cum e la United. Sunt nişte paşi pe care o echipă trebuie să-i facă pentru
a ajunge la acest obiectiv. În primul an aş vrea să fac o selecţie riguroasă. Apoi,
vreau să creez automatisme de joc, după care în al treilea an vreau titlul în
România, obligatoriu! Urmează performanţă în Europa, cu obligativitatea vânzării a doi jucători la echipe tari de pe continent. Astfel, echipa s-ar autofinanţa.
Vreau să promovez în lot fotbalişti tineri care să intre direct în prima echipă, aşa
cum în marea echipă a lui Mircea Lucescu îşi făceau loc la sfârşitul anilor ’90
nume ca Răducioiu sau Lupescu”, a spus Chirilă pentru ProSport.

Cele mai interesante cifre ale rundei inaugurale!
Hamza, ce companie selectă
Doi ant reno ri ş i 44 de jucători au
deb utat în Liga I în prima etap ă. Cei
doi teh nicieni sunt Bog dan Stelea
(A stra) şi Căt ălin An ghel (Viitorul
Co nstanţa).
To t de la Viit orul lu i Hagi v in cei
mai mu lţi debu tanţ i, 8 la număr, în
timp ce Glo ria Bist riţa a avut 6, iar
CSMS Iaşi 5.
Cin ci ech ipe n u au folosit nici un
debutant: Gaz Metan Mediaş , Oţ elu l Galaţi, Pet rolul Ploieşti, Rap id
Bu cureşti şi Steaua Bucu reşt i.
Trei fo rmaţ ii au debutat pe prima
scen ă: CSMS Iaşi, Viitorul Cons tanţa şi CS Turn u Severin (toat e trei
fără victorie, doar Viit orul a remizat). Iar Drobet a-Tu rn u Sev erin a
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devenit a 49-a localitate rep rezentat ă în primul eşalon.
Cu sco rul de 6-2 în faţa Universităţii Cluj, Pan durii ş i-a băt ut recordu l d e go luri marcate în tr-u n
singur meci, p receden tul fiin d de 5
go lu ri, reuşit în d ou ă p artide ale
sezonu lui trecut (5-2 cu Con cord ia
şi 5-1 cu CS Mioven i)
Pu lhac (Dinamo) şi Frăsines cu
(Gaz M et an ) au ju cat p en t ru a
150-a o ară în primul eşalon. De asemen ea, Nico la (FC Un iv ersitatea
Cluj) s-a aflat la al 50-lea meci.
Cu dubla reuşit ă în faţ a Viitorulu i, Buga a ajuns la 70 de goluri în
Liga 1, tot cu o dublă Wesley a atins
bo rna de 60 de goluri, iar golul iz-

butit de Kapetanos în meciul cu Gaz
Metan l-a adus pe grec în faţa celui
de-al 40-lea go l în Ro mân ia. Cifră
fixă şi pen tru Rusescu, ajuns la cota
30. De as emen ea, p atru ju căt ori
s-au aflat la primele lor reuşite: Boutadjine, Matulevičius (ambii Pandurii), Cr. Cris tea şi Vl. Rusu (amb ii Viit orul). Primii t rei sunt debutanţi în
Liga I.
În fine, tripla reu şită de Youn es
Hamza, la 5-0 p en tru Petrolul cu
Ceahlăul, este a 19-a pen tru un jucător din Liga 1 în runda inaugurală. Prin tre cei care au mai reu şit
aceast ă p erfo rman ţă mai sunt Ilie
Balaci, Nicolae Dob rin, Ion uţ M azilu s au Claud iu Nicu lescu.

LIGA I – ETAPA VIITOARE
Vineri
FC Braşov – Turnu Severin 19:00 (Digi Sport 1)
Ceahlăul – CFR Cluj
21:30 (Digi Sport 1)
Sâmbătă
Mediaş – Pandurii
19:00 (Digi Sport 1)
Astra – Steaua
21:15 (Dolce Sport 1)
Vaslui – Petrolul
21:30 (Digi Sport 1)
Duminică
„U” Cluj – Gloria Bistriţa
19:00 (Digi Sport 1)
Dinamo – CSMS Iaşi
21:30 (Digi Sport 1)
Luni
Concordia – Viitorul
18:30 (Digi Sport 1)
Oţelul – Rapid
20:20 (Antena 1/ Dolce Sport)

Paszkany a pus piciorul în prag
Şase jucători, în pericol să părăsească campioana
Fin an ţat o ru l CFR-ulu i, A rpad
Paszkany, nu şi-a menajat deloc jucătorii după pierderea Supercupei şi remiza din prima etapă, cu Mediaş (1-1).
“Nu mai sunteţi în vacanţă. Titlul şi
calificarea în grup ele Ligii sunt cele
două obiective primordiale. Vă jucaţi
soarta în perioada următoare, în meciurile din Liga Campionilor”, a fost mesajul transmis de Paszkany în vestiar.
CFR Cluj şi-a făcut în această vară un lot numeros pentru a rezista cu brio
pe trei fronturi: Liga I, Cupa României şi Liga Campionilor. Dacă echipa ratează însă calificarea în grupele Ligii, lotul se va subţia şi şase fotbalişti ar putea
să părăsească echipa. Edimar, Bastos, Nicoară, Diogo, Godemeche şi Pedro
sunt în pericol să fie daţi afară în acest caz.
Altfel, după ce l-au înregimentat pe Adam Vass, clujenii au pus ochii pe un
alt jucător maghiar: Robert Feczesin. Atacantul e legitimat la Brescia – în
ultimul an a fost împrumutat la Ascoli – şi mai are un an de contract cu italienii.

