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Admitere la
UMF Craiova:
trei candidaţi
pe loc

Chetă
pentru bugetul

Olguţei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Gaură de peste 5 milioane
de euro la vistieria publică

Referendum 2012:
Când poporul trebuie dresat

Asfaltat, măturat, vopsit, altfel spus lustruit ca la carte, pasajul supra-
teran de la kilometrul zero a fost deschis ieri după-amiază, fără nici un
fel de moment festiv. Primii care au păşit pe podul de peste 14 milioane
de euro au fost craiovenii, care s-au putut plimba în voie pe cele trei
benzi de circulaţie, admirând şi oraşul de la înălţime. De astăzi, pasajul
îşi reintră în drepturi, fiind pornită circulaţia rutieră.
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„Când porunceºte constiinþa oamenii oneºti
procedeazã întotdeauna în acelaºi sens” spunea
celebrul istoric ºi diplomat craiovean Nicolae Ti-
tulescu. Astãzi suntem într-un moment în care
trebuie sã decidem viitorul nostru ca naþiune. Tre-
buie sã arãtãm cartonaºul roºu unui om care nu a
ºtiut sã fie preºeditele acestei þãri.

Preºedintele este cel care dã direcþia simbolicã
a þãrii. El este cel care orienteazã energiile unei
þãrii ºi îi aratã drumul corect. Este expresia valori-
lor în care naþiunea crede ºi pe care le vrea trans-
mise din generaþie în generaþie. Este liantul unui
popor, al solidaritãþii ºi al încrederii în tine ºi în
cel de lângã tine.

Aºa ar arãta, dupã mine ºi dupã Constituþie,
Preºedintele unei Românii normale. Am avut noi,
ca români, un astfel de Preºedinte în ultimii opt
ani? Am avut noi, ca români, în ultimii opt ani un
Preºedinte care sã scoatã nu ce e mai rãu, ci ce e
mai bun din fiecare? Am avut noi, ca români, în
ultimii opt ani credinþa cã suntem bine reprezentaþi
ºi respectaþi de Preºedintele nostru? Am avut noi,
ca români, un Preºedinte care ne-a spus adevãrul
ºi care ne-a unit prin puterea propriului exemplu?

Personal, am chestiuni de încheiat cu Traian
Bãsescu. Din greºeli care mi-au aparþinut mie ºi
altora, în urma unor alegeri încã neclare, Traian
Bãsescu a rãmas Preºedinte, având ºansa de a
abate asupra românilor neºansa unor mãsuri ºi
a unei guvernãri nedrepte ºi greºite economic.
Dar ºtiu, totodatã, cã prea mulþi români au soco-
teli de încheiat cu Traian Bãsescu. Cã e vorba
de profesori, de medici, de poliþiºti, de pensio-
nari, de tineri, de salariaþi la stat sau la privat, de
ºomeri, cu toþii aºteaptã oportunitatea de a rãs-
punde convingãtor acelui „sã trãiþi bine!” de care

nici chiar Traian Bãsescu nu mai poate aminti
fãrã a-i tremura vocea. Referendumul din 29 iulie
este, pentru mine, un al treilea tur al alegerilor
din 2009, dupã care putem privi cu încredere la
un „restart” pentru România.

ªtiu cã astãzi mulþi dintre cei care au fost alãturi
de mine în 2009 ºi în anii ce au urmat au rãmas cu o
amãrãciune legatã de modul în care s-au desfãºu-
rat evenimentele. ªtiu cã mulþi s-au simþit trãdaþi
de modul în care unii lideri de la Bucureºti au tratat
un om care a slujit interesele românilor, în þarã ºi în
strãinãtate, cât a putut de bine. Dar bãtãlia de acum
este pentru o nouã ºansã pentru România.

Am fost alãturi de mulþi dintre voi vinerea tre-
cutã, la mitingul de la Craiova, pentru a da un
semnal cã pe 29 iulie trebuie sã trecem cu toþii
peste problemele din trecut ºi sã ne unim forþele
pentru a pune capãt unui regim care nu a fãcut
decât sã îndatoreze România ºi sã ne umileascã
ca popor. Pe 29 iulie trebuie sã le arãtãm celor
care au condus þara în ultimii ani cã aºa nu se mai
poate. De aceea, trebuie sã mergem la vot ºi sã
spunem DA demiterii lui Traian Bãsescu.

Mircea Geoanã

Senator de Dolj

Preºedintele Comisiei pentru politicã externã
din Senatul României
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Bãsescu va merge la vot
pe 29 iulie

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a declarat, marþi searã, cã
va merge la vot la referendumul din
29 iulie. „Sigur cã voi merge. Eu voi
merge, voi fi printre cei care merg la
vot. (...) Fiind un singur votant,
atâta timp cât nu se mobilizeazã
PDL, nu am cum sã schimb”, a spus
Bãsescu, la TVR 1, întrebat dacã el
va merge sau nu la vot. Preºedintele
suspendat a mai spus, rãspunzând
unei întrebãri, cã nu face românilor
nici un îndemn legat de referendum.
„Cine vrea sã meargã la vot sã
meargã, cine nu, nu”, a menþionat
el, arãtând, totodatã, cã PDL are
motive întemeiate sã spunã cã nu
poate asigura securitatea votului.
Colegiul Director al PDL a decis,
marþi, sã îndemne alegãtorii sã nu
participe la vot la referendumul din
29 iulie pentru demiterea preºedin-
telui Traian Bãsescu.

Legea privind votul între
orele 7-23 a fost promulgatã

Preºedintele interimar, Crin
Antonescu, a promulgat Legea
pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr.41/2012
prin care a fost modificatã Legea
referendumului, care stabileºte
programul de vot în intervalul 7.00
- 23.00. Curtea Constituþionalã a
decis, marþi, cã modificãrile aduse
Legii referendumului prin legea
adoptatã în 18 iulie de Camera
Deputaþilor, care stabileºte interva-
lul de vot între 7.00 ºi 23.00, sunt
constituþionale. Judecãtorii Curþii
Constituþionale au respins, astfel, ca
neîntemeiatã obiecþia de neconsti-
tuþionalitate formulatã de 63 de
deputaþi aparþinând Partidului
Democrat Liberal.

Secþiile de vot nu vor fi dotate
cu aparate de supraveghere,
deoarece astfel de camere video
nu au fost folosite pânã în
prezent decât în secþiile speciale,
iar la referendumul pentru
demiterea preºedintelui nu vor fi
amenajate secþii speciale, a
declarat, ieri, premierul Victor
Ponta. „Sunt suficiente secþii de
vot ºi nu existã secþii speciale,
motiv pentru care diverse cereri
neserioase nu puteau fi satisfãcu-
te. Nu a existat în România, pânã
în acest moment, supraveghere
video a tuturor secþiilor de vot. A
fost vorba de secþiile speciale,
atunci când au existat. Acum sunt
secþiile normale, iar dacã cineva
cautã nod în papurã, dumnea-
voastrã trebuie sã rãspundeþi
foarte clar ºi conform legii”, le-a
spus Ponta prefecþilor, într-o
videoconferinþã. El a arãtat,
totodatã, cã numãrul total al
alegãtorilor înscriºi pe liste este

Nu vor fi camere de supraveghere
în secþiile de votare pe 29 iulie

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, cã i-a transmis preºedintelui Co-
misiei Europene o scrisoare în care pre-
zintã ultimele evenimente legate de re-
ferendum, precum ºi faptul cã deciziile
Curþii Constituþionale nu sunt respec-
tate de membrii PDL, adicã tocmai de
cãtre cei care reclamau încãlcarea legii.
„Deciziile Curþii nu sunt respectate toc-
mai de cãtre cei care strigau cã e lovi-
turã de stat. Prima datã este ruºinea
celui care înºalã, a doua oarã este ruºi-
nea ta dacã te mai laºi pãcãlit”, a spus
Ponta, în ºedinþa de Guvern. Premierul
a anunþat încã de marþi cã va trimite
oficialilor europeni scrisori în care va
arãta cã au fost „înºelaþi ºi escrocaþi”
de cãtre Bãsescu ºi PDL: „Vreau sã îmi
exprim amãrãciunea asupra faptului cã
Traian Bãsescu ºi PDL i-au înºelat ºi i-
au escrocat pe partenerii noºtri inter-
naþionali, începând cu Comisia Euro-
peanã, atunci când au cerut sã se res-
pecte deciziile Curþii Constituþionale,
pentru cã aºa e bine pentru România.
Eu am þinut cont de aceste observaþii,

Premierul le-a scris oficialilor europeni
cã PDL nu respectã deciziile CCR

de 18.292.000 persoane, dintre
care doar 15.700.000 au cãrþi de
identitate, ceilalþi având posibili-
tatea sã voteze cu ajutorul
buletinelor, al cãrþilor de identitate
provizorii ºi al paºapoartelor.

Organizaþia PDL Cluj va instala,
pe cheltuialã proprie, camere video
la intrarea în secþiile de votare cu
ocazia referendumului. „PDL Cluj
va instala camere video la intrarea
în toate secþiile de votare din judeþ
pentru supravegherea referendu-
mului. Vom apela la toþi colegii de
la partid care au camere video
acasã ºi le vom monta la intrarea în
fiecare secþie, dacã vom putea, dar
cu siguranþã le vom amplasa la
intrarea în fiecare clãdire unde
sunt mai multe secþii. Vom cumpãra
câte un trepied ºi vom amplasa
camerele video de la ora 7 la ora 23
în ziua desfãºurãrii referendumu-
lui”, a declarat, într-o conferinþã de
presã, preºedintele PDL Cluj,
Daniel Buda.

Comisia Europeanã, partenerii noºtri
europeni, au pus niºte probleme de
principiu, sã respectãm deciziile Curþii
Constituþionale, dar nu s-au aºteptat
cã tocmai cei care strigã vor fi primii
care vor încãlca aceste decizii, motiv
pentru care astãzi voi trimite o scrisoa-
re atât preºedintelui Comisiei Europe-
ne, preºedintelui Parlamentului Euro-
pean, cât ºi primilor-miniºtri ºi preºe-
dinþilor grupurilor parlamentare din
Parlamentul European, inclusiv grupu-
lui Partidului Popular European. Sunt
absolut convins cã Partidul Popular
European ºi partenerii europeni vor
constata cã au fost traºi pe sfoarã de
Bãsescu ºi de PDL (...)”. Premierul a
arãtat cã Traian Bãsescu ºi PDL acþio-
neazã neconstituþional ºi infracþional,
deoarece legea prevede cã împiedica-
rea prin orice mijloace a dreptului de a
participa la referendum se pedepseºte
cu închisoare de la ºase luni la cinci
ani ºi interzicerea unor drepturi. Ori,
PDL tocmai asta face prin decizia de a
boicota referendumul.

Guvernul intenþioneazã sã
încheie cu FMI un nou acord
de tip preventiv, probabil cu o
duratã tot de doi ani, pentru pe-
rioada 2013-2015, a declarat, la
Guvern, ministrul Finanþelor,
Florin Georgescu (foto). „Este
prematur sã vorbim acum de-
spre sume, dar importantã este
decizia de naturã strategicã vi-
zând un termen mediu. Vorbim
de un acord care, probabil, va
fi tot pe doi ani, 2013-2015”, a

spus Georgescu. Declaraþia a
fost fãcutã cu doar câteva zile
înainte ca delegaþia comunã
FMI, CE ºi Banca Mondialã sã
vinã la Bucureºti, pentru a dis-
cuta cea de-a ºasea evaluare
a acordului de tip preventiv în-
cheiat anul trecut, având pe or-
dinea de zi negocierea mai
multor mãsuri fiscale propuse
de Guvernul Ponta ºi analiza-
rea proiectului de buget pen-
tru 2013.

Guvernul vrea un nou acord cu FMI, pentru perioada 2013-2015
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Principalii vinovaþi par sã fie cra-
iovenii, care, contrar bunelor obi-
ceiuri, nu ºi-au mai plãtit dãrile cãtre
stat. Direcþia de Taxe ºi Impozite a
Primãriei Craiova a comunicat cã nu
au fost încasaþi 9,27 milioane de lei
de la contribuabili, lucru care nu s-a
mai întâmplat pânã acum. Pentru a
nu da peste cap bugetul – contribua-
bilii craioveni fiind cea mai importan-
tã ºi mai sigurã sursã de venituri –,
finanþiºtii instituþiei au cerut ca acest
fapt sã fie evidenþiat în structura bu-
getarã pe întregul an, luându-ºi în fe-
lul acesta o mãsurã de protecþie îm-
potriva neajunsurile de care s-ar pu-
tea lovi la finele lui 2012. Pe lângã
taxele de la craioveni, mai lipsesc 7,33
milioane de lei din cotele defalcate
din impozitul pe venit, 1,37 milioane
de lei care ar fi trebuit sã fie trimise
de la bugetul de stat ºi alte 7,18 mili-
oane de lei care ar fi trebuit sã le de-
conteze comunitatea europeanã pen-
tru proiectele de investiþii aflate în
derulare.

ªi dobânzile se pot plãti
mai târziu

Pentru a acoperi aceºti bani, au-
toritãþile locale au apelat la servicii-
le din subordine, cerându-le, neofi-
cial, sã se restrângã cât pot cu ba-

Gaurã de peste 5 milioane de euro la vistieria publicã

Consilierii municipali sunt che-
maþi, astãzi, sã voteze cea mai
drasticã rectificare bugetarã din
ultimii ani. Dacã pânã acum ne-
realizãrile la buget erau de câte-

va mii de lei, autoritãþile se vãd
puse în faþa unei situaþii dispera-
te: trebuie sã raporteze o lipsã la
buget de 24 milioane de lei, adicã
5,21 milioane de euro.

nii. S-au gãsit ”economii” mai pe la
toate. Începând cu Contabilitatea,
care a anunþat, printr-o notã de fun-
damentare, cã e dispusã sã renunþe
la suma de 700.000 de lei, care era
programatã pe plata dobânzilor la
credite, dar care mai pot aºtepta, ne-
fiind obligatorie achitarea lor chiar
acum. Poliþia Comunitarã a trimis ºi
ea o notã de fundamentare prin care
a anunþat cã se poate lipsi de o sumã
de 35.000 de lei, pe care o avea pre-
gãtitã pentru diverse bunuri ºi servi-
cii. Nici Protecþia Civilã nu s-a lãsat
mai prejos, punând jos 90.000 de lei,
economisiþi de la lucrãrile de repara-
þii ºi tipãriturile cu caracter informa-
tiv. Un alt serviciu, cel de Evidenþã
Informatizatã a Persoanelor, a cerut,
de asemenea, sã nu mai primeascã
subvenþia de 40.000 de lei pe care o
primea de la bugetul local.

Economii pânã ºi de la hrana
persoanelor instituþionalizate
Cum criza e mare, ºi serviciile so-

ciale – care, de regulã, consumã bani
de la buget – participã la chetã. De la
Cãminul de bãtrâni, de exemplu, vine
o donaþie de 107.000 de lei. În raport
se spune cã suma este o economie
de la norma de hranã, întrucât sunt
mai puþine meniuri la masã, azilul

având o capacitate mai micã. ªi Ser-
viciul de Creºe bagã în plic o donaþie
de 70.000 de lei pe care, de aseme-
nea, a economisit-o „de la capitolul
hranã pentru oameni”, aºa cum se
aratã în nota de fundamentare. Cei
mai mulþi bani – 523.000 de lei – vin,
totuºi, de la Direcþia de Servicii Pu-
blice, care a decis cã nu mai e cazul
sã mai sãdeascã plante anuale în
oraº, sã mai cumpere gãrduþ pentru
împrejmuirea zonelor verzi ºi sã nu
mai monteze alte bãncuþe pentru do-
meniul public. La recomandarea pri-
marului, care a anunþat deja cã nu
mai vrea sã plãteascã de la buget
pentru curãþarea canalelor deschise
din oraº, aceeaºi direcþie a disponi-
bilizat suma de 2,66 milioane de lei.

Semaforizare de la Piaþa
Chiriac a fost sacrificatã

Primãria Craiova a luat la puricat
propria listã de investiþii. Prima achi-
ziþie tãiatã este sistemul lui Solomon
pentru topirea zãpezii ºi gheþii de pe
acoperiºul sediului Primãriei, care ar
fi costat 120.000 de lei. Olguþa a tãiat
de pe listã ºi sumele care ar fi trebuit
sã acopere extinderea reþelelor de uti-
litãþi pentru locuinþele ANL (care ar
fi costat 180.000 de lei), precum ºi
finanþarea care se acordã de la buget

pentru reabilitarea termicã a clãdiri-
lor de locuit multietajate, etapa a
doua. Primãria Craiova a renunþat, de
asemenea, sã mai reabiliteze conduc-
ta de la Izvarna. O lucrare programa-
tã ºi mult-aºteptatã, care a fost tãiatã
de pe listã, este ºi semaforizarea in-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Deºi a fost îndelung aºteptatã,
primarul Lia Olguþa Vasilescu nu a
ajuns la pasaj, investiþia fiind lan-
satã la apã fãrã nici un fel de inau-
gurare. Singurul moment festiv a
fost accesul craiovenilor pe pasaj
pentru a-ºi putea face o pãrere de-
spre aceastã lucra-
re. Cum în jurul ori
16.00, ora deschide-
rii oficiale, cãldura
era toropitoare, au
fost prea puþini cu-
rioºi care s-au aven-
turat  sã urce pe
bretelele de acces.
Totuºi, cei care au
ajuns la pasaj au
suportat cu stoi-
cism gradele ridica-
te, mutându-se din
loc în loc pentru a
observa detaliile de
pe pasaj – benzile
de circulaþie, deja
marcate, ºi stâlpii

tersecþiei strãzilor ”Caracal” cu
”Gheorghe Chiþu”. Pentru a econo-
misi bani, autoritãþile nu mai vor sã
refacã nici harta de zgomot a oraºu-
lui ºi nici în alte documentaþii tehni-
ce. La partea de investiþii rezultã o
economie de 4 milioane de lei.

Craiova, vãzutã de pe pasaj
Asfaltat, mãturat, vopsit, altfel spus lus-

truit ca la carte, pasajul suprateran de la
kilometrul zero a fost deschis ieri dupã-
amiazã, fãrã nici un fel de moment festiv.
Primii care au pãºit pe podul de peste 14

milioane de euro au fost craiovenii, care
s-au putut plimba în voie pe cele trei benzi
de circulaþie, admirând ºi oraºul de la înãl-
þime. De astãzi, pasajul îºi reintrã în drep-
turi, fiind pornitã circulaþia rutierã.

care poartã sistemul de iluminat,
ºi acesta funcþional.

Concluziile au fost împãrþite. O
ºoferiþã ne-a declarat cã pasajul
aratã impecabil, dar cã ºi l-ar fi do-
rit extins, astfel încât sã acopere ºi
intersecþia de la Universitate. ”E

clar cã ar fi fost mai scump, dar ar
fi fost foarte bine dacã s-ar fi fãcut
pânã la Universitate, unde avem
iar o  intersecþie foarte aglomera-
tã”, a declarat craioveanca.

Multe impresii au fost de apre-
ciere, craiovenii exprimându-ºi în-

cântarea pentru faptul
cã au în oraºul lor ”un
lucru bine fãcut”. Pa-
sajul a fost apreciat
însã, în mod surprin-
zãtor, nu de ºoferi, ci
de tineri. ”Aratã super
ºi pot sã spun cã o sã
mã mândresc cu el”,
ne-a declarat un tânãr
care, profitând de fap-
tul cã nu circulã maºi-
nile, a dat câteva ture
cu bicicleta. Începând
din aceastã dimineaþã,
maºinile pot sã circu-
le pe cele trei benzi,
pietonii nemaiavând
acces.

Chetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul OlguþeiChetã pentru bugetul Olguþei



4/ cuvântul libertãþii joi, 26 iulie 2012eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Pentru a marca Ziua Europeanã a Sigu-
ranþei Rutiere, poliþiºtii de la Rutierã, dar ºi de
la Compartimentul de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii din cadrul IPJ Dolj au desfãºu-
rat, în cursul zilei de ieri, o serie de acþiuni,
invitându-i pe toþi participanþii la trafic, în pri-
mul rând, sã adopte o conduitã preventivã.
Astfel, echipaje ale Poliþiei Rutiere au oprit au-
tovehicule în trafic, pe Calea Bucureºti (în zona
blocului S200), Calea Severinului, bulevardul
„Dacia” ºi strada „Caracal”, din Craiova, con-
ducãtorii auto fiind sfãtuiþi sã þinã seama ºi sã
punã în practicã sintagma „pânã la limita evi-
tãrii oricãrui pericol”. În acelaºi timp, profi-
tând de întâlnirea cu conducãtorii auto, aces-

Acþiuni preventive în trafic
tora le-au fost aduse la cunoºtinþã cele mai
importante mãsuri pe care le pot lua pentru a
nu cãdea victime ale hoþilor de ºi din autovehi-
cule, oamenii legii distribuind pliante cu sfaturi
preventive în acest sens. Campania „Nu-þi lãsa
maºina la îndemâna hoþilor!” se înscrie în
prioritatea naþionalã de prevenire a furturilor ºi
abordeazã unul dintre genurile de infracþionali-
tate care au un aport important la situaþia ope-
rativã, dupã cum a precizat comisar-ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
care a adãugat cã, dacã tot s-au aflat în rândul
cetãþenilor, poliþiºtii au profitat de ocazie ºi le-
au împãrþit materiale informative cu privire la
prevederile legale privind votul la referendum.

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie au respins luni, 23 iulie a.c.,
ca nefondate, recursurile declarate de
inculpaþii Carmen Mladen ºi Ionel Sto-
ian împotriva încheierii din 9 iulie a
Curþii de Apel Bucureºti prin care s-a
constatat legalitatea ºi temeinicia ares-
tãrii preventive a celor doi ºi s-a men-
þinut aceastã mãsurã. În aceste con-
diþii, atât judecãtoarea Carmen Mla-
den, de la Curtea de Apel Craiova, cât
ºi complicele ei Stoian rãmân dupã
gratii. Reamintim cã cei doi au fost
arestaþi în 14 iunie a.c., de magistra-
þii Curþii de Apel Bucureºti, care le-
au emis mandate de arestare pentru
29 de zile la propunerea procurorilor
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), dupã ce judecãtoarea Carmen Mla-
den a fost surprinsã în flagrant delict, în zona
Gãrii de Nord, în timp ce primea 5.000 de
euro de la Matei Catrinoiu, lichidator judi-
ciar ºi preºedinte al PNÞCD Gorj, care a
denunþat-o pentru ºantaj. La începutul acestei

Judecãtoarea Carmen Mladen
ºi complicele ei rãmân dupã gratii

luni, procurorii DNA i-au trimis în judecatã
pe cei doi pentru comiterea infracþiunii de
ºantaj, urmãtorul termen al procesului fiind
stabilit pentru 3 august, la Curtea de Apel
Bucureºti, când judecãtorii vor lua, din nou,
în discuþie prelungirea arestãrii preventive.

Reamintim cã marþi, 6 martie a.c., dupã-
amiazã, Dumitru Preda, de 23 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un Merce-
des înmatriculat în Marea Britanie pe stra-
da “Pelendava” din Craiova, a virat dreapta
pe Calea Severinului, moment în care a pier-
dut controlul direcþiei ºi a trecut peste re-
fugiul pentru pietoni din staþia de tramvai,
unde a lovit în plin cinci persoane. Dupã
aceea, autoturismul scãpat de sub control
a ajuns pe contrasens, unde a mai izbit un
Volkswagen ce era oprit la semafor.

Dupã producerea accidentului rutier,
Preda a coborât de la volan ºi a fugit, lã-
sând-o în maºinã pe pasagera care îl în-
soþea. Victimele, Gheorghiþa Nica, de 61
de ani, din comuna Cetate – care s-a ales
cu o fracturã la un picior –, Silvia Matei,

de 16 ani, Ana Licuþ, de 56 de ani, din
Craiova, Marius Rãduþ, de 33 de ani, din
Craiova, ºi Costinel F., de 16 ani, din Cra-
iova, au fost transportate la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.

Dupã finalizarea cercetãrii la faþa locului,
poliþiºtii Biroului Rutier au luat-o pe pasage-
ra din Mercedes la sediul unitãþii, pe strada
“Câmpia Islaz”, astfel cã reuºiserã sã afle
identitatea conducãtorului auto. Dupã mai
bine de o orã ºi-a fãcut ºi el apariþia ºi le-a
spus oamenilor legii cã a fugit de fricã sã nu
fie luat la bãtaie de martorii accidentului. Pe
numele ºoferului, care a rãmas fãrã permi-
sul de conducere ºi fãrã certificatul de în-
matriculare, a fost întocmit un dosar pentru
vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului, iar a doua zi, acesta a

fost dus în faþa unui procuror
care a dispus reþinerea tânãru-
lui pentru 24 de ore.

Pe 7 martie, în jurul orei
20.00, procurorii l-au prezen-
tat Judecãtoriei Craiova pe
Preda, cu propunere de ares-
tare preventivã, motivând cã,
fugind de la locul accidentu-
lui, tânãrul a periclitat ancheta
penalã ºi a îngreunat aflarea
adevãrului. Judecãtorii au ac-
ceptat propunerea procuroru-
lui de caz ºi au emis pe nume-
le tânãrului craiovean mandat
pe o perioadã de 29 de zile,

mãsura fiind prelungitã ulterior de instanþã
pânã luna trecutã.

Procesul continuã pe latura civilã
Tânãrul a fost trimis în judecatã, în stare

de arest preventiv, pentru vãtãmare corpo-
ralã din culpã (art. 184 Cod penal) ºi pãrãsi-
rea locului accidentului de conducãtorul ve-
hiculului implicat într-un accident de circu-
laþie în urma cãruia a rezultat uciderea sau
vãtãmarea integritãþii corporale ori a sãnãtã-
þii uneia sau mai multor persoane (art. 89
OUG 195/2002), Nica Gheorghiþa, Licuþ
Ioana ºi Matei Silvia Ionela constituindu-se
pãrþi civile în cadrul procesului penal.

La aproximativ trei luni de la comiterea
faptei, pe 21 iunie a.c., Judecãtoria Craiova
a pronunþat sentinþa în dosar. Craioveanul a
fost gãsit vinovat, fiind condamnat la 1 an
ºi 8 luni închisoare pentru vãtãmare corpo-
ralã din culpã ºi 3 ani închisoare pentru pã-
rãsirea locului accidentului. Instanþa a dis-
pus suspendarea executãrii pedepsei rezul-

tante, de 3 ani închisoare, pe durata unui
termen de încercare de 7 ani ºi punerea în
libertate a inculpatului.

Conform deciziei judecãtorilor, pânã la
împlinirea duratei termenului de încercare,
inculpatul este obligat sã respecte urmã-
toarele mãsuri de supraveghere: sã se pre-
zinte la datele fixate de Serviciul de Proba-
þiune de pe lângã Tribunalul Dolj, conform
programului întocmit de aceasta instituþie,
dar cel puþin o datã pe lunã, sã anunþe în
prealabil orice schimbare de domiciliu, re-
ºedinþã sau locuinþã ºi orice deplasare care
depãºeºte opt zile, precum ºi întoarcerea,
ºi sã comunice informaþii de naturã a putea
fi controlate mijloacele sale de existenþã.
Instanþa a mai hotãrât disjungerea acþiunii
civile formulate de Nica Gheorghiþa, Licuþ
Ioana ºi Matei Silvia Ionela ºi l-a obligat pe
inculpat la plata sumei de 3.000 de lei chel-
tuieli judiciare. Urmãtorul termen al proce-
sului pe latura civilã a fost stabilit pentru
20 septembrie a.c..

Trei ani de închisoare cu suspendare – atât a primit tânãrul craiovean care, la
începutul lunii martie a.c., a spulberat cinci persoane aflate în refugiul staþiei de
tramvai de pe Calea Severinului din Craiova, dupã care a fugit de la locul acci-
dentului. Sentinþa a fost pronunþatã de Judecãtoria Craiova luna trecutã, când
autorul a ºi fost eliberat din penitenciar. Procesul continuã însã pe latura civilã,
pentru a se stabili despãgubirile pe care acesta trebuie sã le achite celor trei
victime ale sale care s-au constituit pãrþi civile în procesul penal.

A stat trei luni dupã gratii
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Colegiul Director al PDL a de-
cis oficial să boicoteze referen-
dumul din 29 iulie a.c. Aşa ceva
se întâmplă, spune preşedintele
Asoc iaţiei „Pro Democraţia”,
Cristian Pârvulescu, prin statele
africane, unde teama de fraudare
a alegerilor este într-adevăr înte-
meiată. La noi, îndemnarea mili-
tanţilor şi simpatizanţilor unui par-
tid democrat, de c ătre liderii săi,
să stea acasă, sfidând premeditat
o acţiune constituţională şi demo-
cratică, sună „ca dracu’”, vorba
de duh a primului său preşedinte,
Petre Roman. Şi, totuşi,  iniţiativa
PDL menită să forţeze invalida-
rea referendumului, în condiţiile
unui eventual vot covârşitor pen-
tru demitere, asc unde mai de gra-

MIRCEA CANŢĂR
bă premisele unor conflicte so-
ciale nu uşor de surmontat. Un
preşedinte reîntors la Cotroc eni,
ilegitim din perspectiva celor care
au votat pentru demiterea sa, nu
va avea cum să ţină piept unei
ostile majorităţi covârşitoare USL.
Şi unui front de adversităţi. Dacă
liderii PDL pot avea convingeri
politice, s impatizanţii ş i chiar  mi-
litanţii partidului au mai de grabă
opinii politice. Care pot fi auten-
tice sau nu, temeinic e sau super-
ficiale, mai mult sau mai puţin
întâmplătoare, în funcţie de am-
plasamentul social al fiecăruia.
Până la urmă, un îndemn făcut
unei comunităţi sau unor grupuri
soc iale,  de a nu participa la un
referendum deplin constituţional,

presupune, în subsidiar, descon-
siderarea discernământului c elor
vizaţi. Şi se cochetează copios cu
sminteala naţională. Revista „22”,
de pildă, consideră c ă opinia ma-
jorităţii nu e demnă de luat în cal-
c ul. „Majoritatea populaţiei,
încă traumatizată de măsurile de
austeritate ale fostei guvernări,
pare să nu înţeleagă miza demi-
terii preşedintelui Traian Băses-
cu”. Fractura logic ă a acestui text
nu poate fi abandonată: măsurile
de aus teritate pomenite au fost
cumva luate fără acc eptul preşe-
dintelui Traian Băsescu? În orice
caz,  ne aşteaptă vremuri intere-
sante. O nedumerire: o exista la
Bruxelles sau la Strasbourg o co-
misie, un comitet,  c eva ac olo,

unde se pot trimite plângeri ş i îm-
potriva celor care iau populaţia
României drept o turmă de idioţi?
Ar putea f i interesată prestigioa-
sa revistă „Nature” şi de natura
propagandei imbecile care poate
modifica genetic un popor? Ceea
ce nu spune PDL este tocmai
esenţialul: de fapt, partidul ac esta
are nevoie şi de un alt popor,  ac-
tualul fiind prea dezamăgit şi in-
sufic ient de obedient. Tot ascul-
tând în zilele din urmă noianul de
declaraţii,  inclus iv ale preşedinte-
lui suspendat, Traian Băsescu, mi-
a revenit în gând o rostire cu pa-
tos a acestuia: „Niciodată,  dar
niciodată, românii nu m-au deza-
măgit”. Am tresărit. Dacă îş i ima-
ginează cumva că votul la alege-

rile prezidenţiale din 2009, destul
de discutabil, prin ponderea c elui
adus  din exterior,  care a contat la
departajare, l-a împroprietărit,
pur ş i simplu, cu o moşie pe care
românii toţi sunt clăc aşi? E drept,
Traian Băsescu a promis că va
merge la vot, după c e, luni,  de-
clarase că „trebuie făcut tot c e se
poate” pentru a f i invalidat refe-
rendumul de demitere a sa. Fiind-
că dacă s-ar  valida referendumul
s-ar  acoperi cu votul popular „lo-
vitura de stat”. Îndemnând elec-
toratul şi înainte şi înapoi şi pre-
supunând că aşa ceva e posibil,
putem admite că unii se gândesc
inclus iv la dresarea poporului.
Împlinire măreaţă, precum mul-
tilateral dezvoltatul de odinioară.

Referendum 2012:
Când poporul trebuie dresat

Prefectura Dolj es te pregătită pentru
desfăşurarea referendumului pentru
demiterea preşedintelui din 29 iulie a.c .
– a dec larat, ieri, reprezentantul
Guvernului în ter itoriu, Ele na Costea.
Potrivit ac esteia,  ec hipe ale Prefec turii
verif ic ă în judeţ sec ţiile de votare şi se
pun la punct ultimele detalii pentru
desfăşurarea procesului electoral.

“Lista cu jurişti ş i alte persoane de
altă specialitate, pentru desemnarea
preşedinţilor secţiilor  de votare,  a fos t
trimisă Tribunalului Dolj, iar primarilor
le-au fost dis tribuite toate listele
electorale permanente.  Prin ordin al
prefectului au fost transmise măsurile
specific e privind ordinea şi s iguranţa
publică în perioada c ampaniei şi în
ziua referendumului.  Au fos t şedinţe de
ins truire cu primarii ş i secretarii din
toate loc alităţile şi s -a făcut ins truirea

Europarlamentarul Marinescu:
“Votul în România este liber,

dar nu obligatoriu”

Nici democrat-liberalii doljeni nu vor merge du-
minică la vot. Europarlamentarul Marian Jean Ma-
rinescu susţine că nu este obligatoriu să te prezinţi
la referendum, că legea nu obligă lucrul acesta. Ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele
interimar al PDL Dolj a declarat că, mai mult, chiar le
recomandă susţinătorilor şi membrilor PDL să
nu se prezinte la referendum.

“Votul în România este liber, dar nu obligato-
riu. Dacă vreau votez, dacă nu vreau, nu votez.
Mai ales la referendum. Cetăţeanul trebuie să
vadă dacă îl interesează sau nu subiectul respec-
tiv. Eu cred că sunt motive foarte temeinice ca oa-
menii să stea acasă. Acest referendum este pentru
demiterea preşedintelui”, a declarat Marian Jean
Marinescu. Să fie şi mai convingător, preşedintele
interimar al PDL Dolj a mai spus că nu poate să nu
pună sub semnul întrebării şi corectitudinea refe-
rendumului, afirmând că, deşi este ilegal, sunt multe
secţii de votare în judeţ unde preşedinţii desemnaţi
sunt membri ai coaliţiei USL. Şi a dat ca exemplu
câteva localităţi doljene: Bralostiţa, Castranova,  Me-
lineşti,  Verbiţa sau Rojişte.

Europarlamentarul Marinescu susţine că nimeni
nu a demonstrat că preşedintele a comis fapte de
încălcare gravă a Constituţiei, pentru a fi demis.
“Nimeni nu a demonstrat acest lucru. Au decis
vreo 200 şi ceva de parlamentari, ale căror vo-
turi adunate nu sunt laolaltă câte a avut preşe-
dintele în 2009. Unii au probleme cu legea, ei îmi
spun mie ce să fac, eu, cetăţean onest!”, a subli-
niat Marinescu. MARGA BULUGEAN

646.000 de buletine de vot
pentru secţiile de votare din Dolj

 Elena Costea, prefe ctul judeţu-
lui Dolj:  “Nu au fost organizate sec ţii de
votare speciale. Numărul lor  es te acelaşi
cu cel de la alegerile locale din iunie a.c .,
respec tiv 519. În acest moment,  toate ma-
terialele nec esare pentru referendum sunt
pregătite, iar vineri şi sâmbătă vor f i distr i-
buite preşedinţilor c are vor veni să le ridi-
ce de la sediul Prefecturii Dolj. Pentru 29
iulie 2012 au fos t tipărite 646.000 buletine
de vot”.

***
 Nicuşor Badea,  comisar-şe f al Po-

liţie i Jude ţului Dolj: “Suntem pregătiţi
pentru a asigura desfăşurarea referendu-
mului fără incidente. La ac eas tă activitate
vor partic ipa aproximativ 1.400 de cadre:
poliţişti, jandarmi,  poliţişti de frontieră şi
personal ISU.  Sunt c onstituite echipe de
cercetare a evenimentelor electorale care
pot să apară sau să fie ses izate în ziua vo-
tării,  dar  şi în perioada care mai este de
parcurs până la 29 iulie.  Sunt c onstituite
micro-filtre cu poliţişti de la rutieră, care
în ziua respectivă vor f i în teren şi vor ac-
ţiona pentru a depis ta eventualele cazuri de
turism electoral”.

***
 Florea Constantin, inspector-şef

al ISU Oltenia al judeţului Dolj: “Nu a
fost înregistrat nic i un fel de incident la
mitingurile electorale. Apreciem modul în
care c etăţenii au înţeles să-şi exprime opţi-
unile în cadrul aces tor  manifestări ş i spe-
răm ca şi în eventualitatea în care vor mai
avea loc astfel de evenimente ele să se des-
făşoare în condiţii la fel de bune”.

preşedinţilor
sec ţiilor  de
votare. Ec hipe ale
prefec turii urmea-
ză să verifice în
judeţ sec ţiile de
votare”,  a menţio-
nat prefec tul
Elena Costea.

Pentru ca ş i
persoanele ne-
transportabile să-
ş i poată exerc ita
dreptul de vot,
Direc ţia de
Sănătate Public ă
Dolj a fos t înş tiin-
ţată c u privire la
hotărârea BEC

referitoare la asigurarea primirii
c ererilor ac es tora,  c are vor vota la
urna mobilă.

Întrebat f iind despre diverse ac ţiuni
c are ar  putea împiedic a participarea
populaţiei la vot, prefectul de Dolj a
dec larat c ă “în alte judeţe au fos t
evenimente c are ne fac să fim mai
atenţi” ş i c ă “deoc amdată nu avem
date conc rete,  dar  suntem pregătiţi
pentru orice eventualitate”.  “Atrag
atenţia tuturor loc uitorilor  din Dolj c ă
art. 52 din Legea referendumului
spune c ă împiedicarea prin oric e
mijloac e a liberului exerciţiu,  a dreptu-
lui de a participa la referendum se
pedepseşte c u închisoare de la şase
luni la c inc i ani şi cu interzic erea unor
drepturi”,  a ţinut să precizeze Elena
Costea.

ANA-MARIA GEBĂILĂ
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30 de „Scorpioni” vor fi dislocaþi la Zabul, în Afganistan:

„Aþi primit mandatul misiunii de a servi cu cinste,„Aþi primit mandatul misiunii de a servi cu cinste,„Aþi primit mandatul misiunii de a servi cu cinste,„Aþi primit mandatul misiunii de a servi cu cinste,„Aþi primit mandatul misiunii de a servi cu cinste,
pe meleaguri  îndepãrtate, culorile drapelului românesc!”pe meleaguri  îndepãrtate, culorile drapelului românesc!”pe meleaguri  îndepãrtate, culorile drapelului românesc!”pe meleaguri  îndepãrtate, culorile drapelului românesc!”pe meleaguri  îndepãrtate, culorile drapelului românesc!”
Ieri, la sediul Brigãzii 2 Infanterie „Ro-

vine” din Craiova s-a desfãºurat ceremo-
nia militarã prilejuitã de plecarea Echipei
de Asistenþã Militarã, tip batalion sprijin
logistic, la misiunea ISAF din Afganistan.
„Timp de ºase luni, cei aproximativ 30 de
militari din compunerea detaºamentului vor
desfãºura activitãþi de instruire ºi consi-

liere pentru militarii unui batalion logistic
din Armata Naþionalã Afganã”, a precizat
lt. col. Oliver Anghel, purtãtorul de cuvânt
al Brigãzii 2 Infanterie „Rovine”. La ce-
remonie au participat, alãturi de familiile
militarilor care pleacã în misiune, perso-
nalitãþi militare ºi civile, precum ºi repre-
zentanþi ai administraþiei publice locale. 

Comandantului Brigãzii 2 Infan-
terie „Rovine”, general de brigadã
Dorinel Duican, a precizat cu
aceastã ocazie cã prin dislocarea
Echipei de Asistenþã Militarã, tip
batalion sprijin logistic, în zona de
responsabilitate Zabul se confir-
mã încã o datã încrederea eºaloa-

nelor superioare în capacitatea
Brigãzii 2 Infanterie „Rovine” de a

pregãti structuri militare operaþio-
nale capabile sã acþioneze în cele

mai dificile teatre de operaþii
din întreaga lume. “Prezenþa
dumneavoastrã (n.r. – a milita-
rilor craioveni) în teatrul de
operaþii reprezintã materializa-
rea participãrii semnificative a
României la asigurarea securi-
tãþii ºi stabilizãrii Afganistanu-
lui, efort însemnat prin care Ar-
mata României îºi onoreazã sta-

tutul de contributor activ la înde-
plinirea misiunilor din teatrele de
operaþii”, a subliniat gen.br Dori-
nel Duican. Comandantul Brãgãzii
2 Infanterie a mai spus cã palma-
resul „Scorpionilor” este binecu-
noscut ºi ar putea fi prezentat, în
puþine cuvinte, ca fiind cea mai ex-
perimentatã participare internaþi-
onalã acumulatã în teatrele de ope-
raþii dispuse pe trei continente:
Africa, Europa ºi Asia. „Aceastã
impresionantã carte de vizitã vã
îndeamnã pe voi, componenþii
Echipei de Asistenþã Militarã, sã
acþionaþi ºi în aceastã nouã misiu-
ne cu profesionalism, curaj ºi dã-
ruire ºi sunt convins cã veþi face

totul pentru a vã îndeplini datoria
cu onoare, devotament ºi credin-
þã...”, a mai spus generalul de bri-
gadã Dorinel Duican.

“Obiectivul nostru comun
este de a acþiona împreunã

cu partenerul american”
Comandantului Echipei de Asis-

tenþã Militarã, tip batalion sprijin
logistic, locotenent-colonel Geor-

Cãpitan Mihai Cristian:
„Este prima misiune la care par-

ticip, dar am suficientã experien-
þã, iar cunoºtinþele pe care le-am
acumulat de-a lungul perioadei de

pregãtire desfãºuratã în þarã ºi în strãinãtate, alãturi de colegii noºtri cehi, dar ºi
alãturi de alþi militari NATO, mã fac sã am multã încredere în forþele proprii ºi
sunt convins cã îmi voi duce misiunea pânã la capãt cu succes. Familia ºtia cã
va veni ºi timpul sã plec într-o misiune care ne va þine departe timp de ºase luni”.

Plutonier Daniel Olteanu:
„Sunt la prima misiune, am fãcut o

pregãtire serioasã care îmi conferã sigu-
ranþa reuºitei ºi vreau sã-mi fac datoria
faþã de þarã ºi sã duc mai departe faima
ºi prestigiul Brigãzii 2 Infanterie. Am pri-
mit astãzi un calendar religios ºi o cãrti-
cicã de rugãciuni care ne va ajuta sã trecem prin momentele mai dificile...”.

Caporal  Florin Mihãilã:
„Plec cu mult curaj ºi vreau îmi

doresc sã-i pot învãþa câte ceva pe
cei din armata afganã ºi, ulterior, sã
mã întorc sãnãtos acasã. Deºi sunt la
prima misiune, nu am emoþii ºi asta
poate ºi datoritã faptului cã dintot-

Asociaþia “Vasiliada” lanseazã astãzi proiec-
tul “Tineri pentru Comunitate”, prin interme-
diul cãruia îºi propune sã contribuie, prin mãsuri
concrete, la creºterea gradului de implicare ºi
responsabilitate socialã a tinerilor craioveni.

Tinerii craioveni sunt învãþaþi
sã se implice în viaþa socialã

Implementat de asociaþie în parteneriat cu
Centrul Regional de Dezvoltare Comunitarã ºi
Mediu, proiectul “Tineri pentru Comunitate”
va debuta cu o campanie publicã de promova-
re a responsabilitãþii sociale în rândul tinerilor
ºi va continua cu selectarea a 14 craioveni cu
vârste cuprinse între 19 ºi 25 ani, care vor fi
instruiþi în domenii precum lucrul în echipã, ma-
nagementul voluntarilor, management de pro-
iect ºi atragere de resurse. La finalul perioadei
de instruire, tinerii vor avea dezvoltate abilitã-
þile ºi competenþele necesare pentru a înfiinþa o
organizaþie nonguvernamentalã ºi de a imple-
menta noi proiecte în folosul comunitãþii.

Lansarea proiectului “Tineri pentru Comu-
nitate” are loc astãzi, ora 11.00, în sala de con-
ferinþe a Centrului Social “Firmilian”, al cãrui
sediu se aflã în Bãnie, pe strada „Mitropolit
Firmilian” nr. 10.

ALINA DRÃGHICI

Guvernul a avizat strategia de vânzare
cãtre un investitor strategic, pânã la 30
septembrie, a cel puþin 20% din acþiunile
Poºtei Române, printr-o majorare de capital,
operaþiune asumatã în relaþia cu Fondul
Monetar Internaþional (FMI). „Strategia de
privatizare a fost aprobatã de Guvern.
Decizia este ireversibilã, se privatizeazã”, a
spus ministrul Finanþelor, Florin Georgescu.
Guvernul s-a angajat faþã de FMI ca majora-
rea de capital sã fie efectuatã pânã la finele
lunii septembrie, dupã angajarea unui
consultant în luna iunie ºi publicarea
prospectului în luna august. Consultantul

nu a fost însã selectat pânã în prezent, iar
ministerul vrea sã înfiinþeze o comisie pentru
selecþia acestuia. Pentru punerea în practicã
a strategiei de privatizare se va constitui o
comisie de coordonare a procesului de
privatizare ºi o comisie de pregãtire ºi
monitorizare a procesului de privatizare,
formate din membri titulari ºi supleanþi, ºi
secretariate tehnice aferente acestora.
Membrii celor douã comisii ºi ai secretariate-
lor tehnice vor fi remuneraþi cu cel mult 2.500
lei brut/lunã, cheltuielile urmând sã fie
suportate din bugetul Companiei Naþionale
Poºta Românã. De asemenea, Poºta Românã
va suporta toate cheltuielile legate de plata
serviciilor prestate de consultanþi ºi firmele
de avocaturã care vor fi angajate de Minis-
terul Comunicaþiilor, precum ºi cele legate de
publicitatea procesului de privatizare.

ge Bogheanu, prezent la eveniment,
a declarat cã ceremonia marcheazã
începutul unei noi provocãri pen-
tru militarii din cadrul Brigãzii 2 In-
fanterie “Rovine” din Craiova. „Pre-
zenþa noastrã în Afganistan, alãturi
de celelalte structuri ale Armatei
României, reprezintã rãspunsul
ferm al þãrii noastre la solicitarea
partenerilor noºtri de participare a
României la asigurarea securitãþii
ºi stabilitãþii Afganistanului. Sun-

tem parte integrantã în efortul com-
binat al Alianþei Nord-Atlantice
pentru începerea transferului res-
ponsabilitãþilor de securitate cãtre
forþele naþionale afgane. Principala
noastrã misiune este de a acorda
asistenþã ºi consiliere militarilor
unui batalion de sprijin logistic din
cadrul Armatei Naþionale Afgane.
Putem afirma cu tãrie cã obiectivul
nostru comun este de a acþiona îm-
preunã cu partenerul american pen-
tru a ne îndeplini misiunile asuma-
te în cadrul mandatului”, a subli-
niat lt. col. George Bogheanu.

MARGA BULUGEAN
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, le-a
spus oaspeþilor din Republica
Moldova cã a trebuit sã înveþe
lecþia proiectelor europene, ca sã
poatã face ceva pentru judeþul
pe care îl conduce, altfel nu s-
ar fi putut realiza nimic, pentru
cã din partea guvernelor Româ-
niei nu prea au venit bani în ulti-
mii ani. Acesta a recunoscut cã
a fost greu ºi este ºi mai greu,
dupã aceea, sã îi þii în instituþie
pe cei care au învãþat sã facã

În aprilie 2011, o delegaþie a Consiliului
Concurenþei din România, condusã de pre-
ºedintele Bogdan Chiriþoiu, participa, la Chi-
ºinãu, la conferinþa de lansare a Proiectului
de Twinning „Suport pentru implementarea
ºi respectarea politicii în domeniul concuren-
þei ºi ajutorului de stat în Republica Moldo-
va”. Ieri, reprezentanþi ai Agenþiei Naþiona-
le pentru Protecþia Concurenþei din Republi-

ca Moldova, însoþiþi de vicepreºedintele
Consiliului Concurenþei din România, Otilian
Neagoe, au poposit în judeþul Dolj ºi s-au în-
tâlnit cu directorul ADR S-V Oltenia, Mari-
lena Bogheanu, ºi cu preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, care le-au
împãrtãºit din experienþa accesãrii fonduri-
lor europene, în ultimii ani, în cadrul institu-
þiilor pe care le conduc.

proiectele, pentru cã salariile
sunt mici.

“Am investit în infrastructu-
ra de drumuri, avem 1.100 km
de drumuri în proprietatea Con-
siliului Judeþean Dolj, dar ºi în
Culturã, în Sãnãtate, ambulato-
rii la spital. Unele dintre proiec-
te se desfãºoarã ºi acum ºi pro-
babil cã pânã la sfârºitul anului
vor fi gata. Am fãcut paºi enormi
ºi s-a cunoscut. Tot ce am rea-
lizat a putut fi posibil pentru cã
am învãþat aceastã lecþie a fon-

durilor europene. Dacã în acest
mandat accesãm suma de pânã
acum, ne apropiem de 1 miliard
de euro numai noi, dar e ºi Pri-
mãria Craiova care aduce bani,
sunt 18 localitãþi din judeþul Dolj
în care primarii au câºtigat câte
3 milioane de euro pentru rezol-
varea problemelor din localita-
te. Vreau sã scot în evidenþã fap-
tul cã, într-adevãr, singurele
care înseamnã ceva sunt fondu-
rile europene. De vreo patru ani
primim tot mai puþini bani de la
Guvern. Am ajuns ca în al pa-
trulea an sã avem 25% din cât
am avut acum 4 ani ºi mã aºtept
sã spun aceleaºi lucru ºi anul vi-
itor, cã avem ºi mai puþini bani.
Nu ne aºteptãm sã se petreacã
lucruri spectaculoase, dar nu-i
vom slãbi deloc pe cei de la
Guvern, indiferent cine va fi aco-
lo. Vocea noastrã va fi din ce în
ce mai puternicã pentru a face
Guvernul României sã se uite mai
atent la aceastã regiune sãracã
ºi sã facã câteva investiþii majo-
re. La Bruxelles reprezint Uniu-
nea Naþionalã a Consiliilor Jude-

þene, suntem 257 din 27 de þãri,
în plus sunt vicepreºedintele
Grupului Interregional Dunãrea,
care va produce cel mai mare
program al UE similar cu pro-
gramul pentru dezvoltarea repu-
blicilor baltice, probabil va obþi-
ne 150 de miliarde de euro în anii
urmãtori”, a declarat Ion Prio-
teasa.
Primul proiect de twinning
condus de Consiliul Concuren-
þei din România

În cadrul acestui proiect de
twinning, care se va finaliza la
sfârºitul acestui an, Consiliul
Concurenþei din România va
oferi asistenþã tehnicã, alãturi de
Autoritatea Federalã din Austria
ºi Consiliul Concurenþei din Le-
tonia, mai exact vor contribui la
îmbunãtãþirea aplicãrii politicilor
în domeniul concurenþei ºi aju-
torului de stat, premise indispen-

sabile consolidãrii economiei de
piaþã în Republica Moldova. Este
primul proiect de twinning con-
dus de Consiliul Concurenþei ºi
unul dintre primele câºtigate de
o autoritate din România.

Principalele obiective ale pro-
iectului sunt îmbunãtãþirea ca-
pacitãþii administrative a Agen-
þiei Naþionale pentru Protecþia
Concurenþei din Republica Mol-
dova, adoptarea noii legislaþii în
domeniul concurenþei ºi ajutoru-
lui de stat, crearea unei culturi a
concurenþei în Republica Moldo-
va. Agenþia Naþionalã pentru Pro-
tecþia Concurenþei (ANPC) a fost
înfiinþatã în anul 2007 printr-o
hotãrâre a Parlamentului din Re-
publica Moldova, având rolul de
a promova politica statului în
domeniul protecþiei concurenþei,
de a preveni, limita ºi elimina ac-
tivitãþile anticoncurenþiale.

MARIN TURCITU

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E musai, Popescule, ca duminicã
sã cântãm cu toþii “Deºteaptã-te
române” !!!

Declaraþia a fost fãcutã dupã
ce prefecþii din þarã au partici-
pat la o videoconferinþã susþi-
nutã de premierul Victor Ponta
ºi ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, în cadrul cãreia le-
au fost comunicate mãsurile
luate ca urmare a calamitãþilor
produse de secetã. De altfel, în
urmã cu douã zile, prefectul de
Dolj i-a cerut sprijin ºi minis-
trului Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului, Eduard Hellvig,
aflat la Craiova pentru semna-
rea unui contract cu municipa-
litatea. Întâlnirea cu reprezen-

Seceta împinge autoritãþile sã facã ceva pentru agricultura Doljului
În perioada urmãtoare, Ministerul Agriculturii va evalua pagubele produ-
se de secetã ºi caniculã, instalate în special în sudul judeþului, a afirmat,

ieri, prefectul de Dolj, Elena Costea.

tantul Guvernului în teritoriu a
avut loc la sediul Palatului Ad-
ministrativ.

Prefectul Elena Costea i-a
solicitat ministrului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului sprijin
pentru dezvoltarea unei reþele de
irigaþii viabile în Dolj. “Am dis-
cutat mai multe probleme, în
special despre aceastã perioa-
dã de secetã, cum putem sã fim
ajutaþi, sprijiniþi de ministrul de
resort, pentru refacerea siste-
mului de irigaþii în Dolj, întru-
cât avem mari probleme în ceea
ce priveºte acest aspect. În spe-

cial în sudul judeþului agricul-
torii întâmpinã dificultãþi în cul-
tivarea pãmântului, zona având,
de mai mulþi ani, tendinþe de
deºertificare”, a afirmat Cos-
tea. “Implementarea unui sis-
tem de irigaþii, care sã poatã fi
utilizat la preþuri accesibile pen-
tru agricultorii doljeni, este ab-
solut necesarã. Pentru aceasta
avem nevoie de sprijinul Guver-

nului ºi, implicit, de al dumnea-
voastrã” a conchis aceasta.

De-a lungul ultimilor ani, toþi
prefecþii au declarat cã au pro-
iecte pentru refacerea reþelei de
irigaþii ori planuri împotriva de-
ºertificãrii, fenomen care afec-
teazã mai ales terenurile agrico-
le din lunca Dunãrii. Pânã acum,
nimic concret nu s-a întâmplat.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Primarii cer urgentarea procedurilor de finanþare
a infrastructurii rurale

Ministrului Mediului i-au fost transmise ºi solicitãrile primarilor din ju-
deþul Dolj privind urgentarea acordãrii finanþãrilor pentru realizarea infras-
tructurii rutiere ºi a celei de apã ºi canalizare în comune. Este vorba de mai
multe proiecte cu finanþare de la Guvern, conform OG nr. 7/2006, care
prevede instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaþiul
rural ºi cele finanþate prin programul privind pietruirea, reabilitarea, mo-
dernizarea ºi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ºi alimenta-
rea cu apã a satelor, aprobat prin HG nr. 577/1997 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, proiecte ce aºteaptã finanþare de mai mult timp.
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Majoritatea absolvenþilor de liceu
care au dorit sã ocupe un loc finan-
þat de la buget din oferta educaþio-
nalã a Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova spune
cã au pus accent pe pregãtirea la dis-
ciplinele de bazã ale acestui concurs.
Potrivit rectorului UMF Craiova, Ion
Rogoveanu (foto), rezultatele slabe
de la bacalaureat nu au avut un im-
pact negativ asupra concurenþei,
care este mai mare faþã de anii pre-
cedenþi: trei candidaþi pe loc. “Con-
curenþa este în creºtere, comparativ
cu anii precedenþi. Sunt trei candi-
daþi pe loc la domeniul Medicinã. Din
fericire, rezultatele de la Bacalaureat
nu au avut un impact negativ asupra
facultãþii noastre, pentru cã, în ge-

neral, aici vin absolvenþi de liceu care,
pe parcursul celor patru ani de stu-
diu, se pregãtesc la un nivel peste
medie. Calitatea candidaþilor care se
prezintã la concurs este una foarte
bunã, lucru care se reflectã în tim-
pul studiilor. În general, absolvenþii
colegilor de prestigiu aleg facultãþile
noastre. De asemenea, este o adre-
sabilitate destul de mare ºi din partea
candidaþilor care vin celelalte judeþe

ale Olteniei”, a precizat Ion Rogo-
veanu, rectorul UMF Craiova.

“Se vede cine s-a pregãtit
pentru examen”

La terminarea probei de concurs
s-a afiºat baremul de corectare, ast-
fel cã viitorii studenþi ºi-au putut
calcula punctajul, fãcându-ºi astfel
o idee despre nota pe care o vor
obþine. “S-ar putea ca lucrarea mea
sã fie chiar de zece. Nu vreau sã
mã pronunþ înainte sã vãd rezulta-
tul, dar am mari speranþe. În ceea
ce priveºte examenul, nu mi s-a pã-
rut foarte greu. Se vede cine s-a
pregãtit ºi cine nu prea”, a afirmat
Mãdãlina, absolventã a Colegiului
Naþional “Carol I” din Craiova, spe-

cializarea ªtiinþele Naturii. Spre
searã s-au afiºat ºi rezultatele ºi
tot în aceeaºi zi nemulþumiþii au
putut depune ºi contestaþiile.

Admiterea se face în ordinea
descrescãtoare a punctajelor fi-
nale de admitere obþinute de can-
didaþi, în limita numãrului de lo-
curi pentru care se organizeazã
concurs, stabilit pentru fiecare
specializare, punctajul minim de
admitere fiind jumãtate din punc-
tajul maxim al grilei. În caz de
punctaje finale de admitere egale
cu cel al ultimului candidat ad-
mis 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 ordi-
ne, media generalã a examenului de
bacalaureat ºi media anilor de studii
din liceu. De asemenea, în eventua-
litatea în care vor rãmâne locuri ne-
ocupate va fi organizatã o a doua se-
siune de admitere în luna septem-
brie. Afiºarea rezultatelor celei de-a
doua sesiuni va fi fãcutã pânã în 30

septembrie 2012.
“Atât pentru locurile bugetate,

cât ºi pentru cele la taxã se desfã-
ºoarã un singur concurs, urmând
ca, în funcþie de media pe care can-
didaþii au obþinut-o, sã se ocupe mai

întâi locurile bugetate ºi, ulterior, cei
care au medie de promovare, în
ordinea mediilor, pot sã îºi depunã
cereri pentru a ocupa un loc cu taxã.
Rezultatele vor fi afiºate în cursul
serii, iar contestaþiile vor fi rezolva-
te mâine (n.r. – astãzi)”, a mai spus
rectorul UMF Craiova.

5.000 de euro pe an pentru
Medicina în limba englezã
Cei care în aceastã sesiune sunt

admiºi la taxã vor plãti aceleaºi
sume ca ºi anul trecut, chiar dacã
numãrul celor acceptaþi la forma
respectivã de învãþãmânt a scãzut.
La Facultatea de Medicinã, taxa
este de 5.500 de lei pe an. Acelaºi
tarif de ºcolarizare este valabil ºi
pentru Facultatea de Medicinã den-
tarã. Aspiranþii la o profesie din do-
meniul farmaceutic trebuie sã scoa-
tã din buzunar cu 500 de lei mai
mult. Cea mai micã taxã este la Fa-
cultatea de Asistenþã medicalã,

unde un an de ºcolarizare costã
4.000 de lei, durata studiilor fiind,
în acest caz, numai de patru ani.

Cel mai mult trebuie sã scoatã
din buzunar studenþii din strãinãta-
te, care vor sã urmeze Facultatea
de Medicinã în limba englezã, o spe-
cializare nou introdusã în cadrul
UMF Craiova. 5.000 de euro pe an
costã aceastã specializare, iar ad-
miterea se face numai pe bazã de
dosar, perioada de înscriere fiind 1-
10 septembrie a.c. “Faþã de oferta
educaþionalã de anul trecut avem în
plus programul de Medicinã în lim-
ba englezã, dar pentru care încã nu

Aproximativ 870 de candidaþi s-au „bãtut”,
ieri, pe cele 275 de locuri finanþate de la bu-
get, scoase la concurs de Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova pentru spe-
cializãrile Medicinã, Medicinã dentarã ºi Far-
macie. Aºa cum era de aºteptat, cei mai mulþi
dintre candidaþi (578) s-au îndreptat cãtre Fa-
cultatea de Medicinã, care a pus la dispoziþie

un numãr mare de locuri la buget (210). Exa-
menul a durat trei ore ºi le-a dat mari emoþii
pãrinþilor care îºi aºteptau nerãbdãtori odras-
lele. Grilele cu subiecte de Biologie ºi Chimie
organicã sau Fizicã au avut o sutã de întrebãri
ºi, aºa cum au spus mulþi dintre candidaþi, pen-
tru cei care s-au pregãtit cum trebuie exame-
nul nu avea de ce sã fie dificil.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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Astãzi este a doua zi în care zeci de candidaþi sus-
þin proba oralã pentru admiterea la Facultatea de Teo-
logie a Universitãþii din Craiova. Examenul, la care s-
au înscris 90 de candidaþi, se desfãºoarã începând cu
ora 9.00, în faþa unei comisii de specialitate, urmând
ca rezultatele sã fie afiºate mâine, 27 iulie.

„Proba oralã constã în intonarea unui cântec biseri-
cesc, într-o verificare a cunoºtinþelor de teologie, ast-
fel încât se realizeazã un punct de plecare în formarea
lor teologicã. Facultatea de Teologie din Craiova oferã
candidaþilor 80 de locuri, 70 dintre acestea fiind la bu-
get, iar restul la forma de învãþãmânt cu taxã”, a preci-
zat preotul lect. univ. dr. Adrian Ivan, directorul De-
partamentului de Teologie din cadrul Facultãþii de Teo-

Examen de admitere la Facultatea
de Teologie din Craiova

logie, Istorie ºi ªtiinþe ale Educaþiei din Craiova.
Interviul este probã eliminatorie ºi constã în verifi-

carea aptitudinilor vocaþionale (trãsãturi ale persona-
litãþii, aspecte ale vieþii moral – religioase ºi capacita-
tea de discernãmânt) ºi a cunoºtinþelor de Catehism
ortodox. Admiterea se va face în ordinea mediilor
obþinute la examenul de  Bacalaureat.

Candidaþii spun cã au avut emoþii, dar sunt în-
crezãtori cã vor trece cu bine de aceastã etapã. “Am
absolvit Seminarul Teologic din Craiova ºi doresc
sã-mi completez studiile teologice pentru a-mi pu-
tea îndeplini dorinþa de a îmbrãca haina preoþeas-
cã. Am puþine emoþii, dar ele sunt normale”, a de-
clarat Laurenþiu Iagãru.

Emoþiile pentru candidaþii la UMF Craiova nu s-au terminat.
Mâine, 27 iulie, urmeazã sã susþinã examenul de admitere cei care
au optat pentru una din specializãrile Asistenþã medicalã generalã,
Balneo-fiziokinetoterapie ºi Moaºe ºi Tehnicã dentarã. Concursul
va începe la ora 10.00 ºi se va desfãºura pe parcursul a douã ore,
candidaþii având de rezolvat un test grilã cu 50 de întrebãri.

s-a organizat concurs. Aici, înscrie-
rile se fac în perioada 1-10 septem-
brie pe bazã de dosar, locurile sunt
doar cu taxã. Cei care aleg sã urme-
ze acest program au aceleaºi cur-
suri ca ºi studenþii români, numai cã
materia li se predã în limba englezã.
Este o facilitate pentru studenþi care
vin din afara þãrii. Este primul an în
care derulãm acest program, aºtep-
tãm sã vedem de unde vor fi solici-
tãrile. Sunt 50 de locuri, iar taxa este
de 5.000 de euro pe an. Se pot în-
scrie candidaþi din toatã lumea, nu
doar din Europa”, a declarat recto-
rul UMF Craiova, Ion Rogoveanu.
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei şi Consiliului Local Municipal Craiova
vor organiza mâine, 27 iulie, prima ediţie a Festivalului de datini şi obiceiuri „Tradi-
ţiile verii”. Evenimentul se va desfăşura pe esplanada Teatrulu i Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, începând cu ora 18.00, în prezentarea Laurei Pumnea.

Invitate în spectacol sunt cinci grupuri de datini şi obiceiuri populare atât din Dolj,
cât şi din alte trei judeţe. Este vorba despre Ansamblul Folcloric „Cetăţuia” din Teliu –
Braşov, Ansamblul Folcloric „Liliacul” din Baia de Aramă – Mehedinţi, Ansamblul
Folcloric „Roua” din Cloşani-Padeş – Gorj, Ansamblul Folcloric „Dor Călător” – Craio-
va şi Ansamblul Folcloric „Alunelul” din Pieleşti – Dolj.

„Tradiţiile verii” – festival de datini
şi obiceiuri, pe esplanada TNC

 Ansamblul Folcloric „Roua” din Cloşani-
Padeş (Gorj) a fost fondat ca secţie externă a Şcolii
Populare de Artă din Târgu Jiu, de Carmen Sarcină,
instructor de tradiţii şi obiceiuri. Grupul are în com-
ponenţă aproape 40 de membri, cu vârste între 7 şi 35
ani. La Craiova, va prezenta „Obiceiul de Sânziene”
şi „Paparudă”.
 Ansamblul Folcloric „Liliacul” din Baia de

Aramă (Mehedinţi) este condus de cunoscuta şi în-
drăgita solistă de muzică populară Elena Mimiş-Tran-
că. La Craiova a mai fost invitat la Alaiul Datinilor „Din
bătrâni, din oameni buni”, care se desfăşoară în preaj-
ma sărbătorilor de iarnă. De data aceasta, ansamblul
aduce în faţa spectatorilor „Obiceiul de Sânziene”, în-
tâlnit în zona de nord a Mehedinţilor.

Simezele Galeriei „ARTA” a Uniunii Artiştilor
Plastici din România – Filiala Craiova (Calea Unirii
nr. 12) găzduiesc, în aceste zile, expoziţia perso-
nală de grafică a artistului Sergiu Grapă – suce-
vean de origine, dar şcolit la Iaşi, unde, între anii
1994 şi 1999, a urmat cursurile Facultăţii de Arte
Plastice, Decorative şi Design a Universităţii de
Arte „George Enescu” – Secţia Grafică, clasa pro-
fesorului Ion Truică.

„Unul d intre foarte talentaţii şi importanţ ii
graficieni din generaţia mai tânără, care s -a
afirmat cu  deosebire în u ltimii opt ani ş i care
a intrat mai ales  în aten ţia muzeelor din Mol-
dova”, îl p rezenta, la vern isajul care a avut
loc la  începutul săp tămânii, Florin Rognea-
nu, directorul Muzeului de Artă din Craiova,
amin tind  expoziţiile  des chise de acesta la
Palatul Culturii din Iaşi, Muzeul Naţional al
Bucovinei din Suceava şi Muzeul Satu lui din
Gura Humorului. Se adaugă, des igur, partici-
pări la multe alte expoziţii de grup în ţară,
co laborări cu pub licaţii şi edituri, numeroase
premii, lucrări în colecţii din  România, SUA,
Canada, Elveţia, Germania, Anglia, Ucraina,

Graficianul Sergiu Grapă: „O artă a îndrăznelii”
Cipru, Italia, Gre-
cia, Belgia, Spania.

Es te pen t ru  a
pat ra oară când
Sergiu  Grapă îş i
p rezin tă lucrările
la Craiova, după
ce, ca s tudent , a
participat la două
expoziţ ii desch ise
la Teat ru l Naţ io -
nal, în 1995 şi 1996,
la ambele câş t i-
gând Premiu l pentru  grafică. De asemenea,
anul t recu t, la cel de-al V-lea Salon internaţ i-
onal de caricatură şi grafică sat irică, a  obţ i-
nut  Premiul de Excelenţă pentru  grafică sat i-
rică.

Sergiu Grapă expune la Galeria „ARTA” 30
de lucrări – reprezentări suprarealiste care deja
îl ind ividualizează în  peisaju l artei româneşt i.
„Es te o  artă a îndrăznelii, în care fan tezia joa-
că rolul hotărâtor, în  care meşteşugul artist ic
este pus în  evidenţă printr-o foarte bună cu-

noaştere a anatomiei corpulu i uman, precum
şi a elementelor zoomorfe pe care le articu-
lează prin tr-un limbaj foarte apropiat de lim-
bajul comun al artei, atât prin  des en, cât şi
prin culoare. (...) Suprarealiştii niciodată n-
au propus un ideal şi n ici Serg iu Grapă, dacă
vă uitaţi la fiecare lucrare a sa, nici ch iar în
cele în care îşi s urprinde propriul chip, nu ne
propune un ideal – fie de s ocietate, fie de
frumos. El ne p ropune aceas tă lume extrem
de diversă, aş a cum este lumea contempora-

nă, în care arta şi-a pierdu t caracterul moral”,
a  adăugat, la vern isaj, Florin  Rogneanu.

Organizată de Uniunea Artiş tilo r Plastici
din România – Filiala Craiova, Asociaţ ia Ca-
ricatu rişt ilor Profesion iş ti d in  România ş i
Muzeul de Artă Craiova, expoziţia artistului
Sergiu Grapă poate fi v izitată până duminică,
in trarea la  Galeria „ARTA” fiind  liberă. De
luni, acelaş i s paţ iu  expoziţ ional va găzdui
lucrările cunos cutu lui artis t craiovean Silv iu
Bârsanu.

 Ansamblul Folcloric „Alunelul”
din comuna Pieleş ti (Dolj) a fost  înfiinţat
în anul 2004, la in iţiativa Marinelei Daniela
Paciurea, directoru l Căminului Cultural Pie-
leş ti. Sub conducerea coregrafei Margare-
ta Chiurtu , 25 de copii d in formaţia de ju-
niori ş i încă 25 de t ineri dansatori oferă
spectatorilor o d iversă gamă de jocuri po-
pu lare s pecifice reg iunilor folclo rice ale
ţării. La Craiova, cu această ocazie, ans am-
blul ne aduce aminte că în luna iulie, mai
exact pe data de 20, se sărbătoreşte Sf. Ilie,
prilej cu care în satele româneşti se împarte
„porumb fiert”. Totodată, va prezenta şi un
scurt program art istic cu cele mai impor-
tante momente ale reperto riu lui său foarte
bogat şi variat.
 Ans amblul Folcloric „Cetăţuia”

din comuna Tel iu (Braş ov) a fos t înfiin ţat în martie
2008, la iniţiativa primaru lui Şerban Vas ile. O parte
din componenţ i activează şi la Ansamblul Profesio-
nist „Cerbul” din Braşov. La Craiova, ansamblul va
prezenta ob iceiul „Cununa secerătorilo r”, ded icat
secerişului, activitate de sezon care tocmai s-a fina-
lizat în zonă.
 Ans amblul Folcloric de Datini  ş i  Obi-

ceiuri „Dor Călător”  din Craiova s-a fo rmat  cu
mai b ine de 10 an i în  u rmă, s ub  îndrumarea cu-
nos cu tei in terprete de fo lclo r Aurelia Popescu
Preda. În Fest ivalul „Trad iţ iile  verii”, un grup  de
copii va prezen ta obiceiu l popular „Sfinţ irea de
colac” dedicată p rimulu i aluat  d in  recen ta recol-
tă de g râu ob ţinu tă în urma s eceriş ului abia în -
cheiat .

Cursul de Tehnică şi Artă
Fotografică – a 24-a promoţie

Prima expoziţie este realizată de cei
14 absolvenţi ai Cursului de Tehnică
şi Artă Fotografică organizat de Aso-
ciaţia  Fotoclubul „Mihai Dan-Căli-
nescu” şi Cercul Militar Craiova şi
reuneşte nu mai puţin de 189 de lu-
crări. Expozanţi sunt Bran Andrei-

Adrian, Cincă Iri-
nel-Cosmin, Daj-
ma Alin-Constan-
tin, Golban Lore-
dana-Cristina, Io-

nescu Lucia, Iovan Mihaela Alina,
Ivaşcu Cosmin, Jucătoru Mihai Tu-
dor, Melinescu Aurel, Mitran Liviu-
Ioan, Pănculescu Alexandra Veroni-
ca, Sandu Ana-Maria, Sălceanu Cris-
tian-Eugeniu şi Staicu Eugen-Ionuţ.

Aceştia au urmat cursul în perioa-
da martie-iulie a.c., sub îndrumarea col.
(r.) Mircea Anghel – artist al Federa-
ţiei Internaţionale de Artă Fotografică

şi preşedinte al amintitului fotoclub.
Este cea de-a 24 promoţie de când acest
curs a fost iniţiat, în anul 2001, următo-
rul fiind anunţat pentru perioada oc-
tombrie 2012 – februarie 2013.
„PSA Group”: opt artişti orădeni,
cu peste 80 de lucrări pe
simezele craiovene

Cea de-a doua expoziţie vine ca
urmare a bunei colaborări pe care fo-
toclubul craiovean o are, de ani buni,
cu artişti din Oradea. De această dată,
pe simezele Galeriilor de Artă ale Cer-

cului Militar Craiova îşi prezintă lu-
crările opt fotografi, membri ai Photo-
graphic Society of America (PSA):
Monica Butnaru, Adela Rusu, Teo-
dor Radu Pantea – E.FIAP/b, Con-
stantin Dancoglu – E.FIAP/b, Gheor-
ghe Petrila – A.FIAP, Constantin Ene,
Ovidiu Ilisie şi Andrei Talpoş.

Sub genericul „PSA Group” aceş-
tia aduc în faţa publicului craiovean
peste 80 de lucrări. „Sunt imagini atât
alb-negru, cât şi color, din toate ge-
nurile artei fotografice, d ispuse pe
colecţii individuale”, a precizat col.
(r.) Mircea Anghel.

Asociaţia Fotoclubul „Mihai Dan-Căli-
nescu” organizează astă-seară, de la ora
19.00, la Galeriile de Artă ale Cercului Mi-
litar Craiova, vernisajul a două expoziţii de
artă fotografică. Una îi aduce în faţa publi-

cului, pentru a-şi primi binemeritatele di-
plome, pe cei 14 absolvenţi ai Cursului de
Tehnică şi Artă Fotografică, cealaltă pre-
zintă lucrările a opt artişti orădeni, membri
ai Photographic Society of America.

Regal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar CraiovaRegal de artă fotografică la Cercul Militar Craiova

Florin Rogneanu
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Andy Coulson (foto), fostul con-
silier al actualului premier britanic,
David Cameron, este urmãrit penal
pentru rolul sãu prezumat în pirata-
rea telefoanelor mobile pentru tabloi-
dul „News of the World”, al grupu-
lui Murdoch. Andy Coulson a fost
acuzat marþi, alãturi de alte ºapte

persoane, de un procuror britanic,
în „scandalul ascultãrilor ilegale”.
Printre cei urmãriþi penal figureazã,
de asemenea, Rebekah Brooks, o
prietenã a primului-ministru, fostã
ºefã la News International, filialã a
grupului Murdoch în Regatul Unit.
Nu mai puþin de 600 de victime, în-

tre 2000 ºi 2006, au fost ascultate
ilegal. În iulie 2011, piratarea de cã-
tre publicaþia menþionatã a mesage-
riei unei adolescente asasinate, Milly
Dowler, a fost dezvãluitã. Un an
dupã acest scandal, care a condus
la închiderea jurnalului duminical, s-
au pus în cauzã apropiaþii lui David
Cameron, cu numai câteva zile îna-
inte de debutul Jocurilor Olimpice.
Fostul redactor-ºef al „News of the
World”, Andy Coulson, a fost direc-
tor de comunicare al Partidului Con-
servator în 2007, înainte de a fi de-
semnat purtãtor de cuvânt al lui Ca-
meron, în Downing Street, în mai
2010. El a demisionat din aceastã
funcþie în ianuarie 2011, din cauza
scandalului. În luna mai a.c. a fost
inculpat. Dupã toate aparenþele, sun-
tem în debutul unei lungi saga judi-
ciare. ªi a face luminã în practicile
media când aceasta se mai aflã în
relaþie cu ºeful Guvernului nu e trea-
bã uºoarã. David Cameron, mai mulþi
miniºtri ai sãi, dar ºi predecesori, au
fost chemaþi sã depunã mãrturie.
Alte persoane inculpate sunt fostul
redactor-ºef de la „News of the

World”, dar ºi alþi colaboratori, de-
tectivul privat Glenn Mulcaire, an-
gajat al tabloidului mai mulþi ani. El a
ºi fost deja condamnat la 6 luni de
închisoare pentru spionarea prinþu-
lui William. Printre cei ascultaþi fi-
gureazã Brad Pit ºi Angelina Jolie,
Paul McCartney, Jude Law, nume-
roºi spãortivi, politicieni ºi sindica-
liºti britanici. Potrivit poliþiei, lista ar
putea atinge 4.775 victime. Scotland
Yard a lansat cea mai vastã anchetã
poliþieneascã din istorie în aceastã
afacere, în timp ce o altã anchetã
este consacratã bãnuielilor de corup-
þie din poliþie ºi armatã, pentru zia-
riºti. Zeci de arestãri ºi de audieri au
avut deja loc. „Eu nu sunt vinovatã
de aceste fapte”, s-a apãrat Rebe-
kah Brooks. „N-am autorizat ºi nici
nu mi s-a adus la cunoºtinþã inter-
ceptarea convorbirilor telefonice”.
Dupã repercursiunile tentaculare ale
scandalului, Rupert Murdoch a de-
misionat, sãptãmâna trecutã, din toa-
te funcþiile de administraþie deþinute
în filialele britanice, alimentând teza
unui proiect de vânzare a jurnalelor
sale „The Times” ºi „Sun”.

Marea Britanie: scandalulMarea Britanie: scandalulMarea Britanie: scandalulMarea Britanie: scandalulMarea Britanie: scandalul
ascultãrilor ilegale continuãascultãrilor ilegale continuãascultãrilor ilegale continuãascultãrilor ilegale continuãascultãrilor ilegale continuã

Ministrul spaniol de Externe,
Jose Manuel Garcia-Margallo, a
afirmat marþi cã statele din Uniu-
nea Europeanã se îndreaptã cãtre
o Europã federalã, ca alternativã la
criza economicã ce afecteazã zona
euro. „Suntem în pragul unor
schimbãri calitative în cadrul Uni-
unii Europene”, a declarat acesta
într-o conferinþã de presã, în tim-
pul unei vizite de 24 de ore în ca-
pitala statului Peru, „când opþiuni-
le sunt de a regresa sau de a face
saltul cãtre o Europã federalã”.
Garcia-Margallo a declarat cã cele

UE se îndreaptã spre
o Europã federalã,

ca alternativã la crizã
Presupusul autor al atentatului

de la Burgas (Bulgaria) ar fi venit
din Belgia ºi ar fi fost cetãþean al
acestei þãri, potrivit unei noi piste
a anchetei în cazul atacului de la
18 iulie, relata presa bulgarã de ieri.
Potrivit cotidianului „Bulgarian Te-
legraph”, care citeazã surse pro-
prii în investigarea cazului, bazele
de date ale Belgiei sunt verificate
în detaliu, informeazã Novinite.-
com. Între timp, mai multe agenþii
de ºtiri citeazã site-ul Besove din
Burgas, conform cãruia autopsia
cadavrului presupusului autor ara-

Presupusul autor al
atentatului de la Burgas
ar fi belgian de origine

Turcia a anunþat, ieri, cã va închide toate punc-
tele de trecere a frontierei cu Siria, conform unei
declaraþii a ministrului turc al vãmilor, Hayati Ya-
zici (foto), citat de postul local de televiziune NTV,
preluat de Reuters ºi RIA Novosti. „Începând de
astãzi, toate punctele de control de la frontiera cu
Siria vor fi închise”, a anunþat ministrul turc. În-
chiderea tuturor celor 13 puncte de control de la
graniþa dintre Turcia ºi Siria, care se întinde pe
aproximativ 900 km, face parte dintre sancþiunile
guvernului de la Ankara împotriva regimului siri-
an condus de preºedintele Bashar al-Assad, con-
form canalului de televiziune menþionat. Decizia
autoritãþilor turce prevede, în special, suspenda-
rea oricãrui tranzit auto între cele douã þãri. Ast-
fel, nici un vehicul nu va mai trece graniþa turco-

sirianã, de nici o parte a frontierei. O rutã alterna-
tivã devine, în acest context, teritoriul Irakului.
Acþiunile guvernului de la Ankara intervin în con-
textul în care rebeli ai Armatei Siriene Libere (ASL,
gruparea armatã a opoziþiei) au atacat, în mod
repetat, anterior, punctele de control de la frontie-
ra cu Turcia, dupã cum relateazã RIA Novosti.
Duminicã, aceºtia au preluat controlul asupra
punctului de trecere de la Bab-al-Salam, la nord
de Alep. Anterior, ei atacaserã Jarablus ºi Bab al-
Hawa. Potrivit Reuters, militanþii au reuºit sã pre-
ia controlul ºi asupra a douã puncte de trecere de
la graniþa dintre Siria ºi Irak. Mãsurile luate de
autoritãþile turce nu vor afecta refugiaþii din Siria,
care trec zilnic graniþa cu Turcia, asigurã oficialii
de la Ankara. Mai mult, potrivit presei locale, Tur-

cia va mai înfiinþa încã trei tabere pentru refugiaþii
sirieni în zonele de frontierã. În prezent, pe terito-
riul Turciei se aflã aproximativ 45.000 de sirieni
care au fugit din calea violenþelor.

17 state din zona euro traveseazã
un moment dificil ºi a subliniat cã
„pãcatul originar al zonei euro este
de a avea o monedã comunã, dar
nu ºi o bancã centralã, care sã ac-
þioneze ca un creditor în ultimã in-
stanþã”. El ºi-a exprimat regretul
faþã de lipsa unui „Guvern econo-
mic, care sã fie capabil sã reducã
diferenþele dintre statele care for-
meazã zona euro”. Dacã ar exista
o uniune bancarã ºi bugetarã, s-ar
termina cu „dezechilibrele macro-
economice, care fac coabitarea mai
dificilã”.

tã cã acesta ar fi fost retardat. Site-
ul confirmã informaþiile anterioa-
re, conform cãrora presupusul
agresor ar fi fost folosit pentru a
transporta explozibilul, fãrã a fi
conºtient cã urma sã fie una dintre
victimele atentatului, în timp ce
explozibilul ar fi fost detonat de la
distanþã de adevãratul terorist, care
este încã în libertate. La 18 iulie,
un autobuz cu turiºti israelieni a
explodat la aeroportul Sarafovo, în
apropiere de Burgas, provocând
moartea a cinci israelieni ºi a ºofe-
rului de naþionalitate bulgarã.

Turcia închide toate punctele de trecere a frontierei cu Siria

Liderul nord-coreean
s-a cãsãtorit

Liderul nord-coreean, Kim
Jong-un, s-a cãsãtorit, iar
numele soþiei sale este Ri Sol-ju,
a anunþat televiziunea de stat
nord-coreeanã, citatã ieri de
cãtre Ministerul sud-coreean al
Unificãrii. Televiziunea nord-
coreeanã a precizat cã Kim
Jong-un ºi soþia sa, Ri Sol-ju,
au participat la inaugurarea
unui parc de distracþii din
Phenian, a declarat o purtãtoare
de cuvânt a ministerului sud-
coreean însãrcinat cu afaceri
privind cele douã state coreene.

Judecãtorul  Baltasar
Garzon, apãrãtorul
WikiLeaks ºi al lui Assange

Celebrul judecãtor spaniol
Baltasar Garzon va conduce
echipa apãrãrii site-ului de
Internet WikiLeaks ºi a fonda-
torului acestuia, Julian Assan-
ge, potrivit anunþului de marþi
al acestui site. Judecãtorul s-a
întâlnit recent cu Julian Assan-
ge, pentru a defini o nouã
strategie de apãrare, potrivit
unui comunicat publicat de
WikiLeaks. Magistratul spaniol
va încerca sã „arate cum
procedurile secrete americane
împotriva lui Assange ºi a
WikiLeaks au compromis ºi
contaminat alte proceduri
legale, printre care extrãdarea
lui Assange”. Julian Assange
este pasibil de extrãdare în
Suedia, unde este acuzat de
viol ºi agresiune sexualã,
acuzaþii pe care le neagã.
Australianul se teme cã,
ulterior, va fi extrãdat în
Statele Unite, pentru a fi
judecat pentru spionaj, putând
fi condamnat la moarte, dupã
ce a divulgat pe site-ul sãu
peste 250.000 de telegrame
diplomatice americane.

Moarte subitã a
preºedintelui Ghanei

Preºedintele Ghanei, John
Atta Mills, aflat în funcþie din
2009, a murit subit marþi, la
vârsta de 68 de ani, un deces ce
deschide o perioadã de interimat
pânã la alegerile prezidenþiale,
prevãzute în decembrie în
aceastã þarã, prezentatã ca un
rar exemplu de democraþie în
Africa de Vest. „Cu inima
îndureratã, anunþãm moartea
prematurã a preºedintelui
Republicii Ghana”, a declarat
preºedinþia într-un comunicat,
citat de AFP. Comunicatul
oficial nu dã detalii suplimenta-
re cu privire la motivele decesu-
lui ºefului statului, survenit
într-un spital din capitala
Accra. Mills conducea din
ianuarie 2009 aceastã fostã
colonie britanicã din Africa de
Vest, devenitã recent un impor-
tant producãtor de petrol.
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OFERTE SERVICIU
Angajez contabil evi-
denþã primarã, comuna
Lipovu, judeþul Dolj. Te-
lefon : 0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, bur-
lane, tablã tip Lindab, dul-
gherie, mici reparaþii. Te-
lefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã; mon-
tare jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510;
0753/678.063.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând camerã cãmin parter,
îmbunãtãþiri, baie proprie,
Valea Roºie. Telefon:  0767/
751.093.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ con-
venabil. 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 Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.

Anunþul tãu!
Centrul European pentru Promovarea ºi Inte-
grarea Romilor anunta organizarea concursului
pentru ocuparea a 3 posturi de coordonatori
locali si 3 posturi de psiholog cu atestat de libe-
ra practica pentru localitatile Balacita, Eselnita,
Timna - judetul Mehedinti, in cadrul proiectului
„Creºterea competenþelor antreprenoriale în zo-
nele rurale”, Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/
89513 cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane 2007–2013, Axa priorita-
rã: 5 - „Promovarea mãsurilor active de ocupa-
re”, Domeniul major de intervenþie: 5.2 - „ Pro-
movarea sustenabilitãþii pe termen lung a zone-
lor rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resur-
selor umane ºi ocuparea forþei de muncã”. Be-
neficiar: Centrul European pentru Promovarea
ºi Integrarea Romilor. Informatii suplimentare la
numarul de telefon 0351434860 sau prin e-mail,
la adresa cepir@yahoo.com.
S.C. PROGAS S.R.L. anunþã publºcul intere-
sat de începerea acþiunii de promovare a in-
vestiþiei: Foraj de Monitorizare – sat Urieni, co-
muna Teslui, judeþul Dolj – Staþie Mixtã de Car-
buranþi ºi Instalaþie  distribuþie GPL. Documen-
taþia tehnicã pentru obþinerea Avizului de Gos-
podãrire a Apelor s-a depus la Administraþia de
Bazin Apã Jiu Craiova.
Notificare. Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 10486/
63/2012 a dispus deschiderea procedurii sim-
plificate de insolvenþã a S.C. STEDONE COM
SRL stabilind termene limitã de depunerea
creanþelor 27.07.2012; verificarea creanþelor;
afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminary
al creanþelor 28.09.2012; soluþionarea contesta-
þiilor 13.10.2012.
Pierdute Certificate Constatatoare, ambele
având numãrul 52718/2009, eliberate de ORC
Dolj aparþinând S.C. HIDROTEHNICA S.R.L.,
cu sediul in Mun. Craiova, str. Brestei, nr. 3A,
(Biroul 9), etaj 2, judetul Dolj, înregistratã la ORC
de pe lângã Tribunalul Dolj cu nr. J16/2164/
2006, CUI RO 19226000.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (exa-
men) la sediul instituþiei din Craiova, str. Nico-
lae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
10.09.2012, ora 10.00 proba scrisã, ºi în data
de 12.09.2012, ora 14.00, interviul, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi temporar vacante:
1 post asistent social principal; 2 posturi asis-
tent social; 1 posteducator specializat; 1 post
fiziokinetoterapeut; 1 post inspector specialita-
te gr. III (contracte individuale de muncã înche-
iate pe perioadã determinatã). Dosarele de con-
curs se primesc pânã la data de 8.08.2012, ora
16.00 la sediul DGASPC Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare – camera 3.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul
instituþiei – camera 3 sau la telefon: 0251/407.009.

Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (exa-
men) la sediul instituþiei din Craiova, str. Nico-
lae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
12.09.2012, ora 10.00 proba scrisã, ºi în data
de 14.09.2012, ora 14.00, interviul, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi temporar vacante:
1 post îngrijitor la domiciliu; 1 post instructor
ergoterapie; 1 post îngrijitor; 1 post suprave-
ghetor noapte; 1 post asistent medical; 1 post
asistent medical fizioterapie; 1 post educator
(contracte individuale de muncã încheiate pe
perioadã determinatã). Dosarele de concurs se
primesc pânã la data de 8.08.2012, ora 16.00 la
sediul DGASPC Dolj, Serviciul Resurse Uma-
ne, Organizare, Salarizare – camera 3. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la sediul insti-
tuþiei – camera 3 sau la telefon: 0251/407.009.

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Tele-
fon: 0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
1 Mai, stradal, mobilat.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 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 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

Primaria Cotofenii din Dos
scoate la licitatie pentru in-
chiriere urmatoarele spatii:
spatiu in suprafata de 20 mp
situat in Sat Cotofenii din Dos
Cladirea Dispensarului Medi-
cal cu destinatia farmacie;
spatiu in suprafata de 20 mp
situat in Cladire  Gradinita
sat Mihaita cu destinatia cen-
tru zonal sanitar- veterinar,
in data de 17.08.2012, ora
10.00.

Detalii suplimentare se pot
obtine la numarul de tel.
0251/447089.
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Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.

Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtã-
rii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate în Dro-
beta-Turnu Severin cu
apartament  2 camere de-
comandate în Craiova + di-
ferenþa. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb sau vând teren Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.

MANTA ALINA GEORGIANA, anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Supraetajare
imobil existent de la S+P+M la
S+P+1+M ºi schimbare de destinaþie
din locuinþã în restaurant la S ºi P,
birouri la etajul 1 ºi la mansardã ºi
realizare terasã”, propus a fi am-
plasat în municipiul Craiova, str.
“Pãrului” nr. 8, judeul Dolj.

Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1
în zilele de L-V, între orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova, strada
“Petru Rareº” nr.1.

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Economie ºi Administrarea Afaceri-
lor ºi Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, în parteneriat cu Eulink Pro,
Global Commercium Development ºi Instituto de Formación Integral (partener trans-
naþional din Spania), anunþã continuarea proiectului strategic „Stimularea spiritu-
lui antreprenorial ºi a mediului de afaceri prin îmbunãtãþirea performanþelor
întreprinderilor ºi dezvoltarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale“,
POSDRU/92/3.1/S/62002, proiect cofinanþat din Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritarã 3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãto-
rilor ºi a întreprinderilor“, Domeniul Major de Intervenþie 3.1.„Promovarea cultu-
rii antreprenoriale“.

Proiectul se aflã în cel de-al treilea an de implementare ºi contribuie, prin organi-
zarea de workshopuri si activitãþi de training, la dezvoltarea competenþelor antre-
prenoriale în rândul persoanelor care fac parte din grupul-þintã al proiectului, la
creºterea nivelului de formare ºi informare profesionalã pe domenii ºi teme specifi-
ce pentru angajaþi, întreprinzãtori ºi personalul de conducere din IMM-uri, la însu-
ºirea conceptului de culturã antreprenorialã, în scopul creºterii numãrului de afa-
ceri prin dezvoltarea spiritului antreprenorial ºi a capacitãþii întreprinzãtorilor de a
materializa ideile în afaceri rentabile care sã genereze profit.

Grupul-þintã avut în vedere cu ocazia implementãrii proiectului cuprinde persoa-
ne din conducerea IMM-urilor, întreprinzãtori, angajaþi, persoane interesate de ini-
þierea unei afaceri, din regiunile Sud-Vest Oltenia ºi SudMuntenia.

În sprijinul implementãrii proiectului funcþioneazã douã centre-pilot deschise în Cra-
iova ºi Târgoviºte, pentru furnizarea de consiliere a IMM-urilor ºi de iniþiere în afaceri:

- Centrul Regional Craiova, str. „Eugeniu Carada“ nr. 7, Craiova, jud. Dolj,
Tel.: 0745.628.550, email: craiova@antreprenorial.ro;

- Centrul Regional Târgoviºte, str. „Plt. Diþescu Stan“ nr. 1-3, etaj 3, Târgo-
viºte, jud. Dâmboviþa, Tel.: 0245.210.003, email: targoviste@antreprenorial.ro.

Pentru persoanele interesate sã facã parte din grupul-þintã al proiectului, mai mul-
te informaþii se regãsesc pe pagina de web-site a proiectului: http://www.antrepre-
norial.ro sau pe platforma proiectului: http://platforma.antreprenorial.ro.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 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 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.

Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru programul
rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru ra-
bla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

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

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

Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãlda-
re aramã, loc de veci nisi-
puri. Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.

Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi mili-
tari, piese motor D115, Da-
cia, drujbã defectã, combi-
nã 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. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
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Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei;  fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Tele-
fon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
º i  mobi lã  suf rager ie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  produc-
þie 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.

Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.

Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr garso-
nierã etaj I – III, preferabil
zona sud. Ofer 70.000 Ron.
Telefon: 0767/252.852.

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

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

DIVERSE
Cumpãr burete 20 cmp
grosime, dimensiuni 50/
50 cmp. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.

Primesc în gazdã pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/
65, poate avea bãiat ma-
jor. Telefon: 0768/034.443.

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

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. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Tele-
fon:0767/092.091.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut ºtampilã rotundã so-
cietate S.C. ALBA COM M.G.
SRL Craiova, având R.O.
2319295. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Colectivul Primãriei Vîr-
voru de Jos aduce un
ultim omagiu celei ce a
fost AGLAIA TABACU ºi
transmit sincere con-
doleanþe familiei.
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Dupã ce i-au vândut pe Thia-
go Silva ºi Zlatan Ibrahimovic la
PSG pentru 62 de milioane de
euro, fapt pentru care suporterii
s-a revoltat, ºefii lui AC Milan s-
au pus pe reparat imaginea ºifo-

Conform presei din Hexagon,

Milan trateazã pentru RobbenMilan trateazã pentru RobbenMilan trateazã pentru RobbenMilan trateazã pentru RobbenMilan trateazã pentru Robben
natã serios de despãrþirile din
aceastã varã.

Oficialii de pe “San Siro” au
început negocierile cu Bayern
Munchen pentru transferul olan-
dezului Arjen Robben, unul din-

tre cei mai buni fotbaliºti din lo-
tul bavarezilor. Conform cotidia-
nului L’Equipe, italienii sunt dis-
puºi sã plãteascã 20 de milioane
de euro în schimbul mijlocaºului
care recent ºi-a înnoit acordul cu
gruparea germanã, pânã în 2015.

În cazul unui unui transfer la
Milan, Robben (28 de ani) ar bifa
toate cele 4 campionate puterni-
ce ale Europei, dupã ce a mai tre-
cut pe la Chelsea ºi Real Madrid.
L-au dat pe 65 de milioane,

îl vor înapoi pe 10!
Brazilianul Kaka trebuie sã se

orienteze pentru a-ºi gãsi o nouã
echipã, dupã ce a fost anunþat
de Jose Mourinho cã nu va mai
conta pe serviciile sale ºi din se-
zonul 2012-2013.

ªi, ca de obicei când vine
vorba despre o posbilã destina-
þie pentru mijlocaºul sud-ame-
rican, revine pe tapet varianta

AC Milan, echipa unde a cunos-
cut cele mai mari satisfacþii din
carierã ºi care, dupã cum no-
tam ºi mai sus, are mare nevo-
ie de câteva vedete pentru a le
închide gura suporterilor, dez-
amãgiþi de exodul masiv al ve-
detelor  de pe San Siro din
aceastã varã. “Unele iubiri nu se
uitã niciodatã”, a fost rãspun-
sul preºedintelui milanez Adria-

no Galliani atunci când a fost
întrebat despre o posibilã reve-
nire a lui Kaka. Totuºi, mutarea
pare aproape imposibilã, de vre-
me ce AC Milan nu pare dispu-
sã sã-i plãteascã lui Real Ma-
drid mai mult de 10 milioane de
euro pentru fotbalistul pe care
l-a cedat pe “Bernabeu” pentru
o sumã de peste 6 ori mai mare
în 2009!

Aducerea lui Jordi Alba, de
la Valencia, nu a rãmas
singularã! Barcelona a per-
fectat  marþi searã o nouã
mutare. Sergio Araujo, fost la
Boca Juniors, va evolua în
urmãtoarele douã sezoane pe
“Camp Nou”, a notat, ieri,
AS.com. Fotbalistul argenti-
nian de 20 de ani a fost
împrumutat de gruparea
“blaugrana”, care, dacã va fi
mulþumitã de randamentul
sãu, îl poate transfera defini-
tiv în 2014.

Araujo este un produs sutã
la sutã al clubului Boca
Juniors, pentru care a debutat
ca senior în 2009. Ulterior,
graþie evoluþiilor constant
bune, vârful a devenit o
prezenþã constantã în tricoul
fostului club al lui Maradona,
dar ºi un titular indiscutabil

Barça, al doilea transfer al verii
în naþionalele de tineret ale
Argentinei.

Presa din “Þara tangoului”
s-a lansat imediat în epitete
care mai de care mai laudati-
ve la adresa puºtiului (compa-
raþia cu Messi a fost, evident,
cea mai utilizatã,
mai ales cã
Araujo este
destul de scund),
care, se pare, a
fost ºi în atenþia
altor cluburi
importante din
Europa, ca Real
sau Chelsea.

Victorie
cu Hamburg

Tot marþi,
Barcelona a învins
cu scorul de 2-1,
pe Hamburg, într-

Jucãtorul lui Totten-
ham, Luka Modrici, 26
de ani, este unul dintre
cei mai curtaþi fotbaliºti
ai verii, el aflându-se în
capul listei de achiziþii
a lui Real Madrid

Modrici ºi-a expri-
mat deja dorinþa de a
evolua pentru formaþia
lui Mourinho, intrând
chiar în conflict cu for-
maþia sa, Tottenham,
pentru cã nu s-a pre-
zentat la pregãtiri în
semn de protest cã nu e lãsat sã
plece la Real.

Pânã acum, pãrea doar o pro-
blemã de timp pânã când Modric
urma sã ajungã sub comanda lui
Mou, dar pe fir a intrat Paris Saint
Germain, care ar da imediat 51 de
milioane de euro pe fotbalistul

PSG a intrat pe fir pentru Modrici

croat. PSG a mai fãcut trei trans-
feruri de marcã în aceastã varã,
Lavezzi, Ibrahimovici ºi Thiago
Silva urmând sã îmbrace tricoul
roº-albaºtrilor din capitala Franþei,
astfel cã Realul are deja emoþii cu
privire la finalizarea mutãrii lui
Modrici la Madrid.

Fostul internaþional italian Chris-
tian Panucci va fi colaboratorul se-
lecþionerului Fabio Capello la naþio-
nala Rusiei, el având rolul de a stu-
dia adversarele ruºilor din prelimina-
riile CM-2014.

Panucci, care de la retragere a fost
consultat pentru televiziunea italianã,
a mai lucrat cu Capello, el fiind fost
antrenat de acesta pe când evolua la
AC Milan, Real Madrid ºi AS Roma.

Rusia joacã în grupa F de la cali-
ficare la CM-2014, alãturi de Portu-
galia, Israel, Irlanda de Nord, Azer-
baidjan ºi Luxemburg.

Panucci, colaboratorul lui Capello la naþionala Rusiei

un meci amical disputat cu
ocazia împlinirii a 125 de ani
de existenþã a clubului german.
Pentru catalani au marcat
Alves (6) ºi Delofeu (37), în
timp ce golul gazdelor a fost
înscris de Arslan (20).

Iatã programul complet al zilei de joi:
Gr. D: Honduras – Maroc (14:00, Dolce Sport 1)
Gr. B: Mexix – Coreea S. (16:30, Dolce Sport 1)
Gr. D: Spania – Japonia (16:45, TVR 2)
Gr. A: Uruguay – Emiratele A. (19:00, TVR 2, TVR HD)
Gr. B: Brazilia – Egipt (21:45, TVR HD)
Gr. A: Marea Br. – Senegal (22:00, Doce Sport 1)

Fotbalul dã startul JO
Jocurile Olimpice de la Londra debuteazã astãzi, cu primele partide

de fotbal, urmând ca ceremonia de deschidere sã aibã loc mâine, când
vom ºi reveni pe larg cu tot ce þine de legendara competiþie, ajunsã la
ediþia cu numãrul 30.

Realul are emoþii!
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Rapid va sus ţine în
această seară manşa se-
cundă a disputei cu finlan-
dezii de la Myllykoseken
Pallo-47, formaţie învinsă
cu 3-1 joia trecută în Giu-
leşti. Însă, în pofida celor
două goluri avans, oame-
nii în alb şi vişiniu nu se
consideră deja calificaţi.
“Nu es te un meci uşor
pentru Rapid, dar ne do-
rim să ne calificăm. Să nu
uităm că vom juca pe un
teren de iarbă artificială, un
teren care nu există în Ro-
mânia. Echipa s-a antrenat
aseară la Buftea, mulţumesc federa-
ţiei pentru că ne-a pus la dispoziţie
acel teren sintetic. Nordicii sunt foar-
te ambiţioşi, sunt puternici şi îşi do-
resc mult să câştige. Calificarea nu
este rezolvată, nu aţi văzut că în Giu-
leşti la 1-1 am tremurat?”, a spus la
plecarea spre Finlanda finanţatorul
George Copos. Susţinut şi de tehni-
cianul Ioan Ovidiu Sabău (foto):
“O să fie mai greu în Finlanda pen-
tru că vom juca pe teren sintetic şi
nu suntem obişnuiţi. Mă aştept la un
meci de luptă cu o echipă periculoa-
să la fazele fixe. Dar nu ne sperie
pentru că avem jucători de valoare
în lor. Emoţii sunt, normal, pentru

Învingătoare cu 1-0 în
prima manşă, pe teren pro-
priu, Slovan Liberec a fost
nevoită să trăiască mo-
mente dintre cele mai gre-
le, marţi seara, contra lui
Şahtior  Karagandy (Ka-
zahstan), până a obţine
dreptul de a se lupta cu
CFR pentru un loc în play-
off-ul Ligii! Calif icarea,
una ce a stat mai mult la
îndemâna gazdelor, care au
avut ocaziile mai numeroa-
se şi mai clare, a fost obţi-
nută tocmai în ultimul minut al pre-
lungirilor (120), când rezerva Jan
Blazek a egalat la 1. Pentru Şahtior
punctase Kukeiev (40), din penalty.

„Campioana Kazahstanului a fost
mai bună. După cele întâmplate,
Slovan nu prea merita calificarea.
Este o echipă care poate fi învinsă
de CFR, dar poate fi şi periculoasă
pentru că are foarte multă experi-
enţă. Eu m-aş bucura să câştigăm
cu 2-0, 3-0 la Cluj, dar nici 0-0 nu e
rău. O să fie ca un meci de şah pe
terenul de fotbal”, a spus la finele
jocului finanţatorul ardelenilor, Ar-
pad Paszkany  (foto).

FC Vaslui continuă campania de achiziţii spectaculoasă. Adrian Po-
rumboiu a mai adus un fotbalist, al 18-lea din această vară, ce va mări
concurenţa în defensivă.

Marius Şumudică se poate baza de acum încolo şi pe fostul fundaş
central al lui Gaz Metan Mediaş, Zarko Markovici (25 de ani). Uriaşul
de 2.04 metri a semnat cu Vaslui, contra sumei de 600.000 de euro, şi se
va alătura echipei galben-verde.

Markovici a venit la Mediaş în 2008 şi a fost aproape de un transfer la
CFR Cluj în acest an.

Moldovenii l-ar putea pierde pe Wesley
Conform unor informaţii apărute ieri, cel mai bun om al Vasluiului,

brazilianul Wesley (31 de ani), ar fi primit o ofertă de la echipa lui Cos-
min Olăroiu, Al Ain. Clubul arab fi dispus să ofere 2 milioane de euro
Vasluiului, iar jucătorului un milion pe stagiune. Privind aspectul, colegul
său, Lucian Sânmărtean, a opinat: “Wesley este principalul nostru gole-
gheter, sperăm să rămână la echipă, ar fi o mare pierdere plecarea lui.
Este un jucător important pentru noi, dar are o vârstă şi în cazul unei
oferte bune din punct de vedere financiar poate pleca. Eu în locul lui nu
aş pleca de la Vaslui, dacă pleci la un club din ţările arabe atunci nu mai
poţi face performanţă, eşti mort din punct de vedere fotbalistic.”
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Giuleştenii, prudenţi înaintea returului
cu MYPA. Teama principală, terenul sintetic

Pancu nu a făcut deplasarea în Finlanda

că meciul va fi dificil şi ne dorim
foarte mult o calificare”.

Sabău nu va putea conta în Fin-
landa pe veteranul Daniel Pancu,
marcator în ambele meciuri oficiale
de până acum, care nici măcar nu a
făcut deplasarea, după ce a suferit o
întindere în meciul de duminică cu
Vaslui.

În afara fostului internaţional, la
Bucureşti au mai rămas brazilienii
Renan da Silva şi Stefan Pereira, care
nu au drept de joc, plus Paul Co-
drea, Marius Constantin şi Ovidiu He-
rea, care se vor pregăti separat (şi ei
cu probleme medicale). Prin urma-
re, primul 11 al Rapidului ar putea

arăta astfel: Albuţ – Rui Duarte, Abru-
dan, Oros, I. Voicu – Pavlovici, Tei-
xeira –  Roman, N. Grigore, Mili-
savljevici – Ilijoski. Partida este pro-
gramată cu începere de la ora 19:30,
însă nu va fi televizată.

Dacă va trece de MYPA, Rapid
va întâlni în turul următor (2-9 au-
gust) pe olandezii de la Heerenveen,
formaţie pregătită de Marco van Bas-
ten. Tot astăzi îşi află adversarul şi
Steaua, acesta urmând să se decidă
dintre Sligo Rovers (Irlanda) şi Spar-
tak Târnava (Cehia), 1-3 în tur. Din
România mai este calificată în com-
petiţie şi Dinamo, însă oamenii lui
Dario Bonetti vor intra în luptă în
play-off (turul IV).

Vasluiul a mai făcut un transfer

Calificare dramatică pentru campioana Cehiei!

CFR Cluj o va întâlni pe Slovan Liberec în turul III preliminar al Ligii

CFR Cluj va juca prima manşă
acasă, pe 1 august, în timp ce re-
turul se va disputa la Liberec, 6 zile
mai târziu.

„Câinii” lui Bonetti şi minunea
de la Liberec

Cea mai spectaculoasă revenire
a unei echipe de club româneşti în
competiţiile continentale este lega-
tă chiar de Slovan. Se întâmpla în
vara lui 2009, în tururile prelimi-
nare ale “Europa League”, când Di-
namo, condusă şi atunci tot de Da-
rio Bonetti, în pofida faptului că ce-

dase prima manşă de la Bu-
cureşti, 0-3 la masa verde
(meci oprit de arbitru în mi-
nutul 86, la scorul de 0-2,
după ce fanii dinamovişti au
pătruns pe teren), a refăcut
ecartul la retur, pentru a se
califica ulterior la loviturile
de departajare.

Meci nebun la Sazburg.
Luxemburghezii de la
Dudelange, ce surpriză!

De asemenea în turul II prelimi-
nar al Ligii, şi tot marţi, campioana
Luxemburgului, F91 Dudelange, a
provocat una dintre marile surpri-
ze din istoria competiţiei, eliminând
repondenta sa austriacă, pe FC Sal-
zburg. Sosită pe “Red Bull Arena”
la adăpostul acelui mai mult decât
surprinzător 1-0 din tur, mic uţa
formaţie din Ducat le-a mai aplicat
o lovitură oponenţilor, unul dintre
cei cinci francezi din primul 11,
Steinmetz, deschizând scorul în
minutul 26. Jucătorii gazdă au răs-
puns însă imediat, întorcând rezul-
tatul (Jantscher 28,  Hinteregger
37), şi se părea că nimeni şi nimic

nu îi va mai putea opri. Falsă sen-
zaţie! După reluare, tot în 9 minu-
te, luxemburghezii i-au adus din nou
cu pic ioarele pe pământ pe aus-
trieci, înclinând la rându-le balanţa
(Joachim 48 şi acelaşi Steinmetz
57). Rumoare printre fanii gazde-
lor, dar din nou speranţe în minu-
tul 74, când vizitatorii au rămas în
inferioritate, după eliminarea ma-
rocanului Benzouen. Degeaba! Sal-
zburgul nu a mai reuşit mai mult
decât un 4-3, Cristiano (81 din pe-
nalty) şi Zarate 82, permiţându-le
astfel celor de la Dudelange o cali-
ficare istorică. Mai departe, luxem-
burghezii vor înfrunta formaţia slo-
venă NK Maribor, 2-1 (d) după 4-
1 (a) cu Zeljesnicar (Bosnia).

Alte  re zultate  consemnate
marţi: Sheriff (Mol)  – Ulisses
(Arm) 1-0 (în tur 1-0) / Basel (Elv)
– Flora Tallinn (Est) 3-0 (în tur 2-
0) / Zastafoni (Geo) – Neftci Baku
(Azb) 2-2 (în tur 0-3) / KR Reyk-
javik (Isl) – HJK Helsinki (Fin)
1-2 (în tur 0-7) / Ironi Kiryat (Isr)
– Zilina (Slc) 2-0 (în tur 0-1) /
Debrece n (Ung) – Skenderbeu
Korce (Alb) 3-0 (în tur 0-1) /  Par-

tizan (Srb) – La Valetta (Mal) 3-1
(în tur  4-1) / Ek ranas (Lit)  –
Shamrock Rovers (Irl) 2-1 (în tur
0-0) / Ventspils (Let)  – Molde
(Nor) 1-1 (în tur 0-3).

Echipele subliniate s-au calificat
în tur III preliminar.

Meciurile Linfield (Irl N) – AEL
Limassol (Cip), în tur 0-3, Dina-
mo Zagreb (Cro) – Ludogorets
(Bul), în tur 1-1, Vardar Skopje
(Mac) – BATE Borisov (Blr), în tur
2-3, Helsingborg (Sue) – The New
Saint (Ţara G), în tur 0-0, şi Slask
Wroc law  (Pol)  – Buduc nos t
(Mun),  în tur 1-1, s-au disputat
aseară după închiderea ediţiei.


