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Interes scăzut
pentru studiile
la seral sau
cu frecvenţă
redusă

Abuzul de
putere poate
dăuna grav
învăţământului

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescule, ţi-a tăiat din sala-
riu?

- Da!
- De duminică, DA! actualitate / 3

29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!29 iulie 2012: La referendum!
Maratonul verbal a luat sfârşit

şi pentru preşedintele suspendat,
Traian Băsescu, şi staff-ul său, dar
şi pentru USL şi simpatizanţii săi.
Dacă nu cumva pentru români şi
USL. S-au spus destule la mitin-
gurile pro şi contra, în dezbaterile
televizate, pe reţelele de socializa-
re, în presa scrisă, s-au făcut dez-
văluiri incitante. Referendumul a
ajuns o chestiune de adeziune şi
resentimente, de patos, exaltări şi
mitinguri. Cu maximă combativi-
tate orală şi ferocitate de suprafa-
ţă. Doar astăzi nu e mâine. (...) De
ce trebuie să votăm? Din simplul
motiv că prezenţa la vot este sin-

gura noastră manieră de
a proba simţ civic, in-
stinct politic cu privire
la propria soartă. Să vo-
tăm c um ne dic tează
conştiinţa, dar să votăm.

Maidanezii
craioveni
au primit teren
pentru casă.
La Breasta

În plenul de joi, cu votul
consilierilor municipali, a fost
preluat terenul pentru con-
struirea adăpostului canin.
Consilierul Gheorghe Nede-
lescu, viitorul city-manager
al oraşului, a dat asigurări că
amenajarea centrului de pri-
mire a maidanezilor va fi
gata în acest an.

Program special
de lucru
la serviciile
de evidenţă
a persoanelor

Fostul prefect Giugea, printre cei
învinuiţi de Guvernul Ponta
de neregulile descoperite la Agenţia
de Cadastru actualitate / 2
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Inspectorii Corpului de Control al Guver-
nului au identificat nereguli în derularea unui
proiect al Agenþiei de Cadastru ºi Publici-
tate Imobiliarã (ACPI) pentru care Banca
Internaþionalã de Reconstrucþie ºi Dezvol-
tare (BIRD) a împrumutat României peste
47 milioane euro, indicându-i ca responsa-

bili pe ºeful Agenþiei ºi doi foºti secretari
de stat din Ministerul Agriculturii. Proiectul
pentru care România a contractat un îm-
prumut de la BIRD, în completarea spriji-
nului acordat de Uniunea Europeanã, vizea-
zã restructurarea fermelor agricole ºi îm-
bunãtãþirea capacitãþii agricultorilor de a-ºi

gestiona activele ºi veniturile. Data de
finalizare a proiectului este 30 iunie 2013.

În urma verificãrilor efectuate, in-
spectorii Corpului de Control au rapor-
tat mai multe nereguli, precum introdu-
cerea în Manualul Operaþional al Pro-
iectului a unui numãr de ºapte judeþe ºi
56 unitãþi administrativ-teritoriale noi,
pentru care trebuiau efectuate lucrãri de
înregistrare sistematicã a imobilelor, fãrã
sã fie explicate motivele acestei decizii
ºi dacã au fost respectate criteriile can-
titative ºi calitative.

În nota de control, obþinutã de Media-
fax, se aratã cã printre responsabilii pen-
tru nerespectarea acestor dispoziþii se aflã
ºi director general al Agenþiei Naþionale de

Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI),
Mihai Busuioc. Inspectorii aratã, totodatã, cã
lista a fost modificatã prin adrese comune ale
Ministerului Agriculturii ºi Agenþiei de Cadas-
tru, nu prin ordin de ministru, cum prevede
legea, din partea ministerului adresele fiind
semnate de foºtii secretari de stat din Minis-
terul Agriculturii Nicolae Giugea (foto) (n.r. -
fost prefect de Dolj) ºi Barna Tanczos.

O altã concluzie este cã, pânã la data con-
trolului, ANCPI a organizat licitaþii pentru
înregistrarea imobilelor în doar 50 de uni-
tãþi administrative dintr-un total de 153 uni-
tãþi, deºi proiectul trebuie finalizat pânã la
30 iunie 2013, fiind încheiate contracte cu
firme care deruleazã deja cu dificultate ace-
laºi tip de lucrãri. Contractele sunt încheia-
te exceptând procedurile achiziþiilor publi-
ce, deoarece acestea nu se aplicã atunci
când contractul este atribuit ca urmare a
unei proceduri specifice unor organisme in-
ternaþionale. Raportul a fost transmis Se-
cretariatului General al Guvernului ºi Agen-
þiei de Cadastru.
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Bãsescu: În 2009
m-am decis în ultima clipã
sã candidez

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a declarat cã s-a decis în
ultima clipã sã candideze la
alegerile prezidenþiale din 2009,
deoarece nu mai dorea un al doilea
mandat, însã a fost convins de PDL.
„Sã vã spunã cei din jurul meu, în
ultima clipã m-am hotãrât sã
candidez. Eu nu am vrut sã candidez
pentru al doilea mandat. În ultima
clipã, nu ºtiu ce s-a întâmplat, în
ultima clipã am spus da. Soþia nu a
vrut, eu nu am vrut, am spus
«ajunge, gata». (...) Pânã la urmã,
tot presiunea aceloraºi colegi din
PDL (n.r. – m-a convins), care
spuneau: «ªi ce alternativã avem?
Nu avem altã alternativã decât
Geoanã, care ºtiþi câte belele are».
ªi m-au luat tot cu asta, ºtii, cu
partea cea mai sensibilã. «Domn’e,
zice‚ ºi totuºi, ai obligaþia sã
încerci. Lasã, nu are nimic, dacã
pierzi, pierzi, dar încearcã»”, a
afirmat Bãsescu, la Naºul TV.
Premierul, la deschiderea
Jocurilor Olimpice

Primul-ministru Victor Ponta a
plecat, ieri dimineaþã, la Londra,
pentru a participa la deschiderea
Jocurilor Olimpice 2012 ºi la
recepþia de la Palatul Buckingham
oferitã, cu acest prilej, de Regina
Elisabeta a II-a. Potrivit unui
comunicat al Guvernului, transmis
ieri, Ponta participã la deschide-
rea Jocurilor Olimpice la invitaþia
Comitetului Olimpic ºi Sportiv
Român, fiind însoþit la Londra de
Aniºoara Cuºmir-Stanciu, fosta
atletã multiplã campioanã
olimpicã, de Sorin Radu Macavei,
unul dintre voleibaliºtii români
care au fãcut parte din lotul
echipei naþionale a României
medaliate cu bronz la Moscova în
anul 1980, dar ºi de Maria Udrea,
vicecampioanã europeanã de
juniori la spadã ºi rezervã la
echipa olimpicã.

Doi poliþiºti ºi un deþinut sunt cer-
cetaþi pentru ameninþãrile cu moartea
la adresa judecãtoarei Aspazia Cojo-
caru, de la Curtea Constituþionalã a
României (CCR), informeazã Minis-
terul Public. Un condamnat la 19 ani
de închisoare, pentru omor deosebit
de grav, i-a transmis ameninþãri cu
moartea judecãtoarei Aspazia Cojoca-
ru, au declarat, pentru Mediafax, sur-
se judiciare. Condamnatul a fost au-
diat, ieri, de procurorii Parchetului in-
stanþei supreme, dupã încheierea per-
cheziþiei la locul de deþinere, respectiv
la Penitenciarul Giurgiu. Ameninþãrile
din 10 iulie proferate de deþinut la adre-
sa judecãtoarei sunt extrem de agresi-
ve, au precizat sursele judiciare. Tot
ieri, procurorii i-au audiat ºi pe doi po-
liþiºti - unul din Olt ºi altul din Bucu-
reºti - întrucât au accesat baza de date

Doi pol iþ iºt i  ºi  un deþinut,
cercetaþ i  pentru  ameninþarea

judecãtoare i  CCR Aspaz ia  CojocaruProcurorul general, Laura
Codruþa Kovesi, a fost audiatã,
ieri, la Consiliul Naþional de
Eticã, în cazul sesizãrii de
plagiat privind lucrarea sa de
doctorat, ea declarând cã a
adus argumente ºi a prezentat
probe care dovedesc faptul cã
nu a plagiat, iar un verdict nu
poate fi decât în acest sens.
Întrebatã ce va face dacã
membrii Consiliului Naþional de
Eticã vor spune cã a plagiat,
Codruþa Kovesi a spus cã
aceºtia „nu pot ajunge la o altã
concluzie decât cea corectã”,
aceea cã nu a plagiat. Procuro-
rul general declara recent cã o
mare parte dintre paragrafele
despre care se susþine cã le-ar
fi plagiat publicate de ea încã
din 2002, persoanele în cauzã
citând-o pe ea: „Am publicat

Procurorul general, audiatã
în legãturã cu posibilul plagiat

înainte de a fi procuror general
sub numele de Lascu, pentru
cã eram necãsãtoritã. Toate
articolele pe care le-am publi-
cat pe acest segment de
activitate (n.r. - combaterea
crimei organizate) ºi care apar
în teza de doctorat sunt
publicate în revista „Dreptul”,
care nu este pe Internet tocmai
pentru a proteja drepturile de
autor. O mare parte dintre
paragrafele despre care se
susþine cã le-am plagiat de la
persoane care le-au scris în
2008-2009 sunt paragrafe pe
care eu le-am publicat încã din
anul 2002. Persoanele despre
care se spune cã le-am plagiat
ºi am copiat din cartea lor m-
au citat pe mine în cartea lor
cu aceste articole apãrute
anterior”.

a poliþiei în 6, respectiv 7 iulie, fiind
interesaþi de adresa de domiciliul a As-
paziei Cojocaru. Poliþiºtii sunt acuzaþi
de abuz în serviciu contra intereselor
persoanelor, în timp ce condamnatul
e acuzat de ultraj. Judecãtorul Aspazia
Cojocaru a depus plângere penalã pe
10 iulie, reclamând cã «a fost amenin-
þatã înainte de începerea dezbaterilor
asupra avizului de suspendare din func-
þie a preºedintelui României, cu privire
la votul pe care urmeazã sã îl dea».
Din probele administrate în cauzã a
rezultat cã unul din cele douã acte de
ameninþare a avut loc în noaptea de 5
spre 6 iulie 2012, între douã intervale
orare, 22.00-23.00, respectiv 3.00-
4.00 dimineaþa, iar un al doilea act de
ameninþare s-a produs printr-un me-
saj transmis judecãtoarei la data de 10
iulie 2012.

Preºedintele interimar, Crin An-
tonescu (foto), a comentat, joi sea-
rã, la Realitatea TV, scrisoarea tri-
misã de cãtre primarul Sectorului
1, Andrei Chiliman, conducerii
PNL, privind acordul semnat cu
partenerii sociali, el exprimându-ºi
speranþa cã acesta va fi dat afarã
din PNL. „Domnul Andrei Chiliman,
dacã era corect, s-ar fi informat, l-
ar fi informat pe domnul Chiþoiu
(n.r. – Daniel Chiþoiu, preºedintele
interimar al PNL), cum era normal.
(...) Domnul Andrei Chiliman nu a
fost foarte corect, a fãcut un gest
pe care nu mã mai apuc eu sã îl
calific dar, ca om care am cerut
schimbarea lui Chiliman din con-

ducerea Bucureºtiului, atunci când
eram în partid, ºi ºtiam de ce am
cerut-o, sper ca actuala conducere
ºi forurile statutare sã îl trimitã pe
domnul Chiliman acolo unde s-a
arãtat a fi cu aceastã diversiune,
adicã în afara PNL”, a spus Crin
Antonescu. Primarul Sectorului 1,
Andrei Chiliman, i-a trimis, joi, o
scrisoare deschisã lui Daniel Chiþo-
iu, în care îi cere sã spunã dacã, în
numele partidului, a semnat un do-
cument ce prevede „desfiinþarea
unor instituþii democratice funda-
mentale ale statului român”, respec-
tiv Curtea Constituþionalã, ANI ºi
DNA. Potrivit informaþiilor apãrute
în presã, desfiinþarea acestor insti-

tuþii ar fi fost prevãzutã într-un do-
cument semnal de co-preºedinþii
USL, Victor Ponta (PSD), Daniel
Chiþoiu (PNL) ºi Daniel Constantin
(PC) cu Sindicatul Cadrelor Mi-
litare Disponibilizate, însã premie-
rul Ponta neagã categoric acest
lucru. „Prin atitudinea pe care a
avut-o domnul Chiliman, din
punctul meu de vedere, dumnea-
lui singur a optat acolo unde do-
reºte sã fie. Noi nu trebuie sã
luãm nicio altã mãsurã organiza-
toricã. Cel puþin asta este pãre-
rea mea în prezent”, a fost repli-
ca preºedintelui interimar al PNL
Bucureºti, Eugen Nicoleãscu.
Întrebat dacã se aºteaptã ca pri-

marul Sectorului 1 sã demisioneze
din partid, acesta a rãspuns: „Cine
are onoare procedeazã aºa cum cre-
de de cuviinþã”.

Crin Antonescu l-ar vrea pe Chiliman în afara PNL
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Aºa cum au anunþat autoritã-
þile locale, terenul pe care se va
construi adãpostul canin al Cra-
iovei se gãseºte într-o zonã izo-
latã, în apropierea podului Breas-
ta. Potrivit proiectului de hotã-
râre, este vorba de o suprafaþã
de 50.000 de metri pãtraþi, pe
care Primãria Craiova a dat-o în
administrare fostei Regii de Apã,
actualmente Compania de Apã
„Oltenia”, cu scopul de a-ºi con-
strui, la vremea respectivã, o
aducþiune de apã. În cei aproape
7 ani care s-au scurs, terenul nu
a fost folosit, figurând în conti-
nuare ca „neproductiv”. În raport
se precizeazã chiar cã a existat o
adresã mai veche a conducerii
CAO, expediatã în august 2011,
prin care spunea la dispoziþia mu-
nicipalitãþii de atunci a terenului,
dar oferta nu a suscitat interes.

22.500 de metri pãtraþi,
preluaþi de la CAO

Municipalitãþii actuale i-a pi-
cat ca o mãnuºã acest teren. În-

Maidanezii craioveni au primitMaidanezii craioveni au primitMaidanezii craioveni au primitMaidanezii craioveni au primitMaidanezii craioveni au primit
teren pentru casã. La Breastateren pentru casã. La Breastateren pentru casã. La Breastateren pentru casã. La Breastateren pentru casã. La Breasta
În plenul de joi, cu votul consilie-

rilor municipali, a fost preluat tere-
nul pentru construirea adãpostului
canin. Consilierul Gheorghe Nede-

lescu, viitorul city-manager al ora-
ºului, a dat asigurãri cã amenajarea
centrului de primire a maidanezilor
va fi gata în acest an.

trucât se cãuta o suprafaþã de
20.000 de metri pãtraþi, situatã
în extravilanul Craiovei, pe care
sã se ridice un adãpost canin,
autoritãþile au gãsit imediat so-
luþia. În plenul de joi, pe ordi-
nea de zi s-a propus
consilierilor sã voteze
preluarea terenului,
dezmembrarea lui în
douã loturi – unul de
27.500 de metri pã-
traþi ºi altul de 22.500
de metri pãtraþi. Cea
mai micã bucatã de te-
ren, care are o valoa-
re  de  inventar  de
4.500 de lei,  a fost
aleasã pentru locaþia
viitorului centru de
primire a maidanezilor
ºi a fost trecutã din
domeniul public în do-
meniul privat. Prin aceeaºi ho-
tãrâre, primarul Lia Olguþa Va-
silescu a fost împuternicit sã
ducã la îndeplinire toate proce-
durile legale.

Dincã a cerut vitezã
Proiectul de hotãrâre nu a

t r ecu t  o r i cum,  c i  cu  mic i
scântei. Consilierul PDL Mã-
rinicã Dincã, cel care a avut
ca temã de campanie „îmblân-

zirea” problemei câinilor mai-
danezi, le-a cerut autoritãþilor
sã se miºte mai cu vitezã în
aceas tã  d i r ec þ i e .  „Cred  cã
atunci când e vorba de proble-
ma câinilor maidanezi nu ar
trebui sã spunem cã nu sunt
bani .  Salubri ta tea  poate  sã
punã banii necesari, iar noi
vom fi pentru acest proiect.
Dacã împingem lucrurile cu
vitezã, putem sã ajungem de-
parte. Trebuie numai sã lu-
crãm cu toþii”, a declarat Din-
cã, de la microfonul ºedinþei.
„Se lucreazã cu cea mai mare
vitezã. Etapele sunt extrem de
scurtate, în sensul cã nu mai
trebuie sã cumpãrãm un teren
pentru adãpostul canin. Avem
deja terenul, ceea ce înseam-

nã cã o sã se facã mai repe-
de”, a venit rapid replica
din partea alesului Gheor-
ghe Nedelescu.

Un adãpost
cu 5.000 de locuri

Potrivit autoritãþilor, vi-
i torul  adãpost  canin va
putea gãzdui,  simultan,
5.000 de câini, care vor
primi hranã ºi servicii de
deparazitare. Construcþia
lui va fi suportatã din bani
de la bugetul local, repre-
zentanþii Primãriei Craio-
va dând asigurãri cã, fiind
vorba  de  o  cons t ruc þ ie

uºoarã, se va termina într-un
timp scurt. „Dacã nu vom avea
probleme cu licitaþia de execu-

þie, adãpostul ar trebui sã fie
gata în acest an”, a precizat,
sãptãmâna trecutã, Gheorghe
Nedelescu, viitorul city-mana-
ger urmând sã aibã, printre alte
atribuþii, ºi gestionarea proble-
mei câinilor. Consilierul PSD
Bianca Predescu a anunþat, în
plenul de joi, cã, în luna august,
se va afla pe ordinea de zi un
proiect privind sterilizarea obli-
gatorie a maidanezilor ºi a câi-
nilor cu stãpâni, dar care nu
sunt luaþi în evidenþã de aso-
ciaþiile chinologice, fiind o altã
mãsurã paralelã pentru reduce-
rea numãrului maidanezilor din
Bãnie, apreciaþi de cãtre prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu la
8.000 de voturi.

LAURA MOÞÎRLICHE

Parcul „Nicolae Romanescu”
din Craiova va gãzdui duminica
aceasta, începând cu ora 9.30,
manifestãrile dedicate Zilei Imnu-
lui Naþional al României. Insti-
tuþia Prefectului Judeþului Dolj, în
parteneriat cu Garnizoana Craio-
va, va organiza un cere-
monial militar-religios, la
care sunt aºteptaþi repre-
zentanþi ai autoritãþilor
publice locale, cadre mi-
litare în activitate, în re-
zervã ºi în retragere, ve-
terani de rãzboi, dar ºi ce-
tãþenii municipiului Craio-
va. Manifestãrile vor cu-
prinde, între altele, Into-
narea Imnului de Stat, sa-
lutarea Drapelului de Lup-
tã ºi defilarea Gãrzii de
Onoare.

Totodatã, la sediul In-

Ziua Imnului Naþional, în Parcul „Romanescu”
spectoratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj ºi al Grupãrii de Jandarmi
Mobile (GJMB) Craiova vor fi or-
ganizate activitãþi pe platoul celor
douã unitãþi, care vor debuta cu
ridicarea Drapelului pe catarg ºi
intonarea Imnului Naþional, urma-

te apoi de o expunere a istoriei ºi
tradiþiilor româneºti privind simbo-
lurile naþionale ale poporului ro-
mân, punându-se accent pe sem-
nificaþia Imnului Naþional.

“Pe timpul desfãºurãrii manifes-
tãrilor organizate de autoritãþile pu-

blice locale cu prilejul sãr-
bãtoririi Zilei Imnului Na-
þional, jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, îm-
preunã cu lucrãtori ai Po-
liþiei Municipiului Craiova,
Poliþiei Locale Craiova ºi
ISU Dolj, vor asigura mã-
surile de ordine publicã
pentru ca aceste activitãþi
sã se desfãºoare fãrã inci-
dente”, au transmis repre-
zentanþii IJJ DOLJ ºi
GJMB Craiova.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

Craiovenii se pot plimba,
din nou, cu bicicletele pe
aleile din Parcul „Romanes-
cu”. Primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, a dispus ca
marcajele sã fie refãcute pe
vechiul traseu, pista pentru
circulaþia bicicletelor, trasatã
de viceprimarul
Teodor Sas,
devenind funcþi-
onalã. „Acesta
este un prim pas
dintr-o serie de
proiecte pe care
primarul Craio-
vei le are în
atenþie pentru a
veni în sprijinul
bicicliºtilor din
municipiul
Craiova în
dorinþa de a
promova miºca-

rea ºi transportul cu mijloace
alternative de circulaþie, în
vederea reducerii noxelor ºi a
poluãrii ºi pentru o „Craiovã
verde”, se aratã într-un
comunicat de presã al Primã-
riei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Olguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui SasOlguþa redeseneazã pista lui Sas
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Duminică, 29 iulie a.c.,  cetă-
ţenii vor putea vota la oric e sec-
ţie de votare de pe teritoriul ţării,
indiferent de domiciliul înscris  în
buletin. Mai exac t,  în c azul în
care nu se află în localitatea în
care domic iliază,  alegătorul îşi
poate exprima opţiunea prin in-
termediul listelor  suplimentare.
Nu pot vota debilii sau alienaţii
mintal,  puş i sub interdic ţie,  ş i
nici persoanele c ondamnate prin
hotărâre judecătorească definiti-
vă la pierderea drepturilor  elec-
torale. Cetăţenii cu drept de vot
netransportabili din cauză de boa-

Cetăţenii care au drept de vot şi au împlinit 18 ani până
în ziua de duminică, 29 iulie a.c. sunt aşteptaţi să partici-
pe la referendumul naţional, pentru a se pronunţa prin
DA sau NU la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul
de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui Ro-
mâniei, domnul Traian Băsescu?”. Românii trebuie să ştie
că referendumul aduce cu sine un program de vot extins,
pentru că secţiile vor fi deschise între orele 7 dimineaţa
şi 11 seara. Guvernul a mărit şi numărul de secţii, care
vor fi cu peste o mie mai multe decât în anul 2007. În
total, alegătorii vor avea la dispoziţie 18.200 de secţii, pe
teritoriul ţării, şi 300 de secţii vor fi amenajate în străi-
nătate. Spre deosebire de alegerile locale sau parlamen-
tare, la referendum se poate vota la orice secţie.

Pentru toate infracţiunile săvârşite
în legătură cu referendumul acţiunea penală
se pune în mişcare din oficiu

Conform art. 49 din Legea 3 din 2002, constituie
contravenţii, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt
infracţiuni, următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unei persoane în
mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu;
înscrierea în listele electorale a unor persoane ficti-
ve ori care nu au drept de vot;

b) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşe-
dintelui biroului electoral al secţiei de votare cu pri-
vire la asigurarea ordinii din localul de vot şi în îm-
prejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi (3);

c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de
vot şi ştampila de votare persoanei înscrise în listă
şi care prezintă act de identitate, precum şi înmâna-
rea buletinului de vot unei persoane care nu prezin-
tă acest act;

d)  părăsirea localului secţiei de votare înainte de sta-
bilirea rezultatului referendumului şi de semnarea pro-
cesului-verbal de către membrii biroului electoral al secţiei
de votare;

e) absenţa nejustificată a preşedintelui sau a membrilor

birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei
legi, de la activitatea acestora.

Pentru toate infracţiunile săvârşite în legătură cu orga-
nizarea şi desfăşurarea referendumului acţiunea penală se
pune în mişcare din oficiu.

Metode care pot contribui la
fraudarea procesului de vot:
 Votul multiplu pe listele suplimentare, combi-

nat cu „turismul electoral”, care implică transporta-
rea organizată a cetăţenilor către secţiile de vot
 Împiedic area prin oric e mijloace a liberului

exerciţiu al dreptului de a participa la referendum.
 Utilizarea urnelor mobile de persoane care nu

s-au înscris în prealabil la cea mai apropiată secţie de
votare
 Mita electorală – promisiunea, oferirea sau da-

rea de bani ori de alte foloase în scopul de a determi-
na alegatorul să voteze sau să nu voteze în cadrul
referendumului 
 Reţinerea buletinului/cărţii de identitate de an-

gajatori sau instituţii publice pentru ca votantul să se
afle în imposibilitatea de a vota în ziua referendumului
 Însoţirea organizată, nejustificată, a votanţi-

lor în cabinele de vot
 Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pen-

tru încheierea votării
 Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false,

introducerea în urna a unui număr suplimentar de bu-
letine decât cele votate de alegători sau falsificarea prin
orice mijloace a documentelor de la birourile electorale

Pagină realizată de MARIN TURCITU
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lă sau invaliditate pot solic ita să
voteze prin intermediul urnei spe-
ciale.  Pentru ac eas ta este nec e-
sară formularea unei cereri scri-
se de către sau c ătre organele de
conducere ale instituţiilor sanitare
sau de ocrotire socială în c are se
află internaţi. Cererea se depune
la biroul elec toral al celei mai
apropiate sec ţii de votare.  De
asemenea, pot vota prin interme-
diul urnei speciale persoanele
aflate în executarea unei pedep-
se privative de libertate c are nu
au fos t lips ite de drepturile elec-
torale sau persoanele aflate în

arest preventiv. Cetăţenii români
din străinătate pot vota la orice
secţie de votare, f iind înscrişi în
listele suplimentare.
În străinătate se poate vota
cu paşaportul
şi cu cartea de identitate

În ţară, alegătorii votează nu-
mai în baza cărţii de identitate
provizorii sau buletinului de iden-
titate. Cetăţenii români cu domi-
ciliul în România nu pot vota la
una din secţiile de votare din ţară
în baza paşaportului. Românii cu
domiciliul în străinătate pot vota
în ţară şi în baza paşaportului,  cu
menţiunea privind s tabilirea do-
miciliului în afară. Elevii din şc o-
lile militare votează în baza car-
netului de servic iu militar.  În
străinătate, alegătorii votează în
baza paşaportului simplu,  a pa-

şaportului de servic iu, a paşapor-
tului diplomatic  sau a c ărţii de
identitate. Alegătorii vor avea ac-
ces în sala de vot în serii cores-
punzătoare numărului cabinelor şi
îş i vor exprima voinţa în mod in-
dividual, într-o cabină închisă.
Vor aplica ştampila numai în unul
dintre cele două pătrate ale bule-
tinului de vot, c orespunzător op-
ţiunii sale.
Accesul în cabina de vot
cu orice tip de aparate
de înregistrare sau preluare
imagini este interzis

Este important ca la înmâna-
rea buletinului de vot cetăţeanul
să verifice dacă aces ta are apli-
cată pe verso ştampila de control
a sec ţie de votare. Dacă ştampila
depăşeşte laturile pătratului, însă
opţiunea este evidentă, buletinul de

vot nu va fi socotit nul. Prezenţa
oricărei persoane în cabina de vot
în afara celei c are votează este
interzisă.  Alegătorul care,  din
motive temeinice constatate de
preşedintele biroului elec toral al
secţiei de votare, nu poate să vo-
teze singur are dreptul să c heme
în c abina de votare un însoţitor
ales  de el în scopul de a-l ajuta.
Însoţitorul nu poate avea calita-
tea de membru al biroului electo-
ral al secţiei de votare sau de ob-
servator. Conform Hotărârii Bi-
roului Electoral Central nr. 4 din
13 iulie 2012, accesul în cabina
de vot cu orice tip de aparate de
înregistrare sau preluare imagini
este interzis. Autoritatea Electo-
rală Permanentă va verif ica liste-
le electorale utilizate la referendum
în vederea depistării persoanelor
care au votat ilegal (fără drept sau
de mai multe ori).
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Maratonul verbal a luat sfârşit
şi pentru preşedintele suspendat,
Traian Băsescu, şi staff-ul său, dar
şi pentru USL şi simpatizanţii săi.
Dacă nu cumva pentru români şi
USL. S-au spus destule la mitin-
gurile pro şi contra, în dezbaterile
televizate, pe reţelele de socializa-
re, în presa scrisă, s-au făcut dez-
văluiri incitante. Referendumul a
ajuns o chestiune de adeziune şi
resentimente, de patos, exaltări şi
mitinguri. Cu maximă combativi-

MIRCEA CANŢĂR

tate orală şi ferocitate de suprafa-
ţă. Doar astăzi nu e mâine. Dacă
USL cheamă lumea la referendum,
PDL, dimpotrivă, recomandă boi-
cotul, adică neprezentarea la vot.
Prin manipulări dinaintea cărora
umorul se vestejeşte. USL şi PDL
se află la poli opuşi şi ireconcilia-
bili. Pe acest fond, fostul ministru
de Externe, democrat-liberalul Te-
odor Baconschi, opinează că Bi-
serica Ortodoxă ar trebui să lan-
seze mesaje pastorale partidelor

politice. De acord, numai că pre-
cumpănitor mesajele trebuie să vi-
zeze partidul din care face parte.
Se vede cu ochiul liber că preşe-
dintele suspendat nu mai are spri-
jinul popular de care s-a bucurat
odinioară. Ceea ce ştia şi domnia
sa. Miza referendumului: înainte tot
cu Traian Băsescu, încă doi ani,
sau înainte spre alegerile preziden-
ţiale anticipate. Şi o altă republică.
De ce trebuie să votăm? Din sim-
plul motiv că prezenţa la vot este

29 iulie 2012: La referendum!
singura noastră manieră de a pro-
ba simţ c ivic, instinct politic cu
privire la propria soartă. Să votăm
cum ne dictează conştiinţa, dar să
votăm. Paradoxal, absenteismul
avantajează una dintre părţi. Fiind-
că de această dată, pentru prima
oară în istoria referendumurilor,
contează cvorumul, care înseam-
nă jumătate plus unu din numărul
celor înscrişi pe listele electorale.
Aşadar, să votăm, fiindcă ac est
drept ne aparţine şi nu ni-l poate

lua nimeni. După aceea, să promo-
văm un moment de tăcere. O rea-
bilitare a tăcerii. Pentru a redesco-
peri greutatea cuvintelor şi răspun-
derea rostirilor. Printr-un plus de
sobrietate. Sustragerea de la ges-
tul votării nu înseamnă altceva de-
cât o sustragere de la o responsa-
bilitate civică, pe care mulţi nu mai
dau, de multă vreme, nici un preţ.
29 iulie 2012: ziua referendumu-
lui. A unui alt început sau a conti-
nuării unui coşmar.

Serviciile de evidenţă a persoa-
nelor de pe raza judeţului Dolj vor
avea program special de lucru în
acest sfârşit de săptămână. Potri-
vit unui comunicat al Direcţiei Pu-
blice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Dolj, serviciile vor
avea program cu publicul astăzi şi
mâine, pentru asigurarea obţinerii
actelor de identitate necesare exer-
citării dreptului de vot la referen-
dum. Astfel, ghişeele vor fi des-

Program special de lucru la
serviciile de evidenţă a persoanelor

Din cele 588. 044 persoane cu drept de vot în judeţul Dolj, de 13. 048
deţin act de identitate cu valabilitatea expirată, pentru acestea, dar şi
altele, programul de ghişeu din acest sfârşit de săptămână şi organizarea
eliberării documentelor până în data de 29 iulie a.c. reprezentând o opor-
tunitate şi un bun prilej de a reintra rapid în legalitate privind deţinerea
unui act de identitate.

Pentru informaţii suplimen-
tare şi pentru asigurarea spriji-
nului în orice situaţie specială
intervenită în această perioadă,
vă puteţi adresa instituţiei la
următoarele numere de telefon:

0351.437.038; 0351.437.039;
0351.411.290

sau la 0768.10.27.01 (persoană
de contact: Georgescu Ioana – Şef
Serviciu Evidenţa Persoanelor).

chise astăzi în intervalul orar
8.00 – 16.00, în timp ce dumini-
că programul de lucru se va des-
făşura între orele 8.00 şi 22.00.
Excepţie de la această măsură sunt
serviciile de evidenţă a persoane-
lor din comuna Măceşu de Sus,
unde activitatea este temporar în-
treruptă, şi cele din comuna Făr-
caş, care nu va funcţiona dumini-
că. Ambele situaţii sunt determi-
nate de lipsa de personal.

Pentru a asigura eliberarea ac-
telor de identitate persoanelor in-
teresate din localităţile Măceşu de
Sus şi Fărcaş, dar şi celor care
locuiesc în alte localităţi ale jude-
ţului şi care, din diferite motive,
nu se pot prezenta la sediul servi-
ciului de evidenţă a persoanelor
competent sau le este amânată eli-
berarea actului de identitate, Direc-
ţia Publică Comunitară de Eviden-
ţă a Persoanelor Dolj cu sediul în
municipiul Craiova (strada „Vul-
turi” nr. 9) va deschide astăzi şi

duminică un ghişeu propriu de lu-
cru cu publicul, care va funcţiona
după acelaşi program orar ca şi
serviciile locale.

“Cetăţenii care constată că nu
mai deţin un act de identitate sau
că acesta este deteriorat ori ieşit din
termenul de valabilitate se pot adre-
sa cu cereri la ghişeele serviciilor
publice comunitare de evidenţă a
persoanelor ce arondează localita-
tea lor de domiciliu sau reşedinţă,
urmând să primească actul de iden-
titate în aceeaşi zi sau cel mai târziu
în ziua votării. Persoanele care de-
ţin şi pot depune odată cu cererea
toate doc umentele nec esare vor
primi cărţi de identitate, în celelalte
cazuri eliberându-se cărţi de identi-
tate provizorii cu valabilitatea de
maxim un an. Cei care domiciliază
în localităţile deservite de serviciile
de evidenţă a populaţiei Craiova, Ca-
lafat, Segarcea, Filiaşi, Bechet, Leu
sau Predeşti şi care nu pot depune
toate documentele necesare elibe-

rării cărţii de identitate vor trebui
să prezinte în mod obligatoriu şi
două fotografii mărimea ľ c m,
având la bază o bandă albă de 7
mm. În cazul celorlalte servic ii
de evidenţă a persoanelor,  foto-

grafiile se pot produce contracost
chiar la sediul acestora”, se pre-
cizează într-un c omunicat de pre-
să remis de Direcţia Publică Co-
munitară de Evidenţă a Persoa-
nelor Dolj.

Prefec tura Dolj nu a
constata nici o deficienţă
în urma verificării tuturor
celor 519 secţii de votare
organizate în judeţ,  au
anunţat, ieri, responsabilii
din instituţie. Preşedinţii
secţiilor de votare au pri-
mit buletinele de vot şi ce-
lelalte materiale necesare
votării şi au fost stabilite
toate măsurile necesare în
vederea predării/preluării proceselor-verbale
privind constatarea rezultatelor alegerilor şi a
celorlalte materiale folosite în procesul elec-
toral. De asemenea, a fost instalat grupul elec-
trogen necesar funcţionării staţiei de prelu-
crare a datelor de pe lângă Biroul Electoral
Judeţean Dolj şi au fost completate birourile
electorale ale secţiilor de votare cu reprezen-
tanţii partidelor politice parlamentare.

“Ne-am organizat foarte bine, spunem noi,
având în vedere că distribuirea către preşe-
dinţii secţiilor de votare din judeţ a buletinelor
de vot şi a celorlalte materiale necesare pro-
cesului electoral, precum autocolantele, ştam-
pilele de control, tuşierele şi procesele-verba-
le, s-a finalizat înainte de ora programată. Nu

Asociaţia „Pro Democraţia” va asigura mo-
nitorizarea corectitudinii referendumului şi
face apel la toţi cetăţenii, organizaţiile şi insti-
tuţiile publice să susţină acest demers prin
respectarea legislaţiei şi a normelor civice.

Ca şi în cazul scrutinelor anterioare, Aso-
ciaţia „Pro Democraţia” a acreditat obser-
vatori, care vor monitoriza proc esul de vo-
tare începând cu ora 6.00,  până la finaliza-
rea procedurilor de centralizare a voturilor
în secţiile de votare. APD a propus spre
acreditare de aproximativ 400 de observa-
tori. Rolul acestora este de a asigura res-
pectarea procedurilor legale şi de a descu-
raja frauda electorală.

Datorită perioadei scurte de recrutare a
observatorilor, APD a modificat strategia de
observare pentru scrutinul din 29 iulie orga-
nizând, în special, echipe mobile care vor
monitoriza procesul electoral în mai multe
secţii de votare pe durata zilei de vot. În acest
sens, solicităm membrilor birourilor electo-
rale susţinerea în condiţii optime a activităţii
observatorilor ş i respectarea drepturilor
acestora, fără excepţie.

Ultimele pregătiri tehnice, la Prefectura Dolj
au existat probleme în
cadrul activităţii şi ne aş-
teptăm ca şi mâine (n.r.
– astăzi), când sunt pro-
gramaţi preşedinţii sec-
ţiilor de votare din mu-
nicipiul Craiova, lucru-
rile să decurgă în ace-
laşi ritm”, a precizat, ieri,
subprefectul judeţului
Dolj, Ionel Ciobotea.

Prefectul de Dolj,
Elena Costea, a precizat că până în ziua re-
ferendumului instituţia va asigura urmărirea
modului de aplicare a hotărârilor Biroului
Electoral Central referitoare atât la exercita-
rea dreptului de vot prin intermediul urnei
speciale a persoanelor netransportabile din
cauză de boală sau invaliditate aflate în uni-
tăţi sanitare sau de ocrotire socială (Hot. 11/
2012), cât şi a persoanelor care sunt în exe-
cutarea unei pedepse privative de libertate
(Hot. 5/2012). “De asemenea, se vor asigu-
ra condiţiile pentru transportul proceselor-
verbale cu rezultatul referendumului de la
Biroul Electoral Judeţean Dolj la Biroul Elec-
toral Central”, a anunţat aceasta.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Telverde cu acces gratuit: 0800.070.100
pentru informaţii legate de referendum

În plus, Asociaţia „Pro Democraţia” pune
la dispoziţia cetăţenilor linia Telverde cu ac-
ces gratuit 0800.070.100, care va funcţio-
na astăzi între orele 8.00 şi 20 şi duminică
între 7.00 şi 23.00 şi care va permite celor
interesaţi să solicite informaţii referitoare la
modul de desfăşurare a referendumului, dar
mai ales să raporteze fraude şi nereguli. Ser-
viciul poate fi accesat la nivel naţional din
reţelele Romtelecom, Orange, Vodafone şi
Cosmote.

De asemenea, sesizările pot fi depuse şi
on-line la adresa web www.alegericorecte.-
ro. Reclamaţiile vor fi preluate şi transmise
instituţiilor relevante care pot soluţiona pro-
blemele raportate de dumneavoastră, pre-
cum Poliţia sau Biroul Electoral Central.
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În judeþul Dolj, la sfârºitul lunii iunie 2012 s-a înregistrat o
ratã a ºomajului de 8.09%, corespunzãtoare unui numãr de
ºomeri de 24.008 persoane, înregistrând un trend descrescãtor
faþã de luna mai 2012, când s-a ridicat la 8.13%, corespunzã-
toare unui numãr de ºomeri de 24128. Din totalul de ºomeri
înregistraþi la sfârºitul lunii iunie 2012, 4.389 de persoane sunt
ºomeri indemnizaþi ºi 19.619 – neindemnizaþi. Din numãrul de
ºomeri neindemnizaþi, 16.503 persoane primesc adeverinþe
pentru venitul minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 cu
modificãrile la zi. Ponderea femeilor în numãrul total de ºomeri
înregistraþi la nivelul lunii iunie 2012 este de aproximativ
40.94% (9.829). Unul dintre motivele care a dus la scãderea
numãrului de ºomeri ºi a ratei ºomajului este încadrarea în
muncã. De la începutul anului pânã la 30 iunie s-au încadrat în
muncã 6.424 persoane, dintre care 868 numai luna trecutã.

Rata ºomajului în judeþul Dolj
a fost, în iunie, de 8,09%

Marea majoritate a poziþiilor
sunt disponibile în Bucureºti, alte
câteva fiind în Craiova, Timi-

40 de studenþi ºi tineri absolvenþi, dintre cei
peste 2.000 de aplicanþi,  îºi vor petrece ur-
mãtoarele trei luni ca interni la Romtelecom,
acumulând experienþã practicã în cadrul or-

ºoara ºi Iaºi. În acest program
s-au înscris studenþi la Politeh-
nicã (Telecomunicaþii, Automa-

ticã ºi Calculatoare), ASE
(Marketing, Management ºi Ci-
berneticã), Universitatea Bucu-
reºti, SNSPA, cele mai cãutate
poziþii fiind din cadrul Diviziei
Resurse Umane.

„Tinerii vor fi îndrumaþi pe
parcursul programului de inter-
nship de 17 mentori – manageri
cu experienþã din cadrul com-
paniei. La finalul programului,
tinerii vor fi evaluaþi, iar cei care
îndeplinesc criteriile de perfor-
manþã vor beneficia de prelun-
girea perioadei de internship cu
alte 6 sau 12 luni, putând sã pri-
meascã chiar oferte de a se alã-
tura echipei Romtelecom.

Iuliana Costãchescu, partici-
pantã la programul de internship
de anul trecut, acum reprezen-
tant comunicare marketing,
mãrturiseºte: «Acest program
de internship a însemnat pentru
mine ocazia de a-mi descoperi
adevãrata vocaþie, de a mã
“construi” încetul cu încetul din
punct de vedere profesional. Mi-
a deschis noi orizonturi, ºi, nu în
ultimul rând, m-a ajutat sã-mi
cunosc îndeaproape aptitudinile
ºi limitele. Romtelecom este lo-
cul ideal pentru cei care îºi do-
resc sã realizeze lucruri la care
viseazã de multã vreme».

ganizaþiilor Operaþiuni ºi Tehnologie, IT, Co-
mercial ºi Resurse Umane. Romtelecom de-
ruleazã pentru a patra oarã acest program, la
care au participat în total peste 120 de tineri.

Asociaþia “Centrul Regional de
Voluntariat” din Craiova  ºi parte-
nerii sãi –  Convenþia Organizaþii-
lor Studenþeºti, Universitatea din
Craiova prin Centrul de Consiliere
ºi Orientare Profesionalã, Organi-
zaþia Studenþilor Politehniºti Profil
Electric din Craiova ºi AIESEC
Craiova – au încheiat recent acti-
vitãþile organizate în perioada 14-
21 iulie 2012 ca parte a proiectului
“A fresh start: let’s get ready for
our perfect job!”, primul schimb
de tineri pe care îl organizeazã Aso-
ciaþia Centrul Regional de Volun-
tariat în Craiova, judeþul Dolj, pe
tema ºomajului în rândul tinerilor.

Elena Carmen Tufagiu, preºe-
dinte Centru Regional de Volunta-
riat Craiova, a precizat cã princi-
palele obiective ale acestui proiect
au fost:   informarea cu privire la
oportunitãþile de muncã pentru ti-
neret ºi promovarea spiritului an-
treprenorial ca o modalitate viabilã
de viitor, oferirea de consiliere pen-
tru planificarea carierei ºi orienta-
re; creºterea gradului de conºtien-
tizare a importanþei activitãþii de vo-
luntariat în timpul liceului ºi univer-
sitãþii; sporirea înþelegerii ºi accep-

tãrii diversitãþii culturale, includerea
tinerilor excluºi social de a partici-
pa la activitãþi non-formale; sã în-
þeleagã diversele roluri ale volunta-
riatului în dezvoltarea societãþii.

„Pentru ºase zile, aici, în aceas-
tã parte frumoasã din sudul Ro-
mâniei, 28 de tineri din Republica
Cehã, Italia, România ºi Spania au
prezentat realitatea în þara lor în
legãturã cu rata ºomajului în rân-
dul tinerilor ºi ce mãsuri sunt apli-
cate pentru a combate acest fe-
nomen, au avut dezbateri asupra
a ceea ce se poate face pentru re-
ducerea ºomajului în rândul tineri-
lor ºi au învãþat de la reprezentanþi
ai Pirelli, Kautex ºi Popeci ce cautã
marile companii de investiþii la lan-
sarea apelurilor de angajare...”, a
mai spus Elena Carmen Tufagiu.

Probleme serioase în ceea
ce priveºte inserþia tinerilor

pe piaþa muncii
Preºedintele Centrului a mai

susþinut ºi faptul cã managerii de
resurse umane de la cele trei
companii partenere au fost des-
chiºi, dar profesioniºti ºi i-au în-
drumat pe participanþi sã îºi con-

struiascã un CV eficient în care
sã îmbine realizãrile academice
cu proiectele personale ºi volun-
tariatul. La sfârºitul celor ºase
zile, participanþii au realizat cã
toate þãrile lor se confruntã cu
probleme serioase în ceea ce pri-
veºte inserþia tinerilor pe piaþa
muncii, dar cã guvernele ºi
ONG-urile abilitate au iniþiat deja
mãsuri de reducere a fenomenu-
lui. Activitãþile proiectului au fost
bazate pe educaþia non-forma-
lã, pe un proces de învãþare ºi
de formare care a funcþionat în
afara rutinelor sistemului educa-
þional formal. Acesta a fost ba-
zat pe învãþarea prin participare,
þinând seama de nevoile ºi inte-
resele tinerilor. Dobândirea de
noi competenþe nu a fost un pro-
ces neutru, invizibil, ci flexibil,
combinând practica ºi teoria.

Metodele utilizate pe parcursul
celor ºase zile au variat între pre-
zentãri audio/video ale companii-
lor partenere ºi ale grupurilor din
fiecare þarã, discuþii de grup ºi
brainstorming, simulãri ºi jocuri de
rol, seri ºi petreceri interculturale,
vizite ºi excursii.

Promovarea spirituluiPromovarea spirituluiPromovarea spirituluiPromovarea spirituluiPromovarea spiritului
antreprenorial ca oantreprenorial ca oantreprenorial ca oantreprenorial ca oantreprenorial ca o

modalitate viabilã de viitormodalitate viabilã de viitormodalitate viabilã de viitormodalitate viabilã de viitormodalitate viabilã de viitor

 „A fresh start: let’s get ready for our perfect job!” este finanþat din
fonduri acordate de Comisia Europeanã prin programul Tineret în Ac-
þiune, Acþiunea 1.1 – Schimburi de tineri, aprobat, gestionat ºi monito-
rizat în România de ANPCDEFP – Agenþia Naþionalã pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Povestea catedrei de Mate-
maticã de la Grupul ªcolar
“Dimitrie Filiºanu”, pe care se
bat acum douã persoane – so-
þia viceprimarului oraºului Fi-
liaºi, Ilie Gheorghe, ºi o altã
profesoarã – este una relativ
simplã,  dar  complicatã  din
dorinþa unora de a lua postul
prin tot felul de “miºmaºuri”
ºi nu printr-un concurs care
sã respecte regulamentul de
organizare. Catedra de Mate-
maticã a rãmas liberã prin ie-
ºirea la pensie a unui profe-
sor.  ISJ Dolj  a þ inut postul
vacant un an, conform legii.
În prima etapã de repartizare
postul a rãmas liber, pentru cã
nimeni nu l-a dorit pentru o pe-
rioadã atât de scurtã. La sfâr-
ºitul lunii martie a.c., dupã re-
partizarea cadrelor didactice
restructurate ,  postul  a  fost

Cea mai nefastã persoanã pentru în-
vãþãmântul doljean în ultimii ani a fost
comisarul-ºef al Gãrzii de Mediu Dolj,
Ileana ªerban. Deºi, în principiu,
aceasta nu avea nici o legãturã cu sis-
temul de învãþãmânt, ea a fost cea care
a tras toate sforile, Mihaela Moþãþea-
nu neputând sã îi refuze absolut ni-
mic, pentru cã Ileana ªerban spunea
cã tot ceea ce face este în interesul
partidului pe care îl reprezintã. De
exemplu, prin luna mai apãreau infor-

maþii în presã cã aceasta trãsese toa-
te sforile pentru a truca un concurs
pentru o catedrã de Matematicã de la
Grupul ªcolar “Dimitrie Filiºanu” din
Filiaºi, pentru a titulariza un profesor
din zona PDL. Numai cã nu a putut sã
îºi ducã planul la bun sfârºit. Puterea
s-a schimbat ºi, în locul ei, cel care a
trecut la butoane, pentru “a aranja”
acest post, este viceprimarul oraºului
Filiaºi, Ilie Gheroghe, cunoscut de fi-
liºeni drept Costeluº.

scos la concurs ºi a devenit
atrãgãtor pentru cã era pe o
perioadã de patru ani. S-a for-
mat o comisie, iar în perioada
5-12 aprilie a.c. s-au depus
dosarele de înscriere la con-
cursul de titularizare.
A scos din joc principalul
contracandidat

În luna aprilie a.c., vicepri-
marul  oraºului  Fi l iaº i ,  I l ie
Gheorghe, pe atunci un sim-
plu consil ier,  se aºtepta cã
soþia sa va avea concurenþã pe
post, numai cã cei care urma
sã se înscrie în concurs nu
contau. Dar s-a întâmplat ca
între ceilalþi zece concurenþi
sã se înscris la concurs ºi per-
soana susþinutã de Ileana ªer-
ban, care avea cel mai greu
cuvânt de spus la nivelul ISJ
Dolj la momentul respectiv ºi

care se asigurase ºi de o co-
mis ie  favorab i lã .  Lovi tu ra
pentru Ileana ªerban a venit în
momentul în care s-a schim-
bat puterea ºi omul ei a rãmas
fãrã acoperire. Din acest mo-
ment a intrat puternic pe fir
Ilie Gheorghe, între timp ajuns
viceprimar la Filiaºi. ªi pen-
tru cã nu poate triºa la con-
cursul propriu-zis, pentru cã
reguli le sunt  foarte str icte,
acesta a încercat – ºi a ºi reu-
ºit – sã o scoatã din joc pe cea
de-a doua persoanã. Cum? Cu
ajutorul directorului de la Gru-
pul ªcolar “Dimitrie Filiºanu”,
Ilie Pîrvu. Mai exact, vicepri-
marul l-a chemat la apel ºi i-a
t rasat  sarcina sã  facã  ceva
pentru ca dosarul principalei
contracandidate sã f ie scos
din concurs, pentru a fi sigur
cã îºi va titulariza soþia.

Interesul învãþãmântului este
sã câºtige cel mai bun candidat

Ilie Pîrvu s-a zbãtut ºi a dus
la bun sfârºit sarcina. De ce?
Pentru cã în luna noiembrie
a .c .  î i  expirã  concursul  º i ,
conform noii legi, Consiliile de
Administraþie ale ºcolilor vor
stabili directorii. Viceprimarul
Ilie Gheorghe face parte din
Consiliul de Administraþie al
Grupului ªcolar “Dimitri Fili-
ºanu”. Aºa cã trocul este sim-
plu: Ilie Gheorghe îi va da vo-
tul lui Ilie Pîrvu la examenul
din iarnã sau de la începutul
anului viitor, depinde când se
va stabili data concursului, iar
acesta se va asigura cã soþia
acestuia va deveni titular pe

catedra de Matematicã. Astfel
de excese de putere rezolvã
chest iuni  personale de mo-
ment, dar vor avea, cu sigu-
ranþã, efecte negative în timp,
care nu se vor rãsfrânge doar
asupra celor care sunt impli-
caþi în aceastã poveste. Din-
colo de dorinþa unor de a fen-
ta regulamentele, ar trebui ca
atenþia celor de la ISJ Dolj ºi
a autoritãþilor abilitate ale sta-
tului sã fie sporitã la acest
concurs. Pentru cã interesul
pãrinþilor, copiilor ºi al învã-
þãmântului, în general, este ca
aceste concursuri sã fie câº-
tigate de cel mai bun candidat
înscris, nu de cel care ºtie cel
mai bine jocul de culise.

MARIN TURCITU

O delegaþie din Franþa va
ajunge, în luna septembrie, în
Dolj, pentru o vizitã la Inspec-
toratul Teritorial  de Muncã
(ITM). O datã la zece ani, Ro-
mânia este evaluatã din punc-
tul de vedere al securitãþii ºi sã-

Inspectoratul de Muncã Dolj,
evaluat de francezi

nãtãþii în muncã, iar ITM Dolj
este una dintre instituþiile din
þarã unde comisia de speciali-
tate va desfãºura activitate în
acest sens.

“Reprezentãm nu numai Dol-
jul, ci ºi þara, la începutul lunii

septembrie, când România va fi
evaluatã din punctul de vedere
al Securitãþii ºi Sãnãtãþii în
Muncã. Dupã cum se ºtie, fa-
cem parte din Organizaþia In-
ternaþionalã a Securitãþii ºi Sã-
nãtãþii în Muncã ºi, o datã la 10
ani, suntem evaluaþi din acest
punct de vedere. Unul dintre
cele trei judeþe este Doljul, de
aceea, în perioada 2-4 septem-
brie, vom avea vizita unei dele-
gaþii din Franþa, pentru a anali-
za activitatea Inspecþiei Muncii
ºi în speþã a ITM Dolj”, a de-
clarat inspectorul-ºef al ITM
Dolj, Cãtãlin Mohora.

Acesta spune cã, pe linie de
activitate a Inspecþiei Muncii,
instituþia pe care o reprezintã a
avut o colaborare internaþiona-
lã cu omologii bulgari, alãturi de
care au efectuat controale pe
ºantierul de la podul Calafat-Vi-
din, pentru verificarea societã-
þilor care desfãºoarã activitate
în zonã. “La nivelul ITM Dolj
avem o activitate foarte bunã,
de aceea am ºi fost selectaþi”,
a conchis Mohora.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Meteorologii au prelungit
pânã duminicã atenþionarea
Cod Galben de caniculã, va-
labilã în 23 de judeþe din su-
dul ºi estul þãrii, inclusiv mu-
nicipiul Bucureºti. Potrivit Ad-
ministraþiei Naþionale de Me-
teorologie (ANM), astãzi ºi
duminicã, în regiunile sudice
ºi estice, canicula va persista
ºi se vor înregistra frecvent
valori de 36-38 de grade Cel-
sius, izolat chiar ºi 39 de gra-
de Celsius,  iar disconfortul
termic se va menþine accen-

tuat. În dupã-amiaza zilei de
duminicã, în regiunile vestice
ºi centrale se vor înregistra,
local, valori termice de 35-37
de grade, indicele temperatu-
rã-umezealã (ITU) urmând sã
atingã ºi, izolat, sã depãºeas-
cã pragul critic de 80 de uni-
tãþi. ANM a menþionat ieri cã,
în funcþie de evoluþia si inten-
sitatea fenomenelor progno-
zate,  va actualiza prognoza
prin informãri, atenþionãri sau
avertizãri meteorologice ulte-
rioare.
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Persoanele private de libertate
aflate în custodia Penitenciarului
Craiova ºi a Penitenciarului „Pelen-
dava” îºi pot exercita dreptul de
vot, la referendumul nacional de
duminic, în conformitate cu dis-
poziciile Legii nr. 3/2000 privind
organizarea ºi desfãºurarea refe-
rendumului. Astfel, pentru a putea
vota, persoanele private de liberta-
te trebuie sã aibã vârsta peste 18
ani sau sã fi împlinit aceastã vâr-
stã în ziua alegerilor, sã nu le fie
interzis acest drept, sã fie cetãþeni
români, sã deþinã acte de identitate
valabile, sã fac o solicitare, în scris,
preºedintelui biroului electoral al
secciei de votare, prin intermediul
administraciei locului de decinere,
prin care anunþã cã doreºte sã-ºi
exprime dreptul de vot.

Potrivit Hotrârii nr. 5/11 iulie
2012 emise de Biroul Electoral
Central, directorii penitenciarelor ºi
ai locurilor de deþinere sunt obli-
gaþi sã aducã la cunoºtinþã persoa-
nelor private de libertate, cu sufi-
cient timp înaintea zilei referendu-
mului, faptul cã pot vota prin in-
termediul urnei speciale, numai în
baza actului de identitate. În Peni-
tenciarul Craiova 763 de decinuci
îndeplinesc condiciile legale pen-
tru a putea vota, însã numai 696
au fcut cereri ca sã-ºi exercite
acest drept. Persoanele custodiate
vor putea vota, începând cu ora
8.00, în incinta Penitenciarului Cra-
iova, unde a fost amenajat un spa-
ciu corespunzãtor amplasãrii urnei
speciale ºi a cabinelor de vot, uni-
tatea penitenciar fiind arondatã cir-

cumscripþiei electorale numãrul 17
Dolj, secþia de votare nr. 140, Grã-
diniþa cu program prelungit nr. 31,
de pe strada „Vasile Alecsandri”,
dup cum a precizat agent principal
Cãtãlin Borleanu, purtãtorul de cu-
vânt al Penitenciarului Craiova.

La Penitenciarul Pelendava au
fost identificate 200 de persoane
private de libertate care îndeplinesc
condiciile legale, dintre acestea, 195
exprimându-ºi dorinþa de a vota,
prin solicitare scris. În ziua referen-
dumului, directorul unitcii va per-
mite accesul echipei biroului elec-
toral al Secþiei de votare în a cãrei
razã teritorialã se aflã penitenciarul,
urna special ºi materialele necesare
votãrii fiind depuse într-un spaþiu
anume amenajat, unde s-au luat
mãsurile pentru asigurarea caracte-
rului secret ºi liber exprimat al vo-
tului, potrivit purtãtorului de cuvânt
al Penitenciarului Pelendava, inspec-
tor Marian Gânjoveanu.

La Penitenciarul de Minori ºi
Tineri Craiova, din cele 445 per-
soane private de libertate custodiate
au fost identificaþi 347 de tineri
care îndeplinesc condiþiile de par-
ticipare la referendum ºi care si-
au exprimat în scris solicitarea de
a vota, prin intermediul adminis-
traþiei locului de deþinere.

În plus, 61 de persoane aresta-
te preventiv, aflate în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al IPJ
Dolj, ºi-au exprimat, în scris, do-
rinþa de a-ºi exercita dreptul de vot
la referendumul de duminicã, ast-
fel cã vor avea la dispoziþie toate
materialele necesare în acest sens.

Nu mai puþin de 1.238 de deþinuþi încar-
cerþi în Penitenciarele Craiova, Pelendava
ºi Penitenciarul de Minori ºi Tineri au fã-
cut deja solicitãri ºi vor vota la referendu-
mul de duminic, în spaþiile care au fost deja

Peste 1.200 de deþinuþi din penitenciarele
craiovene vor vota duminicã

amenajate în incinta celor douã unitãþi.
Acestora li se adaugã alte 61 de persoane
din arestul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj care ºi-au exprimat dorinþa
de a-ºi exercita acest drept.

Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au organizat, în cursul zilei de joi, o
acþiune în zona centralã a municipiului Craiova, la care au participat ºi
studenþi la Academia de Poliþie aflaþi în stagiul de practicã ºi jandarmi
din cadrul GJMb Craiova, pentru prevenirea ºi combaterea infracþiona-
litãþii stradale, a furturilor din locuinþe ºi societãþi comerciale, urmãrin-
du-se ºi creºterea vizibilitãþii forþelor de ordine în mediul stradal ºi
asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã civicã. „Au fost verificate
12 locuri ºi medii cunoscute cu potenþial criminogen, poliþiºtii ºi
jandarmii controlând 18 localuri de alimentaþie publicã, unde au fost
legitimate 42 de persoane. În timpul derulãrii acþiunii au fost constatate
13 abateri de naturã contravenþionalã, pentru care au fost aplicate
amenzi în valoare totalã de 2.190 lei”, a declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpraru.

Razie în barurile

din centrul Craiovei

Pe rolul Curþii de Apel Craio-
va se aflã apelul formulat de Jana
Pãun, Cristian Preda, dar ºi de
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj împotriva ho-
tãrârii Tribunalului Dolj din mar-
tie a.c., prin care Pãun ºi Preda
au fost gãsiþi vinovaþi ºi condam-
naþi pentru trafic de influenþã.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj au
început cercetãrile în acest do-
sar la sfârºitul lunii august 2011,
dupã ce o persoanã i-a denunþat
pe cei doi susþinând cã le-a dat
3.250 de lei pentru întocmirea
unui raport medico-legal de cal-

cul retroactiv al alcoolemiei mai
convenabil, document prin care
putea sã scape de urmãrirea pe-
nalã. Denunþãtorul a precizat cã
a ajuns la asistentul Cristian Pre-
da, de la Institutul de Medicinã
Legalã (IML), prin intermediul
Janei Pãun, care se prezentase
ca fiind avocatã. Potrivit rechi-
zitoriului întocmit de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, denunþãtorul s-a hotãrât
sã-i reclame pe cei doi dupã ce,
în august 2011, a fost trimis în
judecatã pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice,
pentru ca raportul calculului re-

troactiv al alcoolemiei nu a fost
mãsluit de Preda conform înþe-
legerii pe care o avusese cu el
„contracost”. Ca urmare a plân-
gerii fãcute de denunþãtor, pro-
curorii au autorizat folosirea unui
investigator sub acoperire în ca-
uzã, care s-a întâlnit cu Preda pe
29 noiembrie 2011. Acesta i-a
cerut asistentului sã-l ajute cu un
certificat medico-legal pentru un
veriºor, în care sã fie trecute mai
multe zile de îngrijiri medicale.
S-au înþeles pentru suma de 500
de euro, iar Cristian Preda a fost
prins în flagrant în timp ce primea
banii marcaþi pe 2 decembrie.

Atât asistentul, cât ºi Jana
Pãun au fost arestaþi preventiv
pentru trafic de influenþã, iar ul-
terior au fost trimiºi în judeca-
tã. La jumãtatea lunii martie
a.c., magistraþii Tribunalului Dolj
l-au condamnat pe Cristian Pre-
da la un an ºi opt luni de închi-
soare, iar pe Jana Pãun la doi
ani ºi ºase luni de închisoare.

Cei doi inculpaþi ºi procuro-
rii au fãcut apel împotriva sen-
tinþei Tribunalului Dolj, a cãrui
judecare a început în luna mai
a.c., la Curtea de Apel Craio-
va. La ultimul termen, pe 27
iunie, judecãtorii au admis ce-

rerea de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive luate faþã
de inculpatul Preda Cristian cu
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
þara ºi punerea sa în libertate.
În acelaºi timp, Jana Pãun a
formulat o cerere de strãmuta-
re a procesului de la Curtea de
Apel Craiova. Aceasta a fost
soluþionatã miercuri, 25 iulie
a.c., de Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie, magistraþii de aici
respingând solicitarea ca fiind
nefondatã. În aceste condiþii,
procesul continuã la Curtea de
Apel Craiova, urmãtorul termen
fiind stabilit pe 29 august a.c.

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie au respins, miercuri, ca ne-
fondatã, cererea formulatã de Jana
Pãun pentru strãmutarea judecãrii
apelului în dosarul în care a fost con-

damnatã, împreunã cu un asistent de
la IML Craiova, pentru trafic de in-
fluenþã. În aceste condiþii, procesul va
continua tot la Curtea de Apel Craio-
va, decizia ICCJ fiind definitivã.

Apelul în cazul traficului de influenþã de la IMLApelul în cazul traficului de influenþã de la IMLApelul în cazul traficului de influenþã de la IMLApelul în cazul traficului de influenþã de la IMLApelul în cazul traficului de influenþã de la IML
Craiova se judecã tot la Curtea de Apel CraiovaCraiova se judecã tot la Curtea de Apel CraiovaCraiova se judecã tot la Curtea de Apel CraiovaCraiova se judecã tot la Curtea de Apel CraiovaCraiova se judecã tot la Curtea de Apel Craiova

Strãmutarea procesului, respinsã de ÎCCJ
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Elevii au optat astfel: patru s-
au înscris la seral la Colegiul Na-
þional “ªtefan Odobleja”, cinci
au ales sã îºi continue studiile la
Grupul ªcolar de Transporturi
Auto Craiova tot la seral, iar la
studiile cu frecvenþã redusã s-
au înscris 35 de candidaþi – 25
dintre ei au ales Liceul “Matei
Basarab” ºi 10 la Colegiul Naþi-
onal “Nicolae Titulescu”.

Unitãþile de învãþãmânt din
Craiova care dispun de clase cu
frecvenþã redusã sunt: Colegiul
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Doljenii care au peste 18 ani ºi au

 absolvit gimnaziul au posibilita-
tea sã îºi continue studiile dacã se în-
scriu în clasa a IX-a la unitãþile de în-
vãþãmânt cu clase de seral sau frecven-

þã redusã. În urma repartizãrii care a
avut loc joi în cadrul unei ºedinþe, doar
44 de locuri din cele 300 scoase la con-
curs de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj au fost ocupate.

Naþional „Nicolae Titulescu” –
30 de locuri la profilul ªtiinþe
sociale – Grupul ªcolar „Matei
Basarab” – 60 de locuri la Filo-
logie ºi 60 de locuri la speciali-
zarea Matematicã-Informaticã.
Clase de seral sunt la Grupul
ªcolar Industrial de Transpor-
turi Cãi Ferate – 30 de locuri la
specializarea tehnician mecatro-
nist ºi 30 de locuri pentru teh-
nician electromecanic, Cole-
giul „ªtefan Odobleja” – 30 de
locuri tehnician mecanic pen-

tru întreþinere ºi reparaþii, Gru-
pul ªcolar de Transporturi Auto
Craiova – 30 de locuri tehnician
electrician electronist auto ºi 30
de locuri transporturi auto.

Locurile neocupate se vor
scoate din nou la concurs în cea
de a treia etapã de admitere la li-
ceu. Totodatã, pe perioada verii
se pot înmatricula la clase de se-
ral ºi frecvenþã redusã ºi doljenii
care nu ºi-au finalizat studiile li-
ceale. Pentru continuarea lor,
aceºtia trebuie sã se adreseze di-

rect unitãþilor de învãþãmânt pen-
tru a fi înmatriculaþi în clasa a
X-a, a XI, a XII-a sau a XIII-a.

“Pentru anul ºcolar 2012-
2013 au fost prevãzute ºase cla-
se la seral la Liceul Transpor-
turi Auto, Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” ºi Liceul CFR ºi trei clase
la frecvenþã redusã la Liceul
„Matei Basarab” ºi Colegiul Ni-
colae Titulescu. Participarea nu
a fost una foarte bunã: s-au în-
scris doar 35 de elevi la frec-

venþã redusã ºi nouã la seral.
Neexistând a doua sesiune de
admitere la aceste forme de în-
vãþãmânt, am trimis la Ministe-
rul Educaþiei o adresã prin care
am solicitat o noua etapã de ad-
mitere în septembrie, atunci
când vin majoritatea adulþilor sã
se înscrie la liceu”, a precizat
Nicuºor Cotescu, inspector ge-
neral adjunct în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI

La examenul de definitivat s-
au înscris 148 de candidaþi, la
proba scrisã prezentându-se
131. Dintre aceºtia, 86 au obþi-
nut note peste 7, iar 45 note sub
7. Cele 31 de contestaþii ale pro-
fesorilor din judeþul Dolj au fost
evaluate ºi soluþionate la nivel
naþional în unul din oraºele Bra-
ºov, Cluj, Iaºi, Sibiu, Ploieºti ºi
Bucureºti, aceste centre fiind
numite prin ordin ministerial
încã din luna iunie.

Din cei 31 de contestatari, la
reevaluare doar 4 au obþinut note
peste 7, dupã cum a precizat Mi-
hãiþã Stoica, inspector ºcolar
pentru mentorat ºi dezvoltarea

Inspectoratul ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj a publicat,
ieri, rezultatul contestaþiilor la proba scrisã a exame-

nului de definitivat. Din totalul de 45 de candidaþi
care au obþinut note sub 7, fiind declaraþi respinºi, 31
au depus contestaþii. Numai patru au fost soluþionate

în favoarea concurenþilor, promovabilitatea în judeþul
Dolj crescând astfel de la 66% la 69% .

resursei umane în cadrul ISJ
Dolj. Având la bazã metodologia
de desfãºurare ºi organizare a
examenului de definitivat în în-
vãþãmânt, candidaþii care au tre-
cut examenul vor fi înºtiinþaþi în
scris asupra rezultatelor dupã
validarea acestora de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretu-
lui ºi Sportului (MECTS), prin
ordin de ministru, la sfârºitul
lunii august. În baza Legii Edu-
caþiei, începând cu anul ºcolar
2012-2013 candidaþilor care ob-
þin definitivarea în învãþãmânt li
se va încheia contract de mun-
cã pe o perioadã nedeterminatã.

LUCREÞIA GHEORGHE

366 de candidaþi la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Administrative
a Universitãþii din Craiova care au
optat pentru specializarea Drept au
concurat pe data de 26 iulie pe cele
163 de locuri finanþate de la buge-
tul de stat. Desfãºurat pe parcur-
sul a trei ore, examenul a constat
într-un test grilã cu 100 de între-
bãri din gramatica limbii române.
Rezultatele afiºate ieri au scos la
ivealã douã medii de 9.40 – nota

În sfârºit, vacantã!
Au scãpat de emoþii ºi au început cu

adevãrat vacanþa de varã ºi elevii înscriºi
la Facultatea de Drept, de-acum viitori
studenþi ai Universitãþii din Craiova.

maximã de admi-
tere. Una dintre
ocupantele celor
163 de locuri bu-
getate afirma, ieri,
cã „întrebãrile n-

au fost foarte grele, ci... obositoa-
re, deoarece fiecare avea câte cinci
variante de rãspuns”.

 Anul universitar 2012-2013
aduce în structura Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Administrative sec-
þia Istorie ºi ªtiinþe politice, care
a aparþinut Facultãþii de ªtiinþe
Economice. Astfel, din octombrie,
odatã cu începerea cursurilor, Fa-
cultatea de Drept ºi ªtiinþe Admi-
nistrative beneficiazã de trei do-

menii: Drept (învãþãmânt de zi ºi
frecvenþã redusã – FR), ªtiinþe
Administrative (învãþãmânt de
zi, cu specializãrile Administraþie
Publicã ºi Asistenþã managerialã ºi
secretariat), Istorie ºi ªtiinþe po-
litice  (învãþãmânt de zi, cu spe-
cializãrile Istorie ºi Relaþii inter-
naþionale ºi studii europene).

Cu excepþia Facultãþii de Drept,
la care, fiind doi candidaþi pe un
loc, s-a susþinut examen scris, lo-
curile alocate – 105 la buget ºi 284
cu taxã – celorlalte douã domenii
din cadrul Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Administrative au fost ocu-
pate pe bazã de dosar.

LUCREÞIA GHEORGHE

«Printre pagini foºnitoare de car-
te ºi fire de nisip, Târgul „Gaudea-
mus” Mamaia revine în locul bine-
cunoscut iubitorilor de carte pe li-
toral: staþiunea Mamaia, în faþa stu-
dioului Radio Vacanþa. Cãrþi proas-
pete ºi îmbietoare, taifasuri
scriitoriceºti ºi o atmosfe-
rã de relaxare intelectualã
sau pur ºi simplu de vor-
bãrie cu miez despre cãrþi
ºi autorii lor – astfel îºi va
aºtepta Târgul publicul în
acest an!», au menþionat
organizatorii, printr-un co-
municat remis presei.

Potrivit acestora, va fi
organizatã ºi o ineditã ex-
poziþie de fotografie de-
spre locul ºi rolul cãrþilor

Caravana „Gaudeamus” ajunge pe litoral
A IV-a ediþie a Târgului de Carte „Gau-

deamus” se va desfãºura în staþiunea Ma-
maia, în perioada 11-15 august, a informat
organizatorul manifestãrii, Radio România.
Caravana „Gaudeamus” 2012 a debutat la

Craiova, unde a poposit, între 29 februa-
rie ºi 4 martie, la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, apoi s-a îndreptat spre Cluj-Na-
poca (28 martie – 1 aprilie) ºi Timiºoara
(2-6 mai).

în lumea de astãzi. Expoziþia de fo-
tografie „Istoria imaginarã a cãr-
þii ºi a scrisului”, cuprinzând 30 de
fotografii semnate de Jean Marc
Godes, va fi deschisã publicului pe
întreaga duratã a Târgului.

„Gaudeamus” Mamaia va conti-
nua ºi în acest an campania de do-
naþie de carte în proiectul „Cãrþile
se întorc acasã”, o campanie de
sensibilizare a opiniei publice cu
privire la insuficienþa fondului de

carte din multe biblioteci
rurale din România. Cãr-
þile donate vor ajunge în
biblioteci rurale din regiu-
nea Dobrogea.

Târgul „Gaudeamus”
este organizat de Radio
România, în parteneriat cu
Studioul Teritorial Radio
România Constanþa – Ra-
dio Vacanþa, proiect cul-
tural care este susþinut de
Ministerul Culturii ºi Pa-
trimoniului Naþional.

Se apropie examenul de titularizare
Examenul de titularizare va avea loc pe 2 august ºi se va desfã-

ºura în condiþii similare celui de definitivat: concurenþii vor avea
cod de bare pe foile de examen ºi vor fi supravegheaþi video. În
comparaþie cu anii precedenþi, MECTS  a publicat recent pe site-
ul subiecte.edu.ro o paletã de subiecte ºi bareme cu mult mai
bogatã ºi utilã profesorilor participanþi la examen.

Dupã contestaþii, doar patru
candidaþi au trecut definitivatul
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COMENTAR IU

„Bine aþi venit la Londra, cel
mai bun oraº de pe pãmânt, ca-
pitala comercialã, culturalã ºi ar-
tisticã a lumii” afirmã, fãrã nici o
falsã modestie, primarul ales al
metropolei, Boris Jonhson. Potri-
vit acestuia, gãsim aici „mai mul-
te restaurante cu stele decât la
Paris” ºi „mai multe teatre ca la
New York”. Fãrã a rãmâne mai
prejos, premierul David Cameron
(foto) continuã: „Suntem o þarã

fabuloasã, plinã de lucruri fantas-
tice de oferit”. Mai multe milioa-
ne de vizitatori sunt aºteptaþi la
marea sãrbãtoare, printre care
peste 100 de ºefi de state, încât
Regatul Unit îºi regãseºte o par-
te a gloriei pierdute. La douã luni
de la celebrarea fastuoasã a 60
de ani de la urcarea pe tron a re-
ginei Elisabeth a II-a, o nouã oca-
zie de afiºare a grandorii sale ºi,
dacã este posibil, a excelenþei

sale, se oferã Londrei. Simplã
coincidenþã? Londra este singu-
rul oraº din lume care gãzduieºte
Jocurile Olimpice moderne pen-
tru a treia oarã. În pofida strân-
gerii din dinþi a locuitorilor metro-
polei, dar ºi ai þãrii, pregãtirile sunt
aproape încheiate, fãrã a întruni
toate sufragiile. Strãzile sunt pa-
voazate cu drapelele celor 204
naþiuni participante. Nimeni nu
putea crede, în urmã cu mai puþin
de un an, când nu departe de sta-
dionul olimpic se derulau revolte
violente, controlate cu greu dupã
patru zile ºi dupã recesiunea eco-
nomicã instalatã, care a pus în
discuþie apartenenþa Marii Brita-
nii la UE, cã se va ajunge la ziua
îndelung aºteptatã, a deschiderii
Jocurilor Olimpice. A existat un
fiasco al securitãþii private, ame-
ninþãri cu greve, cu doar câteva
zile înainte de deschiderea Jocu-
rilor, ceea ce a indus o maximã
tensiune în organizatori. Ploaia
neîntreruptã, de apropate trei luni,
a slãbit moralul britanic, dar la ce-
remonia de deschidere chipul þã-
rii era altul. Marea Britanie este
în continuare o mare putere a lu-
mii, capabilã sã organizeze un

eveniment faraonic, a declarat un
diplomat. Întreaga aventurã a de-
butat în anii 2000. Comitetul Olim-
pic Britanic a susþinut ideea pri-
marului Londrei din acea vreme,
Ken Livingstone, ºi a premierului
Tony Blair. Pânã în ziua votului, 6
iulie 2005, Londra a fãcut figura
unui out-sider în faþa Parisului ºi
Madridului. „Toatã lumea a cre-
zut cã nu avem nici o ºansã. Exista
un enorm scepticism în privinþa
capacitãþii noastre de a ajunge.
Noi am reuºit sã construim un sta-
dion în timp util pentru campiona-
tul de atletism” afirmã un atlet
britanic. Spre surpriza generalã,
engleza a contat prea puþin la vo-
tul pentru încredinþarea organizãrii
JO. În ziua urmãtoare, o serie de
atentate comise la Londra s-au
soldat cu 52 de morþi. Doi ani mai
târziu, criza financiarã a zguduit
oraºul. Dar acum Jocurile sunt
deja în desfãºurare. Parcursul flã-
cãrii olimpice a avut un imens
succes popular. Fãrã a-ºi propu-
ne sã concureze cu Jocurile Olim-
pice de la Beijing, Londra 2012
poate spera în mod legitim sã se
alãture Sydney-ului 2000 în pan-
theonul olimpic.

Marea Britanie primeºte lumeaMarea Britanie primeºte lumeaMarea Britanie primeºte lumeaMarea Britanie primeºte lumeaMarea Britanie primeºte lumea
ºi îºi regãseºte gloriaºi îºi regãseºte gloriaºi îºi regãseºte gloriaºi îºi regãseºte gloriaºi îºi regãseºte gloria

Seceta, care afecteazã douã
treimi dintre statele din centrul
SUA, se intensificã cu un ritm
„fãrã precedent”, potrivit
declaraþiei de joi a unui expert
din cadrul Centrului american
de Supraveghere a Secetei.
„Asistãm la multe evenimente
fãrã precedent, în special
viteza cu care aceastã secetã
evolueazã”, a declarat Brian
Fuchs, din cadrul Centrului de
Supraveghere a Secetei, care a
adãugat cã „lucrurile s-au
înrãutãþit cu adevãrat în
ultimele douã luni”. Zona
afectatã este cea mai importan-
tã de la înfiinþarea acestui
centru, în 1999.  În Statele
Unite, „fãrã îndoialã este vorba
despre situaþia cea mai gravã
din ultimii 25 de ani”, a decla-

Seceta pune tot mai mult
stãpânire pe teritoriul SUA

Mai multe cartiere din Alep erau
mitraliate ieri dimineaþa de elico-
ptere aparþinând forþelor loialiste,
care se pregãteau de un asalt de-
cisiv împotriva rebelilor în acest
al doilea cel mai important oraº
din Siria, anunþã Observatorul Si-
rian pentru Drepturile Omului.
Confruntãri între rebeli ºi armatã
s-au desfãºurat la al-Jamilia, în
centru, Mahatat Baghdad ºi în Pia-
þa Saadallah al-Jabiri. La Salahe-
din, sute de rebeli se pregãteau
pentru o ofensivã majorã din par-
tea armatei asupra oraºului, dupã
deschiderea, pe 27 iulie, a unui
nou front la Alep. Un fotograf AFP
a putut sã vadã, joi, baricade din
saci de nisip, un autobuz care blo-
ca un drum ºi centre de îngrijiri

Mai multe cartiere
din oraºul sirian Alep,

mitraliate din elicopterrat, pe 18 iulie, secretarul
american al Agriculturii, Tom
Vilsack, dupã o întâlnire cu
preºedintele Barack Obama, în
care s-a discutat despre
aceastã catastrofã, care
afecteazã aproximativ 61% din
teritoriul SUA. „Efectele încep
sã fie resimþite la nivelul
fermelor. Dar acest lucru ar
putea necesita între 2 ºi 12 luni
pentru a se difuza în toate
sectoarele. Vor apãrea cu
siguranþã consecinþe (asupra
preþurilor), din toamnã, în
magazinele alimentare ºi în
restaurante, dupã care ºi la
sfârºitul anului, continuând în
2013”, a declarat Ephraim
Leibtag, din cadrul serviciului
de cercetãri economice al
Departamentului Agriculturii.

instalate în subsolurile unor ºcoli
ºi moschei. Mai multe elicoptere
survolau zone locuite ºi mitraliau
la nivelul solului. Locuitorii din
cartiere fugeau în masã, mai ales
femei ºi copii, în cele mai multe
cazuri la bordul unor camionete.
În acþiunile de reprimare ºi con-
fruntãrile de joi au fost ucise 164
de persoane, dintre care 84 de ci-
vili, 43 de militari ºi 37 de rebeli.
Printre victime se numãrã ºi un
copil în vârstã de trei ani, care a
fost ucis cu focuri de armã de tru-
pele regimului lui Bashar al-Assad
în timp ce încerca sã treacã în Ior-
dania împreunã cu familia sa, pen-
tru a scãpa de violenþe, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui iordanian.

Trei dintre cele principalele grupãri disidente
ale Armatei Republicane Irlandeze (IRA) au
decis sã creeze o „structurã unificatã”, pentru
a substitui IRA care a renunþat la lupta împo-
triva prezenþei britanice în Irlanda de Nord,
potrivit ediþiei de joi a cotidianului „The Guar-
dian”. Adevãrata IRA, Acþiunea Republicanã
împotriva Drogurilor, care conduce activitãþi
de autoapãrare în Londonderry, ºi o coaliþie
de organizaþii înarmate independente au decis
sã se uneascã pentru a readuce în prim plan
acordul cu privire la partajarea puterii în Ir-
landa de Nord. Aceste trei miliþii republicane
au format „o structurã unificatã, care va avea
un comandament unic”. „În timpul ultimilor
ani, instaurarea unei Irlande libere s-a confrun-
tat cu eºecuri din cauza unor erori în ceea ce

priveºte naþionalismul irlandez ºi a disensiuni-
lor din cadrul miºcãrii republicane”, potrivit
unui comunicat transmis cã-
tre publicaþia „The Guardian”.

Faptul cã majoritatea for-
þelor republicane disidente se
regrupeazã într-o organizaþie
unificatã este o premierã de la
încheierea, în 1998, a Trata-
tului din Vinerea Sfântã, prin
care s-a pus capãt conflictu-
lui dintre separatiºtii catolici ºi
loialiºtii protestanþi, ºi care a
dus la actuala partajare a pu-
terii. Vicepremierul nord-irlan-
dez, Martin McGuiness, a
avut o întâlnire istoricã, în

luna iunie, cu regina Elizabeth a II-a. Partidul
sãu, Sinn Fein, aripã politicã a IRA, doreºte
ca Irlanda de Nord sã pãrãseascã Marea Bri-
tanie ºi sã se alãture Republicii Irlanda.

O nouã IRA, în curs de regrupare

Directorul FMI pentru
continentul american
a demisionat

Directorul Fondului Monetar
Internaþional pentru continentul
american, Nicolas Eyzaguirre, a
demisionat din funcþie pentru a
prelua conducerea unui post de
televiziune din Chile, þara sa de
origine, potrivit unui anunþ de joi
al FMI. Eyzaguirre, care a ocupat
aceastã funcþie timp de trei ani ºi
jumãtate, „a informat pe directo-
rul general al FMI, Christine
Lagarde, de intenþia sa de a se
retrage din cadrul FMI pentru a
prelua conducerea postului de
televiziune Canal 13 din Chile”,
potrivit FMI. El îºi va pãrãsi
oficial funcþia în luna august, deºi
nu va mai avea nici o responsabi-
litate din momentul depunerii
demisiei. Într-un comunicat,
Lagarde a omagiat „viziunea” ºi
„experienþa” lui Eyzaguirre, care
ºi-a exercitat mandatul „într-o
perioadã tumultoasã pentru
economia mondialã, timp în care
þãrile din America de Nord au fost
în centrul crizei”.
Presupusul autor
al atentatului de la Burgas
nu ºtia cã va muri

Presupusul autor al atacului
terorist din staþiunea balnearã
Burgas (Bulgaria) nu este un
atacator sinucigaº, a declarat
fostul ºef al Biroului israelian
pentru luptã împotriva terorismu-
lui, generalul Nitzan Nuriel, pentru
postul bulgar de radio Darik. Într-
un interviu exclusiv acordat
postului de radio, generalul
israelian a declarat cã persoanele
care l-au angajat pe suspect l-au
minþit ºi cã acesta nu avea nic io
idee cã avea sã moarã, informeazã
site-ul Novinite.com. Nuriel a
explicat cã, potrivit experienþei
„vaste” a serviciilor speciale
israeliene în domeniul atacurilor
comise în mijloace de transport,
planificatorii atacurilor se folosesc
de oameni, care nu sunt conºtienþi
de faptul cã vor fi uciºi. În atacul
terorist comis la 18 iulie pe
aeroportul Sarafovo din Burgas au
fost uciºi cinci turiºti israelieni ºi
ºoferul bulgar al autobuzului
aruncat în aer.
Autobuz rãsturnat în
prãpastie în India: 16 morþi

Cel puþin 16 hinduºi care se
întorceau dintr-un pelerinaj anual
în Kashmirul indian au murit,
dupã ce autobuzul în care se aflau
s-a prãbuºit într-o prãpastie, a
anunþat poliþia ieri. Autobuzul,
care transporta peste 30 de
persoane, a pãrãsit carosabilul
dintr-un motiv necunoscut ºi s-a
prãbuºit într-o prãpastie joi seara,
la aproximativ 50 de kilometri de
capitala de iarnã a Kashmirului
indian, Jammu, a anunþat un
purtãtor de cuvânt al poliþiei.
„Autobuzul s-a rostogolit complet.
16 persoane au murit, iar alte 16
au fost rãnite”, a declarat acest
purtãtor de cuvânt pentru AFP.
Victimele se întorceau de la grotele
de la Amarnath, unul dintre cele
mai vechi locuri de pelerinaj din
lume ºi unul dintre cele mai
cunoscute locuri sacre ale hinduis-
mului, în Munþii Himalaya.
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, Bogdan
– fiu, Anca – sorã, Adrian
– frate ureazã mamei res-
pectiv sorei LUDMILA
ENUCA „La Mulþi Ani”,
sãnãtate, bucurii ºi împli-
niri în viaþã!

OFERTE SERVICIU
Angajez contabil eviden-
þã primarã, comuna Lipo-
vu, judeþul Dolj. Telefon :
0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif  0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. 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.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan,
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.

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, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând 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.

Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând 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.
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. Telefon: 0770/
299.997; 0351/459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
1 Mai, stradal, mobilat.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 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 decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0764.658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

Anunþul tãu!
SC PRECARIS ALCOM SRL anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare fãrã acord de mediu, fãrã evaluare adec-
vatã de cãtre ARPM Craiova, pentru proiectul
„Construire spãlãtorie auto, fose de decantare
vidanjabile, parcaje auto”, propus a fi ampla-
sat în sat ªitoaia, comuna Almãj – Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, în zilele de
L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: http//:arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii / observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re la sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº”
nr. 1 sau la urmãtoarea adresã de e-mail: offi-
ce@arpmdj.anpm.ro pânã la data de 2.08.2012.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate în Drobeta-
Turnu Severin cu apartament
2 camere decomandate în
Craiova + diferenþa. 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
zona 1 Mai cu apartament
2 camere decomandate +
diferenþã. Telefon: 0766/
368.949.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. 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 imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu
gard beton plus 500 mp con-
strucþii. Telefon: 0721/152.832.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure 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. „Dobro-
gea”. 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, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon.
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând 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 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.

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.
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 albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Vând 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 lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia anu-
lui 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând mobilã sufragerie ºi ºifo-
niere. Telefon: 0747/110.887.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
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.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.

Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
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 cojoc
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 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, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.
Particular! Cumpãr garsoni-
erã etaj I – III, preferabil zona
sud. Ofer 70.000 Ron. Tele-
fon: 0767/252.852.

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

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

DIVERSE
Cumpãr burete 20 cmp gro-
sime, dimensiuni 50/50
cmp. Telefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Frizer, 63/1.70/90, singur,
fãrã vicii, obligaþii, doresc
doamnã asemenea. Posi-
bilitãþi deschidere frizerie.
Telefon: 0771/385.193;
0351/462.123.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
sub 45 de ani. Sprijin finan-
ciar. Telefon: 0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.

Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu echipa-
ment profesional din USA
pentru orice fel de eveni-
ment. Telefon:0767/092.091.
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.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
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.

DECESE
Fam. Marina ºi Viorel Bu-
geac regretã dispariþia
fulgerãtoare a distinsului
dr. Relu Neguleþu. Dumne-
zeu sã-l odihneascã!

CONDOLEANÞE
Fam. Cristina ºi Florin
Moraru regretã dispariþia
fulgerãtoare a distinsului
dr. Relu Neguleþu, om de
mare nobleþe sufleteas-
cã, ºi este alãturi de fami-
lia greu încercatã. Dum-
nezeu sã-l odihneascã!
Colectivul Bibliotecii “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”
este alãturi de colega
ALEXANDRA VOLINTIRU
la decesul tatãlui. Since-
re condoleanþe familiei
îndoliate!
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

sâmbãtã, 28 iulie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numeroase absenþe din lot,
cele mai importante fiind ale lui
Pancu ºi Roman (ambii acciden-
taþi), jucarea meciului pe o supra-
faþã artificialã ºi, bonus, optimis-
mul celor de la MYPA, în pofida
faptului cã cedaserã în Giuleºti cu
1-3, îi pusese rãu de tot pe gân-
duri pe George Copos ºi Ioan
Ovidiu Sabãu înaintea plecãrii
spre Finlanda. Emoþiile lor nu au

S-au temut degeaba!S-au temut degeaba!S-au temut degeaba!S-au temut degeaba!S-au temut degeaba!
Rapidiºtii au câºtigat ºi returul cu MYPA, iar acum se pregãtesc pentru “dubla”

cu olandezii de la Heerenveen, formaþie pregãtitã de legendarul Marco van Basten

durat însã decât vreo 19 minute.
Mai exact pânã când Milisavlje-
vici a interceptat un balon, l-a tri-
mis în careu, iar Surdu, excelent
_ystem_ry, a înscris din 6 metri!
Cu 4-1 la general, “alb-viºinii” ºi-
au permis s-o lase mai pe tânjea-
lã! Nu ºi goal-keeper-ul Albuþ,
care i-a blocat rând pe rând pe
Sesay (25), Williams (30) ºi Gela
(34)! Între timp, Ilijoski îi provo-

case ºi el frisoane lui Kuismala,
însã ºutul macedoneanului a oco-
lit de puþin poarta. Nu a mai gre-
ºit ºi cu trei minute înainte de pa-
uzã, când a fructificat cu brio o
pasã inteligentã primitã de la Gri-
gorie (2-0)!

Dupã reluare, MYPA a fost cât
pe ce sã reducã din diferenþã, dar
Albuþ ºi Oros (47, 48) au fost pe
fazã la oportunitãþiile lui Anttilai-
nen. Pe contraatac, noul intrat Bo-
zovici a driblat un _ystem_ry ºi a
ºutat frumos, cu dreptul, însã a
ratat (54).L-a imitat ºi Surdu, care
astfel a irosit ºansa de a bifa o “du-
blã” (62). Ulterior, dupã alte douã
ocazii ale nordicilor, Sabãu a în-
chis jocul, nu înainte de ale oferi
ºi tinerilor Coman ºi Ciolacu opor-
tunitatea de a debuta în Europa.
5-1 la general ºi giuleºtenii se pre-
gãtesc de confruntarea Heerenve-
en, un _ystem_ry mult mai pu-
ternic decât MYPA. Prima manºã

va avea loc în 2 august, la Bucu-
reºti, returul fiind programat o
sãptãmânã mai târziu.

Rapid a utilizat în Finlanda ur-
mãtorii jucãtori: Albuþ – Rui Duar-
te (A. Coman 74), Abrudan, Oros,
I. Voicu – Teixeira (Ciolacu 66),
Milisavljevici, Grigorie, Goga –
Surdu, Ilijoski (Bozovici 46).
Olandezii, speriaþi de public

Tehnicianul lui Heerenveen,
Marco van Basten, se teme de at-
mosfera din tribunele de la Bucu-
reºti: “De fiecare datã când mergi
în blocul þãrilor estice ºtii cã va fi
dificil. Sunt echipe muncitoare,
care joacã de obicei în _ystem 4-

4-2 ºi au un public fanatic. În afa-
rã de caracteristicile tactice ºi de
spectatori, nu ºtiu foarte multe
despre Rapid, nu aº putea spune
acum numele vreunui jucãtor, dar
avem timp sã-I cunoaºtem”, a co-
mentat Van Basten.
Nici o surprizã! Steaua va da
piept cu Spartak Trnava

Aºa cum se anticipa încã din
momentul tragerii la sorþii de sãp-
tãmâna trecutã, Steaua va întâni
în turul III formaþia slovacã
Spartak Trnava, care nu a avut
nici o problemã în a apãra acel
3-1 din prima manºã, de pe te-
ren propriu, remizând, joi, con-

tra irlandezilor de la Sli-
go Rovers, scor 1-1.
Pentru Spartak a înscris
Cvirik, în minutul 70, în
timp ce reuºita insulari-
lor, una venitã în prelun-
giri (90+2), a purtat sem-
nãtura lui McGuinness.
La fel ca ºi Rapidul, Stea-
ua va juca prima manºã
tot la Bucureºti, de ase-
menea în 2 august, nu
însã în propriul fief, ci pe
Arena Naþionalã.

Celelalte rezultate înregistrate joi seara (între paranteze
este consemnat scorul din tur) ºi meciurile din turul III (2-9 august)

♦♦♦♦♦ Bursaspor (Tur) / KuPS (Fin) – Mac. Netanya (Isr) 0-1 (2-1)
♦♦♦♦♦ Bilbao (Spa) / Portadown (Irl N.) – Slaven K. (Cro) 2-4 (0-6)
♦♦♦♦♦ Senica (Slc) – APOEL (Cip) 0-1 (0-2) / Aalesund (Nor) – KF Tirana (Alb) 5-0 (1-1)
♦♦♦♦♦ Steaua roº. (Srb) – Naftan (Blr) 3-3 (4-3) / Omonia N. (Cip)
♦♦♦♦♦ Videoton (Ung) – Slovan Br. (Slc) 0-0 (1-1) / Gent (Bel) – Differandge (Lux) 3-2 (1-0)
♦♦♦♦♦ SV Ried (Aus) – Soligorsk (Bel) 0-0 (1-1) / Legia (Pol) – Liepajas (Let) 5-1 (2-2)
♦♦♦♦♦ Kalmar (Sue) – Osijek (Cro) 3-0 (3-1) / Zimbru (Mol) – Young Boys (Elv) 1-1 pr. (0-1)
♦♦♦♦♦ Hafnarfjardar (Isl) – Stokholm (Sue) 0-1 (1-1) / Lech P. (Pol) – Khazar (Azb) 1-0 (1-1)
♦♦♦♦♦ St’Patrick’s (Irl) - Siroki (Bos) 2-1 pr. (1-1) / Hannover (Ger)
♦♦♦♦♦ Skopje (Mac) – Chorzow (Pol) 0-3 (1-3) / Plzen (Ceh) – Rustavi (Geo) 2-0 (3-1)
♦♦♦♦♦ Sarajevo (Bos) – Levski (Bul) 3-1 (0-1) / Zeta (Mun) – Jyvaskylan (Fin) 1-0 (2-3)
♦♦♦♦♦ Honved (Ung) – Anji (Rus) 0-4 (0-1) / Vitesse (Ola) – Lok. Plovdiv (Bul) 3-1 (4-4)
♦♦♦♦♦ Inter Milano (Ita) / Skonto (Let) – Hajduk (Cro) 1-0 (0-2)
♦♦♦♦♦ Arsenal Kiev (Ucr) / ÞSKA Sofia (Bul) - Mura (Slo) 1-1 (0-0)
♦♦♦♦♦ Horsens (Dan) / Elfsborg (Sue) – Dacia Ch. (Mol) 2-0 (0-1)
♦♦♦♦♦ Gandzasar (Arm) – Servette (Elv) 1-3 (0-2) / Ordabasy (Kaz) – Rosenborg (Nor) 1-2 (2-2)
♦♦♦♦♦ St. Johnstone (Sco) – Eskisehir (Tur) 1-1 (0-2) / Marseille (Fra)
♦♦♦♦♦ Gomel (Blr) – Renova (Mac) 0-1 (2-0) / FC Liverpool (Ang)
♦♦♦♦♦ Suduva (Lit) – Vojvodina (Srb) 0-4 (1-1) /  Rapid Viena (Aus)
♦♦♦♦♦ Admira (Aus) – Zalgiris (Lit) 5-1 (1-1) / Sparta Praga (Ceh)
♦♦♦♦♦ Asteras (Gre) – Inter Baki (Azb) 1-1, 4-2 pen. /  Maritimo (Por)
♦♦♦♦♦ Shirak (Arm) – Bnei Yehuda (Isr) 0-1 (0-2) /  PAOK Salonic (Gre)
♦♦♦♦♦ Genk (Bel) / Aktobe (Kaz) – Milsami (Mol) 3-0 (2-4)
♦♦♦♦♦ Tromso (Nor) – Ljubljana (Slo) 1-0 (0-0) / Celik (Mun) – Met. Doneþk (Ucr) 2-4 (0-7)
♦♦♦♦♦ Inter Turku (Fin) – Twente (Ola) 0-5 (1-1) / Thor A. (Isl) – Mlada (Ceh) 0-1 (0-3)
♦♦♦♦♦ Dila Gori (Geo) – Aarhus (Dan) 3-1 (2-1) / Anorthosis (Cip) – Levadia (Est) 3-0 (3-1)
♦♦♦♦♦ Dundee Utd (Sco) / Dinamo Moscova (Rus)

Lucian Bute ºi-a anunþat urmãtorul meci, primul
dupã ce ºi-a pierdut centura în faþa lui Carl Froch.
Fostul campion IBF va boxa împotriva rusului Dennis
Grachev, într-o galã ce se va desfãºura pe 3 noiembrie,
la Bell Center din Montreal.

Dennis Grachev, supranumit Piratul, este un rus de
29 de ani, cu un CV interesant. Are 13 meciuri la
profesioniºti, din care a câºtigat 12 (8 prin KO) ºi a
terminat la egalitate o datã. Totodatã, Grachev a
participat ºi în competiþii de Kickboxing (19 meciuri –
17 victorii, 2 înfrângeri) ºi arte marþiale mix (4 meciuri
- 3 victorii – o înfrângere).

La ultimul sãu meci, Dennis Grachev a reuºit sã
câºtige surprinzãtor prin KO în repriza a 8-a, în faþa lui
Ismail Sillakh, un adversar mult mai bine cotat.

Sâmbãtã
Mediaº – Pandurii 19:00 (Digi Sport 1)
Astra – Steaua 21:15 (Dolce Sport 1)
Vaslui – Petrolul 21:30 (Digi Sport 1)

Duminicã
„U” Cluj – Gloria Bistriþa 19:00 (Digi Sport 1)
Dinamo – CSMS Iaºi 21:30 (Digi Sport 1)

Luni
Concordia – Viitorul 18:30 (Digi Sport 1)
Oþelul – Rapid 20:20 (Antena 1/ Dolce Sport)

Partidele FC Braºov – Turnu Severin ºi Ceahlãul – CFR Cluj
s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

Pregãteºte revanºa cu Froch!

Bute va boxa în 3 noiembrie cu rusul Dennis Grachev

 CLASAMENT                     M                 V                E                  Î                G                P

“Piratul” e neînvins la profesioniºti

Petrolul 1 1 0 0 5-0  3p
Pandurii 1 1 0 0 6-2  3
Astra 1 1 0 0 2-1  3
Dinamo 1 1 0 0 2-1  3
Oþelul 1 1 0 0 2-1  3
Steaua 1 1 0 0 1-0  3
Braºov 1 0 1 0 2-2  1
Vaslui 1 0 1 0 2-2  1
Rapid 1 0 1 0 2-2  1
Viitorul 1 0 1 0 2-2  1
Mediaº 1 0 1 0 1-1  1
CFR 1 0 1 0 1-1  1
Gloria 1 0 0 1 1-2  0
Iaºi 1 0 0 1 1-2  0
Severin 1 0 0 1 1-2  0
Concordia 1 0 0 1 0-1  0
„U” Cluj 1 0 0 1 2-6  0
Ceahlãul 1 0 0 1 0-5  0
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Înainte de startul fiecărei ediţii a
Jocurilor Olimpice,  presa internaţio-
nală oferă predicţii privind numărul
de medalii pe care ţările participante
le vor câştiga în timpul c ompetiţiei.
Scenariul s -a păstrat şi pentru com-
petiţia de la Londra, iar unul dintre
cele mai interesante topuri este oferit
de publicaţia australiană “The Tele-
graph”, în parteneriat cu o companie
olandeză spec ializată în s tatistic ă
sportivă, Infostrada.

Conform managerului Infostrada,
Sam Timmermans, acest top a fost
realizat în urma cuantificării câtorva elemente
definitorii pentru performanţa sportivilor:
“Metoda noastră cuantifică mai multe ele-
mente, cu ponderi diferite. Cele mai impor-
tante sunt rezultatele din ultimul ciclu olim-
pic, cărora li se alătură consistenţa sporti-
vului pe parcursul celor patru ani. Acestea
sunt cumulate şi cu factorul timp. Dacă un
sportiv a concurat bine în 2010 şi mai slab
în 2011, atunci el nu va fi candidat la un aur
olimpic la Londra”.

Surprinzător, pronosticurile australieni-
lor nu plasează România decât pe poziţia a
40-a în topul final al medaliilor  câştigate,
cu un aur, un argint şi şase medalii de bronz.
Aurul ar reveni echipei feminine de spadă
(foto, compusă din Ana Maria Brânză,
Simona Ghe rman, Anca Măroiu şi Lo-
redana Dinu - reze rvă) care ar urma să
învingă în finala de la Londra echipa Ger-

JOCURILE OLIMPICE –
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Tenismenii români, dueluri şoc în primul tur
Cel mai rău pentru Irina Begu şi perechea Tecău/Ungur, care vor da piept cu liderii clasamentelor mondiale

Ghinion pentru reprezentanţii României în probele de te-
nis de la JO! Tragerea la sorţi le-a scos în faţă adversari
dificili, printre care şi doi dintre liderii mondiali. Cea mai
ghinionistă a fost Irina Begu - foto (nr. 79 WTA), care o
va întâlni în primul tur pe Victoria Azarenka, actualul număr
1 mondial. Nici portdrapelul delegaţiei României, Horia Te-
cău, finalist la Wimbledon în acest an, nu a fost ocolit de
neşansă, el urmând să se bată pentru un loc în turul doi la
dublu masculin, unde face pereche cu Adrian Ungur, cu li-

derul ierarhiei acestei probe, canadianul Daniel Nestor, care
va concura alături de Varek Pospisil. De asemenea, pere-
chea Simona Halep / Sorana Cîrstea va debuta pe iarba lon-
doneză împotriva câştigătoarelor de la Wimbledon din acest
sezon, surorile Williams. În rest, Adrian Ungur (nr. 98 ATP)
va da piept cu Gilles Muller (Luxemburg, nr. 56), Simona
Halep (nr. 50 WTA) cu Yaroslava Shvedova (Kazahstan, nr.
47) iar Sorana Cîrstea (nr. 39 WTA) cu Flavia Pennetta (Italia,
nr. 21). Întrecerile vor debuta astăzi.

FOTBAL MASCULIN
De Gea, Manchester United. Jordi Alba, Barcelona. Mata, Chelsea.

Şirul vedetelor trimise de Spania la Olimpiadă nu a contat cu o zi înaintea
festivităţii inaugurale a competiţiei. În primul meci din grupa D, selecţi-
onata U23 pregătită de Luis Milla a fost învinsă, joi, de Japonia prin golul
jucătorului lui Monchengladbach, Yuki Otsu, în minutul 34.

Din minutul 41, Spania a rămas în inferioritate numerică, Inigo Mar-
tinez primind roşu direct pentru fault la Nagai. Ibericii n-au reuşit să
egaleze, iar prestaţia per ansamblu a fost o dezamăgire: doar 6 şuturi
dintre care 3 pe poartă, posesie sterilă de 65 la sută şi nici o soluţie din
partea lui Tello (Barcelona) şi Romeu (Chelsea), introduşi în a doua
repriză. Mâine, la Newcastle, Spania joacă împotriva Hondurasului iar
un nou eşec i-ar putea scoate din competiţie. În celălalt meci al grupei,
Honduras şi Maroc au terminat la egalitate, 2-2. Au marcat Bengtson
(56, 65 pen.), respective Barrada (39) şi Labyad (67).

Rezultatele consemnate
în celelalte grupe

Grupa A: Marea Britanie – Senegal
1-1 (Bellamy 20 / Souare 82), Emirate-
le Arabe Unite – Uruguay 1-2 (Matar 23
/ Ramirez 41, Lodeiro 55).

Grupa B: Gabon – Elveţia 1-1 (Au-
bameyang 45 / Mehmedi 5 pen.), Me-
xic – Coreea de Sud 0-0.

Grupa C: Brazilia – Egipt 3-2 (Rafa-
el 15, Damiao 26, Neymar 30 / Abou-
trika 52, Salah 76), Belarus – Noua Ze-
elandă 1-0 (Baga 44).

În faza următoare se califică primele
două clasate din fiecare grupă.

Spania a comis-o contra Japoniei

Programul sportivilor români
în primul week-end olimpic

Sportivii români intră în competiţie astăzi, primii care vor trece prin emoţiile
concursului fiind canotoarele Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu şi campioana
olimpică de la Beijing la judo, Alina Dumitru. Programul românilor în primul week-
end olimpic de la Londra este următorul:

Sâmbătă
11:30 - Canotaj serii de calificare: Andrunache şi Susanu, perechi fără cârmaci (TVR 1).

11:30 - Judo feminin, calificări 48 kg, Alina Dumitru (TVR 1).
12:00 - Înot, serii de calificare: Dragoş Agache (TVR 1).
13:00 - Gimnastica masculin, calificări: C. Bataga, M. Berbecar, O. Buidoso, V. Cotuna,

F. Koczi (TVR 1).
14:00 - Tenis turul I, simplu: Adrian Ungur şi Sorana Cîrstea (TVR 2).
16:00 - Judo feminin, finale 48 kg (TVR 1).
17:30 - Gimnastica masculin, calificări: C. Bataga, M. Berbecar, O. Buidoso, V. Cotuna,

F. Koczi (TVR 1).
21:00 - Tenis de masă feminin, turul II: D. Dodean şi A. Crişan (TVR 2).
22:00 - Gimnastica masculin, calificări: C. Bataga, M. Berbecar, O. Buidoso, V. Cotuna,

F. Koczi (TVR 1).
22:30 - Box masculin, 75 kg: B. Juratoni (TVR 2).

Duminică:
11:30 - Canotaj serii, 8+1: N. Albu, B. Barabas, R. Cogianu, A. Cojocariu, I. Dorneanu, T.

Gidoiu, C. Grigoraş, C. Lupaşcu, I. Rotaru (TVR 1).
11:30 - Judo: A. Chiţu, D. Fîşie (TVR 1).
12:00 - Înot, serii: C. Potec (TVR 2).
12:30 - Scrimă, masculin, sabie individual: R. Dumitrescu, Fl. Zalomir, T. Dolniceanu

(TVR 1).
16:00 - Judo, feminin: finala la 52 kg (TVR 1).
18:30 - Gimnastică, feminin, calificări: D. Bulimar, D. Chelaru, L. Iordache, S. Izbaşa, C.

Ponor  (TVR 1).
20:00 - Scrimă, masculin, Sabie individual finale (TVR 1).
20:00 - Tenis de masă, feminin, tur 3:  E. Samara (TVR 2).
20:20 - Polo, masculin: România - Marea Britanie (TVR 2, Dolce Sport 1).
22:00 - Gimnastică, feminin, calificări: D. Bulimar, D. Chelaru, L. Iordache, S. Izbaşa, C.

Ponor (TVR 1).

România, plastă pe locul 40
într-un clasament virtual pe medalii

Tragedie  la Jocurile Olimpice . Un ar-
bitru turc de box, Garip Erk uyumcu,
în vârstă de  73 de ani, a fost găsit
mort,  joi,  în came ra de  hotel de  la
Londra, unde se afla pe ntru Jocurile
Olimpice,  a anunţat de legaţia ţării
sale , citată de  Marca.

Un arbitru turc de box, găsit mort în camera de hotel
Trupul neînsufleţit al lui Garip Erku-

yumcu a fost descoperit de un coleg din
delegaţie, iar conform primelor informa-
ţii, arbitrul ar fi suferit un atac de cord.

Erkuyumcu era membru al Comisiei
de Arbitri din cadrul AIBA şi fusese de-
semnat arbitru-asistent la JO.

maniei. Campioană mondială în 2010 şi
2011, naţionala noastră de spadă este con-
siderată şi la casele de pariuri drept una
dintre marile favorite la titlul olimpic, deşi
a pierdut la limită, în iunie, finala europea-
nă de la Legnano, în faţa Rus iei.

Argintul ar urma să vină tot de la echipa
feminină de spadă, acesta fiind “rezervat”
Anei Maria Brânză. Cât priveşte cele şase
“bronzuri”, specialiştii anticipează două la
judo, prin Alina Dumitru şi Corina Căprio-
riu, două la sporturile pe apă, prin Liviu
Dumitrescu şi Victor Mihalachi (C2 pe 1000
de metri), respectiv,  echipajul feminin de
8+1, şi alte două la gimnastică şi box, prin
Flavius Koczi (sărituri) şi Bogdan Juratoni,
la categoria 75 kg.

Pe primul loc în acestă ierarhie se află
SUA, cu 82 medalii, 36 de aur, 20 de argint
şi 26 de bronz.


