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REFERENDUM 2012

BEC: 45,92% –
prezenţa estimată la vot
la închiderea urnelor
Biroul Electoral Central a anunţat, după miezul nopţii, că, în
urma centralizării datelor primite de la 2.889 de secţii de votare,
cuprinse în eşantionul reprezentativ, extras din totalul de 18.242
secţii organizate pe teritoriul României, se estimează, cu o marjă
de eroare de plus/minus 3%, că până la ora 23.00 şi-au exprimat
opţiunea în cadrul referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu 45,92% din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.
Astfel, prezenţa la vot în mediul urban a fost de 41,76%, în timp
ce în mediul rural a fost de 51,61%. Procente mari s-au înregistrat
în judeţe le Olt – 74,71%, Mehe dinţi – 70, 46% , Te leorman –
70,16%, Giurgiu – 60,67%, Vâlcea – 60,44%. De cealaltă parte,
judeţele cu prezenţă redusă la vot sunt Harghita – 11,56%, Covasna – 20,60%, Satu Mare – 28,23%, Mureş – 33,96%, Arad – 34,99%.
În Bucureşti, prezenţa la vot a fost de 40,04%. În Dolj, participarea la referendum estimată până la ora 23.00 a fost de 53,82%.
Pentru a fi validat referendumul trebuie să se prezinte la urne
cel puţin 50% plus unu din numărul alegătorilor, adică 9.146.257
de alegători din totalul de 18.292.514 de cetăţeni cu drept de vot
înscrişi în listele electorale permanente.

referendum 2012 / 3

Multe sesizări,
puţine confirmări
actualitate / 2
M

Y

K

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

Ca de fiecare
dată, doljenii
s-au prezentat
la vot într-un
număr mare

C

USL
USL susţine
susţine că
că referendumul
referendumul este
este
valid,
valid, iar
iar preşedintele
preşedintele Traian
Traian Băsescu
Băsescu
este
este demis,
demis, fiind
fiind numărate
numărate
peste
peste 9,2
9,2 milioane
milioane de
de voturi.
voturi.

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

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

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

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

–
–
–
–

0728.286.060
0743.026.526
0743.036.229
0728.286.065
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 iulie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,6118 .............. 46118
1 lirã sterlinã..........................5,9039.......................59039

Deputat PDL, amendat
pentru o sesizare
neconfirmatã
Deputatul PDL de Mehedinþi
Doiniþa Chircu a fost amendatã
cu 1.000 de lei dupã ce a sesizat
la 112 o tentativã de fraudã care
nu s-a confirmat. Potrivit
purtãtorului de cuvânt al Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Mehedinþi, inspector principal
Nicolae Lohon, parlamentarul a
sesizat cã în secþia 167 Eºelniþa
ar fi fost introduse într-o urnã 21
de voturi fãrã ca alegãtorii
respective sã se prezinte la vot.
„În urma sesizãrilor fãcute de
Poliþia Orºova nu s-au confirmat
aspectele sesizate, motiv pentru
care persoana în cauzã a fost
sancþionatã, conform OUG 34/
2008, cu amendã de 1.000 de
lei”, a precizat Lohon.

CCR constatã validitatea
referendumului, prin hotãrâre
Dupã centralizarea voturilor
de cãtre BEC ºi soluþionarea
eventualelor contestaþii privind
frauda electoralã, Curtea Constituþionalã a României (CCR) este
instituþia care constatã validitatea
sau invaliditatea referendumului
de demitere a preºedintelui
României, prin hotãrâre. În
situaþia în care referendumul este
declarat valid, Curtea constatã
încetarea mandatului lui Traian
Bãsescu, urmând ca alegerile
prezidenþiale sã fie organizate în
termen de trei luni. În cazul în
care la urne se prezintã mai puþin
de jumãtate din alegãtori,
scrutinul este declarat invalid de
cãtre CCR iar, potrivit hotãrârii
Parlamentului din 6 iulie privind
convocarea referendumului,
Legislativul „va lua act de
hotãrârea acesteia ºi va decide
asupra procedurii de urmat”.
EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,
Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican
Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

luni, 30 iulie 2012

actualitate

$

1 dolar SUA.......................3,7575........37575
1 g AUR (preþ în lei).......195,9319......1959319

METEO

luni, 30 iulie - max: 34°C - min: 20°C

ploaie
ploaie
ploaie

Multe sesizãri, puþine confirmãri
18.308.612 români cu drept de vot înscriºi în listele electorale permanente au fost chemaþi ieri la referendum, pentru a rãspunde, cu „Da” sau „Nu”, la întrebarea „Sunteþi de
acord cu demiterea Preºedintelui României, domnul Traian
Bãsescu?”. Pentru ca referendumul sã fie validat, trebuia
sã se prezinte la urne cel puþin 50% plus unu din numãrul
alegãtorilor, adicã 9.154.306. În strãinãtate, scrutinul a început sâmbãtã searã, prima secþie deschisã fiind la Auckland,
în Noua Zeelandã, la ora 22, ora României. A urmat, la ora
00.00, ora României, Australia, cu secþiile de vot de la Canberra, Sydney ºi Melbourne. Dacã în þarã votarea s-a încheiat la ora 23, în strãinãtate urnele s-au închis în aceastã dimineaþã (30 iulie), la 7.00, ora României, odatã cu finaliza-

rea procesului electoral în secþiile de pe coasta de Vest a
Americii de Nord (Los Angeles, San Francisco, Portland,
Sacramento ºi Seattle din SUA ºi Vancouver din Canada). Pe
parcursul întregii zile, sesizãrile au curs din toate pãrþile –
fiind legate, în special, de turismul electoral, de oferirea de
mitã electoralã, de votul cu urna mobilã ºi de împiedicarea
unor persoane de a se prezenta la urne – însã doar o micã
parte dintre acestea s-au ºi confirmat, pânã la ora 17 fiind
confirmate 53 de incidente de naturã penalã. În rest, în judeþul Mureº procesul de votare a fost suspendat, temporar,
în 6 secþii, pentru cã ºtampila de control a fost aplicatã greºit, iar la Iaºi doi preºedinþi de secþii au fost înlocuiþi din
funcþii pentru niºte mesaje postate pe Facebook.

Mazãre a încolonat
fotomodelele la vot

Dragnea ºi Macovei s-au ales
cu câte o plângere penalã

Aflux mare de votanþi pe litoral, unde
aproape 500 de turiºti se prezentaserã la
urne pânã la ora 10.00, la secþiile amenajate la Aqua Magic ºi la restaurantul Cleopatra, din staþiunea Mamaia, aflat chiar
lângã plajã. Unii dintre aceºtia au venit
de la primele ore ale dimineþii, înainte de
deschiderea secþiilor. În staþiunea Saturn, la orele prânzului, turiºtii au decis,
ca la un semnal, sã voteze. Secþia 241 de
vot a fost luatã cu asalt, iar cei care doreau sã-ºi exprime intenþia de vot au format o coadã de câþiva metri.
Primarul Constanþei, Radu Mazãre,

a adus, ieri la prânz, la o secþie de votare din centrul staþiunii Mamaia, circa
25 de tinere îmbrãcate în costume de
baie identice, în alb ºi negru, spunându-le acestora: „Hai, fetele, alinierea ºi
la vot!” ºi adãugând cã dupã vot le dã
„liber la plajã”: „Am grijã de turiste sã
meargã sã voteze, iar mai pe searã merg
sã votez ºi eu, pentru cã de data aceasta votul pentru mine este o plãcere ºi
plãcerile, dupã serviciu, dupã datorie.
Cum sã nu fie o plãcere sã votez un
referendum de demitere a lui Bãsescu?”,
a spus Mazãre. Fetele erau fotomodele din întreaga þarã, care urmeazã
sã participe la prezentãri de modã
pe litoral sãptãmâna aceasta.
Aproape 3.000 de turiºti au
votat, pe liste suplimentare, în
staþiunile Buºteni, Sinaia ºi Azuga, în primele cinci ore de la deschiderea urnelor, Sinaia fiind singura localitate din Prahova în care
a fost înfiinþatã o secþie de votare în plus comparativ cu alegerile locale din 10 iunie.

Doi preºedinþi de secþii din Iaºi,
înlocuiþi din funcþii
Preºedinta unei secþii de votare din Iaºi,
Cristina Elena Irimia, a fost înlocuitã, sâmbãtã, printr-o decizie a BEJ Iaºi, din cauza
unui mesaj postat pe Facebook, în care le
cerea prietenilor ei sã nu se prezinte la votul
pentru referendum. Decizia BEJ Iaºi a fost
luatã în urma unei contestaþii depuse de
PSD. „Dragi prieteni de pe Facebook…
am o singurã rugãminte pt voi... duminicã
mergeþi în parc, ieºiþi cu amicii la o bere,
mergeþi la un grãtar, faceþi dragoste, numaiNUMERGEÞILAREFERENDUM....þin sã fac o precizare: mã adresez acelora
care au rate în euro, acelora care au muncit
pe brânci pentru diplomele lor de masterat

ºi doctorat, acelora care se simt jigniþi de
modul în care ne trateazã, din nou, U.E.
dar ºi acelora care muncesc cinstit, plãtesc taxe peste taxe la stat pt. ca unii sã
stea cu mâna întinsã pt ajutorul social
(aceastã minunatã gãselniþã de încurajare
a lenei e opera PSD-ului, din perioada tovarãºului Iliescu)”, a scris femeia pe pagina de Facebook. Ieri, tot la Iaºi, a fost înlocuit din funcþie un alt preºedinte de secþie
(Alina Usruf), dupã ce a fãcut îndemnuri
electorale pe aceeaºi reþea de socializare,
Facebook, numai cã în sens invers: „Ieºi
din turmã! Mergi la referendum. Voteazã
DA, ca sã îl dãm afarã de la Cotroceni”.

Circa 2.000 de buletine
ºtampilate incorect în Mureº
Procesul de votare a fost suspendat, timp de o jumãtate de orã, în ºase secþii de
votare din judeþul Mureº (patru din Glodeni, una din Bahnea ºi una din Târgu Mureº),
dupã ce s-a constatat cã ºtampilele de control au fost aplicate pe faþa, ºi nu pe spatele
buletinelor de vot, fiind anulate aproximat 900 de buletine de vot dintr-o secþie. Preºedintele BEJ Mureº, Florin Lupaºcu, a precizat cã, în cele ºase secþii de votare, în total
au fost 2.000 de buletine de vot ºtampilate incorect. „Într-una din secþiile de votare, de
la Glodeni, doar o parte din buletinele de vot aveau ºtampila de control aplicatã pe faþa
buletinelor de vot. Am consultat Biroul Electoral Central ºi am dispus întocmirea unui
proces-verbal de incident, retragerea buletinelor de vot ºtampilate pe faþã ºi continuarea procesului de votare cu buletinele de vot ºtampilate corect, pe verso. Erau în jur de
900 de buletine de vot ºtampilate incorect, în Glodeni, dar mai aveau în jur de 1.000 care
s-au ºtampilat corect, procesul de votare fiind reluat cu acestea”, a spus Lupaºcu.

PDL a depus plângere la Parchet
împotriva secretarului general al PSD,
Liviu Dragnea, care este ºi preºedinte al Consiliului Judeþean Teleorman,
pe motiv cã acesta a cerut ca toþi preºedinþii secþiilor de votare din judeþul sãu sã îi raporteze din orã în orã
prezenþa la vot, a anunþat, ieri, vicepreºedintele PDL Cristian Boureanu.
„A cerut ilegal domnul Dragnea ca
toþi preºedinþii secþiilor de votare,
care sunt apolitici, sã-i raporteze abuziv, din orã în orã, prezenþa la vot în
judeþul Teleorman. Acest lucru este
ilegal, este abuziv”, a spus Boureanu. De asemenea, Cristian Boureanu
a mai spus cã PDL are plângeri fãcute pe motiv cã existã SMS-uri false
semnate în numele lui Traian Bãsescu ºi care îndeamnã cetãþenii sã iasã
la vot. ªi primarul municipiului ClujNapoca, Emil Boc, a sesizat, sâmbãtã, Poliþia ºi BEJ Cluj, cerând identificarea ºi tragerea la rãspundere a
membrilor USL care au trimis scrisori
în numele sãu, cu îndemnul cãtre clu-

jeni de a merge la referendum. „În
calitate de primar, condamn în termeni
foarte duri gestul USL Cluj de a împânzi cutiile poºtale din Cluj-Napoca cu o scrisoare falsã în numele meu,
prin care aº îndemna clujenii sã meargã la referendum”. BEJ Cluj a decis
respingerea contestaþiei însã, pe
motiv cã „nu se pune problema sãvârºirii unei infracþiuni de fals sau a
unei alte infracþiuniu, atâta timp cât
scrisoarea în discuþie nu este semnatã”.
USL a anunþat, prin vocea senatorului Dan ªova, cã va depune o
plângere penalã pe numele europarlamentarului PDL Monica Macovei,
pentru încãlcarea legii referendumului. „Am asistat cu toþii la afirmaþii
necontrolate ale doamnei Monica
Macovei, prin care a îndemnat cetaþenii români sã nu vina la vot (...)
Românii înþeleg foarte bine acest joc
murdar. Nu este democraþie stând
acasã, democraþia se face la urne.
(…)”, a spus ªova.

„Sã se limpezeascã
apele” a spus Iliescu
Preºedintele interimar, Crin
Antonescu, ºi-a exercitat dreptul
de vot la ªcoala nr.73 din Bucureºti, el spunând cã are emoþii,
dar cã sperã cã va fi „o prezenþã
decisivã” la referendum. „Am
votat pentru cã sunt cetãþean al
României ºi pentru cã e un
moment important în istoria
acestei þãri. Vreau ca noi, cetãþenii
acestei þãri, sã decidem”, a spus
Antonescu, la ieºirea din secþia
de votare. Întrebat dacã are un
mesaj pentru preºedintele
suspendat, Traian Bãsescu,
acesta a rãspuns: „Cetãþene, voteazã! Este un
mesaj pe care l-am
transmis ºi în timpul
campaniei ºi îl transmit
ºi astãzi pentru toþi
cetãþenii români, deci
inclusiv pentru domnul
Traian Bãsescu”.
Fostul preºedinte Ion
Iliescu a votat la ora 8,
la Liceul „Jean Monnet”
din Capitalã, alãturi de
soþia Nina. „Deºi votul e
secret, am votat «Da»,
pentru necesitatea
limpezirii lucrurilor în

þarã. Am decis sã mergem pe
rãcoare, de dimineaþã. Opþiunea
era clarã. Sã se limpezeascã apele,
sã avem un climat mai firesc, mai
normal. (...) O sã aºtept cu
seninãtate ºi interes sã vãd cum
se exprimã cetãþenii”, a declarat
Iliescu. Acesta s-a întâlnit la
secþia de votare cu Dana Nãstase,
soþia fostului premier Adrian
Nãstase, care a venit la vot
împreunã cu cei doi fii, Andrei ºi
Mihnea. Dana Nãstase i-a spus
fostului preºedinte cã a sperat sã
fie mai multã liniºte dimineaþa.
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Ca de fiecare dată, doljenii s-au
prezentat la vot într-un număr mare
Duminică, 29 iulie a.c., o zi lungă pentru România, în care românii au fost puşi
în faţa întrebărilor: DA sau NU pentru
demiterea preşedintelui suspendat Traian Băsescu. La prima informare a Biroului Electoral Central, prezenţa la vot
era de 9,05%, la ora 10.00. Cea mai mare
prezenţă se înregistra în Vrancea. În judeţul Dolj, la numai trei ore de la deschiderea secţiilor de votare, aveam un procent de 10,75. Ion Prioteasa, preşedintele organizaţiei judeţene Dolj a PSD, a vo-

Ion Prioteasa: „Cred că avem
nevoie de linişte”
Liderul social-democraţilor doljeni, vic epreşedintele PSD, Ion
Prioteasa, a afirmat, duminică, la
ieşirea de la urne, că a votat la referendum pentru intrarea în normalitate, întrucât societatea românească se confruntă de mai mulţi
ani cu o nesfârşită ceartă: „Este o
zi importantă pentru români, pentru România, pentru cetăţenii ju-

deţului Dolj. Este o zi în care sperăm să terminăm cu nesfârşita zâzanie, cu nesiguranţa de zi cu zi şi
să intrăm într-o nouă etapă de normalitate, în care instituţiile statului
să se înţeleagă, să-şi dea mâna şi
să lucreze în interesul cetăţeanului. Îmi doresc ca ziua de azi să fie
ultima a unei epoci care se stinge
şi să înceapă o altă epocă mai bună,
care să împlinească speranţele românilor. Pentru acest lucru am
votat în această zi mare. În ceea
ce priveşte rezultatul referendumului sunt optimist. Peste
tot pe unde m-am deplasat în
judeţul Dolj am văzut oameni
care îşi doresc să scape de
această nesfârşită ceartă, de
această dispută şi încleştare
pe care, din păcate, am văzut-o în fiecare zi în ultimii
ani. Cred că avem nevoie de
linişte şi, în definitiv, cred că
toţi ne dorim o ţară ca afară”.

Lia Olguţa Vasilescu:
„Cei de la PDL o să stea
închişi în case”
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, şi-a exprimat
încrederea că cetăţenii pe care

Organizaţia Judeţeană Dolj a
Partidului Social Democrat,
printr-un comunicat de presă,
saluta faptul că în municipiul
Băileşti, cunoscut drept fieful
PDL, prezenţa la vot la ora
11.30 era de peste 12%. „Cetăţenii acestei localităţi au decis să
îşi exprime opţiunea în pofida
boicotării referendumului de
primarul acestui municipiu,
Costel Pistriţu, împreună cu
membrii PDL. Astfel, cetăţenii
vor să dea un răspuns la tăierile
de salarii şi de pensii, la mărirea TVA şi la distrugerea
nivelului de trai, demonstrând
că nu li se poate lua dreptul de
a vota”, se arată în comunicat.

îi reprezintă vor ieşi la vot în număr cât mai mare, iar cei de la PDL
vor sta în case pentru ca nu cumva să îşi aducă lumea aminte de ei:
“Să le dea Dumnezeu românilor

tat, în jurul orei 9.30, la secţia amenajată
în incinta Liceului cu Programul Sportiv
„Petrache Trişcu” din Craiova, iar primarul Lia Olguţa Vasilescu, o jumătate
de oră mai târziu, la Liceul CFR. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a fost mai matinal şi a votat la ora
8.00 la Cole giul Naţional „Gheorghe
Chiţu” din Craiova, după care a plecat la
Râmnicu Vâlcea, unde a participat la ceremoniile prilejuite de sărbătorirea Imnului Naţional al României.

La ora 10.00, în judeţul
Dolj votas eră 10,75%
din cetăţeni, conform
datelor prezentate de Biroul Electoral Central, şi
9,05% la nivel naţional.
La ora 12.00 se estima
o prezenţă la urne a doljenilor de 18%, iar la ora 15.30
BEC a anunţat un procent de 25,09,
până la ora 14.00. La nivelul întregii ţări, tot la ora 14.00, se prezentaseră la urne 21,37%. La raportarea BEC de la ora 18.30 rezultatele erau următoarele: judeţul Dolj
– 30,84%, la nivel naţional –
26,89%.
mintea cea de pe urmă, pentru că
m-am săturat de scandaluri din ultimii ani. Este o nouă şansă pe care
o au românii ca să facă în aşa fel
încât în politica românească să fie
linişte, să ne putem concentra pe
probleme economice, pe probleme
administrative, pe cu totul alte probleme decât ne-am conc entrat
până acum. Eu sunt ferm convinsă că lumea o să iasă astăzi la vot
pentru că este un drept constituţional. Cei de la PDL o să stea închişi în case, pitiţi, ascunşi, să nu
cumva să-şi aducă lumea aminte
de ei”.

„Am votat pentru România şi
pentru unitate”
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a votat ieridimineaţă, la ora 8.00, la Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu”
din Craiova, şi a fost însoţit la urne de tatăl s ău
şi de fiul în vârstă de 14
ani. „Am votat pentru România şi pentru unitate.
Ţara noastră nu mai are
as tăzi nevoie de s candaluri ş i de c onflicte politice. Ac um avem nevoie de
colaborare, s ă ne s trângem toţi la aceeaşi mas ă,
politicieni, soc ietate civilă, oameni de afaceri, academicieni şi împreună să
găsim cele mai bune s oluţii pentru guvernare. Cei
care nu înţeleg acest lucru, c ei care vor s ă continue s ă dezbine şi să provoace neîncredere trebuie să plece acasă”, a declarat Valeriu Zgonea. Vicepreşedintele PSD i-a îndemnat pe români să vină la vot

pentru că România are nevoie de
un verdic t clar la referendum.
„Dacă referendumul nu es te validat din cauza abs enteismului,
atunci criza politică s e va prelungi, leul va continua să se deprecieze, iar europenii ne vor împinge şi mai mult la marginea Uniunii. Eu c red că România merită
mai mult de atât. Şi mai c red că
noi trebuie să arătăm astăzi că
suntem la fel de europeni, la fel

de democraţi ş i la fel de credibili c a oricare alt cetăţean al Uniunii Europene. T rebuie să arătăm că deciziile majore care privesc viitorul României le luăm
noi, aic i, în ţară”, spune Valeriu
Zgonea. După vot, preşedintele
Camerei Deputaţilor s -a deplasat la Râmnic u Vâlcea, unde a
participat la ceremoniile prilejuite
de sărbătorirea Imnului Naţional
al României.

Membrii PDL au depus contestaţie după contestaţie, acuzând preşedinţii mai multor secţii de votare din Craiova de tot felul de nereguli.
Pedeliştii au primit un răspuns de la PSD Dolj în această privinţă:
„Până la această oră (12.00 – n.r.), cei de la PDL au formulat 20 de
astfel de cereri, motivul invocat fiind lipsa actelor medicale ce ar fi
trebuit să însoţească urna mobilă, încercând astfel să împiedice exercitarea dreptului la vot. Potrivit art. 2 din Hotărârea BEC nr. 11/16.07.2012,
urna mobilă poate fi solicitată de persoane netransportabile din cauză
de boală sau de invaliditate, care nu se află în instituţii sanitare sau de
ocrotire socială, în baza unei cereri depuse la biroul electoral al celei
mai apropiate secţii de votare. Precizăm că în hotărârea respectivă nu
este specificat faptul că urna mobilă trebuie însoţită de acte medicale”.
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Agentul Calotescu, doi ani de puºcãrie pentru ºpagã
Agentul Florin Calotescu de la Poliþia Rutierã Dolj, a fost condamnat de judecãtorii de la Tribunalul Dolj la 2 ani de închisoare cu executare pentru luare de mitã, dupã ce a fost prins în flagrant primind
100 de lei de la un investigator sub acoperire. În sentinþa pronunþatã
vineri, 27 iulie a.c., judecãtorii au mai hotãrât sã-i interzicã lui Calotescu dreptul de a fi poliþist ºi i-au menþinut arestarea preventivã, agentul fiind dupã gratii de pe 13 martie a.c. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel atât de inculpat, cât ºi de procurori.
Magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat vineri, 27 iulie a.c., sentinþa în
cazul agentului poliþiei rutiere Florin Calotescu, arestat în luna martie a.c., pentru luare de mitã. Poliþistul a fost gãsit
vinovat ºi a fost condamnat la o pedeapsã de 2 ani închisoare cu executare. În
plus, pe lângã pedeapsa principalã de 2
ani închisoare, inculpatului i-a fost aplicatã ºi pedeapsa complementarã a interzicerii exerciþiului drepturilor prevãzute
de art. 64 alin. 1 din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritãþile
publice sau în funcþii elective publice,
dreptul de a ocupa o funcþie implicând
exerciþiul autoritãþii de stat ºi dreptul de
a exercita profesia de poliþist, pe o perioada de 4 ani începând de la data executãrii pedepsei rezultante sau considerãrii ca executatã. Prin aceeaºi încheiere, instanþa a menþinut starea de arest a
inculpatului, din pedeapsa la care a fost
condamnat urmând sã se scadã durata
reþinerii ºi arestãrii preventive din data
de 13 martie pânã la zi ºi l-a condamnat
la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat.

Reamintim cã ofiþerii Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj din cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie (DGA) împreunã cu procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au început cercetãrile
în acest caz în luna ianuarie a.c., dupã
ce au fost sesizaþi de un craiovean cã, în
timp ce conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina pe o stradã din Craiova,
a fost oprit de agentul de poliþie Florin
Calotescu. Denunþãtorul a povestit în
plângerea depusã cã poliþistul i-a cerut
documentele ºi, pentru cã nu le avea la
el, l-a sancþionat contravenþional cu 140
lei ºi douã puncte de penalizare, pentru
lipsa documentelor ºi neportul centurii de
siguranþã, fapte consemnate ºi în procesul-verbal întocmit. În plus, poliþistul i-a
reproºat ºoferului cã are folie protectoare
ce nu corespunde normelor legale, i-a
reþinut cartea de identitate a autoturismului ºi i-a cerut ca, la sfârºitul orelor
de program (pe 10 ianuarie a.c., dupã
ora 14.00), sã vinã la sediul Biroului Poliþiei Rutiere ºi sã-i aducã 600 de lei dacã
vrea sã-i restituie documentul. Denunþãtorul a mai spus cã i-a oferit pe loc 100
de lei, însã poliþistul a refuzat ºi a cerut
200 de lei pe loc sau 600 de lei dupã
program. Martor la toate discuþiile a
fost ºi vãrul denunþãtorului. Denunþãtorul s-a dus pe 10 ianuarie, seara, la
Biroul Rutier, a întrebat la ofiþerul de
serviciu de Calotescu ºi când i s-a spus
cã acesta nu mai e la muncã a început
sã facã scandal, strigând în gura mare
cã va sesiza Direcþia Generalã Anticorupþie pentru faptul cã poliþistul îi
oprise cartea de identitate ºi îi ceruse
bani ca sã i-o înapoieze.

Calotescu trãgea la “Mãrin Mãcelaru”
Ca urmare a denunþului depus de
bãrbat la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj, a fost constituit un dosar la Par-

chetul de pe lângã Tribunalul Dolj, fiind
obþinutã autorizaþie pentru interceptarea
convorbirilor agentului Calotescu. Numai
cã ameninþãrile denunþãtorului au ajuns
ºi la urechile poliþistului, care a devenit
mai atent. Astfel, la douã zile dupã ce
rãmãsese fãrã cartea de identitate, denunþãtorul s-a întâlnit din nou cu Calotescu, în timp ce acesta era de serviciu,
ºi i-a cerut documentul înapoi. Calotescu l-a trimis la un prieten de-al sãu ºi i-a
dat adresa acestuia, de pe strada “Brestei”, din Craiova. Denunþãtorul a ajuns
acolo, însã persoana respectivã i-a spus
cã nu are documentele sale ºi i-a confirmat cã poliþistul “nu ia dreptul” direct de
la conducãtorii auto, ci îi trimite ori la el,
ori la barul “Mãrin Mãcelaru” pe care îl
frecventeazã, fiind în apropierea locuinþei lui. De altfel, denunþãtorul l-a ºi sunat pe Calotescu, cel din urmã spunându-i cã se vor întâlni la localul respectiv, în jurul orei 18.00. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, “acolo inculpatul i-a restituit denunþãtorului cartea de identitate a autoturismului ºi nu a
mai primit nimic de la acesta în schimbul restituirii documentului”. Poliþistul ia povestit amicului sãu, la care îl trimisese iniþial pe denunþãtor, cã cel din
urmã îl reclamase la ofiþerul de serviciu
cã i-a cerut bani.

Pentru trafic de influenþã în formã continuatã,

Închisoare cu executare pentru infirmiera
de la Spitalul Militar Craiova
Elena Aurel zisã Sonia, infirmiera de la
Spitalul Militar Craiova acuzatã de trafic
de influenþã în formã continuatã, ºi-a aflat
sentinþa, la sfârºitul sãptãmânii trecute.
Magistraþii Tribunalului Dolj au condamnat-o pe femeie la 2 ani ºi 6 luni de închiReamintim cã, la jumãtatea lunii iunie a.c., procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecatã, în stare
de arest preventiv, a inculpatei Elena Aurel, zisã Sonia, angajatã ca
infirmierã la Spitalul Militar Craiova, în sarcina cãreia s-a reþinut infracþiunea de trafic de influenþã, în
formã continuatã. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut cã, “în perioa-

soare cu executare ºi au menþinut faþã de
ea arestarea preventivã, dar ºi sechestrul
instituit asupra apartamentului ei. Hotãrârea Tribunalului Dolj poate fi atacatã cu
apel atât de femeie, cât ºi de procurori,
întrucât nu este definitivã.

da 2008-2012, Elena Aurel a pretins de la 15 persoane suma totalã
de 38.600 euro ºi 34.800 lei, din
care a primit efectiv 33.100 euro
ºi 34.800 lei, bani despre care a
susþinut cã îi va remite unor ofiþeri superiori din cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru ca
persoanele care au dat banii sã fie
încadrate în armatã ºi apoi sã fie
transferate în garnizoane cât mai
apropiate de localitãþile de domiciliu, prevalându-se de relaþiile pe

care le-ar avea cu persoane cu
funcþii de conducere din cadrul
MApN”, dupã cum au precizat, la
vremea respectivã, reprezentanþii
DNA printr-un comunicat. Pe 25
aprilie a.c., procurorii au prins-o
în flagrant pe femeie, dupã ce a
primit de la una dintre persoanele
respective, care formulase ºi denunþ împotriva ei, suma de 2.000
de euro ºi 1.000 lei. În aceeaºi zi a
fost reþinutã, iar pe 26 aprilie Tribunalul Dolj a dispus arestarea pre-

Procurorul de caz a autorizat introducerea unor investigatori sub acoperire în cauzã, în dupã-amiaza zilei de 13 martie a.c.,
agentul Florin Calotescu fiind prins în flagrant dupã ce primise 100 de lei. Investigatorul efectuase o manevrã de întoarcere prin loc nepermis, în apropierea unei intersecþii din Craiova, fusese oprit de Calotescu ºi îl rugase sã nu îi aplice puncte de
penalizare pentru cã mai fusese penalizat
cu o zi înainte. Poliþistul ºi-a manifestat disponibilitatea de a-l ierta pe contravenient,
afirmând “eu te-am rezolvat, hai sã te vãd
ºi pe tine acum”, dupã cum se mai aratã în
rechizitoriul întocmit de procurori. Agentul
de poliþie a primit de la investigator douã
bancnote de câte 50 de lei, le-a pus în buzunarul stâng al jachetei de serviciu, însã
în momentul intervenþiei ofiþerilor anticorupþie ºi a procurorului a aruncat banii jos,
lângã picior, declarând ulterior, cã nu îºi
explicã în nici un fel prezenþa urmelor fluorescente pe palme ºi haine ºi nu ºtie ce e
cu bancnotele de lângã piciorul sãu.
Florin Calotescu a fost reþinut pe 13
martie, o zi mai târziu fiind prezentat instanþei, care a dispus arestarea preventivã a acestuia, iar pe 27 martie procurorii
au finalizat rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecatã a lui Florin Calotescu. Atât inculpatul, cât ºi procurorii
pot ataca cu apel decizia Tribunalului Dolj.

ventivã a inculpatei Elena Aurel pe
termen de 29 de zile, mãsurã ce a
fost prelungitã ulterior.
Vineri, 27 iulie a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au pronunþat ºi
sentinþa în acest dosar, “Sonia” fiind condamnatã la 2 ani ºi 6 luni de
închisoare cu executare. Instanþa a
decis ca femeia sã rãmânã în continuare dupã gratii, menþinând arestarea preventivã, a constatat cã o par-

te din sumele primite de la denunþãtori le-a restituit, însã tot mai are de
achitat 22.600 euro ºi 18.800 lei,
motiv pentru care i-au menþinut sechestrul asigurator instituit pe apartament. În plus, femeia este obligatã
sã achite ºi 6.000 lei cheltuieli judiciare cãtre stat. În termen de 10 zile
de la pronunþare, atât inculpata, cât
ºi procurorii pot face apel împotriva
hotãrârii Tribunalului Dolj.
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Despre terorismul intelectual
MIRCEA CANŢĂR
Definirea terorismului intelectual am întâlnit-o la Jean Sevillia,
redactorul-şef adjunct de la „Figaro Magazine”, autorul mai multor cărţi traduse şi publicate chiar
la Editura „Humanitas”. Jean Sevillia vorbeşte despre „un sistem
difuz, multiform, inses izabil”, o
maşinărie oarbă, care nu reprezintă
interese neapărat concordante şi
nu trebuie căutat un complot îndărătul lor şi nici pe cineva care
dirijează clandestin lucrurile. Referendumul de ieri a fost prefaţat,
ca niciodată, de o acerbă confruntare a două câmpuri ostile. Întrunul dintre ele, cel al preşedintelui
suspendat, Traian Băsescu, s-au
aflat, ca agitatori „europeni”, nu
puţini intelectuali de referinţă ai
momentului. Cu toţii înflăcăraţi în
demersurile lor, în frunte cu biograful îngerimii, Andrei Pleşu, stăpânit doar de certitudini, tocmai el
dilematicul. Andrei Pleşu e un om

citit, chiar rafinat, dar cumplit de
netrăit. Asemenea struţului, preferă
să descifreze realitatea ascunzându-şi capul în nisip. Asta e doar o
impresie. Articolul său din „Der
Spiegel” (10 iulie a.c.), în care descrie situaţia din România, este
concludent din acest punct de vedere. Şi multe din afurisirile sale
sunt riguros inexacte. Ca fost şef
al diplomaţiei de la Bucureşti, un
plus de precauţie în afirmaţiile livrate ar fi fost de dorit. Numai că
Andrei Pleşu se preface atât de
bine, în percepţia unor lucruri, încât şi crede în ceea ce afirmă. Cei
care s-au prezentat la referendum
ieri au preferat „să greşească” alături de liderii USL decât să mai aibă
„dreptate” alături de Traian Băsescu. Asta a fost simbolistica votului. Cea mai importantă funcţie politică este cea de simplu cetăţean
şi alesul trebuie să simtă în fiecare
clipă că nu există fără voinţa celui

care l-a ales. Interesant a devenit
şi recentul său meci cu Petre Roman, acesta acuzându-l pe fostul
său colaborator de guvern, de plagiat şi că ar fi fost turnător la Securitate, recomandându-i să-şi dea
demisia din funcţia de aplaudac al
lui Traian Băsescu. Invocarea mineriadei din 13-15 iunie 1990 îi dezavantajează deopotrivă, fiindcă împreună, în dialog cu Elena Ştefoi
(„Transformări, inerţii, dezordini
– 22 de luni după 22 decembrie
1989”, Ed. „Polirom”, 2002) împărtăşiseră convingeri similare şi
un recurs la memorie prea radical
face rău. Cotropit de instincte de
comisar politic, Andrei Pleşu ne
dă, în exces, lecţii de morală şi întrun recent interviu cu CTP, în care,
totuşi, nu-şi poate ascunde dezamăgirea că „scrie degeaba” şi „na schimbat nimic”. Şi are dreptate. Când faci portrete greţoase lui
MRU şi Monicăi Macovei („Faţă

Scandal la Secţia nr. 142 din Craiova
pentru urna mobilă
Primul scandal al zilei referendumului a izbucnit în Craiova în jurul orei 11. 00, la Secţia
de votare nr. 142, de la Şcoala nr. 21 din Craiova. O femeie a vrut să facă solicitare de urnă
Craioveanca Valerica St ănescu s-a d us, ieri, la Secţia
de vot are nr. 142 unde est e înscrisă pe lista permanentă, şia exercitat dreptul de v ot, apoi
i-a spus un uia din tre membrii
Biro ului Secţiei că vrea să dep un ă o cerere pen tru u rn a
mobilă, înt rucât mama sa vrea
să v oteze ş i nu s e poate deplas a. Cel cu care discutas e ia explicat că trebu ia să d epună cererea până cel mai târziu
la o ra 7.00, în dimineaţa zilei
referendumului, şi că acum era
deja târziu . Femeia a sunat la
Biroul Electoral Central (BEC),
de u nde a p rimit răspunsu l că
poate depune cerere şi pe parcurs ul zilei. A sun at şi la 112
să reclame că i se interzice mamei
sale dreptul de a v ota.
“Am fost să votez, am votat şi am
cerut urna mobilă pentru mama mea.
M-au refuzat, că e târziu. Am sunat la
BEC şi mi s-a sp us că pot depune
cerere. Nu este posibil să i se încalce
mamei mele dreptul de a vota. Are 88
de ani şi de trei ani nu a mai ieşit din
casă, pentru că nu se poate deplasa,

mobilă pe ntru mama s a, a fost refuzată de un
me mbru al Biroului Secţiei, aşa că a s unat pe ste tot, şi la 112, şi la BEC, iar într-un final a
re uşit să obţină ce ea ce doris e.

către faţă. Întâlniri şi portrete”,
Ed. „Humanitas”, 2011), ca să ne
oprim doar la aceştia, şi îi execuţi
pe alţii, fără nici o reticenţă, pentru că aparţin altui câmp politic, o
problemă există. Chiar de bun simţ.
Recent, cineva îl compara pe Andrei Pleşu cu profesorul de filosofie Nae Ionescu (născut în 1890),
intrat în mitologie la vremea sa.
Deloc discutabilă comparaţia. Mai
ales că şi valoarea lui Nae Ionescu
ca filosof, fără operă sau fără operă semnificativă, este, în cel mai
bun caz, îndoielnică. Articolele sale,
risipite prin ziarul „Cuvântul”, pe
care l-a condus (1926-1934), au
fost adunate de Mircea Eliade în
volumul „Roza vânturilor”, fără
mare relief. Şi la Nae Ionescu, dar
şi la Andrei Pleşu, există însă o altă
similitudine: simpatia irezis tibilă
pentru palat. Multă vreme, îndeosebi în anii ’90, Andrei Pleşu a întreţinut un pod de simpatie tonică.

A fost momentul său de vârf ca
intelectual de elită. După aceea a
devenit, încet, încet, un ţârcovnic
ideolog al dreptei, potenţând discret terorismul intelectual, în compania altor confraţi, unii sinecurişti
de-a dreptul. Dezvăluirea scriitorului Augustin Buzura despre „pişcotarii şi pretundinarii” de la ICRul lui Patapievici, despre “dragostea” acestora pentru cultura ţării,
rămâne descumpănitoare. Oportunist şi abil, Adrei Pleşu rămâne beneficiarul nemeritat al unui exces
de gratitudine. Refuzând participarea la referendum sub pretextul aiuristic că “nu văd nici un motiv să
înlocuisc un berbec cu două gâşte” se pune în situaţia unui băcan
care vinde brânză altuia. Gurmand
cum se ştie, nu este prea clar dacă
o şi vinde. Şi important nu este
dacă el şi şcoala sa de gândire au
dreptate, ci faptul că mimează cu
convingere că au dreptate.

PDL acuză, primarii PSD spun că alegerile s-au
desfăşurat în cadrul legal
Reprezentanţii PDL Dolj au avut o zi plină ieri. Nu pentru că şi-au scos membrii şi
simpatizanţii la vot, ci pentru că au depus
zeci de plângeri şi contestaţii cu privire la
fraudarea votului de USL.
De exemplu, au depus plângere penală
împotriva primarilor din Mârşani, Dăbuleni
şi Bistreţ, respectiv Ghencioiu Constantin,
Drăgoi Marin şi Antonie Cristiana, pe care îi
acuză de faptul că au luat date personale,
inclusiv CNP, de la sute de persoane, pentru a le utiliza la completarea cererilor
de vot cu urna mobilă, fără motive întemeiate sau pentru completarea listelor de
vot suplimentare. Plângerea a fost depusă şi înregistrată la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova, cu nr. 1 din 28.07.2012.
Cei trei primari neagă acuzaţiile aduse de cei de la PDL şi spun că nu au nicio legătură cu listele suplimentare sau cu depunerea de cereri pentru urna
mobilă. „Eu am o nelămurire: de unde ştiu pedeliştii că se fraudează alegerile la
Mârşani? De acasă de la ei? Pentru că nu i-am văzut pe aici! Eu nu am treabă
cu listele suplimentare sau cu depunerea de cereri pentru urna mobilă. Eu sunt
primarul comunei Mârşani, sunt organizator al acestor alegeri şi trebuie să mă
asigur că totul se va d erula în cadrul legal. Acuzaţ iile unora care nu lasă
cetăţenii să iasă la vot nu mă interesează”, a declarat Constantin Ghencioiu,
primarul comunei Mârşani.

MARIN TURCITU

A încercat să voteze deşi nu avea dreptul
însă este întreagă la minte şi vrea să
voteze. Am anunţat şi Poliţia, să vedem ce fac”, ne-a declarat, supărată,
Valerica Stănescu.
Au ajuns, în tr-adevăr, la Şcoala
nr. 21 poliţişt i de la Secţia 3 Craiova,
care au încercat să se lămurească despre ce se întâmplă, însă între timp
se pare că şi preşedin ta Secţiei de
votare, Roberta Ţapu, aflase că re-

clamanta are dreptate, aşa scandalul s-a stins. „A fost vorba de o eroare. Poate depune şi acum cerere pentru u rna mobilă şi cineva va merge
la locuinţa femeii ca să p oată vo ta”,
a precizat Roberta Ţapu. Valerica
Stănescu a completat cererea ş i a
rămas să aş tepte u rna mob ilă.

CARMEN ZUICAN

Chiar dacă ştia că nu are dreptul să voteze, o craioveancă a încercat totuşi
vigilenţa reprezentanţilor Secţiei de votare nr. 33 din Craiova. Astfel, ieri, în
jurul orei 13.00, jandarmii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
(IJJ) Dolj, aflaţi în misiune de protecţie şi asigurare a ordinii publice la Secţia
de votare nr. 33 Craiova, au fost sesizaţi de preşedintele secţiei cu privire la
faptul că Georgeta Mihai, de 43 de ani, din Craiova, s-a prezentat în secţia de
votare cu intenţia de a-şi exercita dreptul la vot, însă, în urma verificărilor
efectuate, s-a stabilit faptul că acest drept îi fusese interzis printr-o hotărâre
definitivă a Judecătoriei Craiova. Echipa specială de constatare din cadrul IJJ
Dolj a întocmit acte premergătoare de cercetare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de a vota a unei persoane fără drept de vot, după cum au
precizat reprezentanţii Centrului de Comunicare Judeţean Dolj.

Cercetată penal după ce a intrat în secţia de votare
cu buletinul ei şi al soacrei
O femeie de 33 de ani din comuna Ostroveni s-a ales cu dosar penal, după
ce a intrat în secţia de votare cu buletinul ei şi al soacrei sale. Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, ieri, în jurul orei 13.30, poliţiştii din cadrul Secţiei Rurale
nr. 11 Bechet au fost sesizaţi de un membru al Biroului Secţiei de votare nr. 419
Ostroveni cu privire la faptul că Georgeta Mina, de 33 de ani, din Ostroveni,
s-a prezentat în Secţia de votare având asupra sa două cărţi de identitate.
Luată la întrebări cu privire la cel de-al doilea act de identitate, femeia a spus
că îi aparţine soacrei sale, care se afla la intrarea în secţia de votare. „Membrii
Biroului secţiei de votare au refuzat să-i înmâneze buletine de vot femeii de 33
de ani şi au reţinut cele două cărţi de identitate cu care aceasta se prezentase,
iar poliţiştii au întocmit dosar penal şi efectuează verificări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de vot multiplu”, a precizat comisar-şef Adrian Căpraru, şeful Centrului de Comunicare Judeţean Dolj.

Grupaj de CARMEN ZUICAN
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Dezbatere despre identitatea culturii româneºti

Românii din Valea Timocului au petrecut
o „Searã româneascã”
L

imba românã în sudul Dunãrii este transmisã prin viu grai, de la pãrinþi la copii.
Chiar dacã nu existã ºcoli în care sã se predea
limba maternã, românii timoceni simt româneºte în sufletele lor, prin ceea ce fac, prin ceea ce
gândesc. În prezent, se fac eforturi deosebite
pentru pãstrarea tradiþiilor ºi culturii româneºti,
iar în acest sens, vineri seara, la Hotelul Djerdap din Cladova s-a organizat cea de-a IV-a
ediþie a manifestãrii „Seara româneascã”. Profitând de acest moment, Asociaþia Forumm
pentru Culturã ºi Identitate din Dr. Tr. Severin, în colaborare cu Asociaþia pentru Tradiþia
Pe ordinea zi a dezbaterii s-a
aflat subiectul fierbinte al acestei
întâlniri, ºi anume posibilitatea înfiinþãrii de clase româneºti în ºcolile din Timoc, dupã depunerea listelor de semnãturi. Unul dintre cei
mai activi lideri care îºi aduce o
contribuþie semnificativã în acest
sens este Bojan Barbucic, preºedintele Asociaþiei “Iniþiativa
Românilor din Serbia”, care nea vorbit de o nouã strategie, dar
ºi despre înfiinþarea unei asociaþii

ºi Cultura Românilor „Dunãrea”, au organizat ºi o masã rotundã cu tema „Perspectivele
de afirmare a identitãþii ºi culturii româneºti
la comunitatea româneascã din Valea Timocului”, care s-a dorit a fi un eveniment interactiv de dezbateri ºi dialog pe marginea câtorva dintre problemele cele mai fierbinþi ale comunitãþii româneºti din Valea Timocului. Dezbaterea a fost urmatã ºi de o „Searã româneascã”, manifestarea anualã care îºi propune sã
conserve tradiþiile româneºti din Serbia de
Rãsãrit ºi sã contribuie la afirmarea identitãþii
culturale a etnicilor români de aici.

Drãgan Demici, vicepreºedintele Patria Democraticã a Rumânilor din Serbia, a prezentat modalitatea de a face pasul în marea
familie europeanã, precum ºi consecinþele acestui demers.

„Recensãmântul din octombrie
va aduce chiar mai mulþi vlahi
decât ro-mâni”

Un alt lider al PDRS, Novica
Njagojevic, a vorbit în cadrul aceleiaºi mese rotunde despre evolu-

traducerii termenului de „vlaš-ke“
(vlah) în româneºte. Astfel, în lim-ba sârbã ar fi mult mai simplu
da-cã unui etnic român i s-ar spune „ru-munske“ în loc de „vlaške“, asta în con-diþiile în care
„vlaške“, care ar tre-bui sã se traducã „vlah“, se traduce „ru-mân”.
În opinia vicepreºedintelui Pa-tria
Democratã a Rumânilor din Ser-bia, Novica Njagojeviæ, între cei
trei termeni nu este nicio diferenþã, ei însemnând acelaºi lu-cru.
Novica Njagojeviæ mai sus-þine cã
recensãmântul din octom-brie va
aduce chiar mai mulþi vlahi decât
ro-mâni, dar nu aici este problema, ci în exercitarea unor mai
mari eforturi pentru a
conºtientiza faptul cã,
indi-fe-rent dacã îºi
spun vlahi sau rumâni,
ei tot români sunt.

154 de sate
pur româneºti

care sã le cuprindã ºi sã le reprezintã pe toate celelalte, în felul
acesta românii din Timoc devenind o singurã voce, dar una puternicã, ce va reverbera atât la
Belgrad, cât ºi la Bucureºti sau
Bruxelles. Cu aceeaºi ocazie s-au
mai pus în discuþie ºi subiecte
precum moºtenirea culturalã sau
identitatea culturalã ºi religioasã.
În acest context, Jiva Lazici,
preºedintele Consiliului Românilor din Rãsãritul Serbiei, prezent, de asemenea, la aceastã dezbatere a vorbit în detaliu despre
asociaþiile românilor din Serbia,
despre scopul ºi idealurile acestora, precum ºi despre perspectivele ºi posibilitãþile reale de unificare. „Într-o zi nu putem schimba mentalitatea. E nevoie sã înlãturãm barierele lingvistice ºi culturale româneºti, ca sã mai putem
ºi mâine-poimâine sã existãm în
Valea Timocului ca naþiune româneascã...”, a spus Jiva Lazici.
Perspectivele integrãrii Serbiei
în Uniunea Europeanã este un alt
subiect de interes pentru comunitatea românilor timocenui, iar

þia istoricã ºi politicã a românilor
timoceni. În Serbia nu existã, în
accep-þi-u-nea sârbilor, decât românii din Voj-vodina ºi circa 5.000
– 6.000 de ro-mâni, potrivit ultimului recensãmânt. Toate astea
pleacã de la faptul cã românii se
declarã vlahi din cauza de-ru-tei

Românii din Valea
Ti-mocului ºi-au pãstrat limba ºi iden-titatea naþionalã prin
tradiþiile ro-mâneºti.
Chiar dacã nu existã
ºcoli în care sã se predea limba maternã, românii timoceni simt
româneºte în adâncul sufletului ºi
fac eforturi pentru ca, începând
cu anul ºcolar 2012-2013, copiii
sã poatã învãþa limba românã în
ºcoli. Dar nu numai limba ne uneº-

te. Obiceiurile ºi tradiþiile care se
respectã cu sfinþenie sunt o punte între speranþele ºi dorinþele românilor care doar trãiesc separat,
adicã de-o parte ºi de alta a Dunãrii, dar gândesc la fel. În Valea
Timocului trãiesc peste 300 de mii
de români. Sunt 154 de sate pur
româneºti ºi aproximativ 48 de
sate mixte.

doinelor ºi cântecelor sunt legate
de fluviul Dunãrea ºi de drama pe
care o trãiesc, chiar ºi acum, dupã
atâþia ani, românii din Valea Timocului.

Evenimentul devenit tradiþie

Acest festival al românilor din
Serbia, „Seara româneascã”, este
un eveniment de excepþie, care
degajã românism ºi dragoste de
O „Searã româneascã”
tradiþii ºi obiceiurile. „Sufletul” a
fost ºi la ediþia din acest an TiO „Searã româneascã” – evehan Matasarevici, preºedintele
niment cu un ecou deosebit ce a
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi Culadus laolaltã zeci de români din
tura Românilor „Dunãrea”, care
Timoc ºi din þara mumã. În buna
strânge în jurul sãu întreaga cotradiþie, ºi anul acesta românii din
munitate de români din Cladova
Valea Timocului s-au strâns cu
ºi care este o voce
de necontestat a tot
ceea ce înseamnã
românism ºi ideea de
continuitate a tradiþiilor româneºti.
„Eveni-mentul din
seara asta (n.r. – vineri, 27 iulie) a devenit deja o tradiþie,
iar la fiecare ediþie
sunt invitate sã participe ansambluri de
muzicã ºi dansuri
populare din Drobeta-Turnu Severin,
Craiova sau Timiºoara. În fiecare primãvarã, în Valea Timocului se ormic, cu mare într-o searã de ne-gani-zeazã o întâlnire a satelor,
uitat, fiind vorba de cea de-a IV-a
unde ne adunãm pentru a cânta
ediþie a manifestãrii „Searã româdoinele din bãtrâni ºi pentru a juca
neascã”. Românii de pe ambele
dansurile specifice zonei. Ansammaluri ale Dunãrii ºi-au dat întâlblul popular care câºtigã acest
nire la Cladova, unde au vibrat pe
concurs beneficiazã de diplome,
ritmurile muzicii tradiþionale ropremii, dar ºi deplasãri la concurmâneºti ºi unde s-au servit doar
suri inter-naþionale ale dansului ºi
mâncãruri tradiþionale româneºti.
melo-sului popular. Vara, la ClaDe fapt, în Timoc, fiecare localidova se desfãºoarã acest evenitate se bucurã de evenimente culment, „Seara româneascã”, ºi
tural-artistice la care participã rapdoresc sã continui aceastã tradisozi de muzicã popularã, dansaþie, iar dupã aceea sã las în sarcitori ºi ansambluri folclorice din
na nepotului meu, Alexandru Najalte comunitãþi de români. Zona
danovici, student la Facultatea de
Timocului sârbesc este vestitã
Medicinã, preºedintele Asociaþiei
pentru doinele ºi baladele care nu
Studenþilor Timoceni», a declarat
se regãsesc în alte regiuni ale RoTihan Matasarevici.
mâniei. Aproape toate ver-surile
Un alt eveniment care aducã sute de români din Timoc ºi din
þara-mumã este unul din cele mai mari fes-tivaluri ale cântecului
ºi dan-surilor populare româneºti se desfãºoarã anual la Jidcoviþa. Evenimentul întitulat „Jocul românesc de la Jidcoviþa” este
finanþat de Consiliul Naþional al Rumânilor din Serbia ºi adunã
anual câteva zeci de ansambluri folclorice.
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Trei trasee RAT Craiova O sãptãmânã fãrã duºuri cãlduþe
vor fi deviate de mâine

De mâine, vor fi deviate trei trasee de
autobuze care circulau, de regulã, prin
preajma pasajului subteran, aflat acum în
lucru. Conducerea RAT Craiova a anunþat
cã sunt vizate traseele 5b, 24 ºi 29b, care
vor fi modificate pe retur. Traseul 5b va
circula, la întoarcere, pe ruta Piaþa Centralã – strada „C. Rãdulescu Motru” – strada ”Împãratul Traian” – strada ”Sfinþii
Apostoli” – strada ”Ulmului” – strada ”General Dragalina” – strada ”Caracal” – Fântâna Popova. De asemenea, traseul 24 va
circula, pe retur, astfel: Vama Lãpuº – stra-

da ”Împãratul Traian” – strada ”Ulmului” – strada ”General Dragalina” –
strada ”Bujorului” –
strada ”Arieº” –
strada ”Eugeniu
Carada” – strada
”C.D. Fortunescu”
– strada ”Simion
Bãrnuþiu” – Peco
Romaneºti. Traseul
29b va avea, de asemenea, o rutã modificatã la întoarcere: Piaþa Centralã –
strada C. Rãdulescu
Motru – strada „Împãratul Traian” a – strada „Sfinþii Apostoli” – strada „Ulmului” – strada „General
Dragalina” – strada „Bujorului” – strada
„Arieº” – strada „Eugeniu Carada” – strada „C.D. Fortunescu” – strada „Simion
Bãrnuþiu” – Bucovãþ. Staþia îmbarcare-debarcare calatori „Ulmului” ce deserveºte
traseele 24 ºi 25 va fi mutatã înainte cu 50
metri de intersecþia strãzilor „Împãratul
Traian” ºi „Ulmului”, sens Centru. Celelalte trasee ale RAT Craiova nu vor fi modificate.
LAURA MOÞÎRLICHE

Craiovenii vor trece printr-o sãptãmânã în care nu vor avea parte de duºuri cãlduþe la robinete. Conducerea
Regiei de Termoficare Craiova a anunþat cã, începând din aceastã noapte (de
la ora 0.00) ºi pânã vineri, 3 august
(ora 24.00), apa caldã va fi sistatã
pentru rezivia anualã. În intervalul
menþionat, nici un consumator din
Bãnie nu va beneficia de agent termic sub formã de apã fierbinte.
LAURA MOÞÎRLICHE

Gratuitãþile RAT Craiova se menþin
Pensionarii craioveni pot sã circule,
în continuare, cu cuponul de pensie în
autobuzele ºi tramvaiele RAT Craiova.
Noua conducere a Regiei a anunþat cã
facilitãþile acordate în timpul adminis-

traþiei Solomon rãmân în vigoare,
exact în aceleaºi condiþii de pânã
acum. Reamintim cã pot sã circule
gratuit, pe baza cuponului de pensie,
pensionarii cu domiciliul în Craiova,
cu un venit net din pensie de
pânã la 1.000 de lei pe lunã. Cei
care o pensie mai mare de
1.000 de lei primesc o reducere
de 50% din preþul oricãrui tip
de abonament. De asemenea,
studenþii ºi elevii primesc ºi ei o
reducere la jumãtate din preþul
abonamentelor pe o singurã
linie, dacã frecventeazã cursurile la zi în instituþii de învãþãmânt autorizate.
LAURA MOÞÎRLICHE

Un
Unpic
picde…
de…manifestare
manifestare
pentru
pentruZiua
ZiuaNaþionalã
NaþionalãaaImnului
Imnului
Puþine oficialitãþi doljene ºi-au gãsit timp sã participe,
ieri, la Ziua Imnului Naþional, sãrbãtoritã la Craiova în
Parcul “Nicolae Romanescu”. Doar Prefectura ºi Consiliul
Judeþean Dolj au fost reprezentate la manifestãrile dedicate simbolului muzical al României, de cãtre subprefectul
Ionel Ciobotea ºi preºedintele Ion Prioteasa.

Alãturi de ei s-au aflat secretarul de
stat în Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Mihai Fifor, ºeful Poliþiei judeþene, comisar-ºef Nicuºor Badea,
cadrele militare în activitate, în rezervã ºi în retragere, veterani de rãzboi,
dar ºi aproximativ 200 de craioveni.
Evenimentul a început la ora 10.00 cu
intonarea Imnului de Stat de fanfara
militarã a Garnizoanei Craiova ºi salutarea Drapelului de luptã. Primele patru versuri din “Deºteaptã-te române”
au rãsunat din foiºorul situat în Parcul
“Romanescu”, reuºind, preþ de câteva
minute, sã-i þinã în loc pe craiovenii
ieºiþi la plimbare.
«Sãrbãtorim unul dintre cele mai
importante simboluri ale României,
Imnul Naþional. Cântec drag românilor, „Deºteaptã-te, române!” a insuflat
curaj în cele mai importante momente
ale istoriei, începând cu 1848. A fost
cântat pentru prima datã în Parcul “Zãvoi” din Râmnicu Vâlcea ºi a devenit

simbol al revoluþiei paºoptiste. (…)
Revoluþia din decembrie 1989, moment
crucial în istoria României, a readus
imnul „Deºteaptã-te, române!” pe buzele tuturor. Versurile, interzise atâþia
ani, au rãsunat atunci, în toate colþurile þãrii, fiind cãlãuzã revoluþionarilor
care au luptat pentru a elibera þara de
sub dictatura comunistã. (…) ªi astãzi
ne recunoaºtem strãbunii ce au luptat
mãreþi pentru unitate ºi libertate. Cinstim memoria lor ºi transmitem generaþiilor viitoare istoria ºi numele eroilor», a spus Ionel Ciobotea, subprefectul judeþului Dolj.
“În calitate de preºedinte al Consiliului Judeþean Dolj sunt onorat sã fiu
prezent astãzi (n.r. – ieri) la celebrarea Zilei Imnului Naþional al României
ºi sã transmit tuturor craiovenilor ºi
doljenilor cele mai sincere urãri de sãnãtate, prosperitate, viaþã lungã ºi
multe realizãri în plan personal ºi profesional”, s-a adresat cetãþenilor pre-

ºedintele Consiliului Judeþean, Ion
Prioteasa.
Acesta a afirmat cã Imnul României
este “un simbol al demnitãþii, al solidaritãþii ºi al libertãþii depline, care ne
obligã, totodatã, la evocarea martirilor
care ºi-au sacrificat destinul pentru
speranþa unui viitor mai bun, a unei
existenþe demne, pentru ca generaþiile
care au urmat sã trãiascã ºi sã gân-

deascã liber”.
Manifestarea, care a durat mai puþin
decât în anii trecuþi, s-a încheiat cu
defilarea Gãrzii de Onoare. Ziua Imnului Naþional a fost marcatã ºi de Inspectoratul de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã
(GJMB) Craiova, care au organizat activitãþi la sediile unitãþilor.
ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Comuna
Comuna Urzicuþa
Urzicuþa
îºi
îºi schimbã
schimbã faþa
faþa
Are 20 de ani de când este în fruntea comunei Urzicuþa, a obþinut, în
urmã cu o lunã, un nou mandat de
primar ºi spune cã este, “dacã nu
ultimul, atunci penultimul”. Ce a înþeles Florea Grigorescu în toþi
aceºti ani în care s-a ocupat de adCea mai mare problemã în
acest moment, dupã cum
spune Florea Grigorescu,
primarul comunei Urzicuþa,
este seceta cu care ne
confruntãm ºi care i-a lãsat
pe oameni aproape cu
hambarele goale. Este o
situaþie grea la nivelul
întregii þãri, însã aici, unde

oamenii trãiesc din roadele
pãmântului, spectrul foametei îºi aratã colþii. ªi nu este
o exagerare, pentru cã,
atunci când e vorba de
agriculturã, Florea Grigorescu, inginer agronom, este
“pe domeniu”.
“Pot sã spun, cu mâna pe
inimã, cã suntem aproape de
seceta din ’46. Eu nu am
trãit-o, însã mi-au povestit
bãtrânii ºi înclin sã le dau
dreptate. Asta pentru cã, de
când mã ºtiu, n-am mai
trecut printr-un an ca acesta, din punct de vedere
agricol. Erau sistemele de
irigaþii care funcþionau ºi
asigurau apã pentru toatã
zona de sud a judeþului.
Distrugerea acestora cred
cã este cea mai mare greºealã fãcutã”, ne-a spus
Florea Grigorescu.

ministraþia localã este cã, “dacã nui oferi omului un loc de muncã, o
variantã sã-ºi asigure un trai decent,
poþi sã faci orice fel de investiþii în
localitate, însã omul acela nu va
putea sã se bucure de ele pentru cã
nu le va putea plãti”.

Primarul spune cã cea
mai bunã soluþie pentru
toatã lumea, indiferent cã
vorbim de micii agricultori
sau de societãþile care
lucreazã mai mult teren, ar
fi declararea judeþului Dolj
zonã calamitatã. Oamenii ar
putea fi ajutaþi fie prin
acordarea unei sume de bani

drept despãgubire, fie prin
devansarea subvenþiilor de
la UE, a plãþilor pe suprafaþã, cu cel puþin o lunã. Asta
pentru cã cei mai mulþi nu
ºi-au scos nici mãcar banii
folosiþi la înfiinþarea culturilor, iar dacã nu sunt ajutaþi,
nu vor putea lucra pãmântul
mai departe. E pãcat de
acest pãmânt, din zona
Urzicuþa – Bãileºti, cu o
fertilitate ridicatã, care ar
putea oferi atât de mult, însã
lipsa apei îi condamnã pe
oamenii de aici la o agriculturã de subzistenþã.
Din fericire, sunt strãini
care considerã cã meritã
efortul de a investi aici ºi
care vin ºi cu soluþii. Firma
care a preluat în arendã o
bunã parte din terenurile
învecinate ºi chiar de pe
raza comunei Urzicuþa, SC

Primarul spune cã, la ultima întâlnire de la Craiova, i s-au
dat speranþe cã s-ar putea înfiinþa ferme legumicole private, în
solarii, sere sau deschise ºi cã pot fi puse la dispoziþia investitorilor interesaþi 200-300 de hectare sau chiar mai mult. “Pânã
în ’89 se cultivau aproape 1.000 de hectare cu legume în Urzicuþa, producþia de aici asigurând 30-35% din materia primã a
Fabricii de conserve din Calafat. În plus, în acest fel aveau de
muncã în jur de 700 de oameni zilnic, veneau ºi din localitãþile
învecinate”, mai povesteºte Florea Grigorescu.

Agrinatura SA, ºi-a realizat
pe o parte din suprafeþele
lucrate un sistem propriu de
irigaþii, pe care intenþioneazã sã-l extindã, iar aceste
iniþiative trebuie sprijinite.

Dupã patru ani,
finanþare
aprobatã
pe Mãsura 322
Nu se face însã numai
agriculturã în Urzicuþa. Sunt
destui tineri care trãiesc aici
ºi care au alte nevoi, care
îºi doresc o infrastructurã
modernã ºi utilitãþi pe
mãsurã. Motiv pentru care,
pe lângã ceea ce s-a fãcut
pânã acum, reprezentanþii
administraþiei publice locale
sunt fericiþi cã, dupã patru
ani de la depunere, au acum
certitudinea cã vor putea
implementa un proiect la
care au muncit foarte mult,
pe Mãsura 322 din cadrul
Programului de Dezvoltare
Ruralã, care vizeazã renovarea ºi dezvoltarea satelor.
Proiectul comunei Urzicuþa atinge toate obiectivele
considerate importante de
UE (care asigurã 80% din
fonduri) ºi avute în vedere
la acordarea finanþãrilor. Astfel,
autoritãþile locale
ºi-au propus asfaltarea strãzilor pe o
distanþã de 7 kilometri, înfiinþarea
unui program afterschool la ªcoala cu
clasele I – VIII
“Barbu Ionescu”
din comunã, lucru
ce i-ar ajuta foarte
tare în primul rând
pe cei care sunt
angajaþi, dar nu
numai, iar în ceea
ce priveºte componenta culturalã a
documentaþiei, aceasta
vizeazã dotarea Cãminului
Cultural cu o instalaþie de
sonorizare performantã ºi
achiziþionarea unor costume
populare pentru copii ºi
adulþi, mai ales cã aceºtia
participã frecvent la diverse
concursuri ºi festivaluri de
tradiþii.
“Este vorba despre un
proiect complex, în valoare
de 2,5 milioane de euro, ºi
sunt bucuros sã vã spun cã

Florea Grigorescu

suntem în acest moment în
faza licitaþiei pentru executare. Cred cã, odatã implementat ºi cuplat cu canalizarea –
pe care o vom face dupã un
sistem nou în România, mai
exact prin vacuum –, aceasta
investiþie va schimba faþa
comunei noastre. În plus, se
lucreazã ºi la amplasarea
unui parc energetic cu
panouri solare, care se va
întinde pe 3 hectare ºi care,
odatã pus în funcþiune, va
asigura energia electricã
pentru toate instituþiile din
localitate, dar ºi iluminatul
public stradal, fapt pentru
care vom economisi de la

bugetul local în jur de
100.000 de euro pe an. Îmi
doresc foarte tare sã reuºim
reabilitarea Bãilor Ionele,
este un proiect la care nu am
renunþat ºi sper sã gãsim cea
mai bunã variantã, pentru cã
ar fi un centru bun de tratament, dacã þinem seama de
proprietãþile nãmolurilor de
aici”, mai spune primarul
comunei Urzicuþa.
Sãptãmâna aceasta,
Florea Grigorescu va participa la întâlnirea Consiliului
Director al Asociaþiei Comunelor din România, unde va
expune toate problemele
primarilor doljeni ºi vor
cãuta ºi soluþii
pentru rezolvarea acestora. În
continuare
aºteaptã ca
actuala guvernare sã creeze o
strategie de
dezvoltare
coerentã ºi o
descentralizare
realã, pentru ca
primarii ºi
consiliile locale
sã-ºi îndeplineascã atribuþiile în bune
condiþii.

“E greu de crezut cã trãim un an agricol foarte prost, mai
ales cã ne fãcusem mari speranþe, întrucât grâul pornise foarte bine în vegetaþie. Au venit apoi temperaturi extreme ºi producþia a fost grav afectatã, a mai spus Florea Grigorescu. Astfel, în Urzicuþa s-au cultivat cam 2.300 hectare cu grâu, iar
producþia a fost de 3.000 – 3.500 kilograme la hectar, ºi asta
la cei care au folosit ºi îngrãºãminte. Rapiþa, dupã gerul din
iarnã, a mai rãmas în culturã pe o suprafaþã de aproximativ
300 de hectare, producþia fiind de 1.500 kilograme la hectar,
însã lovitura cea mare a venit la porumb. Sunt aproximativ
800 de hectare cu porumb în Urzicuþa ºi cultura este total compromisã, aºa cã oamenii se uitã cu jale la plantele pârjolite,
care nu pot fi folosite nici mãcar pentru hrana animalelor.
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TTraining
raining ºi
ºi consiliere
consiliere gratuite
gratuite pentru
pentru viitorii
viitorii
antreprenori
antreprenori sau
sau întreprinzãtori
întreprinzãtori din
din mediul
mediul rural
rural
Vineri, 27 iulie, a avut loc lansarea proiectului “Dezvoltarea resurselor umane ºi
promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale din judeþele Dolj ºi Olt”, care
beneficiazã de finanþare din fonduri europene – 2.260.271.84 lei. Proiectul se derulea-

zã pe o perioadã de doi ani ºi îºi propune sã
ofere consiliere gratuitã ºi cursuri de formare antreprenorialã pentru 160 de persoane din mediul rural, care sunt deja antreprenori sau care doresc sã îºi deschidã o afacere proprie în domenii non-agricole.

Implementarea proiectului este asiguratã
de un parteneriat de organizaþii nonguvernamentale cu experienþã în formarea profesionalã ºi firme de consultanþã în implementarea programelor cu finanþare europeanã, lider de proiect fiind Asociaþia “Împreunã pentru Tine”, care va derula acest program alãturi de Fundaþia Naþionalã a Tinerilor Manageri, Fundaþia Societatea Academicã Moscopolitanã ºi firma de consultanþã Project
Development & Strategies.
“Am ales judeþele Olt ºi Dolj pentru implementarea acestui proiect deoarece credem
cã oamenii de la sate din aceste judeþe au
nevoie, poate mai mult decât alþii, de ajutor
în a-ºi dezvolta micile afaceri locale ºi de
consiliere profesionalã dacã doresc sã devinã antreprenori în viitor. Rolul nostru este
de a selecta un numãr de 160 de persoane
din mediul rural din aceste judeþe ºi de a le
oferi tot sprijinul pentru a deveni antreprenori de succes. În cadrul proiectului sunt
prevãzute cursuri gratuite de IT, cursuri de
management, de introducere în managementul financiar al firmei, cursuri de legislaþi axate

Cei care doresc sã obþinã mai multe
informaþii sau sã se înscrie pot trimite
un email la adresa proiect@initiativarurala.ro sau îi pot contacta direct
pe experþii de implementare la numãrul de telefon 0732.505.103.
pe zona IMM-urilor, promovare ºi planificarea afacerilor. Toate aceste cursuri sunt
gratuite ºi vor fi certificate CNFPA. De asemenea, vom oferi consiliere pentru cei care
doresc sã îºi înceapã o afacere în domenii
non-agricole la sate. Mai mult, va exista ºi
un concurs de proiecte la care câºtigãtorii
vor beneficia de premii care sã îi ajute sã îºi
înceapã cu dreptul noua carierã antreprenorialã”, a declarat managerul proiectului Cãtãlin Bãncilã, preºedintele Asociaþiei “Împreunã pentru Tine”.
La eveniment au participat peste 20 de
persoane care provin din mediul rural. Acestea s-au declarat deja interesate de proiect ºi
au completat fiºele de înscriere pentru programele de training ºi consiliere gratuite.

Tinerii din mai multe þãri au învãþat cum trebuie
sã se pregãteascã pentru un nou loc de muncã
Timp de o sãptãmânã, în Craiova s-a desfãºurat primul schimb
de tineri pe care Asociaþia “Centrul Regional de Voluntariat” l-a organizat în judeþul Dolj, având ca temã ºomajul. Acþiunea, la care au
participat tineri din Republica Cehã, Italia, România ºi Spania, a avut
loc în perioada 14-21 iulie ºi face parte din proiectul “A fresh start:
let’s get ready for our perfect job!” .
Prin dezvoltarea acestui proiect se doreºte informarea cu privire la
oportunitãþile de muncã pentru tineret ºi promovarea spiritului antreprenorial ca o modalitate viabilã de viitor, oferirea de consiliere pentru
planificarea carierei ºi orientare; creºterea gradului de conºtientizare a
importanþei activitãþii de voluntariat în timpul liceului ºi universitãþii;
sporirea înþelegerii ºi acceptãrii diversitãþii culturale, includerea tinerilor excluºi social de a participa la activitãþi non-formale; sã înþeleagã
diversele roluri ale voluntariatului în dezvoltarea societãþii.
«Pentru ºase zile, aici, în aceastã parte frumoasã din sudul României, 28 de tineri din Republica Cehã, Italia, România ºi Spania au
prezentat realitatea din þara lor în legãturã cu rata ºomajului în rândul
tinerilor ºi ce mãsuri sunt aplicate pentru a combate acest fenomen,
au avut dezbateri asupra a ceea ce se poate face pentru reducerea
ºomajului în rândul tinerilor ºi au învãþat de la reprezentanþi ai „Pirelli”,
„Kautex” ºi „Popeci” ce cautã marile companii de investiþii la lansarea
apelurilor de angajare», a precizat Carmen Tufagiu, manager de proiect în cadrul Asociaþiei “Centrul Regional de Voluntariat” din Craiova.

“Proiectul s-a bazat pe învãþarea prin participare”
Cele mai gustate activitãþi au fost cele care le-au oferit tinerilor
oportunitatea de a interacþiona direct cu angajatorii. Managerii de
resurse umane de la cele trei companii partenere au fost deschiºi,
dar profesioniºti ºi i-au îndrumat pe participanþi sã îºi construiascã un CV eficient, în care sã îmbine realizãrile academice cu
proiectele personale ºi voluntariatul. La sfârºitul celor ºase zile,
participanþii au realizat cã toate þãrile lor se confruntã cu probleme serioase în ceea ce priveºte inserþia tinerilor pe piaþa muncii,
dar cã guvernele ºi ONG-urile abilitate au iniþiat deja mãsuri de
reducere a fenomenului.
«Activitãþile proiectului “A fresh start: let’s get ready for our
perfect job!” s-au bazat pe educaþia non-formalã, pe un proces de
învãþare ºi de formare care a funcþionat în afara rutinei sistemului
educaþional formal. Acesta a fost bazat pe învãþarea prin participare, þinând seama de nevoile ºi interesele tinerilor. Dobândirea de noi
competenþe nu a fost un proces neutru, invizibil, ci flexibil, combinând practica ºi teoria. Metodele utilizate pe parcursul celor ºase
zile au variat între prezentãri audio-video ale companiilor partenere
ºi ale grupurilor din fiecare þarã, discuþii de grup ºi brainstorming,
simulãri ºi jocuri de rol, seri ºi petreceri interculturale, vizite ºi
excursii», a adãugat Carmen Tufagiu.

Olimpiada curãþeniei în Parcul “Nicolae Romanescu”
Tineri din cinci þãri – Ungaria,
Letonia, Turcia, Bulgaria ºi România – s-au întâlnit, joi, în Parcul
„Nicolae Romanescu”, pentru a

face curãþenie în spaþiile verzi.
Dotaþi cu saci ºi mãnuºi, cei 38 de
voluntari au adunat mai multe materiale pe care le folosesc pentru a

confecþiona diverse obiecte.
Acþiunea face parte din proiectul
„Olimpiada Verde”, derulat în Craiova pânã pe 31 iulie, cu scopul de a
promova mãsuri de sensibilizare a
opiniei publice ºi în special a tinerilor în privinþa efectelor negative asupra mediului ºi a politicilor aplicate
în acest domeniu, dar ºi pentru a
informa despre avantajele unui meProiectul este realizat de
Asociaþia Studenþilor din Facultatea de Fizicã din Craiova, finanþat
de Comisia Europeanã prin
Programul Tineret în Acþiune, în
colaborare cu Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova, Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj, Uniunea Naþionalã a Studenþilor din România ºi Federaþia
Studenþilor Romani Fizicieni.

diu curat ºi importanþa reciclãrii deºeurilor în societatea europeanã.
«Un mediu curat înseamnã o
viaþã sãnãtoasã. Proiectul „Olimpiada Verde” creeazã un cadru de
dezvoltare a abilitãþilor ºi a cunoºtinþelor necesare atât în protejarea
mediului înconjurãtor, cât ºi pentru crearea de impact social. Totodatã, tinerii au conºtientizat cã
sunt membri activi ai comunitãþii
ºi se pot implica mai des în multele probleme sociale ºi educaþionale din comunitãþile din care fac
parte», a declarat Iulian Tãnase,
preºedintele reprezentanþii Asociaþiei Studenþilor din cadrul Facultãþii de Fizicã din Craiova.
Din gunoaiele adunate, tinerii vor
confecþiona diverse obiecte pe
care mai apoi le vor expune într-o
licitaþie cu vânzare.

OFF-uri

de
GABRIEL
BRATU-MIB

- Când s-a dus Popescu
sã-l consulte medicul,
acesta la dezbrãcat ºi la
propriu ºi la figurat.
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Arabia Sauditã a strâns
peste 72,3 milioane dolari
pentru sirieni
Peste 72,3 milioane de
dolari au fost strânºi în cinci
zile în Arabia Sauditã, în
cadrul unei campanii de
ajutorare a poporului sirian,
potrivit cifrelor oficiale
publicate sâmbãtã, relateazã
AFP. Regele Abdallah a
deschis luni campania fãcând
o donaþie de 5,3 milioane de
dolari, urmat de prinþul
moºtenitor Salman ben Abdel
Aziz, vicepremier ºi ministru al
Apãrãrii, care a donat 2,6
milioane dolari. În total,
72,33 milioane de dolari au
fost adunaþi, a informat
ministrul de Interne, prinþul
Ahmed ben Abdel Aziz, care a
supervizat campania. Au fost,
de asemenea, colectate alimente, medicamente ºi material
medical, corturi ºi paturi.
Arabia Sauditã este foarte
criticã la adresa regimului
preºedintelui Bashar al-Assad
din cauza represiunii sângeroase împotriva poporului sirian.

Majoritatea nemþilor
cred cã le-ar fi mai bine
dacã ar ieºi din zona euro
Majoritatea germanilor sunt
de pãrere cã þara lor va fi întro situaþie mai bunã dacã va
renunþa la euro, potrivit unui
sondaj de opinie publicat ieri,
în timp ce ministrul german al
Economiei ºi-a reiterat dubiile
în legãturã cu menþinerea
Greciei în zona euro, informeazã AFP. Potrivit sondajului Emnid realizat pentru
sãptãmânalul „Bild am Sonntag”, circa 51% dintre
germani considerã cã economia primei puteri economice
europene va fi într-o situaþie
mai bunã dacã ea nu va mai
face parte dintre cele 17 þãri
ale zonei euro. Dimpotrivã,
29% sunt de pãrere cã situaþia
va fi mai rea. Sondajul dezvãluie, de asemenea, cã 71%
dintre germani doresc ca
Grecia sã pãrãseascã zona
euro, în cazul în care ea nu-ºi
va onora promisiunile privind
regimul de austeritate.

Români, condamnaþi
pentru cã ºi-au exploatat
copii prin cerºetorie
Un cuplu de români a fost
condamnat, vineri, de Tribunalul Corecþional din Nisa, la
patru luni de închisoare,
pentru „exploatarea intensivã
a cerºetoriei cu minori”,
relateazã „Nice Matin” în
ediþia electronicã de sâmbãtã.
Cei doi copii ai cuplului,
adolescenþi, obþineau bani în
cursul unor spectacole de
stradã în centrul oraºului Nisa
(sud-est), al cincilea cel mai
important oraº din Franþa. Cei
doi pãrinþi, a cãror identitate
nu este precizatã, au fost
arestaþi de Poliþia Municipalã.
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Siria: François Hollande se adreseazã ONU
Preºedintele Franþei, François Hollande, a cerut sâmbãtã o intervenþie rapidã a Consiliului de Securitate al ONU,
pentru a evita noi masacre în
Siria. „Rolul þãrilor membre
în Consiliul de Securitate al
ONU este de a interveni cât
mai rapid posibil”, a decla-

rat François Hollande jurnaliºtilor, în timpul unei vizite la
Monlezun, în provincia Gers.
„Eu mã adresez încã o datã
Rusiei ºi Chinei, pentru a
lua în considerare faptul cã
va fi haos ºi rãzboi civil în
continuare în cazul în care
preºedintele sirian, Bashar

al-Assad, nu va fi împiedicat
la un moment dat. (...) Regimul Bashar al-Assad ºtie cã
este condamnat ºi va utiliza
forþa pânã la sfârºit. (...)
Singura soluþie care va permite reconcilierea ºi reîntoarcerea sirienilor acasã
este despãrþirea de Bashar
al-Assad ºi constituirea unui
guvern de tranziþie. Nu este
prea târziu, dar fiecare zi
care trece aduce noi represalii, revolte ºi masacre”, a
mai spus ºeful Republicii franceze. O furtunã de foc s-a
abãtut sâmbãtã asupra Alepului, cel de-al doilea oraº al
Siriei, cu o populaþie de 2,5 milioane locuitori, bombardat ºi
mitraliat din elicoptere de forþele regimului Assad. Asaltul
dureazã de aproape o sãptãmânã, dupã ce armata a redobândit controlul deplin asupra
Damascului. Insurgenþii au
reuºit sã contracareze ofensiva armatei siriene asupra cartierului Salaheddine, bastionul

rebelilor. Potrivit Observatorului sirian al drepturilor omului
(OSDH), peste 20.000 de persoane, din care 14.000 de civili, au fost ucise în violenþele
din Siria de la începutul revoltei contra regimului actual, în
martie 2011. Mai multe þãri
occidentale ºi-au exprimat
preocuparea faþã de derularea
evenimentelor, Washingtonul
deplângând noul „masacru”.
Moscova, aliatul Damascului,
s-a opus pânã acum în trei rânduri, prin dreptul sãu de veto,
rezoluþiilor ONU asupra Siriei.
Rusia a mai avertizat, de asemenea, cã nu va respecta noi
sancþiuni europene privind inspecþia navelor bãnuite a
transporta arme cu destinaþia
Damasc. Chiar dacã informaþiile care parvin din teatrele de
violenþã sunt destul de confuze, în privinþa numãrului victimelor este clar cã lupte se dau
nu doar la Alep, ci ºi la Hama
ºi Karnaz, localitãþi considerate pilonii armatei siriene.

Premierul Ungariei acuzã
Epidemie de Ebola
UE pentru felul în care
în Uganda, soldatã
gestioneazã criza
cu 14 morþi, pânã acum
Premierul conservator al
Ungariei, Viktor Orban, care
a þinut, sâmbãtã, o prelegere
la Universitatea de Varã de la
Bãile Tuºnad (România), a
acuzat Comisia Europeanã de
felul în care gestioneazã criza, relateazã AFP. „Trebuie sã
o spunem: criza este, de fapt,
criza Bruxellesului. Bruxelles
este principalul obstacol în calea cãutãrii unor soluþii bune
pentru rezolvarea problemelor
economice”, a declarat premierul Orban în faþa câtorva
mii de simpatizanþi, la Tuºnad,
zonã cu o comunitate maghiarã numeroasã. „Bruxelles pierde sãptãmâni întregi gândinduse la dimensiunile cuºtilor de
gãini, la prezenþa jucãriilor în

crescãtoriile de porci ºi crede
cã odihna gâºtelor este o problemã importantã europeanã,
în timp ce mii de oameni îºi
pierd slujbele, vãd ducându-se
la vale sistemul financiar ºi
simt cã viaþa lor este tot mai
grea”, a afirmat Orban. Acesta a mai vorbit despre „decadenþa” Occidentului ºi a comparat Bruxellesul cu Moscova,
ºi ºi-a împãrtãºit dezamãgirea
faþã de Europa de Vest. „În anii
1990, problema era cum sã copiem mai bine Occidentul...Dar
astãzi vedem cã nu este nimic
de copiat. Veºtile proaste care
ameninþã zona euro vin din Occident ºi nu existã reþete europene pentru gestionarea crizei”,
a subliniat el.

O epidemie de febrã hemoragicã datoratã virusului
mortal Ebola a izbucnit la
începutul lunii iulie în vestul
Ugandei ºi a ucis deja 14
persoane, a anunþat sâmbãtã
biroul local al Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii. „Avem
20 de cazuri confirmate de
persoane ce au contractat
virusul, dintre care 14 au
decedat”, a declarat pentru
AFP Joaquim Sewaka, reprezentantul OMS în Uganda.
Epidemia a apãrut în districtul
Kibaal, la aproximativ 200 de
km de capitala Kampala ºi la
circa 50 de km de frontiera cu
Republica Democratã Congo
(RDC). Echipe de la Ministerul Sãnãtãþii ugandez ºi Cen-

trul de control ºi prevenire a
maladiilor (CDC) al guvernului
SUA au fost trimise în zonã, a
adãugat Sewaka. „Rãspunsul
este puternic ºi vom încerca
sã înfiinþãm centre de carantinã cât mai curând posibil”, a
asigurat el. Febra hemoragicã
Ebola, extrem de contagioasã,
provoacã între 50 ºi 90% din
decese în rândul pacienþilor. Nu
existã nici un tratament sau
vaccin împotriva virusului, iar
medicii nu pot decât lupta contra
simptomelor, mai ales prin
rehidratarea bolnavilor. Transmiterea are loc prin contact direct
cu sângele, secreþii corporale
(transpiraþie, fecale) ºi manipularea fãrã precauþie a cadavrelor
contaminate.

SUA au un plan B privitor la instalaþiile nucleare iraniene
Consilierul american pentru securitate
naþionalã, Tom Donilon (foto), l-a
informat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu asupra unui plan B al
Statelor Unite privind lovituri preventive
împotriva instalaþiilor nucleare iraniene,
scrie cotidianul israelian „Haaretz” în
ediþia de ieri. Donilon, consilierul preºedintelui american Barack Obama, s-a
întâlnit cu Netanyahu în urmã cu douã
sãptãmâni, în cadrul unei cine de trei
ore, scrie ziarul israelian. „Donilon a
încercat sã facã înþeles faptul cã Statele
Unite se pregãtesc în mod serios pentru
posibilitatea ca negocierile (n.r. - cu
Teheranul, asupra programului sãu
nuclear controversat) sã conducã la un
impas ºi cã, atunci, va fi necesarã o
opþiune militarã”, afirmã „Haaretz”.
„Nu comentãm ceea ce se discutã în
cursul reuniunilor diplomatice cu uºile
închise. Dar articolul este plin de erori
factuale”, a declarat, pentru AFP, un

oficial israelian întrebat în acest sens.
Israelul, considerat unica putere nuclearã din regiune, un statut asupra cãruia
menþine ambiguitatea,
prezintã programul
nuclear iranian ca pe o
ameninþare la adresa
existenþei sale, referindu-se la declaraþiile
repetate ale liderilor
Republicii islamice
care prezic sau doresc
dispariþia acestuia.
Principalii oficiali
israelieni, cu premierul
Netanyahux în frunte,
agitã periodic ameninþarea cu o operaþiune
militarã împotriva
Iranului, exprimându-ºi
îndoielile asupra eficienþei sancþiunilor
împotriva regimului de

la Teheran, care protesteazã subliniind
asupra caracterului civil al programului
sãu nuclear.
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Anunþul tãu!
SC GAE PET ANA SRL, cu sediul în comuna
Coºoveni, strada “ªcolii” nr. 8, CUI:30035370,
anunþã depunerea documentaþiei în vederea
obþinerii autorizaþiei de mediu pentru punctul
de lucru deschis în comuna Coºoveni, strada “Ogrãzii” nr. 5.

OFERTE SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burlane, tablã tip Lindab, dulgherie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); instalaþii electrice complexe; confecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospodinã, fac menaj pentru oameni serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corporalã M.B.S. din spatele Primãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: amenajãri interioare (zugrãveli); - instalaþii electrice complexe; - confecþii metalice; construcþii de lemnãrie; - învelituri acoperiº tablã, jgheaburi – burlane. Telefon:
0763/983.510.

Vând camerã cãmin parter,
îmbunãtãþiri, baie proprie,
Valea Roºie. Telefon: 0767/
751.093.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin.Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în Craioviþa Nouã, superîmbunãtãþit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 decomandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10.Telefon: 0770/
299.997; 0351/459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinului” nr. 9 (zona Gãrii). Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând apartaVÂNZÃRI
ment 2 camere decomanGARSONIERE
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
Vând urgent locuinþã Craiova, 1 Mai, stradal, mobilat.
preþ 30.000 euro, preþ nego- Telefon: 0747/110.887;
ciabil.Telefon: 0771/579.669. 0748/195.954.
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Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negociabil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termopan, uºã metalicã, centralã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boiereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã centralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan,
în comuna Bulzeºti, sat Stoiceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã intravilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, cadastru, 10 euro/mp, negociabil. Telefon: 0749/049.646.

Vând casã + anexe gospodãreºti plus locul casei oraº Novaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 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 american, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã regalã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

Vând casã, curte de 500 mp,
str. „Rãchitei” (zona Brestei).
Telefon: 0770/682.147;
0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 camere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.

TERENURI

Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construibile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ideal pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slatina. Telefon: 0752/641.487.

Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschidere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabulare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pârºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
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.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschidere 35 m, ideal hale, depozite, showroom. Telefon:
0762/109.595.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmãtoarele produse:
- LAPTE PASTEURIZAT
- LAPTE INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschdere 20 m în oraº. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora „Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 camere decomandate în DrobetaTurnu Severin cu apartament
2 camere decomandate în
Craiova + diferenþa. Telefon:
0769/272.226.
Schimb apartament Craiova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Schimb sau vând teren Calea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Citroen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere centru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
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. Telefon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 camere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intravilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craiova. Telefon: 0767/263.391.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere în Craioviþa cu apartament 4 camere în Craioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI

Vând urgent 10 hectare pãdure stejar ºi salcâm în satul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
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În atenþia agenþiilor imobiliare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrejmuit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând 4000 mp teren intravilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în Livezi – Podari. Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comuna Secui, 11 km de Craiova, poziþie deosebitã, ºoseaua naþionalã, preþ negociabil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere 13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

Vând Oltcit pentru programul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru rabla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

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

DIVERSE

Vând televizor Nei diagonala 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând baloþi lucernã. Telefon:
0251/351.652.
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru TV
ºi covor. Telefon: 0728/
309.011.
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon:
0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
magazin autoservire, uºi ºi
AUTO
ferestre metalice tuburi fibrã
ROMÂNEªTI
de sticlã 200/1000 Telefon:
Vând Dacia Break 20.000 0721/152.832.
km parcurºi, stare excepþi- Vând tocãrie de aluminiu, 11
onalã, preþ negociabil. Tele- ml, arzãtor gaze(1000) Tefon: 0747/080.046.
lefon: 0720/521.488.

Conducerea
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
anunţă programul de
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Comercial Fraţii Bacriz:
Luni – V
ineri
Vineri
Q
9.00 – 20.00
Q Sâmbătă – Duminică
9.00 – 1
8.00
18.00
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de administraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, motor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru ochiuri, frigider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, remorcã auto 5 T, vând sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci central cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã salcâm nouã 50 vedre. Telefon:
0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã, birou, masã. Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevãzutã cu pupitru pentru ºcolar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigilat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie, canistre metal 20 litri, alternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negociabil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ curte cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puternice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puternice, 5-6 rame cu puiet în Podari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
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De vânzare
De vânzare Crama
De vânzare
Vânãtorul”
Hotelul „MINERVA” „Vila
Minerva ºi Grãdina
(lacul Giormani).
ºi SALA MAURÃ
de Varã. Telefon:
Informaþii la telefon:
Telefon:
0729/163.267
0729/163.267
0729/163.267
Domn vãduv, 58 ani, doresc
Vând groapã suprapusã, Vând trandafiri extraparfuTERENURI
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
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Honda. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persane), piese auto Dacia
noi. Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate, calculator instruire copii
(CIP), þuicã. Telefon: 0735/
445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.

Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafatã, 50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transformator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºcate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând binoclu 250 lei. Telefon: 0767/116.092.

Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu producþie
2011, preþ negociabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci Cimitirul Sineasca, la poartã, negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru handicap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calculator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calculator. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Telefon: 0729/092.211.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.

maþi preþ 120 Ron. Telefon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lãcãtuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru metalic ºi ploscã (toate sunt noi), preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã diametru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez garsonierã mobilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Primesc în gazdã pensionarã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Telefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru birouri, 50 mp, central, la stradã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Telefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI

Doresc apartament mobilat 2 sau 3 camere. TeleGARSONIERE
fon: 0749/287.709; 0763/
Particular! Cumpãr aparta- 787.678.
ment – garsonierã, la stradã, parter, maximum etajul MATRIMONIALE
2. Telefon: 0748/195.954. Doresc sã cunosc o vãduParticular! Cumpãr garsoni- vã în jurul vârstei 50 – 55
erã etaj I – III, preferabil zona ani, neinteresatã material
sud. Ofer 70.000 Ron. Tele- pentru ajutor reciproc. Telefon: 0351/430.880.
fon: 0767/252.852.
Frizer, 63/1.70/90, singur,
CASE
fãrã vicii, obligaþii, doresc
Casã la þarã la asfalt Podari, doamnã asemenea. PosiVîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi bilitãþi deschidere frizerie.
curent. Garsonierã Craiova. Telefon: 0771/385.193;
Telefon: 0748/195.954.
0351/462.123.

cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Telefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit, doresc cunoºtinþã cu doamnã
sub 45 de ani. Sprijin financiar. Telefon: 0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prieteniecãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credincioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Telefon:
0767/092.091.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar, doresc contra retribuþie, doamnã pentru companie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie pentru ajutor în gospodãrie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CARMEN” intermediazã vânzãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spaþii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea dosarelor în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea locuinþelor (inclusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de nevoi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://carmen.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, interfon, 118.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomandate Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schimbate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nicolae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomandate Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufragerie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semidecomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI

OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 deschideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, negociabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI

!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CARMEN se gãsesc accesând http://carmen.craiovaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, termopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Complex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui NovacRocadã, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, aragaz, 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 Patria, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate nemobilate Rovine-Wiesana, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, repartitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã semidecomandatã nemobilatã Brazda lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
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- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã CraioviþaKaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, aragaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecomandate Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! Închiriez apartament 2 camere nemobilate Ultracentral-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramodernã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoala nr.12, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spãlat toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 camere decomandate mobilate, Brazda lui NovacComplex Baba Novac,
recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 MaiSara, et.3, complet mobilat, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Botanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Rocadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRAMODERN!!! Apartament 2
camere decomandate recent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã generaþie, parchet, uºi interioare schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDEAL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere nemobilate Sãrari, parter, gresie, faianþã, parchet, termopan, 300 Euro. Tel. 074476.22.95; 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 nemobilate 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 decomandate Brazdã-Complex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- MICROCENTRALÃ, ULTRAMODERN!!! Apartament 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decomandate, et.3, Calea Bucureºti-Piaþa Centralã, nemobilate, etaj 3, tocãrie interioarã schimbatã, termopan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Garsonierã decomandatã nemobilatã, Calea BucureºtiMcDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faianºã, mobilier bucãtãrie, impecabilã, 160 Euro. Tel. 074476.22.95; 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 apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea Severinului, Craioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung în orice cartier al Craiovei. 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.

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

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

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

luni, 30 iulie 2012

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sp

luni, 30 iulie 2012

rt

cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

FOTBAL INTERN

ªase din ºase!

Gorjenii merg ceas
Dupã ce a zdrobit-o pe „U” Cluj
în runda inauguralã (6-2), Pandurii Târgu Jiu a bifat toate punctele
ºi în deplasarea de la Mediaº, scor
2-0, fapt ce i-a permis sã urce pe
prima treaptã a clasamentului din
Liga I.
Gorjenii au început mai bine
partida, profitând ºi de accidentarea lui Vitinha, din primul minut, iar Dan Nistor a gãsit plasa
porþii lui Buchta cu un ºut imparabil, la colþul lung, chiar în primul sfert de orã. Ulterioara derulare a ostilitãþiilor i-a gãsit tot
pe oaspeþi în atac, doar paradele
goal-keeper-ului care l-a scos pe
din poartã pe Pleºca, menþinând
tabela intactã pânã la pauzã.
Partea secundã a debutat mai
bine pentru gazde, care ar fi putut egala, prin Bud. Penalty-ul
acordat eronat de centralul Istvan Kovacs (56), pentru un fault
în afara careului, a fost transformat în primã fazã de atacantul
gazdelor, care a trimis însã pe
lângã poartã la repetarea loviturii
(n.r. pe motiv cã înaintea execuþiei pãtrunseserã în suprafaþa de
pedeapsã mai mulþi jucãtori).
Odatã depãºit dificilul moment,
Ibeh a înscris pentru 2-0 ºi a
parafat prima victorie din istorie
a celor de la Pandurii pe terenul
Gazului. Victorie cu atât mai importantã cu cât ºi formaþia medieºeanã fusese una dintre surprizele plãcute ale startului de
campionat, statut obþinut dupã ce
s-a întors neînvinsã din fief-ul
campioanei CFR Cluj (1-1). “Am
reuºit un meci destul de bun,
chiar dacã am avut unele emoþii.
Am pasat mai bine decât ei, rezultatul este unul echitabil. E prematur însã sã facem o analizã
dupã doar douã etape. Avem nevoie de încredere, drumul este
unul foarte lung”, a spus la finele meciului tehnicianul gorjenilor,
Petre Grigoraº.
Pentru Pandurii au evoluat

jucãtorii: Mingote – Unguruºan,
Viera, Mamele, A. Vlad – Voiculeþ (A. Rusu 64), Nistor, Rãduþ –
Maxim, Ibeh (A. Grigoraº 85),
Boutadjine (Matulevicius 65).

Severinul,
eºec identic
ca cel cu Dinamo

“Déjà vu” pentru Severin, vineri, la Braºov. La fel ca în meciul cu Dinamo, nou promovata
a fost condusã cu 1-0, a egalat,
pentru ca apoi sã piardã pe final. Decisiv pentru “stegari” a
fost acelaºi renãscut Mugurel
Buga, el izbutind dupã “dubla”
cu Viitorul o nouã evoluþie excelentã, încununatã cu un gol (2)
ºi un “assist” pentru fostul jucãtor al Sibiului, Iulian Popa
(83). Reuºita oltenilor a venit în
minutul 58, când francezul Joel
Thomas, aruncat de Bondrea în
luptã la pauzã, a fructificat, cu
capul, o excelentã centrare a lui
Zaharia.
CS Turnu Severin: Marines-

cu – Mitici, Bãlãu, Dandea – Zaharia, Olah (Joel Thomas 46),
Ninu (Zuluf 78), Hugo Moutinho (Pãtraºcu 69), Balace – Vancea, Ologu.

Fotbal fãrã gardã
la Ploieºti

Astra ºi Steaua au oferit cel mai
frumos meci al acestui debut de
campionat, unul în care s-a marcat de nu mai puþin de ºapte ori.
Pe lângã sarabanda golurilor, fascinantã a fost ºi evoluþia scorului: 1-0 pentru Astra, 2-1 pentru
Steaua, 3-2 pentru Astra ºi, finalmente, 4-3 în favoarea Stelei.
În aceastã vâltoare de evenimente, la rampã a ieºit ºi tehnicianul roº-albaºtrilor, Laurenþiu
Reghecampf, care, urmare a
unor contre dure cu Novak Martinovici, gãsit “þap ispãºitor” la
golul trei, a fost cât pe ce sã intre în teren pentru a se rãfui cu
elevul sãu. Sârbul a fost schimbat imediat cu Adi Rocha, iar brazilianul a marcat golul victoriei.

LIGA I – ETAPA A II-A
Vineri
FC Braºov – Turnu Severin
2-1
Au marcat: Buga 2, I. Popa 83 / J. Thomas 58
Ceahlãul – CFR Cluj
2-2
Au marcat: Ichim 28, Tolimir 66 / Kapetanos 20, Maftei 77
Sâmbãtã
Mediaº – Pandurii
0-2
Au marcat: Nistor 15, Ibeh 70
Astra – Steaua
3-4
Au marcat: Enache 11, 38, J. Moraes 47 / Tãnase 19, Martinovici
23, Rusescu 62, Rocha 68
Vaslui – Petrolul
3-0
Au marcat: Sânmãrtean 21, Sburlea 70, M. Niculae 82
Astãzi
Concordia – Viitorul
18:30 (Digi Sport 1)
Oþelul – Rapid
20:20 (Antena 1/ Dolce Sport)
Partidele „U” Cluj – Gloria Bistriþa ºi Dinamo – CSMS Iaºi s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

CLASAMENT
Pandurii
Steaua
Vaslui
Braºov
Petrolul
Dinamo
Oþelul
Astra
CFR Cluj
Rapid
Viitorul
Mediaº
Ceahlãul
Gloria
Iaºi
Concordia
Severin
„U” Cluj

M
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1

V
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Î
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1

G
8-2
5-3
5-2
4-3
5-3
2-1
2-1
5-5
3-3
2-2
2-2
1-3
2-7
1-2
1-2
0-1
2-4
2-6

P
6p
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

ETAPA VIITOARE
Vineri, 3 august
Gloria – Gaz Metan
19:00 (Digi Sport 1)
Pandurii – Ceahlãul
21:30 (Digi Sport 1)
Sâmbãtã, 4 august
Turnu Severin – Concordia
19:00 (Digi Sport 1)
Petrolul – Oþelul
21:30 (Digi Sport 1)
CFR Cluj – Vaslui
21:45 (Dolce Sport)
Duminicã, 5 august
Viitorul – Astra
19:00 (Digi Sport 1)
Steaua – „U” Cluj
21:30 (Digi Sport 1)
Luni, 6 august
Rapid – CSMS Iaºi
19:00 (Dolce Sport)
FC Braºov – Dinamo
21:30 (Digi Sport 1)

FOTBAL EXTERN

Lyon a câºtigat Supercupa Franþei
Sositã la New York, pe “Red Bull
Arena”, din postura de deþinãtoare a

Cupei, Olympique Lyon a pus mâna,
sâmbãtã noapte, ºi pe Suprecupa
Franþei, graþie victorie repurtate
la penalty-uri în faþa campioanei
Montpellier, 4-2 (2-2 dupã 120 de
minute). Pentri OL, condusã de
fiecare datã în timpul jocului, au
punctat Gomis (44) ºi Briand
(77), în timp ce reuºitele formaþiei din sudul Hexagonului au
purtat semnãturile lui Utaka 27 ºi
Herrera 56 (pen.). De la punctul
cu var au marcat Cissokho,
Kone, Benzia ºi Briand, respectiv
Camara ºi Yanga-Mbiwa. La
învingãtori a ratat Fofana, de
cealaltã parte eºuând Charbonnier
ºi Bedimo.

Hattrick Messi! Dinamo are de ce se teme

Barça a nimicit-o într-un amical pe Raja Casablanca
Cu mai puþin de douã sãptãmâni înainte de amicalul cu Dinamo, de pe Arena Naþionalã (11 august), FC Barcelona
a predat o veritabilã lecþie de fotbal celei mai titrate echipe marocane, Raja Casablanca, în faþa cãreia s-a impus cu
scorul de 8-0 (5-0), într-un meci amical disputat sâmbãtã seara la Tanger
(Maroc).
În faþa a peste 30.000 de spectatori,
starul argentinian Leo Messi, cel mai
ovaþionat jucãtor de pe teren, a reuºit o
triplã, el punctând în minutele 34, 37 ºi
45. Celelalte goluri au fost marcate de
Alexis Sanchez (13, 40), Da Sila (57
pen.), Sergi (86) ºi Deulofeu (88).
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JOCURILE OLIMPICE –
LONDRA 2012
JUDO

Prima medalie pentru România!
Alina Dumitru a cucerit argintul
Campioană olimpică în 2008, la Beijing,
judoka Alina Dumitru (29 de ani) nu a mai
putut repeta performanţa şi la Londra, cucerind „doar” medalia de argint. În finala de
sâmbătă (categoria 48 kg), „Piţi” s-a înclinat în faţa braziliencei Sarah Menezes (21
de ani), adversară care câştigase toate cele
trei dispute directe din acest an.
Tatonarea a fost îndelungată, cu contracarări din ambele părţi şi strigăte ale antrenorilor de pe margine. După un minut şi ju-

mătate, la o fixare făcută de braziliancă, Alina Dumitru s-a resimţit, dar nu a cedat, reluând lupta cu ambiţie şi mai mare, în pofida durerilor. Menezes a continuat să o “obosească” pe Alina, care era încurajată de antrenorul Bercean: “Du-te tu prima, luptă tu,
nu aştepta!”, când mai era doar un minut şi
jumătate din luptă. “Acuma-i momentul!”, a
mai strigat Bercean, dar Menezes a punctat
imediat, cu yuko, 0-1. Mai rămăsese o singură carte pentru Alina: atacul. 25 de se-

GIMNASTICĂ (M)

Koczi s-a calificat în
finalele de la sol, sărituri
şi individual compus
Echipa României nu a prins ultimul
act, încheind calificările doar pe 10
După ce iniţial obţinuse biletele pentru finalele de la sol şi sărituri, clasându-se pe
locurile 3 şi 6, Flavius Koczi, a izbutit accederea şi în ultimul act de la individual compus, de pe poziţia a 22-a. Cu un punctaj
total de 85.865 puncte, Koczi se afla la finalul concursului de calificări pe locul 25,
în afara listei oficiale de 24 de calificaţi în
finală. Dintre cei 24 de gimnaşti calificaţi
iniţial, au fost scoşi trei gimnaşti (germanul
Philipp Boy, ucrainianul Oleg Stepko şi niponul Kazuhito Tanaka), ce aveau punctaj
calificant, dar şi câte doi coechipieri mai bine

clasaţi pentru finală. Potrivit regulamentului, doar doi sportivi din fiecare naţiune pot
evolua în finală la individual-compus, astfel
că Flavius Koczi a urcat pe locul 22 şi va
evolua în finala din 1 august, conform listei
oficiale de start anunţată de organizatori sâmbătă noaptea. Finalele de la sol şi sărituri se
vor disputa la 5 şi 6 august. Echipa României, din care au mai făcut parte Marius Berbecar, Cristian Băţagă, Ovidiu Buidoşo şi
Vlad Cotuna, nu a prins finala, încheind calificările abia pe locul 10.
Calificările la feminin s-au încheiat aseară târziu, după închiderea ediţiei.

cea de 8+1. Echipajul format din Cristina Grigoraş, Eniko Mironcic, Camelia Lupaşcu,
Roxana Cogianu, Adelina Cojocariu, Ioana
Rotaru, Talida Gidoiu, Irina Dorneanu şi Nicoleta Albu, a terminat abia pe locul doi în
cea de-a doua serie. Cum în finală merg direc t doar câştigătoarele c elor două serii,
România va fi nevoită să mai dispute o nouă
cursă, mâine, de la ora 12.50. În recalificări, vor fi cinci echipaje, dintre care primele patru se vor califica în finală, acolo unde
se vor alătura bărcilor din SUA şi Canada.

Programul sportivilor români astăzi
11:30 – Canotaj, Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu, perechi fără cârmaci, recalificări (TVR 1, TVR 2 – tr. alternativă).
11:30 – Judo, Corina Căprioriu (TVR 1, TVR 2 – tr. alternativă).
12:00 – Haltere, Florin Croitoru (TVR 2)
12:30 – Scrimă (F) – spadă individual, Ana Maria Brânză (TVR 1)
18:30 – Gimnastică (M), finală individual compus – Flavius Koczi (TVR 2, TVR HD).
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Sorana Cîrstea (nr. 39 WTA )şi Adrian
Ungur (nr. 98 ATP) au părăsit JO încă din
primul tur al probei de simplu. Sorana s-a
înclinat în faţa italiencei Flavia Pennetta (nr.
21 WTA), scor 2-6, 6-4, 2-6, în timp ce
Ungur a pierdut în compania luxemburghezului Gilles Muller, în minimum de seturi,
cu un dublu 3-6.
Ieri s-au disputat ş i celelalte meciuri

(atât la simlu, cât şi la dublu) în c are au
fos t implicaţi sportivi români: Simona
Halep (nr. 50 WTA) – Yaroslava Shvedova (Kazahstan, nr. 47), Irina Begu (nr. 79
WTA) - Victoria Azarenka (Belarus, nr.
1), Simona Halep / Sorana Cîrs tea – Serena / Venus Williams (SUA) şi Horia Tecău / Adrian Ungur / Daniel Nes tor / Varek Pospisil (Canada).

Potec,
out la 400 de metri

Camelia Potec a ratat, ieri, calificarea în finala probei de 400 metri liber, din cadrul concursului de nataţie.
Potec a luat startul în seria a treia, încheind pe locul 6, cu timpul de 4:11.43 minute.
În calificări s-au aflat la start 35 de sportive împărţite în cinci serii.
Camelia Potec va lua startul şi în proba de 200 şi 800 de metri liber.
În prima zi a JO, Dragoş Agache a ratat şi el calificarea în semifinalele probei de 100 de
metri bras, încheind seria a treia a calificărilor, pe ultimul loc (8).

Ambele echipaje,
două rame fără
cârmaci şi 8+1, în
emoţiile recalificărilor

C

dere), a trecut de Alvarez Mestre (Cuba –
optimi), Urantsetseg Munkhbat (Mongolia
– sferturi) şi de principala favorită, Tomoko
Fukumi, (Japonia – semifinale). A fost ultima competiţie majoră la care a luat parte
Alina Dumitru, ea anunţându-şi retragerea.
Ieri au mai concurat Andreea Chiţu (52
kg) şi Dan Fâşie (66 kg), însă cei doi au
fost eliminaţi.
Astăzi va intra în luptă şi Corina Căprioriu (57 kg), pentru ca apoi, în 2 şi 3 august, să debuteze în competiţie Daniel Brata (100 kg), respectiv George Simionescu
(+100 kg).

TENIS DE CÂMP
Cîrstea şi Ungur,
eliminaţi încă din primul tur la simplu

ÎNOT

CANOTAJ (F)

Flotila de aur a României pare a fi intrat în
istorie. La Londra, canotajul feminin, altădată abonat la medaliile de aur, a trimis doar
două echipaje, două rame şi 8+1, şi nici unul
nu a obţinut calificarea directă.
Primul, format din dublele campioane
olimpice Georgeta Andrunache ş i Viorica
Susanu, a terminat, s âmbătă, pe loc ul trei
în s erie şi va trage as tăzi în rec alificări
pentru a prinde finala, unde e cotată cu
şans e mic i la titlu.
Ieri, a intrat în concurs şi a doua barcă,

cunde, 10, Menezes a punctat din nou, din
păcate decisiv, cu waza-ari, pentru medalia
de aur. “Braţul meu a cedat de data asta,
mi l-a forţat la început şi am simţit că
ceva s-a întâmplat la el. Nu s-a putut mai
mult. Mi-am dorit să ies din nou campioană, mai ales că anul acesta fac 30 de
ani! Aş fi vrut să-i onorez cu încă o medalie de aur. Brazilianca a fost foarte
bună şi am zis de la început că o să am
un meci foarte greu cu ea”, a spus după
meci Alina Dumitru. Până a ajunge în finală,
Dumitru, cotată cu şansa a treia la victoria
finală (peste Menezes din acest punct de ve-

Lochte
l-a ridiculizat
pe Phelps
Americanul Ryan Lochte a câştigat
prima medalie de aur din concursul de
înot de la Jocurile Olimpice, impunându-se în proba de 400 de metri mixt.
Însă marea surpriză o reprezintă clasarea în afara podiumului a conaţionalui şi rivalului său, Michael Phelps.
Ryan Lochte a terminat cursa de sâmbătă seară cu un timp de 4:05.18, pe locurile
următoare clasându-se brazilianul T hiago
Pereira (4:08.86) şi japonezul Kosuke Hagino (4:08.94).
Campion olimpic în această cursă la ultimele două ediţii ale Jocurilor, Phelps a rămas de această dată în afara podiumului,
fiind cronometrat în 4:09.28, o confirmare
a faptului că înfrângerile suferite în ultima
perioadă în faţa lui Ryan Lochte nu au fost

întâmplătoare.
Eşecul de a se clasa între primii trei reprezintă o grea lovitură pentru Phelps, care
încearcă la Londra să devină sportivul cu
cele mai multe medalii din istoria Jocurilor
Olimpice. Pentru a-şi atinge obiectivul, americanul are nevoie de trei clasări pe podium
la această ediţie.
Şansele sale din acest punct de vedere
rămân însă destul de importante, în condiţiile în care Phelps va concura în alte şase
probe la Londra.

