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„Caravana
Carierei”
ajunge
astăzi
la Craiova

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

- O fi zeiţa Themis legată la ochi,
Popescule, dar n-are buzunarele
cusute.

Olguţa caută
locuri

de muncă
şi la italieni

Peste 51% dintre doljeni s-au prezentat la urne şi au
votat în mod covârşitor împotriva pre şedinte lui Traian
Băsescu. Asta denotă că în judeţul Dolj nu s-a ţinut cont de
recomandările PDL şi ale primarilor de culoare portocalie.
În singurul oraş câştigat de către PDL la alegerile locale
din 10 iunie a.c., Băileşti, prezenţa la vot a fost de 41,37,
din aproape şapte mii de votanţi, şase mii spunând „DA”.
Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, a declarat, luni, că Uniunea Social Liberală (USL)
va continua să guverneze responsabil, votul milioanelor
de români de la referendum obligând USL
să-şi ducă mai departe angajamentele asu-
mate. Totodată, preşedintele PSD Dolj, Ion
Priote asa,  le -a mulţumit ce lor peste
300.000 de doljeni care s-au prezentat, du-
minică, la referendumul pentru demiterea
lui Traian Băsescu.
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Grădiniţele estivale –
o soluţie pentru părinţii craioveni,
în perioada vacanţei
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Urna mobilă,
„mărul discordiei” în Dolj:
32 de dosare
penale înregistrate
în ziua votului

Pe tot parcursul  zi lei refe-
rendumului pentru demiterea
preş edintelui României  repre-
zentanţii  IPJ  Dolj au fos t anun-
ţaţi  des pre 32  de încălcări  de
natură penală a Legii nr. 3/2000
privind organizarea şi  desfăşu-
rarea referendumului , pentru
care s -au întocmit dos are pena-
le. În urma cercetări lor o parte
dintre aceste incidente nu s -au
confirmat, însă toate documen-
tele întocmite în aces te cauze
vor  fi  înain tate  Parc hete lor
competente, cu propuneri cores-
punzătoare.

Peste 300.000 de doljeni au răspuns chemării la urne

Judeţul Dolj a îndeplinit condiţia
de cvorum, cu o prezenţă de 51,57%
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Din nou CCR. Testul suprem
de logică şi moralitate
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Dupã centralizarea rezultatelor din 99,97% din secþii, Biroul Electoral Central a anunþat, ieri, cã prezenþa la
vot la referendumul pentru demiterea preºedintelui Traian Bãsescu a fost de 46,23%. Peste 87% dintre românii
care ºi-au exercitat dreptul la vot s-au pronunþat pentru demiterea preºedintelui suspendat ºi doar puþin peste
11% împotrivã. Rezultatele finale urmeazã sã le aflãm astãzi, însã ele nu vor influenþa decât într-o foarte micã
mãsurã procentajul deja anunþat. Votul românilor din strãinãtate s-a încheiat abia ieri dimineaþã, la ora 9.00,
ora României, odatã cu închiderea ultimelor secþii de votare din SUA ºi Canada, a informat MAE. Pe baza
diferenþelor de fus orar, votul s-a derulat, în strãinãtate, pe durata a 35 de ore ºi a decurs în condiþii normale,
fãrã a fi înregistrate incidente, a asigurat ministerul de Externe. Revenind în þarã, ºi ieri, ca ºi în ziua referen-
dumului, USL ºi PDL s-au duelat în declaraþii, primii cerând Curþii Constituþionale a României (CCR) sã vali-
deze neapãrat referendumul, þinând cont de boicotul practicat de democrat-liberali ºi de Traian Bãsescu, pe
când PDL s-a arãtat convins, prin vocea liderului Vasile Blaga, cã referendumul trebuie invalidat, iar Bãsescu
sã revinã la Cotroceni. În consecinþã, ambele tabere politice au ajuns, din nou, „la mâna” CCR.
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Rezultate parþiale BEC pentru referendum:

„Vreau sã le mulþumesc celor 8
milioane de români care au votat.
Niciodatã o acþiune politicã n-a
avut o susþinere atât de mare. Ni-
meni din România nu le poate igno-
ra votul. Trebuie sã ne facem dato-
ria faþã de cei 8 milioane de români
ºi sã-i apãrãm de Bãsescu ºi de pro-
fitorii din jurul sãu. Domnul Bãses-
cu, politic e demis, nu mai existã.
Domnul Bãsescu trãieºte în lumea
lui, are o singurã obsesie, sã-ºi ia
înapoi avantajele, vila ºi maºina.
(...) Nu cred cã el va mai fi luat în
serios. Practic, Bãsescu nu mai re-
prezintã mare lucru. (...) Vã repet:
legenda lui Bãsescu cîºtigãtorul, cel

USL rãmâne la guvernare ca sã-i
apere pe români de Bãsescu

„Domnul Bãsescu trebuie sã n-aibã
curaj sã mai scoatã nasul în lume, cum
se spune! Dacã s-ar întoarce, sã stea
închis în Cotroceni ºi sã aºtepte ver-
dictul cetãþenilor, sã respecte Parla-
mentul. Dar eu cred cã, moralmente,
domnul Bãsescu n-are nici o autorita-
te sã se mai întoarcã, el a fost rejectat
de o majoritate zdrobitoare a români-
lor, n-are ce sã mai caute la Cotroceni!”,
a declarat preºedintele de onoare al
PSD, Ion Iliescu. Referitor la ceea ce
ar trebui sã se întâmple în continuare,

Sã stea închis la Cotroceni
ºi sã nu scoatã nasul în lume

Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri, dupã ºedinþa
USL, cã îi este foarte greu sã creadã cã se mai poate merge înainte cu un
preºedinte nelegitim, arãtând cã analizele spun cã referendumul trebuie vali-
dat. „Analizele spun cã referendumul trebuie validat din toate punctele de
vedere. Noi sperãm ca la Curtea Constituþionalã sã se analizeze toate realitã-
þile din aceastã þarã. Trebuie þinut cont ºi de boicot, trebuie þinut cont de toate
lucrurile ºi aºteptãm sã vedem ce decizie va lua Curtea”, a spus Dragnea.

Liderul PDL, Vasile Blaga, crede, însã, cã, în mod normal, CCR ar trebui
sã constate cã referendumul nu poate fi validat, iar decizia Curþii ar trebui
cititã în plenul Parlamentului reunit. Ulterior, preºedintele Bãsescu ar trebui
sã se întoarcã la Cotroceni, iar criza politicã trebuie sã ia sfârºit.

Preºedintele interimar al PDL Bucureºti, Adriean Videanu, este con-
vins cã nu se poate vorbi despre un vot împotriva lui Traian Bãsescu la
referendum. „Nu a fost un vot împotriva lui Traian Bãsescu”, a spus Videanu,
precizând cã românii care nu s-au prezentat la vot i-au sancþionat pe cei 256
de parlamentari care l-au suspendat pe preºedinte.

„Referendumul trebuie validat
din toate punctele de vedere”

„Întâi sã vadã ei (n.r. - USL)
cum rãmâne cu onoarea pentru
ce au fãcut României. Trebuie sã
se trezeascã”, a spus Traian
Bãsescu ieri, la plecarea de la
sediul PDL din Modrogan 22,
rãspunzând unei întrebãri legate
de posibilitatea demisiei sale de
onoare, menþionatã de reprezen-
tanþi ai USL. Potrivit preºedinte-
lui suspendat, cei din USL au
chemat românii la vot, la referen-
dum, iar alegãtorii au decis, cei
mai mulþi, sã nu se prezinte, ceea
ce înseamnã cã au spus „Nu”
chemãrii Uniunii.

Bãsescu:  „Trebuie sã se t rezeascã”

iubit de popor, a murit ieri”, a
declarat liderul PSD, premie-
rul Victor Ponta, ieri, dupã
anunþarea primelor rezultate
parþiale de cãtre BEC. El a ca-
talogat rezultatul referendumu-
lui drept unul „extraordinar” ºi
a þinut sã remarce cã „maghia-
rii au boicotat total votul”. În-
trebat dacã USL ar putea orga-
niza un nou referendum, Ponta
a rãspuns cã „nu organizam un
nou referendum. Nu mã între-
baþi pe mine ce face Parlamen-
tul, dar nu cred cã o mai luãm
de la capãt”. Premierul a lãsat
sã se înþeleagã cã, deºi demer-
sul demiterii a eºuat, USL nu
are intenþia sã se retragã de la
guvernare ºi va respecta orice
decizie a CCR: „Noi vom gu-

verna responsabil România, o vom
face pentru românii care au votat.
Nu avem cum sã-l considerãm pe
Bãsescu un preºedinte legitim, pen-
tru cã peste 8 milioane de români l-
au respins. (...) Nu reprezintã decât
cei 10% din români care au votat
împotriva demiterii sale. (...) Parla-
mentul este instituþia care, în mod
constituþional, a luat decizia de sus-
pendare a preºedintelui Bãsescu.
Parlamentul României, prin cei doi
preºedinþi, îºi va spune punctul de
vedere în vederea adoptãrii unei
decizii de cãtre CCR. Decizia Curþii
va fi respectatã ºi implementatã în
totalitate de cãtre Guvern. (...)”.

acesta a spus cã „este o misiune difici-
lã acum pentru Curtea Constituþiona-
lã. Eu cred cã ºi Curtea ºi Parlamentul
trebuie sã delibereze foarte serios acest
lucru. Nu mai poate rãmâne în funcþie
un om care a ocupat funcþia de preºe-
dinte al României, care a fost suspen-
dat prin vot democratic ºi constituþio-
nal al Parlamentului, supus scrutinului
popular, unde (...) 8 milioane de români
au cerut retragerea, demiterea domnu-
lui Bãsescu. Asta e o decizie popularã
incontestabilã (...)”.

Participarea la referendum a fost
de 46,23% (8.455.336 persoane), a
anunþat BEC ieri la prânz, dupã cen-
tralizarea datelor din 99,97% din sec-
þiile de votare. Preºedintele BEC, Ga-
briela Bogasiu, a declarat cã informa-
þiile prezentate sunt pentru ora 13.30,
dupã centralizarea datelor înscrise în
procesele-verbale primite ºi va-
lidate din 18.544 de secþii din
18.548. Numãrul voturilor vala-
bil exprimate la rãspunsul „Da”
este de 7.400.508, adicã 87,52%,
iar cele de la rãspunsul „Nu” -
943.031 - adicã 11,15%. 111.797
(1,32%) au fost voturi nule. Po-
trivit datelor furnizate de BEC,
nu au fost centralizate rezulta-
tele din trei secþii  de votare din
judeþul Olt ºi de la o secþie de

Prezenþa la vot: 46,23%
votare din strainãtate. Cu toate as-
tea, pentru cã nu mai sunt aºteptate
modificãri semnificative de la cele
0,3% secþii rãmase, BEC a luat deci-
zia sã nu mai prezinte în cursul zilei
de ieri alt comunicat privind votul.
Drept urmare, rezultatele finale le vom
cunoaºte astãzi.

Antonescu rãmâne candidatul
USL la prezidenþiale

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã preºedintele interimar, Crin
Antonescu, rãmâne candidatul USL
pentru Palatul Cotroceni, în ciuda
faptului cã acesta a anunþat cã se va
retrage în cazul invalidãrii referen-
dumului. Întrebat dacã USL are o pro-
blemã cu candidatul la preºedinþie,
Ponta a rãspuns: „Nu avem nici o pro-
blemã, îl avem ca prezidenþiabil (n.r.
– pe Antonescu), nu vã îngrijoraþi, vã
rog eu frumos. Cum, când am câºtigat
cu 85% la 15%, ce faci? În ce þarã
trãim? Cine pierde se duce la Cotro-
ceni, cine câºtigã pleacã? Nici vorbã
de aºa ceva. Nu ºtiu dacã se validea-
zã sau nu (n.r. - referendumul), dar,
când câºtigi cu 85 la 15, loser-ul se
duce la Cotroceni ºi cºtigãtorul ce sã
facã, sã plece acasã?”.
ªi-a schimbat strategia dupã
douã sãptãmâni de campanie

Preºedintele suspendat, Traian Bã-
sescu, a declarat, duminicã noaptea,
cã a schimbat strategia de campanie
în 24 iulie, pentru cã în acea zi preºe-
dintele interimar, Crin Antonescu, a
promulgat legea care reglementa pra-
gul la referendum. „La momentul sus-
pendãrii abordarea mea a fost «mer-
gem la vot, ne batem ºi-i batem». Era
atitudinea care a caracterizat toatã
cariera mea politicã”, a spus Bãses-
cu. Pe 24 iulie s-a întors însã. „Mulþi
or sã spunã «de ce pe 24, dupã ce
douã sãptãmâni ne-ai spus cã trebuie
sã mergem la vot». Rãspunsul e sim-
plu: legea care stabilea pragul a fost
promulgatã pe data de 24. (...) Eu nu
puteam sã schimb strategia de cam-
panie pânã nu aveam certitudinea
cã prin lege nu se introduce pragul
de validare a referendumului”, a ex-
plicat Bãsescu. Acesta a adãugat cã
„preºedintele interimar avea posi-
bilitatea practicã sã nu valideze le-
gea în forma în care a fost modifica-
tã, ci sã þinã legea pentru promul-
gare timp de 10 zile, ceea ce o fãcea
inoperantã timp de 10 zile ºi rãmâ-
nea în vigoare OUG care elimina
pragul”, însã Antonescu a decis sã
o promulge imediat.

Duminicã noaptea, la câteva ore
de la anunþarea exit-poll-urilor,
Bãsescu a declarat cã USL poate
avea un partener în el, dar în
anumite condiþii: „Cred cã dacã vor
ieºi din þipete demagogice, din
minciunã, ºi vor intra în dorinþa de
a consolida în continuare statul
român, de a repara ce au stricat, de
a schimba faþa hidoasã pe care au
arãtat-o democraþiei, dacã se vor
decide sã respecte Constituþia,
legile þãrii ºi nu îºi vor mai permite
sã loveascã instituþiile statului de
drept, îmi mine vor avea un
partener”.
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Craiovenii care vor sã sesizeze probleme legate de gospo-
dãrirea oraºului au la dispoziþie telefonul cetãþeanului –
serviciu cu taxare normalã – care e apelabil la numãrul de
telefon 0251/984. ”Serviciul este disponibil non-stop ºi orice
sesizare venitã din partea craiovenilor pentru care va exista
soluþie imediatã va fi rezolvatã în termen de 24 de ore”, se
aratã într-un comunicat al Primãriei Craiova. (L.Moþîrliche)

Problemele cetãþenilor,
rezolvate în 24 de ore

Lucrãtorii Serviciului
Public Comunitar de Eviden-
þã a Persoanelor Craiova au
lucrat în acest week-end
dupã un program special.
Astfel, cã urmare a mãsuri-
lor luate de autoritatea localã
de a veni în sprijinul cetãþe-
nilor prin prelungirea progra-
mului de lucru cu publicul în
zilele de 27-29 iulie a.c., la
ghiºeele serviciului s-au
prezentat un numãr foarte
mare de cetãþeni. Ei au fost
puºi în legalitate cu acte de
identitate, astfel încât în
perioada sus menþionatã au
fost primite un numãr de 523
de cereri pentru eliberarea
actului de identitate ºi au
fost eliberate un numãr de
810 acte de identitate.

ALINA DRÃGHICI

Peste 800 de acte de identitate
eliberate în trei zile

Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a primit, ieri, vizita vicecon-
sulului italian, Marco Oletti,
ocazie cu care s-a pus proble-
ma atragerii de investitori în
Bãnie. Edilul municipiului s-a
arãtat dispusã sã le ofere oa-
menilor de afaceri italieni, care
ar fi gata sã investeascã în Cra-
iova, mai multe facilitãþi pen-
tru a-i încuraja sã-ºi porneas-
cã afaceri ºi aici. ”Am avut
astãzi (n.r. - ieri) o întâlnire
fructuoasã cu viceconsulul Ita-
liei la Craiova, Marco Oletti,
care a venit sã ne prezinte in-
vestitori care vor sã dezvolte
afaceri în acest municipiu.
Este o veste extraordinarã, noi
am mai avut astfel de discuþii
ºi în urmã cu vreo douã luni de
zile, când ne-am întâlnit ºi cu
investitori români. Domnul
Oletti a fost foarte interesat sã
vadã care sunt facilitãþile pe
care Craiova le face acestor
investitori strãini care vor sã
vinã. L-am asigurat cã Primã-
ria Craiovei va fi o interfaþã
între investitorii strãini ºi cele-
lalte autoritãþi române”, a de-
clarat primarul Craiovei.

O firmã italianã puternicã,
interesatã de Craiova

Viceconsulul Italiei la Craio-

va, Marco Oletti, a spus cã in-
vestitorii italieni ar putea fi in-
teresaþi de posibilitãþile de des-
chidere a afacerilor în Craio-
va, menþionând ºi cã o firmã
mare, care ºi-a închis douã
puncte de lucru în alte douã þãri,
ar fi tentatã sã vinã la Craio-
va. ”Noi vrem sã aducem o
parte din investitori în Craiova.
ªi avem, în acest moment, în
atenþie de a aduce aici o mare
firmã care deja existã în Ro-
mânia ºi care vrea sã închidã
anumite locaþii, una în Serbia ºi
cealaltã în Bulgaria. Noi lucrãm
pe acest proiect pentru a-l adu-
ce la Craiova”, adãugând ºi cã,
în acest moment, investitorii ita-
lieni beneficiazã de o libertate
mai mare de miºcare. ”În Ita-
lia, în acest moment, industria-
ºii privesc cu interes în exte-
rior pentru cã mãsurile foarte
restrictive pe care le-a adop-
tat Guvernul pentru a depãºi
criza au fãcut în aºa fel încât
sã le lase puþinã libertate. Ro-
mânia e foarte aproape de Ita-
lia ºi ar putea fi una din þãrile
cele mai bune pentru a putea
face investiþii aici”.

Autoritãþile anunþã o scutire
la taxe pe 25 de ani

Lia Olguþa Vasilescu i-a

spus viceconsulului italian cã
facilitãþile pe care le oferã
Primãria Craiova nu vor fi gãsi
în alte oraºe din România.
”Trebuie sã dãm acele mesa-
je care sã garanteze investi-
torilor din Italia cã, aici, la
Craiova, gãsesc mediul econo-
mic ºi social necesar realizã-
rii de profit. Parcul Industrial
Craiova, pe care îl reprezint,
a reuºit, prin utilizarea celor
douã entitãþi - municipiul Cra-
iova, prin doamna primar, ºi
Consiliul Judeþean, prin dom-
nul preºedinte - sã genereze o
locaþie care are pusã la dispo-
ziþie o suprafaþã de teren de
80 de mii de metri pãtraþi cu
titlu de parc. Investitorii italieni

pot sã beneficieze de trei lu-
cruri importante: utilitãþi pe
cheltuiala deja executatã de
cele douã comunitãþi, gãsesc
posibilitatea ca, odatã termina-
tã investiþia, sã nu plãteascã o
perioadã de 25 de ani taxe ºi
impozite locale, dar cu condi-
þia sã genereze locuri de mun-
cã; gãsesc un partener, ºi anu-
me administraþia Parcului In-
dustrial, care oferã consultan-
þã pentru a cunoaºte de la în-
ceput care sunt prevederile
legale în România”, a prezen-
tat, la rândul lui, facilitãþile
Marin Nicoli, care este ºi con-
silierul pe probleme economi-
ce al primarului.

1.000 de locuri de muncã,
la patroni italieni

Potrivit consulului Marco
Oletti, ar putea fi vorba de 1.000
de locuri de muncã pe care in-
vestitorii italieni le-ar crea pen-
tru craioveni. ”Sistemul cel mai
bun pentru investitorii italieni ca
sã vinã în România este de a
face asocieri cu întreprinzãtorii
de aici. Întreprinzãtorul italian
vrea garanþia investiþiei sale.
Primul pas pe care trebuie sã-
l facã un întreprinzãtor italian
este acela de a vrea sã vinã la
Craiova. Dar trebuie sã aºtep-
tãm pânã la jumãtatea lui au-
gust pentru cã atunci investi-
torul va veni aici ºi, dacã va fi
de acord, vom face totul public.
Pot doar sã spun cã, în secto-
rul sãu de activitate, este o fir-
mã de mare valoare la nivel
european. Pot doar sã afirm cã

angajamentul cel mai mare pe
care primarul Craiovei l-a avut
în lupta contra corupþiei este un
mare mesaj, o garanþie pentru
investitori”, a spus diplomatul
italian. Marco Oletti nu a ofe-
rit, în schimb, date concrete
despre investitorul care va vi-
zita, nu mai târziu de luna au-
gust, Bãnia.

Catalogul zonelor de interes
Primarul Vasilescu este con-

vinsã cã, alãturi de investitorii
englezi – despre atagerea cã-
roa s-au purtat discuþii sãptã-
mâna trecutã - vor veni ºi par-
teneri italeni, precum ºi alþi in-
vestitori, aceºtia urmând sã
creeze împreunã o platformã
de câteva mii de locuri de mun-
cã oferite craiovenilor în cãu-
tare de serviciu. ”Putem fi
unul dintre oraºele din Româ-
nia care face cele mai multe
facilitãþi investitorilor. Se pu-
teau face ºi înainte, dar proba-
bil cã nu a fost interes. Intere-
sul era pentru o Craiovã turis-
ticã, iar al meu pentru o Craio-
vã industrialã. În primãvara
anului viitor veþi vedea, la Cra-
iova, foarte multe firme mari,
care vor crea mii de locuri de
muncã”. În perioada urmãtoa-
re, autoritãþile locale s-au an-
gajat sã editeze un catalog care
sã cuprindã facilitãþile oferite
de comunitatea localã partene-
rilor sãi, precum ºi date despre
domeniile de interes care sunt
acoperite ºi cele care aºteaptã
investiþii.

LAURA MOÞÎRLICHE

În primãvarã, craiovenii vor gãsi mii de
locuri de muncã pe piaþa localã. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu susþine cã acest lucru se
va întâmpla, cu siguranþã, începând de anul
viitor, când mai multe firme mari vor fi deja
instalate în Bãnie ºi pregãtite sã facã anga-
jãrile mult-aºteptate.
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Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului (IPJ) Dolj, pe parcursul zi-
lei referendumului s-au înregis-
trat 32 de plângeri cu privire la
incidente de naturã penalã, vi-
zând diverse încãlcãri ale pre-
vederilor Legii nr. 3/2000. Ast-

fel, patru dintre reclamaþii s-au
referit la încercarea de a vota a
unor persoane care au interdic-
þie de a-ºi exercita acest drept,
conform unor hotãrâri definiti-
ve ºi irevocabile pronunþate de
de instanþele de judecatã. În afa-
ra cazurilor deja prezentate în
paginile cotidianului nostru, du-
minicã, în jurul orei 17.00, jan-
darmii Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi (IJJ) Dolj care asi-
gurau paza ºi ordinea publicã la
Secþia de votare nr. 68 Craiova
au fost sesizaþi de cãtre preºe-
dintele secþiei de votare cã Gri-
gore Pobîrci, de 38 de ani, din
Craiova, s-a prezentat în secþie
ºi a solicitat sã voteze, însã, în
urma verificãrilor efectuate, s-
a stabilit faptul cã acest drept
îi fusese interzis printr-o hotã-
râre a Judecãtoriei Calafat. Un
caz similar a fost înregistrat ºi
la Secþia de votare nr. 35 Cra-
iova, pãzitã de jandarmi din ca-
drul Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova, unde Niculae Fis-
togeanu, de 50 de ani, din mu-
nicipiu, s-a prezentat în secþia
de votare cu intenþia de a-ºi
exercita drepul la vot, însã, în
urma verificãrilor efectuate, s-
a stabilit cã acest drept îi fuse-
se interzis printr-o hotãrâre a
Judecãtoriei Craiova, pentru pe-

Urna mobilã, „mãrul discordiei” în Dolj:

Pe tot parcursul zilei referendumului pen-
tru demiterea preºedintelui României repre-
zentanþii IPJ Dolj au fost anunþaþi despre 32
de încãlcãri de naturã penalã a Legii nr. 3/
2000 privind organizarea ºi desfãºurarea re-
ferendumului, pentru care s-au întocmit do-
sare penale. În urma cercetãrilor o parte din-
tre aceste incidente nu s-au confirmat, însã
toate documentele întocmite în aceste cauze
vor fi înaintate Parchetelor competente, cu

propuneri corespunzãtoare. În plus, la Biroul
Electoral Judeþean Dolj ºi la Birourile elec-
torale ale secþiilor de votare au fost depuse,
în total, 179 de întâmpinãri ºi contestaþii, cele
mai multe vizând aprobarea cererilor de de-
plasare cu urna mobilã la persoane care soli-
citaserã acest lucru. Poliþiºtii postaþi pe dru-
murile din judeþ, în cele 17 filtre rutiere, nu
au descoperit nici un caz de „turism electo-
ral”, în urma verificãrilor fãcute în trafic.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

rioada 2006 – 2014. Culmea
este cã, în momentul în care i-
au cerut cartea de identitate
pentru verificãri, jandarmii au
constatat cã bãrbatul votase pe
10 iunie a.c., la alegerile loca-
le, fapt demonstrat de timbrul
autocolant aplicat pe cartea de

identitate. „În toate cele patru
cazuri de acest gen s-au întoc-
mit deja dosare penale pentru
tentativã de a-ºi exercita drep-
tul la vot fãrã a avea acest
drept”, a precizat comisar-ºef
Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
19 plângeri penale
pentru admiterea cererilor
de urnã mobilã

Alte trei sesizãri ajunse la IPJ
Dolj au avut ca obiect presu-
puse încercãri ale primarilor din

localitãþile Daneþi, Gogoºu ºi
Izvoare de a împiedica cetãþe-
nii sã îºi exprime dreptul la vot.
În momentul primirii sesizãrilor
au fost trimise echipaje de po-
liþiºti la locaþiile respective,
care au demarat verificãri, însã
în aceste trei cazuri nu a fost
relevatã existenþa unei fapte de
naturã penalã, la definitivarea
cercetãrilor urmând sã se pro-
punã mãsuri legale prin unitãþi-
le de parchet competente.

Douã plângeri, din care una a
ajuns direct  la
Parchetul de pe
lângã Judecãtoria
Craiova, procuro-
rii anunþând echi-
pele de cercetare,
au vizat deciziile a
doi preºedinþi de
secþii de votare de
a aproba cereri de
votare prin inter-
mediul urnei spe-
ciale, cereri depu-
se de persoane
care votaserã în
prealabil la secþia
de votare. Prima
dintre ele era la
adresa preºedinte-
lui Secþiei de votare nr. 385 din
Maglavit, care aprobase cererea
de votare prin intermediul urnei
speciale pentru Dumitru Ignat,
din localitate, deºi acesta vota-
se anterior la secþia de votare.
În cel de-al doilea caz era vorba
despre preºedintele Secþiei de
votare nr. 378 din comuna Leu,
care ar fi aprobat cererea de vo-

tare prin intermediul urnei spe-
ciale pentru mai multe persoane
care votaserã anterior în secþia
de votare. ªi în acest caz s-a
constituit dosar penal ºi se efec-
tueazã cercetãri sub aspectul
comiterii infracþiunii prevãzute
de art. 55 din Legea 3/2000, însã
acestea nu s-au finalizat.

„Un numãr de 19 plângeri
semnalate în cursul zilei de vo-
tare la referendum sunt îndrep-
tate împotriva preºedinþilor unor
secþii de votare ºi privesc deci-
ziile acestora de a aproba ce-
reri de votare prin intermediul
urnei mobile depuse de persoa-
ne care nu aveau acest drept.

Pânã în prezent, verificãrile
efectuate nu au condus la iden-
tificarea elementelor constituti-
ve ale vreunei infracþiuni în
aceste cauze, însã cercetãrile
vor continua, urmând ca la de-
finitivare, sã propunem soluþii
legale”, a mai spus comisar-ºef
Adrian Cãpraru.

Celelalte 4 semnalãri se refe-
rã la suspiciuni cu privire la co-
miterea infracþiunii de introdu-
cerea în urnã a unui numãr su-
plimentar de buletine decât cele
votate de alegãtori, cazuri în
care au fost înregistrate dosare
penale, urmând sã fie confrun-
tate listele de vot cu numãrul
buletinelor de vot gãsite în urne,
la secþiile respective, pentru a
se stabili dacã existã neconcor-
danþe în aceastã privinþã.

În plus, în ciuda sesizãrilor
trimise direct cãtre presã, vi-
zând activitãþi de „turism elec-
toral”, nu s-a confirmat nici un
caz. Asta în condiþiile în care,

poliþiºtii aflaþi în
cele 17 filtre ru-
tiere amplasate la
intrarile în oraºe,
dar ºi în judeþ, au
opri t  „ tot  ce  a
miºcat” ,  mai
exact toate mi-
crobuzele ºi au-
tobuzele  care
efectueazã trans-
port de persoane,
însã nu au fost
gãsite mijloace
de transport care
sã se fi aflat în
afara  rute i  de
transport sau în
afara  orarului
prestabilit. „Tot-

odatã, este important de preci-
zat faptul cã în cursul zilei de
duminicã nu a fost înregistratã
nici o faptã comisã cu violenþã
care sã aibã legãturã cu desfã-
ºurarea referendumului”, a în-
cheiat ºeful Centrului de Comu-
nicare Judeþean Dolj, comisar-
ºef Adrian Cãpraru.

Unul dintre dosarele penale înregistrate a vizat ºi o reclamaþie
înregistratã duminicã, puþin dupã ora 14.00. Marian Gherasim, de
35 de ani, din Craiova, a anunþat prin 112 Secþia de Poliþie Ruralã
Pieleºti cã pe lista suplimentarã de la Secþia de votare nr. 397 Mis-
chii, figureazã cã bunica sa, Gheorghiþa Dincã, în vârstã de 97 de
ani, din localitate, a votat, deºi aceasta nu îºi exercitase acest drept.
În urma cercetãrilor efectuate, s-a stabilit cã Gheorghiþa Dincã a
solicitat deplasarea urnei mobile la locuinþa sa, prin cerere scrisã,
întrucât este imobilizatã la pat, însã la domiciliul acesteia nu a ajuns
nimeni cu urna mobilã. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, verifi-
când la Secþia de votare nr. 397, poliþiºtii au constatat cã femeia
figureazã pe lista suplimentarã cã a votat, însã pe actul de identitate
al acesteia nu era aplicat autocolantul cu menþiunea „Votat”. Au
fost identificaþi membrii Biroului Secþiei de votare care au fãcut
parte din comisia ce s-a deplasat cu urna mobilã în localitate ca
fiind Ioana Ciocan, de 40 de ani, din comuna Mischii, ºi ªtefan
Vintilã, de 27 de ani, din Craiova, faþã de care se efectueazã cerce-
tãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de „introducerea în urnã a
unui numãr suplimentar de buletine decât cele votate de alegãtori”,
a declarat comisar-ºef Adrian Cãpraru.
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Dupã referendumul pentru
înlãturarea preºedintelui Traian
Bãsescu, situaþia se prezintã în
felul urmãtor: din totalul de

588.044 de persoane înscrise
pe lista pentru referendum, s-
au prezentat la vot 303.258 de
alegãtori, în procente asta în-
semnând 51,57%. Numãrul de
buletine de vot distribuite pen-
tru a fi întrebuinþate a fost de
646.585, din care au rãmas ne-
întrebuinþate 343.327; din nu-
mãrul de voturi valabil expri-
mate – 275.857 de votanþi au
spus „DA”, adicã 90,96%, ºi
24.063 au spus „NU”, procen-
tul fiind de 7,93%; Totodatã,
au fost înregistrate 3.338 de
buletine de vot nule. Doar 25
de voturi au fost contestate,
însã, în total, au fost fãcute 179

Peste 300.000 de doljeni au rãspuns chemãrii la urne,
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de cvorum, cu o prezenþã de 51,57%de cvorum, cu o prezenþã de 51,57%de cvorum, cu o prezenþã de 51,57%de cvorum, cu o prezenþã de 51,57%de cvorum, cu o prezenþã de 51,57%

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ ºi MARIN TURCITU

întâmpinãri ºi contestaþii, din-
tre care 150 au fost soluþiona-
te de Birourile electorale ale
secþiilor de votare.

„Milioane
de români

au spus «DA»
demiterii lui

Traian Bãsescu”
Preºedintele PSD Dolj, Ion

Prioteasa, le-a mulþumit dolje-
nilor pentru votul acordat, ºi a
declarat cã votul românilor nu
poate fi ignorat: „Peste 300.000
de doljeni au rãspuns chemãrii

la urne în ziua referendumului,
legitimând democraþia ºi statul

de drept din Ro-
mânia. Nu ºtim
dacã magistraþii
Curþii Constituþi-
onale vor valida
rezul tatul  refe-
rendumului, însã
este cert cã ro-
mânii i-au invali-
dat mandatul lui
Traian Bãsescu.
România nu mai
are nevoie con-
flicte instituþiona-
le ,  zâzanie  º i
scandaluri politi-

ce, iar românii ieºiþi la vot în
numãr copleºitor au înþeles
acest lucru. Milioane de români
au spus «DA» demiterii lui Tra-
ian Bãsescu, iar opþiunea lor nu
poate fi ignoratã de nimeni.
Uniunea Social Liberalã va con-
tinua sã guverneze responsabil,
respectându-ºi promisiunile
asumate în faþa cetãþenilor,
pentru cã votul celor peste opt
milioane de români ne obligã sã

Cea mai micã prezenþã la vot, la nivelul oraºelor ºi municipiilor din
judeþul Dolj, a avut-o Craiova, cu un procent de numai 42,48%. Prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a avut ºi o explicaþie pentru acest procent: „Cred
cã nu a mers graba, trebuia sã aºteptãm luna septembrie, când oamenii
se întorc din concedii ºi toatã lumea e acasã. Pe cãlduri de 40 ºi ceva de
grade sã scoþi lumea afarã din
casã sã se ducã la vot, într-o
perioadã în care foarte mulþi
sunt plecaþi la þarã. Aºa cum
s-a observat, în cursul zilei de
ieri (n.r. duminicã), oraºul Cra-
iova era aproape gol. Asta în-
seamnã cã foarte mulþi erau
plecaþi fie în mediul rural, fie
în vacanþã”. Imediat dupã Cra-
iova, vine Bãileºtiul, un oraº cu
primar PDL, dar unde la vot
s-au prezentat 41,37% dintre
alegãtori.

Trei comune din judeþul Dolj au avut o prezenþã la vot de peste
90%. Toate sunt conduse de primari social-democraþi. În mod
surprinzãtor, cel mai mare numãr de participanþi la referendum a
fost înregistrat în comuna Carpen, respectiv 97,16%. La polul

opus se regãsesc douã dintre localitãþile
doljene PDL, unde prezenþa la urne a fost
sub 30%, respectiv Lipovu – 26.12% ºi
Rojiºte – 27.44%, acestea fiind cele mai
mici procente înregistrate în judeþ. Ast-
fel, la Lipovu, dintre cei 2.339 de alegã-
tori cu drept de vot, doar 611 s-au pre-
zentat la urne pentru a-ºi exprima opþiu-
nea. Dintre aceºtia, 555 au spus “DA” de-
miterii preºedintelui, iar 44 au votat “NU”.
La Rojiºte, 519 dintre cei 1.891 de cetã-
þeni înscriºi pe listele electorale au mers
la vot. Pentru demitere au pus ºtampila
472 de alegãtori, iar împotrivã – 27.

Procente de peste 80% prezenþã la vot s-au obþinut în nouã comune,
dintre care douã au primari USL (Goicea ºi Mârºani), trei PNL (Seaca de
Pãdure, Siliºtea Crucii, Mãceºu de Jos), patru PSD (Vârvoru de Jos,
Dobroteºti, Gherceºti, Cetate). Aceste localitãþi nu au produs o surprizã,
pentru cã primarii au fost aleºi cu un numãr foarte mare de voturi, ºi era
de aºteptat cã îi vor scoate pe oameni la vot.

Doljul s-a clasat pe locul 11 în ierarhia judeþelor ca prezenþã la vot. Din
cele 111 localitãþi, în 92
procentul a fost de peste
50%. Cu o participare de
51,57%, ºi cu 90,96%
dintre votanþi care au
spus DA pentru demite-
rea lui Traian Bãsescu,
putem spune cã judeþul
Dolj a îndeplinit condiþiile
de cvorum. Cu o astfel
de statisticã, lui Traian
Bãsescu îi va fi greu sã le
spunã doljenilor cã este
preºedintele lor.

Peste 51% dintre doljeni s-au prezentat la urne ºi au
votat în mod covârºitor împotriva preºedintelui Traian

Bãsescu. Asta denotã cã în judeþul Dolj nu s-a þinut
cont de recomandãrile PDL ºi ale primarilor de culoare

portocalie. În singurul oraº câºtigat de cãtre PDL la
alegerile locale din 10 iunie a.c., Bãileºti, prezenþa la
vot a fost de 41,37, din aproape ºapte mii de votanþi,

ºase mii spunând „DA”. Preºedintele organizaþiei
judeþene a PSD Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, luni, cã
Uniunea Social Liberalã (USL) va continua sã guverne-
ze responsabil, votul milioanelor de români de la refe-
rendum obligând USL sã-ºi ducã mai departe angaja-

mentele asumate. Totodatã, preºedintele PSD Dolj, Ion
Prioteasa, le-a mulþumit celor peste 300.000 de doljeni
care s-au prezentat, duminicã, la referendumul pentru

demiterea lui Traian Bãsescu.

ne ducem mai depar-
te angajamentele. Per-
sonal, le sunt recunos-
cãtor tuturor craiovenilor ºi dol-
jenilor care s-au mobil izat
exemplar ºi au ieºit la referen-
dum, dovedind cã au înþeles ros-
tul democraþiei consfinþite prin
votul liber exprimat. Deopotri-
vã, vreau sã le mulþumesc pri-

marilor, aleºilor locali ºi judeþeni,
parlamentarilor ºi tuturor activiº-
tilor Uniunii Social Liberale pen-
tru exemplara mobilizare prin
care au reuºit sã aºeze Doljul în
rândul judeþelor cu cea mai ridi-
catã prezenþã la urne”.
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Rolul Curţii Constituţionale este
acela de a fi garantul supremaţiei
Constituţiei. Activitatea sa este de
„justiţie constituţională”, nemijlo-
cit inclusă în controlul constituţi-
onalităţii. Până aici lucrurile sunt
clare. Premergător referendumu-
lui de demitere a preşedintelui Tra-
ian Băsescu, CCR a suprins prin
Decizia 731/10 iulie 2012, con-
form căreia referendumul devenea
valabil „dacă la acesta participă
cel puţin jumătate plus unu din
numărul persoanelor incluse în lis-
tele electorale permanente”. Im-
punerea ac estui prag electoral,
văzut de mulţi ca un scut de pro-
tejare a preşedintelui, îndelung
comentat, era justificată prin fap-
tul că demiterea trebuia să fie apro-
bată de cetăţeni cu majoritatea
voturilor valabil exprimate. Cum
deciziiile CCR, prin supremaţia lor,

MIRCEA CANŢĂR
se circumscriu prevederii consti-
tuţionale „nimeni nu e mai pre-
sus de lege”, ne aflăm într-o si-
tuaţie fără precedent. 7,2 milioane
de români (87,52%) au votat
„Da”, adică anti-Traian Băsescu,
şi doar 11,15% (943.031) împo-
triva demiterii, adică „Nu”. La o
participare la vot de 46,23%. Asta
în condiţiile unui boicot anticon-
stituţional promovat cu îndârjire de
PDL şi Traian Băsescu, în mod
public şi ostentativ, strategie elec-
torală care a perturbat procesul de
votare. Judecătorii CCR nu pot
ignora dimensiunea copleşitoare a
votului anti-Băsescu şi nici boico-
tul declarat public, care a golit de
conţinut tocmai Decizia nr.731/10
iulie 2012. PDL a renunţat la fan-
darea cu fraudarea, dar nu şi la cea
cu „lovitura de stat”, lustruită inu-
til şi riscant pentru imaginea ţării,

de propagandişti exersaţi. Mutila-
rea esenţei democratice a referen-
dumului prin îndemnul adresat
cetăţenilor să nu vină la vot şi in-
validarea referendumului din lipsă
de cvorum ar conduce la instala-
rea unui preşedinte deligitimat şi
şubred prin cele peste 7 milioane
de voturi împotrivă. În absenţa
votului nu există legitimitate şi nici
legalitate. Cine a stat acasă l-a vo-
tat pe preşedinte, este un raţiona-
ment realmente ilogic, ca şi acela
că „românii au respins lovitura de
stat a USL”. Să ne intre în cap,
atunci, că CCR a validat „lovitura
de stat”, acc eptând organizarea
referendumului. Imprevizibilul e
maxim. Aberaţia a dat în halucina-
ţie. O ultimă problemă repusă pe
tapet este următoarea: câţi români
cu drept de vot mai suntem. Ra-
portarea statistică se face la o po-

pulaţie de 18.292.514 cetăţeni cu
drept de vot, care există doar în
scripte şi s-a avut în vedere la ale-
gerile locale. În realitate, lucrurile
stau cu totul altfel. În comunica-
tul Comisiei centrale de recensă-
mânt (octombrie 2011) asupra re-
zultatelor provizorii se menţionea-
ză o populaţie nerecenzată de cir-
ca un milion de persoane. La re-
censământul populaţiei din martie
2002, opinează Vasile Gheţău, ca-
dru univers itar la Academia de
Ştiinţe Economice Bucureşti, spe-
cialist în statistica populaţiei la Di-
recţia Centrală, expert şi cercetă-
tor al Centrului demografic al ONU
din România, populaţia de 18 ani
şi peste poate fi estimată la valoa-
rea rotunjită de 17,5 milioane. Fără
ca această cifră să prezinte o cer-
titudine. Ne aflăm pe nisipuri miş-
cătoare şi CCR trebuie să analize-

ze acum noul context în care a
avut loc referendumul, conceput
spre a fi invalidat. Cu alte cuvinte,
CCR se află, din nou, la testul de
logică şi moralitate. Din punctul de
vedere al taberei USL, referendu-
mul trebuie validat „din toate punc-
tele de vedere”, iar din punctul de
vedere al PDL trebuie invalidat, în
desconsiderarea celor peste 8 mi-
lioane de votanţi. Referendumul de
duminică, dincolo de toate ingre-
dientele de rigoare, inclusiv absen-
teismul deloc de neluat în seamă,
grav prin componenta lui civică –
interpretat arbitrar - adânceşte fa-
lia socială la o manieră riscantă.
Pe scena politică, de asemenea, se
întrevăd nori negri. Şi o reîntoar-
cere la Palatul Cotroceni a preşe-
dintelui suspendat, în desconside-
rarea votului masiv de împotrivi-
re, chiar seamănă a lovitură de stat.

Din nou CCR.
Testul suprem de logică şi moralitate

DNA face verificări în
contabilitatea lui Severin

Şoferii care merg la mare în august
nu plătesc taxa de la podul Feteşti

Şoferii care merg vinerea spre mare
şi cei care se întorc duminica nu vor
plăti în luna august taxa pentru trecerea
podului peste Dunăre de la Feteşti, po-
trivit unui ordin al Ministerului Trans-
porturilor. Astfel, taxa de pod va fi sus-
pendată în toate zilele de vineri pentru
sensul de mers Bucureşti-Constanţa şi
în cele de duminică pentru sensul de
mers Constanţa-Bucureşti. În celelalte
zile, taxa se plăteşte. Ordinul a fost pu-
blic at vineri în Monitorul Oficial,  iar
scutirea de la plata taxei se aplică până
la 31 august. Taxa de trecere pentru
utilizarea podului peste Dunăre la Fe-
teşti-Cernavodă porneşte de la 8 lei pen-
tru motociclete, pentru autoturisme aceasta fiind de 11 lei. Microbuzele plătesc 37 de lei,
autobuzele 49 de lei, iar vehiculele mari, de peste 12 tone, 71 de lei.

Astăzi vine
FMI-ul

Miniştrii, anunţaţi prin SMS
de o posibilă şedinţă de guvern astăzi

Miniştrii au fost anunţaţi prin SMS că ar putea fi convocaţi marţi la o şedinţă de guvern,
reuniunile Cabinetului fiind organizate până în prezent de regulă în ziua de miercuri. “Miniştrii
au primit SMS-uri prin care au fost anunţaţi să fie pregătiţi pentru o eventuală şedinţă de
guvern care să fie organizată marţi, la ora 14.00. La acest moment agenda reuniunii nu a fost
definitivată”, au declarat agenţiei Mediafax surse oficiale. Premierul Victor Ponta le-a spus
recent miniştrilor că şedinţele de guvern ar putea fi organizate şi de două ori pe săptămână.

Europarlamentarul Adrian Severin s -a
prezentat, luni dimineaţă,  la Direcţia Naţio-
nală Anticorupţie (DNA),  unde a dat o de-
claraţie în faţa procurorilor în legătură cu
noile acuzaţii
în dosarul de
corupţie. La
ieş ire a din
sediul DNA,
Severin a de-
clarat că an-
chetatorii an-
ticorupţie fac
o verificare a
c ontabilităţii
sale, în legă-
tură cu banii
pe care îi pri-
meş te de la
Parlamentul European. Adrian Severin a
prec izat că banii pe care i-a dat firmelor
româneşti de consultanţă proveneau exclu-
siv din contul său de eurodeputat şi că nu a
lucrat cu bani proveniţi din alte forme ale

bugetului Parlamentului European. El a mai
arătat că deşi putea opta pentru firme de
consultanţă franceze sau belgiene, le-a ales
pe cele româneş ti pentru a dovedi că şi

acestea au experienţă şi pot
face o treabă la fel de bună ca
şi c ele străine în acest dome-
niu.  Surse judiciare au decla-
rat pentru MEDIAFAX c ă
Adrian Severin a fost chemat
pentru a da o declaraţie după
ce recent i s-au adus la cu-
noştinţă noi infrac ţiuni pentru
care este c ercetat în dosarul
de c orupţie. Proc urorii DNA
au extins c ercetările în c azul
europarlamentarului Adrian
Severin, fiind acuzat, pe lân-
gă luare de mită ş i trafic de

influenţă, ş i de folosirea sau prezentarea de
documente ori declaraţii false, pentru a în-
lesni unor persoane apropiate obţinerea pe
nedrept a sumei de 436.663 de euro din bu-
getul Parlamentului European.

O delegaţie a Fondului
Monetar Internaţional, condusă
de c ătre Erik de Vrijer, şeful
misiunii FMI pentru România,
se va afla în vizită oficială de
lucru la Bucureşti începând cu
data de astăzi, timp de două
săptămâni,  pentru cea de-a
şasea misiune de evaluare.
Potr ivit reprezentantului rezident
al FMI pentru Bulgaria ş i România,
Tonny Lybek,  ‘vizita FMI va avea loc în
acelaşi timp cu cea a delegaţiilor Comisiei
Europene şi Băncii Mondiale. Pe durata
aces teia, delegaţiile vor avea întâlnir i şi
disc uţii cu autorităţile statului ş i cu
mediul de afaceri,  reprezentanţi ai

bănc ilor, societăţii civile şi partidelor
politice’. Reprezentantul FMI a subliniat
faptul că ‘autorităţile române negoc iază
un angajament preventiv Stand-By cu
Fondul, asta însemnând că acestea nu
intenţionează să utilizeze resursele
disponibile’.
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Blocul Naþional Sindical, în par-
teneriat cu Universitatea Româno-
Germanã din Sibiu, SC Technical
Training SRL ºi Mesogeiaka Sym-
vouleftiko Systema SA continuã pro-
iectul „Caravana Carierei” cu o se-
rie de întâlniri de lucru în vederea
stabilirii unui concept de bazã pen-
tru „Centrele de dezvoltare a carie-
rei” menite sã întãreascã legãturile
dintre comunitãþile ºcolare, actorii
din piaþa muncii ºi tinerii aflaþi aproa-
pe de finalizarea studiilor liceale.
Astãzi, va avea loc la Craiova, în sala
de ºedinþe a Consiliului Judeþean
Dolj, începând cu ora 9.30, o întâl-
nire judeþeanã la care sunt aºteptaþi
sã participe reprezentanþi ai autori-
tãþilor publice locale, ai furnizorilor
de formare profesionalã continuã, ai
organizaþiilor patronale, ai AJOFM,
ai Inspectoratului ªcolar Judeþean,
ai instituþiilor de învãþãmânt preuni-
versitar ºi universitar, ai societãþilor
comerciale, ai Direcþiei Judeþene de Tineret
ºi Sport, ai organizaþiilor guvernamentale cu
rol de tinere ºi ai mass-mediei locale. „Ne-
am propus ca în cadrul acestei întâlniri sã
identificãm alãturi de invitaþii noºtri cele mai
bune cãi de comunicare ºi de lucru în echi-
pã astfel încât împreunã sã venim în spriji-

„Caravana Carierei” ajunge
astãzi la Craiova

Centrul de Resurse pentru Organizaþiile
Non-profit din Oltenia – CRONO în parte-
neriat cu United Way România ºi cu Asocia-
þia Românã a Tinerilor cu Iniþiativã (ARTI),
demareazã în Oltenia proiectul “Sprijinirea
filantropiei în România prin donaþie indi-
vidualã”. Iniþiatã de United Way România
cu finanþare CEE Trust ºi derulatã în parte-
neriat cu Coaliþia pentru Sprijinirea Filantro-
piei, aceastã iniþiativã publicã susþine com-
pletarea cadrului legal actual care prevede
direcþionarea a 2% din impozitul datorat ºi
deducerea a 5% din baza impozabilã a veni-
turilor obþinute din activitãþi independente
pentru persoanele fizice ºi deducerea spon-
sorizãrilor în limita a 0,3% din cifra de afa-
ceri pentru persoanele juridice. Prin aceastã
iniþiativã susþinem donatorii persoane fizi-

“Sprijinirea filantropiei în România
prin donaþie individualã”

ce sã fie scutiþi de impozit pentru sumele
pe care le dãruiesc cauzelor sociale sau ci-
vice, în limita a 5% din venitul lor anual. În
cadrul proiectului, CRONO împreunã cu
partenerii va organiza 7 mese rotunde în
oraºele Craiova, Slatina, Drobeta Turnu
Severin, Calafat, Balº, Tismana ºi Horezu,
unde sunt invitaþi sã participe reprezentanþi
ai partidelor politice, ai birourilor parlamen-
tare, ai ONG –urilor, ai presei locale ºi re-
gionale, ai sindicatelor, ai asociaþiilor pro-
fesionale ºi patronale, ai instituþiilor publi-
ce interesate din regiunea Oltenia. Primele
douã întâlniri au avut deja loc la Tismana,
organizatã în colaborare cu Asociaþia Me-
hedinþeancaiar cea de-a doua la Centrul de
Afaceri din Drobeta Turnu Severin.

MARGA BULUGEAN

nul tinerilor cu un pachet integrat de servicii
care sã îl sprijine în procesul de tranziþie de
la ciclul secundar de ºcoalã cãtre piaþa muncii
sau cãtre sistemul superior de învãþãmânt...”,
a precizat Dumitru Costin, preºedintele BNS
ºi managerul de proiect.

MARGA BULUGEAN

Pânã ieri, Mazda a derulat
concursul „Trãieºte experienþa
CX-5” pe pagina de Facebook
Mazda Playground. Premiul cel
mare este un ceas SKYACTIV,
iar premiile pentru urmãtorii doi
clasaþi sunt un troller CX-5 ºi
o geantã de voiaj CX-5. Pentru
înscrierea în concurs, utilizato-
rii site-ului de socializare trebu-
iau sã se deplaseze într-unul din
showroom-urile partenere Maz-

da din þarã, sã efectueze un test
drive cu Mazda CX-5 sau doar
sã se fotografieze lângã un CX-
5 expus, sau lângã propriul mo-
del Mazda CX-5. Dupã fiecare
test, participanþii trebuiau sã-ºi
facã o  pozã lângã modelul
testat. Fotografiile realizate atât
în urma testului sau doar lângã
un CX-5, trebuie încãrcate ul-
terior  pe Mazda Playground.
„Am iniþiat acest concurs pen-

tru a rãsplãti fidelitatea ºi pasi-
unea fanilor noºtri pentru mo-
delele Mazda. Timp de aproape
o lunã aceºtia au avut ocazia sã
testeze noua Mazda CX-5, lu-
cru pentru care au ºansa sã fie
ºi premiaþi. În plus, nu am uitat
nici de posesorii de  CX-5, ºi ei
având ºanse de câºtig”, a de-
clarat Dragoº Grãpinoiu, Mar-
keting Manager Mazda. Câºti-
gãtorii vor fi desemnaþi prin tra-

gere la sorþi, online, prin inter-
mediul unei aplicaþii specifice.
Regulamentul ºi condiþiile con-

cursului sunt afiºate pe Mazda
Playground.

MARGA BULUGEAN

Mazda lanseazã concursul  “Trã ieºte  exper ienþa CX-5”

25 de participanþi foarte
bine pregãtiþi selectaþi din pes-
te 200 de aplicaþii... un trai-
ner internaþional... 8 antrepre-
nori ºi investitori consacraþi
din România... 5 noi idei de

afaceri... 45 de parteneri care
au asigurat mediatizarea pro-
iectului. Astfel aratã în cifre
Start Me Up, ºcoala de antre-
prenoriat marca Akcees care
a avut loc în perioada 22 – 28

iulie în Predeal. Pe parcursul
evenimentului, participanþii au
învãþat  care  sunt  paºi i  pe
care trebuie sã îi parcurgã
pentru a-ºi materializa proprii-
le idei, au realizat planuri de

afaceri ºi au încheiat prin a-
ºi valida conceptul de busi-
ness prin prezentarea acestu-
ia în faþa unui juriu de specia-
litate. Fiecare zi a ºcolii de
antreprenoriat Start Me Up a
fost dedicatã unui anumit as-
pect al planului de afaceri.
Astfel, participanþii au înce-
put printr-un proces de gene-
rare ºi selecþie de idei, au
continuat cu realizarea planu-
lui de marketing ºi respectiv
a planului financiar, ºi au pre-
gãtit apoi planul de afaceri ºi
prezentarea propriului pro-
iect. La final, echipele parti-

cipante în concurs au prezen-
tat ideile lor de afaceri ºi au
primit feedback de la membrii
juriului. Echipa câºtigãtoare a
ºcolii de antreprenoriat Start
Me Up dezvoltat Boomerang
- companie de consiliere ºi
orientare profesionalã pentru
elevii de liceu ºi a primit o in-
vestiþie iniþialã de 2.000 de
euro pentru implementarea
proiectului, alãturi de înfiinþa-
rea gratuitã a afacerii. “Suc-
cesul acestui proiect ne ara-
tã faptul cã rãspundem unei
nevoi existente, iar feedback-
ul primit ne onoreazã ºi ne
motiveazã sã mergem mai de-
parte. Ne bucurãm cã Start
Me Up a reuºit sã formeze o
nouã generaþie de antrepre-
nori pentru România ºi vom
continua ca prin proiectele
noastre sã ajutãm tinerii cu
poten þ ia l  sã  porneascã  la
drum pe cont propriu” a de-
clarat la final ªerban Mogoº,
Preºedinte ºi  Co-Fondator
Akcees.

ALINA DRÃGHICI

Zece dintre locurile
disponibile la Start Me Up
au fost finanþate cu sprijinul
BRD Groupe Société
Générale, Fundaþia Post-
Privatizare, Microsoft ºi
Prove PR. De bursele
pentru participarea la Start
Me Up au beneficiat tinerii
pasionaþi de antreprenoriat
care îºi doresc sã porneascã
la drum pe cont propriu.
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Dupã cum a precizat Georgicã
Bercea-Florea, inspector general
al Inspectoratului ªcolar Judeþean
(ISJ) Dolj, acestea colaboreazã
astfel: Grãdiniþele nr. 40, nr. 45 ºi
nr. 52; Grãdiniþele nr. 31 ºi nr. 21;
Grãdiniþele nr. 37 ºi nr. 44; Grã-
diniþele nr. 22, „Nicolae Romanes-
cu” ºi „Otilia Cazimir”; Grãdini-
þele nr. 30 ºi nr. 24; Grãdiniþele
nr. 23, nr. 41, nr. 42 ºi nr. 56.
Cu jocuri ºi joacã timpul
parcã zboarã!

Un astfel de contract a fost în-
cheiat între Grãdiniþele nr. 21, de
pe bulevardul „Carol I”, ºi nr. 31
„Petrache Poenaru”, situatã pe

Deºi în plin sezon estival, 16 dintre
cele 21 de grãdiniþe cu program pre-
lungit de care beneficiazã municipiul
Craiova vin în ajutorul pãrinþilor care
merg la serviciu ºi nu au cu cine îºi

lãsa copiii. Respectivele unitãþi de în-
vãþãmânt au semnat, în luna iunie, un
protocol de colaborare, fiind deschi-
se fiecare, prin rotaþie, câte o lunã
pe parcursul verii.

strada „Vasile Alecsandri”. Cea
dintâi îºi va începe activitatea de
varã pe data de 1 august, preluând
preºcolarii de la Grãdiniþa nr. 31,
deschisã pe parcursul lunii iulie.
„Avem deja 26 de solicitãri din
zonã ºi douã din Brazdã”, a pre-
cizat Mihaela Rusu, directoarea
Grãdiniþei nr. 21. Orarul zilnic este
de la 8.00 la 18.00, iar pentru 8
lei pe zi prichindeilor li se oferã
masa de prânz ºi douã gustãri –
la orele 10.00 ºi 16.00.

Timpul petrecut la grãdiniþã par-
cã zboarã: pe lângã activitãþile in-
structiv-educative, precum învã-
þarea de poezii, cântece, desluºi-
rea literelor ºi cifrelor, citirea de

poveºti ºi desenarea personajelor
întâlnite, preºcolarii sunt încura-
jaþi sã-ºi dezvolte imaginaþia ºi cre-
ativitatea prin activitãþi diversifi-
cate, relaxante, libere, un rol im-
portant având jocurile.

Dorind sã aflãm cât de mult
ajutor le oferã pãrinþilor aceste in-
stituþii cu program pe timpul ve-
rii, am mers la Grãdiniþa nr. 31,
unde copiii îºi aºteptau pãrinþii sau
bunicii, afarã, la joacã, sub supra-
vegherea educatoarei, asistentei
medicale ºi îngrijitoarei. Erau atât
de prinºi în jocurile organizate
încât unii dintre ei nici nu-i ob-
servaserã pe pãrinþi, iar alþii nu mai
voiau sã meargã acasã!
Un „colectiv-magnet”
la Grãdiniþa nr. 31

Deºi timpul liber pe care îl au
bunicii la dispoziþie le permite sã
aibã grijã de nepoþei, aceºtia nu
vor sã stea acasã nici mãcar o
zi, chiar vacanþã fiind. Sunt fas-
cinaþi de tot ce înseamnã grãdi-
niþã ºi mereu dornici sã înveþe
ceva nou, aºa cum i-a obiºnuit
colectivul de educatori al Grãdi-
niþei nr. 31.

Luca e un bãieþel de 3 aniºori
ºi câteva luni care, în fiecare sea-
rã înainte de a adormi, fredonea-
zã un cântecel în limba englezã
învãþat la grãdiniþã. „Nu existã
searã în care sã nu îl cânte!”, spu-
ne bunica, Aurora Burtea, adãu-
gând: „Au activitãþi educative va-

riate. Am remarcat schimbãri în
comportamentul lui – vrea sã se
îmbrace singur, sã se încalþe sin-
gur, iar în week-end chiar ne cere
sã-i cumpãrãm legume, aºa cum
e gustarea de la grãdiniþã. E un
colectiv minunat aici, începând de
la directoare pânã la îngrijitoare
am numai cuvinte de laudã”.

Cristian ªtefãnescu, tatãl a doi
copii înscriºi la Grãdiniþa nr. 21,
declarã ºi el încântat: „Mã bucur
cã Grãdiniþa nr. 21 s-a cuplat pe
varã cu Grãdiniþa nr. 31. Am sim-
þit cum, în fiecare dimineaþã când
îi aduc aici, îi las ca într-o fami-
lie, nu ca într-o instituþie de în-
vãþãmânt. ªi eu ºi soþia mea sun-
tem foarte mulþumiþi!”. „Bãiatul
meu este foarte sensibil ºi timid”,
adaugã Cristina Miulescu, mama
lui Sebastian. „L-am adus la
aceastã grãdiniþã acum câteva
luni ºi, cu toate astea, o iubeºte
pe doamna directoare, care este

o profesionistã, impune respect,
are spirit pedagogic ºi e mult în-
drãgitã, deºi e puþin mai drasticã
decât celelalte cadre didactice.
Buna înþelegere ºi prietenia mem-
brilor colectivului se simte prin
pasiunea lor, prin metoda pe care
au ales-o în a ne educa ºi a se
comporta cu copiii noºtri, ca ºi
cum ar fi propriii lor copii”, este
de pãrere femeia.

***
Dacã sunteþi în cãutarea unei

grãdiniþe pentru copilul dumnea-
voastrã trebuie sã ºtiþi cã în Cra-
iova existã ºi câteva asemenea in-
stituþii estivale private. Acestea
oferã, de asemenea, activitãþi in-
structiv-educative, punând ac-
cent pe învãþarea de limbi strãi-
ne, au mese incluse sau nu, însã
nu sunt deschise pe toatã perioa-
da vacanþei. În plus, preþurile
pornesc de la 500 de lei pe lunã.

LUCREÞIA GHEORGHE

În anul 2012, concursul de proiecte eco-
civice “ªcoala lui Andrei” a revenit sub for-
ma a douã ediþii speciale. Prima dintre aces-
tea a avut loc deja, restrângând peste 150 de
proiecte, înscrise de peste 4.000 de elevi ºi
238 de profesori din ºcolile din comunitãþile
Petrom. Primele 10 echipe câºtigãtoare vor
primi finanþare de 5.000 de euro pentru trans-
formarea în realitate a ideilor lor, iar urmãtoa-
rele zece echipe vor primi kituri multimedia
pentru ºcolile pe care le reprezintã.

Echipele câºtigãtoare, dar ºi urmã-
toarele cinic din clasament, participã, în pe-
rioada 22 iulie – 25 august în “Tabãra din

Þara lui Andrei” - un program de educaþie
non-formalã, care aºteaptã în fiecare an ca
micii voluntari cu idei, sã participe la cele
mai interesante activitãþi educaþionale ºi cele
mai distractive activitãþi în aer liber. Timp
de ºase zile, tinerii învãþãcei vor participa la
jocuri educaþionale în care vor afla cât mai
multe informaþii despre elementele principa-
le ale planetei noastre, aer, apã, pãmânt, foc,
dar ºi elemente de comunicare care sã îi ajute
în prezentarea convingãtoare a propriilor idei.
În douã serii diferite, douã ºcoli din judeþul
Dolj vor participa în Tabãra din Þara lui An-
drei din cadrul Complexului Perla Ciucaºu-

lui, din localitatea Târlungeni,
la 13 km de Braºov. Dumini-
cã, 29 iulie, a sosit în tabãrã
echipa Micii pãpuºari „Co-
libri” - ºcoala cu clasele I-VIII
nr. 33 Craiova, iar pe 12 au-
gust în echipã vor sosii elevii
din echipa “Imaginarii”  de la
ºcoala cu clasele I-VIII nr . 38
Craiova. Astfel cã,  pe parcur-
sul unei sãptãmâni, copiii se vor
bucura de colþul de natura de
la Perla Ciucaºului ºi de emo-
þia lucrului în echipe alãturi de
colegii lor de ºcoalã. 

ALINA DRÃGHICI

Simpozionul Internaþional de Sculpturã
„Brâncuºiana 2012” va debuta mâine, 1 au-
gust, la Târgu Jiu, a anunþat coordonatorul
Centrul Municipal de Culturã „Constantin
Brâncuºi”, Adina Andriþoiu. La ediþia din
acest an vor participa
cinci artiºti plastici profe-
sioniºti din România ºi trei
sculptori din Bulgaria,
Egipt ºi Elveþia. Materia-
lul folosit de artiºti va fi
marmura, iar tematica lu-
crãrilor este la libera ale-
gere, în funcþie de forma
ºi dimensiunile blocului de
marmurã.

«Pânã la sfârºitul celei
de-a doua sãptãmâni a ta-
berei, artiºtii vor prezenta
organizatorilor schiþele
soclurilor ºi fundaþiilor,
precum ºi recomandãrile
aferente. Dupã finalizare,
lucrãrile vor fi predate prin
act de donaþie Primãriei
Târgu Jiu, odatã cu ceda-
rea drepturilor de autor,
inclusiv cesiunea exclusi-

vã a drepturilor patrimoniale de autor asu-
pra lucrãrilor, pe toatã durata existenþei aces-
tor opere ºi pe toate teritoriile. Amplasarea
lucrãrilor se va face în cadrul Muzeului
Sculpturii Contemporane de pe Insula Jiului

din Parcul Central. Costu-
rile estimate în buget pen-
tru ediþia din acest an a Sim-
pozionului de Sculpturã
„Brâncuºiana 2012” sunt
de 180.000 de lei», a pre-
cizat coordonatorul Cen-
trului Municipal de Culturã
„Constantin Brâncuºi”.

Evenimentul este orga-
nizat de Centrul Municipal
de Culturã „Constantin
Brâncuºi”, Consiliul Local
al Municipiului Târgu Jiu ºi
Primãria Târgu Jiu, în par-
teneriat cu Uniunea Artiºti-
lor Plastici din România
(UAP) – Filiala Gorj, Uni-
versitatea „Constantin
Brâncuºi” din Târgu Jiu,
Colegiul Tehnic „Ion Min-
cu” ºi Societatea Românã
de Radiodifuziune.

Simpozionul Internaþional de Sculpturã
„Brâncuºiana 2012”, la Târgu Jiu
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Pe acordurile
a patru viori istorice...

«Citind „a prima vista” partitura
generală a întregii stagiuni 2011-2012
– densă şi inspirat „orchestrată” cu
programe variate de concert –, dis-
tingem de departe o splendidă domi-
nantă leitmotivică, ilustrată sonor în
mod exemplar de punerea în valoare,
în structura programelor concertisti-
ce, a nu mai puţin de patru viori isto-

rice, a căror inconfundabilă perso-
nalitate timbrală a fost însufleţită cu
devoţiune ş i virtuozitate inegalabi-
lă, în faţa unui public numeros, de
muzicienii Liviu Prunaru – vioara
Stradivarius  „Pachoud” (1694), Ga-
briel  Croitoru –  vioara Guarneri
„Catedrala” (1731), ce i-a aparţ inut
lui George Enes cu, Valentina S vya-
tlovs kaya-Prunaru – vioara Guar-
neri „Maria Theresia” (1676) ş i, nu
în ultimă ins tanţă, Alexandru To-
mescu – vioara St radivarius Elder-
Voicu  (1702)» , precizează Iulia Ne-
grea, secretar Relaţii Pub lice la  Fi-
larmonica „Oltenia”.

Referirea este, în primul rând, la
seria de trei concerte care au deschis
stagiunea muzicală 2011-2012, din 6,
7 şi 8 octombrie 2011, apoi la prezenţa
pe scena craioveană – de trei ori pe
parcursul celor nouă luni – a talenta-
tului şi charismaticului violonist care,
din 2007, de când, în urma unui con-
curs organizat de Ministerul Culturii,
a câştigat dreptul de a cânta pe cele-
bra vioară, a susţinut nu mai puţin de
cinci turnee naţionale.
Sub conducerea muzicală a 17
dirijori din ţară şi 11 din străinătate

Nu mai puţin de 115 artişti invi-
taţi, din ţară şi de peste hotare, au
ieşit în scenă, dându-şi măsura valo-
rii. Între aceştia, 17 dirijori din Ro-
mânia şi alţi 11 din Austria, Polo-
nia, Marea Britanie, SUA, Franţa,
Germania şi Azerbaidjan. Cel mai
frecvent la  pupitru l dirijoral a stat
Alexandru Iosub: 18 concerte, din-
tre care 8 de educaţie muzicală, au

Filarmonica „Oltenia”: 80 de concerte
şi recitaluri în stagiunea 2011-2012
115 artişti invitaţi, 21 de lucrări prezentate în primă audiţie

Citind partitura generală a stagiunii muzi-
cale 2011-2012 a Filarmonicii „Oltenia” – den-
să şi inspirat „orchestrată” cu programe va-
riate de concert –, după cum subliniază repre-
zentanţii instituţiei, constatăm că nu mai puţin
de 80 de concerte şi recitaluri au fost prezen-
tate publicului pe parcursul a nouă luni, adică
din 6 octombrie 2011 până pe 29 iunie 2012.
Au ieşit în scenă, pentru a-şi da măsura valo-
rii, alături de muzicienii instituţiei, 115 artişti
invitaţi, precum şi 11 ansambluri, din ţară şi de
peste hotare. 21 de lucrări au fost interpretate

Ca tipologie,
dintre cele 80 de

manifestări muzica-
le din stagiunea

recent încheiată 30
au fost concerte

simfonice, 9 vocal-
simfonice, 21

recitaluri camerale,
8 concerte de

educaţie muzicală, 7
corale, 3 de jazz şi

două spectacole
susţinute de Tudor

Gheorghe sub
genericul „Vremea

nemâniei”.

aici pentru prima dată – 3 din creaţia autohto-
nă şi 18 compoziţii din repertoriul internaţio-
nal. Cât priveşte cele mai importante proiecte
artistice şi educaţionale ale Filarmonicii craio-
vene, de menţionat sunt Festivalul Internaţi-
onal „Craiova Muzicală”, ajuns la ediţia a
XXXVIII-a, Cursul internaţional de artă diri-
jorală şi cele opt concerte de educaţie muzica-
lă din cadrul stagiunii pentru copii şi tineret.
Toate aceste cifre sunt cuprinse într-o retro-
spectivă realizată de Iulia Negrea, secretar Re-
laţii Publice în cadrul instituţiei.

Melomanii craioveni au avut  parte, în stag iunea muzicală 2011-
2012  a Filarmonicii  „Olten ia”, de 21 de lucrări prezenta te în primă
audi ţie, din tre care 3 compoziţii din creaţia autohtonă (Achim S toia
–  Coral variat, Mihai  Moldovan – „Rezonanţe”, Sabin  Pautza –
„Prometeu”, poem simfonic) şi 18 compoziţ ii din repertoriul interna-
ţional, de  Modest Musorgsk i, Franz Liszt ,  Henri  Tomasi , Arvo Pärt,
Serghei Rahmaninov, Jean  Sibelius ş.a. Comparativ, în  stagiunea  tre-
cută au fost prezen tate în primă audiţie 23 lucrări, dintre care 9
titluri aparţinând compozitorilor români. Dacă în  2011 muzicieni i l-
au aniversat  pe Franz Liszt , la împlinirea a 200 de ani de la naştere,
interpretând nu mai puţin de 18 creaţ ii ale acestuia, în 2012  l-au
celebrat pe Claude Debussy, la 150 de ani de la naştere.

avut loc sub conducerea sa muzica-
lă. I s-au alăturat Marius Hristescu
(pe care publicul l-a putut vedea evo-
luând şi cu prilejul celor două spec-
tacole „Vremea nemâniei” susţinute
de Tudor Gheorghe – în octombrie,
în cadrul manifestărilor culturale de-
dicate Zilelor Craiovei, şi în luna no-
iembrie), Manuela Enache, Emil Sieg-
bert Maxim, Gheorghe Costin, Remus
Georgescu, Mihnea Ignat, Leonard
Dumitriu, Mihail Ştefănescu, Alexan-

dru Racu , Romeo Rîmbu, Lucian
Beschiu, I. Ionescu-Galaţi, Modest
Cichirdan, Tiberiu Oprea, Florentin
Mihăescu şi Constantin Grigore, ul-
timii cinci fiind invitaţi pe această
scenă ş i în stagiunea preceden tă.
Comparativ, în 2010-2011 au evoluat
aici 15 dirijori din România şi alţi 14
din străinătate.
Aproape 90 de solişti vocali
şi instrumentişti invitaţi în scenă

Între soliştii instrumentişti invitaţi
se numără 25 de pianişti (Mihai Un-
gureanu – solist concertist al Filar-
monicii „Oltenia”, Eduardo Fernández
– Spania, Pouria Khadem Azghadi –
Republica Islamică Iran, James Mad-
dox – Australia, Horia Mihail, Corina
Stănescu, Rebeca Omordia, Adela Li-
culescu, Nicolae Licareţ , Mirabela
Dina, Constantin Ionescu-Vovu, Ho-
ria Maxim, Răzvan Dragnea ş.a.), 18
violonişti (Vlad Stănculeasa – solist
concertist al Filarmonicii „Oltenia”,
prezent de şase ori în concerte şi reci-
taluri, Octavian Gorun, Simion Petren-
cu şi Gabriel Niţă – toţi trei concert-
maeştri ai instituţiei, Alexandru To-
mescu – invitat de trei ori, Liviu Pru-
naru, Gabriel Croitoru şi Cristina An-
ghelescu – prezenţi de două ori fieca-
re, Takashi Shimizu – Japonia, Hugo
Ticciati – Marea Britanie, Maria Solo-
zobova – Federaţia Rusă, Ioana Cris-
tina Goicea, Florin Croitoru, Monica
Bălăşoiu ş.a.).

Au mai fost invitaţi câte un inter-
pret la oboi, fagot, corn şi trombon,
2 la violă, contrabas şi trompetă, 3 la
flaut, percuţie şi clarinet/saxofon (în-

tre care Theodore Kerkezos – Gercia
şi cunoscutul Lucian Nagy) şi 6 la
violoncel (Marin Cazacu –  prezent
de două ori, Ana Topalovic – Aus-
tria, Anton Niculescu ş.a.). Li s-au
alăturat 19 solişti vocali: 4 soprane
(Diana Ţugui fiind prezentă de cinci
ori), o mezzosoprană, patru tenori,
trei baritoni, doi başi, dar şi cinci cu-
noscuţ i artiş ti: Tudor Gheorghe,
Aurelian Temişan, Alexandra Velni-
ciuc, Daniel Cornescu şi Anca Dinu.
Noutatea stagiunii:
fondarea Corului de copii

În stagiunea recent încheiată au
mai urcat pe scena Filarmonicii şi 11
ansambluri de muzică de cameră şi alte
formaţii, cele mai multe evoluând în
cadrul Festivalului „Craiova Muzica-
lă”: Orchestra Naţională Radio Bucu-
reşti, Trio „Pro Arte” al Filarmonici
„George Enescu” din  Bucureşt i
(Anda Petrovici – vioară, Marin Ca-
zacu – violoncel, Nicolae Licareţ –
pian), Mir Piano Quartet, Cvartetul
„Corona” din Braşov, The School for
Musicaly Gifted Children – Cuprija
(Serbia) şi Jazzical Quartet – Novi Sad
(Serbia). Totodată, au venit în faţa me-
lomanilor craioveni Formaţia de muzi-
că veche „Imago Mundi” din Bucu-
reşti – invitată cu prilejul manifestări-
lor culturale organizate de Zilele Cra-
iovei, Cvartetul „Prelude” al Filarmo-
nicii „Oltenia” – care a susţinut un
recital în Piaţa „Mihai Viteazul” de
Ziua Pământului, Orchestra „Arkadia”
– invitată să concerteze de două ori,

în lunile octombrie şi noiembrie 2011,
alături de Tudor Gheorghe, în specta-
colul „Vremea nemâniei”, „Oltenia
Big Band” – care a prezentat concer-
tul de Crăciun „Santa Claus is Co-
ming to Town”, în decembrie 2011,
apoi, în aprilie 2012, pe cel aniversar,
la doi ani de la înfiinţarea formaţiei.

«În materie de ansambluri profesi-
oniste, elementul de noutate pură al
acestei stagiuni rezidă în fondarea
Corului de copii al Filarmonicii „Olte-
nia”, practic cel mai tânăr colectiv ar-
tistic al instituţiei, totodată o raritate
printre instituţiile filarmonice din Ro-

mânia. Graţie Manuelei Enache, muzi-
ciană foarte tânără – dar pe măsură
de competentă şi de serioasă –, care
deţine actualmente statutul de maes-
tru  de cor, acest ansamblu a avut
şansa să se înfiripe şi, mai mult decât
atât, să se afirme cu aplomb pe scena
de concert, spre satisfacţia şi mân-
dria întregii comunităţi craiovene», a
declarat Iulia Negrea. Înfiinţat în no-
iembrie 2011, corul a prezentat în sta-
giunea precedentă trei concerte, în lu-
nile decembrie, martie şi iunie.
Festivalul „Craiova Muzicală” –
eveniment distinct şi distins

În ceea ce priveşte p roiectele ar-
tist ice şi educaţionale, «un cap itol
cu to tul special – prin  anvergura in-
vitaţilor, exigenţa şi ingeniozitatea
manierei de configurare a con ţinu-
turilor repertoriale promovate – este
articulat în portofoliul performanţi-

al al Filarmonicii „Oltenia”, în lunile
noiembrie-decembrie, sub  titulatu-
ra emblemat ică Fes tivalul Internaţi-
onal „Craiova Muzicală”, ajuns  în
2011 la maturitatea împlinirii a nu mai
puţin de 38 de ediţ ii», mai sublinia-
ză Iulia Negrea.

Desfăşurat în perioada 13 noiem-
brie – 17 decembrie, „festivalul s-a
distins prin ţinuta sobră, ireproşabi-
lă a pleiadei strălucitoare de solişti
aleşi să onoreze scena de concert
preţ nepreţuit de paisprezece seri”, a
adăugat secretarul Relaţii Publice al
instituţiei, amintindu-i pe violoniştii

Gabriel Croitoru, Vlad Stănculeasa,
Cristina Anghelescu, Florin Croito-
ru şi Alexandru Tomescu, violonce-
listul Marin Cazacu, pianiştii Mihai
Ungureanu, Timur Sergeyenia (Ger-
mania/Belarus), Corina Stănescu, Li-
viu Pîrvu, flautis ta Luminiţa Cucu,
saxofonistul grec Theodore Kerke-
zos, s oprana Diana Ţugui, tenorul
Ion Sandu Filip, baritonii Sandor
Balla şi Ştefan Ignat.  De asemenea,
cele două colective artistice ale Fi-
larmonicii „Oltenia” – Orchestra Sim-
fonică şi Corala Academică – au be-
neficiat, pe toată perioada derulării
concertelor, de conducerea dirijora-
lă a unor artişti de elită.

Tot aici trebuie amintit Cursul in-
ternaţional de artă dirijorală „Three
weeks on Phenomenology of Music
with Konrad von Abel” / „Trei săp-
tămâni despre Fenomenologia Mu-
zicii cu dirijorul Konrad von Abel”
(14 martie – 6 aprilie 2012).
Accent pe educaţia artistică:
opt concerte-lecţie
pentru copii

«În configuraţia stagiunii 2011-
2012, la Filarmonica „Oltenia” edu-
caţiei artistice i s-a acordat respectul
cuvenit, dată fiind responsabilitatea
majoră pe care instituţiile de cultură
trebuie să şi-o asume consecvent»,
mai spune Iulia Negrea, amintind de
cele trei recitalu ri desfăşurate sub
genericul „Tineri muzicieni”, orga-
nizate în parteneriat cu Liceul de Artă
„Marin Sorescu” din Craiova – unul
în februarie, alte două în iunie a.c.
(coordonatori: prof. Daniel Wesmaş
şi prof. Maria Barbărasă) –, ca şi de
recitalul instrumental organizat la fi-
nalul lunii mai, în parteneriat cu Fun-
daţia Culturală „Remember Enescu”
(coordonator: prof. Mihaela Tomes-
cu, de la Colegiul Naţional de Muzi-
că „George Enescu” din Bucureşti).

Se cuvin menţionate în mod deose-
bit şi cele opt concerte-lecţie susţinu-
te în lunile martie, mai şi iunie cu parti-
ciparea Orchestrei Filarmonicii craio-
vene (dirijor şi prezentator fiind Ale-
xandru Iosub). Tema a fost „Instrumen-
tele Orchestrei Simfonice pe înţelesul
copiilor”, spre ilustrare fiind interpre-
tate creaţii straussiene, dar şi de P.I.
Ceaikovski, J. Brahms, E. Grieg ş.a.

Concertul de închidere a stagiunii 2011-2012
(29 iunie a.c.) - dirijor Marius Hristescu, invitaţi
soprana Diana Ţugui şi baritonul Balla Sandor

Concert în cadrul Festivalului “Craiova Muzicală”
(9 decembrie 2011) - dirijior Misha Katz



ªTIRI

ªTIRI

10 / cuvântul libertãþii marþi, 31 iulie 2012
externe

COMENTAR IU

Recesiunea s-a agravat în
Spania în cel de-al doilea tri-
mestru al anului.  Produsul In-

tern Brut (PIB) a scãzut cu
0,4% în raport cu lunile prece-
dente, când scãzuse cu numai

0,3%, agravând recesiunea în
care a plonjat þara, potrivit ci-
frelor oficiale provizorii publi-

cate ieri de Banca
Spaniei. Guvernul
de la Madrid pro-
gnozeazã un recul
al economiei spa-
niole de 1,5% în
acest an ºi de 0,5%
anul viitor, pentru a
fi posibilã o reîn-
toarcere la creºte-
rea economicã abia
în 2014. Într-un co-
municat, Institutul
Naþional de Statis-
ticã (INE) explicã
situaþia „printr-o
scãdere a cererii
pe piaþa internã,
compensatã parþial
printr-o contribuþie

pozitivã la cererea externã”.
Privatã din 2008 de motorul
sãu economic, sectorul con-
strucþiilor, care oscileazã între
recesiune ºi creºtere fãrã ac-
cente, în timp ce în alte sec-
toare numãrul angajaþilor sca-
de regulat, Spania se confrun-
tã cu un ºomaj care a atins un
nivel istoric, de 24,63% din po-
pulaþia activã. Ponderea tine-
rilor reprezintã 53%. Veºtile
proaste vin însã de la FMI, care
anticipeazã o reducere a PIB de
1,7% în acest an, deci mai mare
decât cel prognozat de Guver-
nul Mariano Rajoy, de 1,2% anul
viitor. FMI a fãcut publice aces-
te previziuni luând în calcul mã-
surile de austeritate anunþate de
guvern, care vizeazã economi-
sirea a 65 miliarde euro pânã la
sfârºitul lui 2014.

Spania: Recesiunea s-a agravatSpania: Recesiunea s-a agravatSpania: Recesiunea s-a agravatSpania: Recesiunea s-a agravatSpania: Recesiunea s-a agravat
în al doilea trimestruîn al doilea trimestruîn al doilea trimestruîn al doilea trimestruîn al doilea trimestru

Ambasadorul Regatului Bel-
giei în România, Philippe Beke,
a declarat, la Târgu Mureº, cã
dacã experþii UE vor spune cã
România ºi Bulgaria sunt pre-
gãtite sã acceadã în Spaþiul
Schengen, chiar ºi în varianta „în
mai mulþi paºi”, reprezentanþii
þãrii sale vor fi de acord cu acest
lucru. „Trebuie sã faceþi distinc-
þie între problemele Schengen ºi
cele politice. Am fost negocia-
tor pe problema extinderii ºi,
împreunã cu domnul Vasile Puº-
caº, am discutat aceste aspec-
te acum câteva luni, când eram
în cursul negocierilor cu privire
la aderarea României, Justiþia ºi
Afacerile Interne erau împreu-
nã. Acum existã un comisar pe

Dacã experþii spun cã România
e pregãtitã sã intre în

Schengen, suntem de acord Grecia nu poate aºtepta
noi concesii, a declarat
ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schäuble, în
contextul temerilor tot mai
puternice cã statul elen este
departe de a-ºi îndeplini
angajamentele asumate
pentru ajutorul extern.
Actualul pachet de ajutor
financiar pentru Grecia a
fost deja foarte avantajos
pentru statul elen, a declarat
Schäuble cotidianului „Welt
am Sonntag”, citat de
Athens News. Inspectori ai
UE, Bãncii Centrale Euro-
pene ºi Fondului Monetar
Internaþional se aflã în vizitã
în Grecia pentru a evalua
îndeplinirea obiectivelor din
programul de ajutor finan-

Greciei nu i se pot face
noi concesii

Justiþie ºi doi comisari pe Afa-
ceri Interne, este logic cã ur-
meazã sã vedem poziþia exper-
þilor. Poziþia noastrã a fost ace-
ea cã aderarea României ºi Bul-
gariei la Spaþiul Schengen tre-
buie sã fie la nivelul unei anali-
ze tehnice fãcute de cãtre ex-
perþi ai UE. Dacã aceºtia vor
spune, chiar dacã este în mai
mulþi paºi, dacã aceºtia vor spu-
ne cã România ºi Bulgaria sunt
pregãtite sã acceadã în Spaþiul
Schengen, atunci noi vom fi de
acord cu aceasta. ªtim cã exis-
tã MCV (n.r. – Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare), care
trebuie sã întãreascã justiþia þã-
rii. Sunt douã lucruri diferite”, a
arãtat Beke.

ciar. „Nu vãd sã existe loc
pentru noi concesii. Proble-
ma nu a apãrut din cauza
defecþiunilor programului, ci
din cauza neimplementãrii
complete de cãtre Grecia”,
a spus el. Speculaþiile
despre acordarea de mai
mult timp sau mai mulþi bani
Greciei nu ajutã, a adãugat
ministrul. De asemenea,
Schäuble a exclus o nouã
restructurare a datoriei þãrii.
Ministrul german a criticat
politicienii, inclusiv cei
germani, care au vorbit
deschis despre posibilitatea
ca Grecia sã pãrãseascã
zona euro. Dacã vrei sã
restabileºti calmul pe pieþele
financiare „nu le hrãneºti cu
speculaþii”, a spus el.

Preºedintele Eurogrupului, Jean-
Claude Juncker (foto), a declarat cã
zona euro este pregãtitã ca, în comun cu
Banca Centralã Europeanã (BCE) sã
activeze Fondul European de Stabilitate
Financiarã (FESF), într-un interviu
acordat duminicã publicaþiei „Le Figaro”
ºi preluat de numeroase media franceze
ºi internaþionale. „Suntem într-un punct
crucial, mai rãmâne de precizat ritmul ºi
mãsura. Vom acþiona împreunã cu BCE,
fãrã a-i afecta independenþa. Când spun
,,noi,, mã refer la fondul de salvare
FESF, cu alte cuvinte cele 17 guverne
din zona euro”, a spus Juncker, subliniind
cã aceastã instituþie financiarã „se
bucurã de mare încredere”. „Problema
nu rezidã în bancã, ci în politicieni. BCE
este o instituþie independentã, ea nu se
subordoneazã comenezilor unor guverne
ºi nu este obligatã sã-ºi coordoneze
poziþia cu acestea”, a spus Juncker,
estimând cã o „perioadã extrem de
importantã pentru zona euro este aºtep-
tatã pentru sfârºitul acestui an”. „Zona
euro se aflã, în prezent, într-o astfel de

situaþie, încât trebuie sã-ºi dovedeascã
viabilitatea ºi sã-ºi asigure stabilitatea
prin toate mijloacele. Atitudinea
lumii faþã de moneda unicã este
ca ºi cum i-ar fi rãmas de
existat doar câteva luni. Dar noi
în Europa nu avem nimic în
afarã de euro. Nimeni nu ar
trebui sã se îndoiascã de aspira-
þiile celor 17 þãri din zona euro”
de a pãstra moneda unicã, a mai
spus acesta, conform canalului
de televiziune BFM. „Vom
decide cu privire la examenul
pieþelor în câteva zile. Nu mai
avem timp de pierdut”, a decla-
rat Juncker, subliniind cã avântul
ratelor datoriei spaniole s-au
calmat dupã declaraþiile fãcute
joi de preºedintele BCE, Mario
Draghi. „BCE este pregãtitã sã
facã tot ce este necesar pentru
pãstrarea euro. ªi, credeþi-mã,
este de ajuns”, a asigurat Draghi
la Londra. Declaraþiile sale au
însufleþit, joi dupã-amiazã,

deopotrivã bursele europene ºi piaþa de
obligaþiuni, remarca AFP.

Junker: Zona euro este pregãtitã sã activeze fondul de salvare

Tren cuprins de flãcãri în
India: cel puþin 32 de morþi

Cel puþin 32 de persoa-
ne au murit ieri în sudul
Indiei, într-un incendiu
care a cuprins un tren, în
timp ce circula dinspre
New Delhi spre Chennai, a
anunþat un oficial local.
„Treizeci ºi douã (de
cadavre) au fost extrase”
din tren, a declarat, pen-
tru AFP, Madhusudan
Sarma, un oficial din
districtul Nellore, în statul
Andhra Pradesh, unde s-a
produs accidentul, ieri
dimineaþã devreme.

Armata sirianã
ºi-a intensificat atacurile
asupra oraºului Alep

Armata sirianã ºi-a
intensificat, ieri, atacurile
asupra cartierului Salahe-
din din Alep, al doilea oraº
ca mãrime al þãrii, unde a
provocat rãnirea sau
moartea unui mare numãr
de „teroriºti” ºi a operat o
serie de arestãri, a semna-
lat, pentru EFE, o sursã
din cadrul serviciilor de
securitate siriene. Autori-
tãþile s-au confruntat,
totodatã, cu grupuri arma-
te în alte patru cartiere
din Alep, unde au fost
uciºi mai mulþi presupuºi
teroriºti, a adãugat sursa
oficialã. Sâmbãtã, forþele
regimului au lansat o
ofensivã pentru a expulza
din Alep, centru economic
al Siriei, ceea ce au denu-
mit „grupuri teroriste
armate”, în timp ce opozi-
þia susþine cã este vorba de
rebeli care îi combat pe
partizanii preºedintelui
Bashar al-Assad. Pe de
altã parte, pagina web
proguvernamentalã Syrian
News a informat ieri cã
forþele de ordine au „eli-
minat” membri ai unor
grupuri armate din
imediata apropiere a
Damascului.

Patru persoane, condamnate
la moarte în cel mai mare
scandal financiar din Iran

Patru persoane au fost
condamnate la moarte de
justiþia iranianã în proce-
sul legat de cel mai impor-
tant scandal financiar din
istoria Republicii Islamice,
în care au fost judecaþi 39
de acuzaþi, a declarat ieri
procurorul general al þãrii,
potrivit agenþiei oficiale
Irna. „Potrivit verdictului,
patru persoane au fost
condamnate la moarte”, a
declarat Gholamhossein
Mohseni Ejeie, procuror
general al þãrii ºi purtãtor
de cuvânt al justiþiei.
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OFERTE SERVICIU
Angajez contabil evi-
denþã primarã, comuna
Lipovu, judeþul Dolj.
Telefon : 0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, bur-
lane, tablã tip Lindab, dul-
gherie, mici reparaþii. Te-
lefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã;
montare jgheaburi – bur-
lane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Cra-
iova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10.
Telefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.

Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro , ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.

Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electri-
ce complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri aco-
periº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.

Anunþul tãu!
C.I.I. Nedelea Constantina in calitate de admi-
nistator judiciar al S.C RC International SRL
Craiova anunta vanzarea prin licitatie publica
cu strigare conform regulamentului de van-
zare din caietul de sarcini in data de 06.08.2012
ora 1230 a urmatoarului activ: licente de trans-
port taxi  Craiova. Informatii suplimentare pot
fi obtinute de la sediul administatorului  judi-
ciar din Craiova, str. “Romania Muncitoare”
nr. 15,  fax 0251.418.919, tel: 0722832183, mail
ndlamihaela@yahoo.com.
SC GAE PET ANA SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind activitatea „Co-
lectare deºeuri” ce se desfãºoarã în comuna
Coºoveni. Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1,
zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul ARPM Cra-
iova pânã la data de 14.08.2012.
BUF ªtefãnescu Alina pentru SC XALANDI-
NE ENERGY SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Realizare
parc fotovoltaie Leu” propus a fi amplasat în
comuna Leu, T 55, P 14, 15, 16, 17, 18, Corp
1 ºi Corp 2, jud. Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus  pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova, Dolj
în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

ANUNÞ
privind organizarea licitaþiei publice deschise pentru concesionarea unui teren aflat în dome-

niul public al judeþului Dolj

          Consiliul Judeþean Dolj – Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public
ºi Privat al Judeþului Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr.19, cod fiscal 4417150, telefon
0251/408313, organizeazã:

  Licitaþie publicã deschisã, în vederea concesionãrii unui teren în suprafaþã de 240.000
m2, situat în Craiova, Calea Bucureºti, nr. 325 A, aferent Imbilului 349 Craiova – Amplasament
6, funcþiune: realizarea ºi amenajarea unor spaþii de depozitare, industriale ºi logistice.

  Valoarea de pornire a licitatiei: 1,749 Euro/mp/an (fãrã TVA).
  Valoarea redevenþei se va indexa anual cu indicele de inflaþie.

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este „cel mai mare nivel al redevenþei”.

  Concesionarea se va face pentru o perioadã de 49 (patruzeci ºi nouã) de ani cu posibi-
litatea de prelungire cu cel mult jumãtate din perioada iniþialã, prin acordul pãrþilor.

  Documentaþia de atribuire se va obþine pe suport hârtie (în mod gratuit), de la Serviciul
Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Privat, din cadrul  Consiliului Judeþean
Dolj, camera 59, pânã la data limitã de 28.08.2012, în baza unei solicitãri depuse la Registra-
tura Consiliului Judeþean Dolj.

  Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 23.08.2012
  Ofertele se depun, într-un singur exemplar, la „Registratura” Consiliului Judeþean Dolj,

Calea Unirii, nr. 19, Craiova, pânã în ziua de 31.08.2012, ora 11.00 ºi se vor deschide în ºedinþa
de licitaþie publicã din data de  31.08.2012,  ora 12.00,  la sediul Consiliului Judeþean Dolj.

  Fiecare participant, persoanã juridicã, poate depune o singurã ofertã.
  Litigiile apãrute între pãrþi, se vor soluþiona pe cale amiabilã, sau în caz contrar, potrivit

prevederilor Legii contenciosului administrativ.

  Relaþii se pot obþine de la Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi
Privat, din cadrul Consiliului Judeþean Dolj, camera 59, telefon 0251/408313.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Tele-
fon: 0749/049.646.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere ºi depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã 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 dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.

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

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.

Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru, in-
tabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.

Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, 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 in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate în
Drobeta-Turnu Severin cu
apartament  2 camere de-
comandate în Craiova +
diferenþa. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschide-
re 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon:
0762/109.595.
Schimb (vând) garsonie-
rã zona 1 Mai cu aparta-
ment  2 camere deco-
mandate + diferenþã. Te-
lefon: 0766/368.949.
Schimb (vând) garsonie-
rã Brazdã G 7 III cu apar-
tament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0351/
454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

ANUNÞ
privind organizarea licitaþiei publice deschise pentru concesionarea unui teren aflat în do-

meniul public al judeþului Dolj

             Consiliul Judeþean Dolj – Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Pu-
blic ºi Privat al Judeþului Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr.19, cod fiscal 4417150,
telefon 0251/408313, organizeazã:

         Reluare licitaþie publicã deschisã, în vederea concesionãrii unui teren în suprafaþã de
59.358 m2, situat in Comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.7, aferent Imbilului 349 Craiova –
Amplasament 9, funcþiune de servicii, sport, sãnãtate, recreere, spaþii verzi.

Valoarea de pornire a licitatiei: 0,135 euro/mp/an (fãrã TVA).
Valoarea redevenþei se va indexa anual cu indicele de inflaþie.

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este „cel mai mare nivel al redevenþei”.

    Concesionarea se va face pentru o perioadã de 49 (patruzeci ºi nouã) de ani cu
posibilitatea de prelungire cu cel mult jumãtate din perioada iniþialã, prin acordul pãrþilor.

     Documentaþia de atribuire se va obþine pe suport hârtie (în mod gratuit), de la Servi-
ciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Privat, din cadrul  Consiliului Judeþean
Dolj, camera 59, pânã la data limitã de 23.08.2012, în baza unei solicitãri depuse la Registra-
tura Consiliului Judeþean Dolj.

            Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 20.08.2012
    Ofertele se depun, într-un singur exemplar, la „Registratura” Consiliului Judeþean

Dolj, Calea Unirii, nr. 19, Craiova, pânã în ziua de 27.08.2012, ora 11.00 ºi se vor deschide
în ºedinþa de licitaþie publicã din data de  27.08.2012,  ora 12.00,  la sediul Consiliului
Judeþean Dolj.

    Fiecare participant, persoanã juridicã, poate depune o singurã ofertã.
    Litigiile apãrute între pãrþi, se vor soluþiona pe cale amiabilã, sau în caz contrar,

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ.
     Relaþii se pot obþine de la Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public

ºi Privat, din cadrul  Consiliului Judeþean Dolj, camera 59, telefon 0251/408313.
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. 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 intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.

Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

Vând autoturism Ford Ex-
cort, 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, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
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 re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând baloþi lucernã. Tele-
fon: 0251/351.652.
Vând loc de veci Cimitirul
Unguren, zonã centralã,
negociabil. Telefon: 0770/
961.450
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru
TV ºi covor. Telefon:
0728/309.011.
Vând plaþ Ungureni. Tele-
fon: 0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.

Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.

Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.

Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
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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 pân-
zat 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 in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. 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  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã 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 bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. 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 Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.

Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã, pe termen
lung. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.

Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. 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 Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Frizer, 63/1.70/90, sin-
gur, fãrã vicii, obligaþii,
doresc doamnã ase-
menea. Posibilitãþi des-
chidere frizerie. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.123.

Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a
locui la þarã, nu am obli-
gaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea 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, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesio-
nal din USA pentru ori-
ce fel de eveniment.
Telefon: 0767/092.091.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
Moartea nemloasã a cur-
mat, în mod fulgerãtor,
viaþa distinsei doamne
SABINA DELUREANU.
Transmit sincere condo-
leanþe familiei îndurerate.
Colectivul Direcþiei Afa-
ceri Europene din ca-
drul Consiliului Jude-
þean Dolj este alãturi
de colega lor Marieta
Georgescu la greaua
durere pricinuitã de
decesul tatãlui. Since-
re condoleanþe!
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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

Duminicã
„U” Cluj – Gloria Bistriþa 1-0
A marcat: Szilagyi 80
Dinamo – CSMS Iaºi 5-2
Au marcat: Þucudean 13, 22, 46, 48, Rus 51 / Onofraº 27, Vladu 83
Partidele Concordia – Viitorul Constanþa ºi Oþelul – Rapid s-au dis-

putat asearã dupã închiderea ediþiei.

Pandurii 2 2 0 0 8-2 6p
Dinamo 2 2 0 0 7-3  6
Steaua 2 2 0 0 5-3  6
Vaslui 2 1 1 0 5-2  4
Braºov 2 1 1 0 4-3  4
Petrolul 2 1 0 1 5-3  3
Oþelul 1 1 0 0 2-1  3
Astra 2 1 0 1 5-5  3
„U” Cluj 2 1 0 1 3-6  3
CFR Cluj 2 0 2 0 3-3  2
Rapid 1 0 1 0 2-2  1
Viitorul 1 0 1 0 2-2  1
Mediaº 2 0 1 1 1-3  1
Ceahlãul 2 0 1 1 2-7  1
Concordia 1 0 0 1 0-1  0
Severin 2 0 0 2 2-4  0
Gloria 2 0 0 2 1-3  0
Iaºi 2 0 0 2 3-7  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)

ªeicii de la Al Ain sunt foarte
aproape de a-i face o mare surpri-
zã lui Cosmin Olãroiu. Gruparea
din Emirate este la un pas de a
transfera un super ju-
cãtor din Europa, pe
brazilianul Michel Bas-
tos de la Olympique
Lyon. Conform celor
de la Al Jazeera,
suma pe care Al Ain o
va oferi celor de la
Lyon pentru Bastos
este de 10 milioane de
euro. Bastos a mai
fost pe lista lui Juven-
tus ºi Napoli, dar va
ajunge pânã la urmã la
Al Ain, conform pre-
ºedintelui clubului

francez, Jean-Michel Aulas: “Sunt
prieten cu preºedintele lui Napoli, dar
nu se pune problema unui transfer
al lui Bastos în Italia. Bastos va ajun-

ge la Al Ain”, a spus Aulas, citând
site-ul www.tuttomercatoweb.com.

Plecarea brazilianului îi poate
deschide calea spre Europa lui

Cristi Tãnase. Presa din
Franþa anunþa încã din luna
mai cã jucãtorul Stelei este
urmãrit de Lyon, dar mu-
tarea sa depinde de pleca-
rea lui Michel Bastos.

Gigi Becali l-a achiziþi-
onat pe Tãnase de la FC
Argeº în anul 2009, plã-
tind 1.800.000 euro pen-
tru 50 la sutã din dreptu-
rile sale federative. Pe lân-
gã Tãnase, presa din He-
xagon a scris cã Olympi-
que Lyon ºi-l doreºte ºi pe
Vlad Chiricheº.

Real Madrid este în cãuta-
rea unui mijlocaº, iar primul
nume pe lista lui Jose Mourin-
ho este Luka Modrici. Croatul
îºi doreºte sã vinã în Spania,
dar suma prea mare cerutã de
Tottenham blocheazã deocam-
datã mutarea. Dacã transferul
lui Sneijder nu se face, Real are
o variantã de rezervã. Olande-
zul Wesley Sneijder este a doua
opþiune, iar faptul cã se înþele-
ge perfect cu Morinho este un
atuu în plus, au scris cei de El
Mundo Deportivo. Cei doi au

Sneijder, din nou lângã Mourinho?
colaborat perfect la Inter, unde
au reuºit sã câºtige Liga Cam-
pionilor cu 2010.

Real l-ar putea trimi-
te  l a  In te r  pe  Nur i
ªahin, împrumut pen-
tru un sezon. Tot la ca-
pitolul plecãri, france-
zul Rapahael Varane ar
putea fi cedat împrumut
pentru a prinde meciuri
în picioare.
Agger, disputat
cu rivala Barça

Rãmânând la
Real, conform
The Mirror, Jose Mourin-
ho l-ar mai dori pe Daniel
Agger, de la Liverpool.

Danezul care a parti-
cipat la Campionatul
European din Ucraina ºi
Polonia ar putea fi însã
deturnat din drumul sãu
spre Madrid! Ieri, El
Mundo Deportivo anun-
þat cã danezul este ºi pe

lista Barcelonei. Vilanova este în
cãutarea unui fundaº central
dupã ce tratativele cu Javi Mar-

tinez s-au blocat. Agger nu a
jucat în amicalul pe care Liver-
pool l-a disputat în SUA contra
celor de la Tottenham ºi a întã-
rit speculaþiile privind o plecare
a sa de pe “Anfield”. În locul
sãu,  “cormorani i”  vor  sã- l
transfere pe Fernando Amore-
bieta, de la Bilbao. De serviciile
lui Agger s-a interesat ºi Man-
chester City.

Accidentãrile ºi vârsta l-au
împins pe ªevcenko (35 de
ani) spre abandon. Amânatã
doar pentru a-ºi trece în
palmares turneul
final european,
decizia retragerii a
venit implacabil.
Atacantul ucrai-
nean, autorul
“dublei” la 2-1 cu
Suedia din grupã, a
renunþat la fotbal,
dupã 18 sezoane la
Dinamo Kiev,
Milan ºi Chelsea, ºi
se lanseazã în
politicã! “Þarul”
viseazã sã ajungã
în Parlament.

“Vreau sã-mi
folosesc experienþa
câºtigatã în Europa

ªevcenko lasã fotbalul în favoarea politicii
ºi sã fac ceva pentru þara
mea! De aceea am ales un
partid al viitorului cu lideri
tineri”, ºi-a dezvãluit planurile

ªevcenko. Care s-a înscris la
“Ucraina Înainte”, formaþiune
nouã de orientare social-
democratã condusã de o

femeie, Natalia
Korolevska.

ªevcenko ar fi
putut sã continue în
Canada sau sã încea-
pã ca antrenor,
pregãtindu-i pe
atacanþii de la Chel-
sea, unde a jucat
între 2006 ºi 2008.
Dar a refuzat oferte-
le, pentru a se “bate”,
în primã instanþã, cu
Vitali Kliciko ºi
Partidul UDAR
(loviturã, în traduce-
re) al celebrului boxer
la alegerile locale din
Kiev de la toamnã.

Englezii de la Liverpool vor
sã facã o ofertã de 20 de mili-
oane de euro pentru Gaston
Ramirez, fotbalist legitimat la
gruparea italianã Bologna.

Jucãtorul originar din Uru-
guay a ajuns în atenþia cormo-
ranilor dupã un sezon foarte
bun fãcut în Serie A. De altfel,
de transferul sãu mai sînt inte-
resate echipe precum Inter, Ju-
ventus ºi Arsenal.

Rãmâne de vãzut dacã Bo-
logna va accepta aceastã ofer-
tã, þinînd cont cã clubul italian i-a
stabilit lui Ramirez o clauzã de
transfer de 25 milioane de euro.

La vârsta de 21 de ani, Ramirez
este unul dintre cei mai promiþã-

tori tineri, iar în acest moment se
aflã cu lotul þãrii sale la Jocurile
Olimpice de la Londra. Unde a ºi
reuºit un gol, în partida cu Emira-
tele Unite, scor 2-1.

Liverpool, gata sã oferteze
un internaþional uruguayan
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JOCURILE OLIMPICE –
LONDRA 2012

Echipa României
s-a calificat în finală de pe locul 4

Izbaşa şi Ponor vor lupta mentru medalii la câte două aparte, Bulimar la unul.
Accidentată, Larisa Iordache a vrut mult, dar a reuşit puţin

A treia  medalie
pentru România!
La închiderea ediţiei, judoka Corina Că-

prioriu obţinuse calificarea în finala catego-
riei 57 de kilograme, ea urmând s-o întâl-
nească aseară pe sportiva japoneză Kaori
Matsumoto. Cu detalii vom reveni în numă-
rul cotidianului nostru de mâine.

După argintul reuşit la judo de Alina Dumitru, a venit şi prima medalie de aur

Fabulos! Alin Moldoveanu,
campion olimpic la tir

Alin Moldoveanu a câştigat prima
medalie de aur pentru România la Jo-
curile  Olimpice,  după ce s -a impus, ieri,
în proba de  puşcă aer comprimat 10 m,
din cadrul competiţiei de tir. Sportivul
român a menţinut suspansul până la
final, dar a arătat că are sânge rece,  în-
vingându-l la ultimele două trageri pe
campionul mondial Niccolo Camparini.
Alin a dominat finala, însă după şase
trageri a ce dat primul loc. Totuşi, foc-
şăne anul în vârstă de 29 de ani a re uşit
să îş i păstre ze calmul şi a re alizat o per-
formanţă excepţională.

De notat că sportivul român a termi-
nat calificările egalând recordul olimpic:
599 de puncte. Bătălia pentru medalii a
fost una extremă, la intrarea în finală
primii patru concurenţi fiind despărţiţi
de un singur punct.

După locul 4 obţinut la Beijing, când a
ratat pentru un milimetru bronzul olim-
pic, Moldoveanu şi-a luat revanşa şi a
obţinut a doua medalie a delegaţiei Ro-
mâniei de la Londra, după argintul Ali-
nei Dumitru, de la judo. Românul a ter-
minat finala cu 702,1 puncte, pe locurile
următoare clasându-se italianul Niccolo
Campriani, cu 701,5 puncte şi indianul
Narang Gagan, cu 701,1 puncte.

“Nu am ştiut până la ultima trage re
re zultatul. Am văzut că am luat aurul
abia după ult imul foc, când m-am ui-
tat pe  tabelă. M-am izolat de exterior
şi mi-am văzut de treabă. Cred că am
slăbit  2-3 kg. A avut o greşeală mică,
speram să fiu în primii trei”, a spus
Alin Moldoveanu.

ÎNOT
Potec, nici la 200 de
metri liber

După ce duminică ratase calificarea în
finala de la 400 de metri liber, încheind doar
pe un dezamăgitor loc 6 în seria a treia, Ca-
melia Potec a eşuat şi în tentativa de a mer-
ge mai departe la 200 de metri, probă care îi
adusese în 2000 aurul olimpic la Atena! S-a
întâmplat ieri, când brăileanca, deşi a înche-
iat cursa pe poziţia secundă, nu a prins un
loc pentru semifinale, fază în care s-au cali-
ficat primele 16 sportive (ca timp), dintr-un
total de 37. Potec se poate revanşa însă la
800 de metri, probă ale cărei calificări vor
avea loc joi.

Lochte şi Phelps, cu buza umflată

Francezii le-au suflat
americanilor medaliile
de aur

Franţa a câştigat, duminică seară, în pre-
mieră titlul olimpic în proba de ştafetă 4x100
metri liber masculin din c adrul Jocurilor
Olimpice de la Londra, devansând în finală
echipa SUA, din care au făcut parte şi vede-
tele Michael Phelps şi Ryan Lochte. Fran-
cezii Leveaux, Gilot, Lefert şi Agnel au par-
curs distanţa în 3 minute, 9 secunde şi 93
de sutimi, în timp ce învinşii lor de peste
Ocean, Adrian, Phelps, Jones şi Lochte, au
fost cronometraţi cu 3:10.38. Medalia de
bronz a intrat în posesia Rusiei, Grechin,
Lobintsev, Morozov şi Izotov încheind cur-
sa în 3:11.41.

Uriaşă surpriză, duminică, în grupa D a
turneului masculin de fotbal de la JO. Obli-
gată să obţină măcar o remiză după eşecul
cu Japonia (0-1), Spania, considerată una
dintre principalele favorite la medalia de aur,
s-a înclinat şi în faţa modestei reprezentati-
ve a Hondurasului, de asemenea cu 0-1, pier-
zând astfel orice şansă de a mai prinde un
loc în sferturile de finală. Unicul gol al dis-
putei de la Newcastle, dispută în care iberi-
cii au contat pe jucători precum David De
Gea, Alvaro Dominguez, Jordi Alba, Adrian
Lopez, Iker Muniain sau Juan Mata (foto),
a fost opera lui Jerry Bengtson (7), ocazie
cu care fotbalistul lui New England Revolu-
tion (MLS) a bifat a treia sa reuşită în com-
petiţie, după ce marcase o „dublă” şi în egalul
cu Maroc (2-2). Reprezentativă africană
răpusă şi ea de Japonia (0-1), care, cu punc-
taj maxim, şi-a asigurat deja un loc în pri-
mele opt naţiuni. Pentru niponi a punctat
ec hipierul c elor de la Nagoya Grampus
Eight, Kensuke Nagai, în minutul 84. În run-
da finală, Spania (0p) va da piept cu Maroc

CANOTAJ (F) Victorie facilă în recalificări
Andrunache şi Susanu,
în finala de dublu rame

Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu (foto), campioanele olimpice de la ultimele
două ediţii în proba de două rame, continuă să viseze la o nouă medalie, după ce, ieri, s-
au impus fără drept de apel în recalificări. Cu un timp de 7 minute, 8 secunde şi 42 de
sutimi, canotoarele tricolore au câştigat detaşat cursa, devansând Germania şi China.

În finala de mâine va fi însă extrem de greu ca Andrunache şi Susanu să se
apropie de aur (echipajul Marii Britanii a bifat în calificările de acum trei zile un
rezultat fantastic – 6 minute, 57 de secunde şi 29 de sutimi, într-o cursă pe care
româncele au terminat-o pe trei, la peste opt secunde distanţă), dar o medalie de
bronz le este la îndemână.

Astăzi, în recalificări vor trage şi fetele de la “8+1” (12:50 TVR 1), clasate pe
poziţia secundă în seria a doua.

GIMNASTICĂ (F) FFOTBAL (M)
FAZA GRUPELOR – ETAPA A II-A

Cine ar fi crezut?
Spania a pierdut şi cu
Honduras, fiind eliminată din competiţie

(1p), iar Japonia (6p), într-un duel pentru
primul loc, cu Honduras (4p).

Iată şi rezultatele consemnate
în celelalte grupe

Grupa A: Senegal – Uruguay 2-0 (Ko-
nate 10, 37), Marea Britanie – Emiratele
Arabe Unite 3-1 (Giggs 16, Sinclair 73, Stur-
ridge 76 / Rashed Eisa 60). Ultima etapă:
Marea Britanie (4p) – Uruguay (1p), Sene-
gal (4p) – Emiratele Arabe Unite (0p).

Grupa B: Mexic – Gabon 2-0 (Dos San-
tos 63, 90+2), Correa de Sud – Elveţia 2-1
(Park 57, Kim 64 / Emeghara 60). Ultima
etapă: Mexic (4p) – Elveţia (1p), Correa de
Sud (4p) – Gabon (1p).

Grupa C: Brazilia – Belarus 3-1 (Pato
15, Neymar 65, Oscar 90+3 / Bressan 8),
Noua Zeelandă – Egipt 1-1 (Wood 17 / Sa-
lah 40). Ultima etapă: Brazilia (6p) – Noua
Zeelandă (1p), Belarus (3p) – Egipt (1p).

Ultima rundă se dispută mâine. În faza
următoare se califică primele două clasate
din fiecare grupă.

Echipa feminină de gimnastică a avut un
debut ezitant în turneul olimpic.  Fetele an-
trenorilor Bellu ş i Bitang s-au c alificat în
finala pe echipe de pe poziţia a patra, cu
176.264 punc te, după SUA (181.863),  Ru-
sia (180.429) şi China (176.637). Diferen-
ţa mică faţă de asiatice ar putea da speranţe
României la un loc pe podium, însă con-
cursul tricolorelor a fost plin de ezitări.  La-
risa Iordac he a făcut patru aparate, în ciu-
da accidentării de la picior, dar nu s-a c ali-
ficat în finala nic iunuia dintre ele. Ea a că-
zut la sol, iar la bârnă a făcut multe greşeli.

Sandra Izbaşa (foto) a căzut şi ea la
paralele. “Aşa a fost să fie. Se întâmplă
multe când eş ti acolo sus.  Nu prea sunt
mulţumită de mine”, a spus Sandra la f i-
nal. Ea a avut în sc himb evoluţii foarte
bune la sărituri şi la sol,  prinzând ambele
finale de pe loc ul 2. Bârna, aparatul forte
al româncelor,  a adus  două fete în f inală,

pe Cătălina Ponor (locul 7) şi Diana Buli-
mar (locul 8)! Ponor a mai pătruns  şi în
finala de la sol, tot de pe loc ul 7. “În finală
va fi altceva, o vom lua de la zero”,  a mai
spus Izbaşa, singura gimnas tă c are a dat
declaraţii presei la final.  Antrenorii Bellu şi
Bitang au ieşit pe altă parte, refuzând să
dea oc hii cu ziariştii.

Echipa României a fost formată din San-
dra Izbaşa, Cătălina Ponor, Larisa Iorda-
che, Diana Bulimar ş i Diana Chelaru.

Revenind la f inala pe ec hipe, în afară de
SUA, Rusia, China şi România, s-au mai
calific at, la mare distanţă de tric olore, Ma-
rea Britanie,  Japonia, I talia ş i Canada.

Finalele olimpic e feminine sunt progra-
mate astfel: pe echipe (astăzi, ora 18.30,
TVR 1,  TVR HD), individual-compus (2
august, 18.30), sărituri (5 august, 16.00),
paralele (6 august, 16.00),  bârnă şi sol (7
august, 16.00).


