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Comuna
Predeşti, inclusă
într-un proiect
pentru prevenirea
inundaţiilor

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

- După cum vezi, Popescule, zi de
zi dăm înapoi, asta înseamnă că la
noi, la modă este “RETRO”.

Craiova:
„Centru

de dezvoltare
a carierei”

actualitate / 7

Referendum 2012:
Între România reală
şi România statistică

Proiect SA botează reabilitarea termică

Primarul Lia Olguţa Vasilescu vrea să se asigure că are un model
după care să reabiliteze cele 4.000 de scări de bloc atunci când se va da
drumul la programul cu finanţare europeană. Pe motiv că a proiectat
majoritatea blocurilor din Bănie, Proiect SA a primit sarcina de a rea-
bilita ca la carte un imobil, acesta fiind tras la sorţi de primar. Este
vorba despre blocul 201 E, care are patru etaje şi care se găseşte la
intrarea în cartierul Craioviţa Nouă, dinspre ”George Enescu”.

201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc201 E, blocul cu noroc

În 14 localităţi doljene cu primari
PDL prezenţa la referendum a fost
de peste 50%

Consilierul local
Bianca Predescu propune

Parteneriat
public-privat
pentru
sterilizarea
câinilor

Foarte mulţi craioveni invocă
problema câinilor fără stăpâni. Din
păcate, nici legea nu ajută prea
mult autorităţile locale, dar, la ni-
velul Consiliului Local Municipal
Craiova, se discută despre o ini-
ţiativă demnă de luat în seamă,
care aparţine consilierului local
Bianca Predescu şi care, în zilele
următoare, va antrena atât aleşii
locali, cât şi ONG-urile.
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Traian Bãsescu, vizat de un referendum pri-
vind demiterea sa, ar trebui sã reflecteze la ceea
ce l-a fãcut atât de nepopular printre români, iar
în loc sã se amestece în instituþii, Guvernul ar
trebui sã se concentreze asupra economiei, în-

Bãsescu sã reflecteze la aceeaBãsescu sã reflecteze la aceeaBãsescu sã reflecteze la aceeaBãsescu sã reflecteze la aceeaBãsescu sã reflecteze la aceea
ce l-a fãcut atât de nepopularce l-a fãcut atât de nepopularce l-a fãcut atât de nepopularce l-a fãcut atât de nepopularce l-a fãcut atât de nepopular

deamnã „Financial Times” într-un editorial publi-
cat în ediþia online de luni. Lupta pentru putere de
la vârful scenei politice româneºti a atins punctul
culminant la sfârºitul sãptãmânii, scrie FT în acest
editorial intitulat „Votul de la Bucureºti”. Românii
s-au prezentat la urne pentru a decide dacã sã îl
demitã sau nu pe preºedinte „pe o cãldurã fero-
ce”, iar rezultatul a fost o „victorie în stilul lui
Pirus” (n.r. - cu un cost uriaº pentru învingãtor).
„În timp ce se aºteaptã ca preºedintele sã îºi pãs-
treze postul, poziþia sa a fost slãbitã de cele ºapte
milioane de voturi - (reprezentând) 87 de procen-
te din total - împotriva sa”, explicã FT, precizând
cã prezenþa de aproximativ 46% se aflã sub pra-
gul de 50% stabilit de Curtea Constituþionalã pen-
tru validarea referendumului. „Cele douã pãrþi ar
trebui sã arate cã ºi-au învãþat lecþia dupã vot”,
îndeamnã prestiogioasa publicaþie, precizând cã
referendumul a fost perceput ca o „încercare în-
grijorãtoare a premierului Victor Ponta de a înlo-
cui un inamic politic cu un aliat mai flexibil”. „În
loc sã se amestece în instituþiile României, Gu-
vernul ar trebui sã se concentreze asupra econo-

miei”, spune publicaþia.
„În ceea ce îl priveºte pe Bãsescu, el ar trebui

sã reflecteze la ceea ce l-a fãcut atât de nepopular
în rândul concetãþenilor sãi”, continuã FT, adãu-
gând cã „deºi acuzaþiile lui Ponta au fost în mare
mãsurã exagerate, preºedintele nu a acþionat în-
totdeauna în mod neutru, aºa cum cere Constitu-
þia”. Bãsescu „a cãutat sã se amestece în afacerile
economice, care sunt dincolo de mandatul sãu”,
iar „stilul sãu de viaþã extravagant le provoacã re-
sentimente alegãtorilor care luptã cu austeritatea”.

„Este încurajator cã reacþia ambelor tabere a fost
prudentã pânã acum”, comenteazã publicaþia, adã-
ugând cã „UE trebuie sã monitorizeze situaþia”, fi-
ind necesar ca România sã respecte statul de drept
ºi drepturile opoziþiei ºi apreciind cã Bruxelles-ul
„trebuie sã foloseascã toate instrumentele pentru a
se asigura cã se întâmplã aºa”, „inclusiv, dacã va fi
necesar, sã amâne în continuare obiectivul mai vechi
al Bucureºtiului de a adera la Spaþiul Schengen”.
Astfel, Bruxelles-ul le va transmite aspiranþilor la
UE cã principiile democratice nu sunt negociabile,
conchide „Financial Times”.

Mircea Toader, înlocuit
la ºefia PDL Galaþi

Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a anunþat, ieri, cã Mircea Toader
(n.r. – liderul deputaþilor demo-
crat-liberali) a fost înlocuit la
conducerea PDL Galaþi, fiind
numit preºedinte interimar Mihai
Caprã, fost secretar de stat în MAI.
Blaga a fãcut acest anunþ dupã
ºedinþa BPN al PDL convocatã
pentru analizarea rezultatelor
referendumului. Întrebat despre
motivele înlocuirii lui Toader,
Blaga a spus cã în fruntea acestei
organizaþii este nevoie de un om
care poate sã readune structurile ºi
sã le pregãteascã pentru alegerile
din toamnã: „Mircea Toader va
rãmâne liderul deputaþilor PDL, îºi
va face datoria, dar nu poþi sã faci
foarte bine foarte multe lucruri.
Este o boalã a unora dintre colegi,
poate e aºa ºi în alte partide, de a
avea 7-8 funcþii. Eu am propria
mea experienþã: în momentul când
am fost numit, în 1997, secretar
general al partidului, am renunþat
la preºedinþia organizaþiei Bihor”.
Puþin peste 73.000
de români au votat
la referendum în strãinãtate

Mai puþin de 75.000 de români
din strãinãtate au votat la referen-
dumul de duminicã în cele 306
secþii de votare înfiinþate pentru
aceºtia. Potrivit procesului-verbal
al Biroului Electoral al Circum-
scripþiei 43 Strãinãtate, 73.016
români au mers la vot, 57.397
(78,6%) dintre aceºtia optând
pentru demiterea preºedintelui
Traian Bãsescu, iar 15.066
(2,06%) împotriva demiterii. De
asemenea, 653 de voturi au fost
nule. Totodatã, în procesul-verbal
întocmit luni, 30 iulie, s-au
consemnat ºi 12 întâmpinãri ºi
contestaþii, din care ºapte sunt
menþionate ca soluþionate la
nivelul comisiilor secþiilor de
votare. MAE a expediat în cele 306
de secþii de votare din strãinãtate
596.645 de buletine de vot.

Curtea Constituþionalã a Ro-
mâniei (CCR) a decis, ieri, cã
Ordonanþa de Urgenþã a Guver-
nului 27/2012 privind trecerea
Institutului Cultural Român
(ICR) din subordinea Preºedin-
þiei în cea a Senatului este con-
stituþionalã. Plenul Curþii a
respins, astfel, excepþia de necon-
stituþionalitate a dispoziþiilor OUG
27/2012 privind unele mãsuri în
domeniul cultural, ridicatã de
Avocatul Poporului. Potrivit or-
donanþei, în termen de maximum
15 zile de la publicarea în Moni-
torul Oficial, Senatul numeºte

Trecerea ICR în subordinea
Senatului e constituþionalã,

Patapivici demisioneazã
Premierul Victor Ponta a declarat

luni searã, la RTV, cã va face tot
posibil sã nu mai interfereze cu Tra-
ian Bãsescu dacã acesta va reveni la
Palatul Cotroceni ºi cã nici mãcar
nu va mai participa la ºedinþele
CSAT, spunând cã, dacã sunt docu-
mente importante, Bãsescu poate sã
i le transmitã spre semnare. El a spus,
totodatã, cã nu va mai avea nici o
discuþie telefonicã cu Bãsescu ºi cã
îl va lãsa pe acesta sã participe la
reuniunile Consiliului European, con-
form deciziei Curþii Constituþionale,
deºi considerã în continuare cã va
merge la Bruxelles doar „în plimba-

Premierul nu va mai merge
la ºedinþele CSAT ºi nici nu va

mai vorbi la telefon cu Bãsescu

Premierul Victor Ponta (foto) a
prezentat, luni searã, la RTV, paºii
care urmeazã dupã desfãºurarea re-
ferendumului privind demiterea lui
Traian Bãsescu, subliniind cã, la ora
actualã, în România, conform date-
lor preliminare ale recensãmântului
din 2011, locuiesc 15 milioane de
cetãþeni cu drept de vot, acest ar-
gument urmând sã fie transmis
Curþii Constituþionale a României
(CCR) de cãtre Parlament. „Cum
procedãm în continuare: existã o
singurã posibilitate foarte clarã: ce
va decide CCR va fi respectat, apli-
cat de Guvern. Ce va decide nu ºtiu
sã vã spun. Ce pot sã vã spun: îna-
inte de a se lua decizia CCR, fiecare
dintre pãrþi - preºedintele suspen-
dat ºi Parlamentul - îºi va spune
punctul de vedere. Parlamentul va
spune: CCR a stabilit un barem ex-
trem de înalt, care nu mai existã în
Europa, în realitate a existat boicot,
nu suntem 18 milioane de cetãþeni.
(...) În România, astãzi, conform

datelor preliminare ale recensãmân-
tului din 2011, locuiesc 15 milioane
de cetãþeni cu drept de vot. În plus
faþã de aceºtia, sunt înregistraþi cu
CNP încã 3 milioane cu drept de vot
care locuiesc în strãinãtate, dacã
mai trãiesc sau dacã nu au renun-
þat la cetãþenia românã. Din cei 15
milioane, 1,6 milioane sunt de etnie
maghiarã, cei care nu au votat ieri.
(...) Din 13,4 milioane români, 8 mi-
lioane au venit la vot. E o majorita-
te covârºitoare. Chiar dacã, cu arti-
ficii procedurale, CCR nu o va re-
cunoaºte, politic e imposibil sã nu
recunoºti aºa ceva. Trebuie sã fii
într-o realitate paralelã ca sã spui
cã nu te intereseazã. Dacã în loc de
referendum erau alegeri parlamet-
nare, USL lua 80% din mandate”, a
explicat premierul la RTV.

Tot luni, cu câteva ore înaintea
premierului, viceliderul deputaþilor
PNL, Eugen Nicolãescu, declara cã
un grup de juriºti ai USL lucreazã
la un document pe care sã îl trimitã

CCR ºi în care sã explice de ce ar
trebui validat referendumul de de-
mitere a preºedintelui Bãsescu. Ni-
colãescu a menþionat cã documen-
tul USL va fi transmis CCR în mo-
mentul în care ºi Biroul Electoral
Central va transmite rezultatul fi-
nal al referendumului.

Întrebat ieri, când a sosit la se-
diul de campanie, ce pãrere are de-
spre documentul pe care USL îl

pregãteºte pentru a-l trimite la
CCR, preºedintele suspendat, Tra-
ian Bãsescu, a rãspuns: „E drep-
tul lor”, refuzând sã facã alte co-
mentarii. În schimb, liderul PDL,
Vasile Blaga, a declarat cã argu-
mentele invocate de USL în favoa-
rea validãrii referendumului sunt
„puerile” ºi a cerut Uniunii sã res-
pecte legile ºi Constituþia, sã înþe-
leagã voinþa electoratului.

USL cere CCR sã þinã cont cã nu mai sunt 18 milioane
de români cu drept de vot ºi sã valideze referendumul

re”, deoarece nu se bazeazã pe spri-
jinul Guvernului ºi al Parlamentului.
„Nu îl voi împiedica pe preºedinte
sã îºi exercite atribuþiile constituþio-
nale ºi nu îl voi bloca în activitate,
dar, pur ºi simplu, nu îl voi legitima.
Voi face tot posibilul sã nu mai inter-
ferez, vreau sã stau cât mai departe
de el. Nu poþi sã fii preºedinte bazat
pe fantome, nesusþinut de nimeni”,
a spus Ponta. Atenþionat cã în Con-
siliul Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT) sunt decizii care trebuie luate
împreunã, Ponta a rãspuns cã „nu
prea se vorbeºte mare lucru, vor-
beºte Bãsescu singur”.

atât conducerea operativã a in-
stitutului, cât ºi membrii Consi-
liului de conducere. Preºedintele
ICR, Horia-Roman Patapievici, a
declarat ieri, pentru Mediafax, cã
întreaga conducere ICR va de-
misiona, dupã „rezolvarea câtor-
va chestiuni de gestiune punc-
tualã, legatã de reducerea severã
a bugetului” institutului. Ministe-
rul Finanþelor a informat ICR,
printr-o adresã, cã vor fi operate
o serie de modificãri, incluzând
reducerea bugetului institutului
cu 14,5 milioane de lei, reprezen-
tând mai mult de o treime.
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Biroul Electoral Central, după
anunţarea, în cursul zilei de azi, a
rezultatelor finale ale referendumu-
lui de demitere a preşedintelui Tra-
ian Băsescu, va remite Curţii Con-
stituţionale dosarul fierbinte,  în
vederea validării sau invalidării
acestuia. Ceea ce ştim este că pre-
zenţa la vot a fost de 46,23% din
numărul persoanelor înscrise pe
listele electorale permanente şi în
proporţie de 87,52% (7,5 milioa-
ne) s-a votat pentru demitere, iar
11,5% (943.031 persoane) au fost
contra demiterii. Cerinţa imperati-
vă pentru ca referendumul să fie
valid era ca numărul alegătorilor
veniţi la vot să reprezinte 50% plus
unu din cel al persoanelor înscrise
în listele electorale permanente,
prag neîndeplinit. De mai multă
vreme, dar cu precădere în ulti-
mele zile, s-a tot discutat despre
faptul că numărul real al alegători-

MIRCEA CANŢĂR
lor este sensibil mai mic decât cel
folosit în calculele statistice, după
cum atestă ultimul recensământ
(octombrie 2011), şi CCR are
dreptul să solicite Institutului Na-
ţional de Statistică (INS) şi Minis-
terului Administraţiei şi Internelor
baza reală de date avută în vedere
pentru corecta raportare procen-
tuală. Poate să o facă, dar poate
să rămână dependentă de lis tele
electorale de la alegerile locale, cu
morţii, cu viii plecaţi din ţară, in-
vocând o culpă de organizare a re-
ferendumului. La alegerile locale n-
a avut relevanţă majoră prezenţa
la vot, fiind declarat câştigător, al
unicului tur de scrutin, candidatul
cu cele mai multe sufragii. Potri-
vit unei adrese oficiale a INS, în
România sunt în prezent 16,5 mi-
lioane de cetăţeni cu drept de vot.
Comunicatul de presă privind re-
zultatele provizorii ale recensămân-

tului populaţiei şi locuinţelor din
octombrie 2011 al Comisiei cen-
trale de resort a fost postat pe site
la 2 februarie a.c.. În situaţia în
care se ţine seama de documentul
INS,  atunci cei 8,5 milioane de
participanţi la referendumul pen-
tru demiterea preşedintelui Traian
Băsescu reprezintă 51,5% din per-
soanele cu drept de vot aflate pe
lis tele electorale permanente ş i,
implicit, referendumul este valid.
În privinţa cvorumului de partici-
pare la referendumul de dumini-
că, Comisia Europeană pentru
Democraţie prin Drept (Comisia de
la Veneţia) nu recomanda, cum
bine se ştie, cvorum (procentaj
minimal, prag), întrucât îi asimila
pe cei care se abţin cu partizanii
votului negativ. Ce a făcut tabăra
preşedintelui suspendat, Traian
Băsescu, inclusiv acesta, după ce
a salutat instituirea cvorumului? A

îndemnat ostentativ, prin comuni-
cate de presă, reţele de socializa-
re, apariţii publice, la boicotul re-
ferendumului, apreciind, finalmen-
te, că cei care nu au votat „DA”
pentru demitere au fost, potenţial-
mente,  adepţii lui „NU”.  Şi în
această logică ajungem iar la CCR,
mai exact la Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţiona-
rea acestei instanţe constituţiona-
le. În articolul 47, al. 2, se menţi-
onează că hotărârea Curţii Consti-
tuţionale stabileşte dacă a fost res-
pectată procedura pentru organi-
zarea şi desfăşurarea referendu-
mului şi confirmă rezultatele aces-
tuia. Grea decizie. Şi e doar pri-
mul pas. Poate CCR să invalideze
referendumul fără să ţină seama
de boicotul PDL? Decizia plenului
Curţii Constituţionale asupra vala-
bilităţii referendumului trebuie lua-
tă, prevedere expresă, cu o majo-

ritate de 2/3, adică 6 judecători din
9. Dacă nu se ajunge la acest con-
sens, greu de atins teoretic, refe-
rendumul pentru demiterea preşe-
dintelui poate rămâne „în coadă de
peşte”, nici validat, nici invalidat,
ceea ce înseamnă nici demitere, nici
încheierea interimatului. Imediat,
poate fi reactivată hotărârea Parla-
mentului nr. 34/6 iulie 2012, care
lasă o portiţă în cazul în care refe-
rendumul nu a fost validat, în sen-
sul că „Parlamentul va stabili calea
de urmat”. Ce înseamnă asta doar
Parlamentul... ştie. Cum inclusiv
decizia CCR trebuie asumată de Par-
lament, aflat în vacanţă, suspansul
ar putea continua, iar comentariile
aluneca în delir. De o parte şi de
cealaltă. Între România reală şi Ro-
mânia statistică se află... soarta re-
ferendumului, boicotat printr-o ma-
nevră nedemocratică de PDL, deta-
liu care nu poate fi ocultat de CCR.

Referendum 2012:
Între România reală şi România statistică

Este vorba despre blocul 201 E,
care are patru etaje şi care se gă-
seşte la intrarea în cartierul Craio-
viţa Nouă, dinspre ”George Enes-
cu”. Blocul a fost tras la sorţi, ieri,
chiar de primarul Lia Olguţa Vasi-
lescu, care a avut la dispoziţie o
ofertă de opt imobile. Potrivit edi-
lului, blocul urmează să fie reabili-
tat gratuit de la cap la coadă, in-
clusiv cu termopane. ”O să fiţi in-
vidiaţi de tot oraşul pentru că o să
arate şi frumos şi, în plus, nu o să
mai fiţi nici debranşaţi când un
vecin nu îşi plăteşte datoria”, i-a
spus unui locatar primarul Vasiles-
cu, care s-a deplasat în zonă pen-
tru a identifica imobilul ales, ime-
diat după ce l-a extras dintr-un bol.
Un bloc friguros

Craioveanca Mioara Păloiu s-a
arătat, la început, sceptică în pri-
vinţa realizării, dar i-a spus pri-

Proiect SA botează reabilitarea termică

Primarul Lia Olguţa Vasilescu vrea să se
asigure că are un model după care să reabili-
teze cele 4.000 de scări de bloc atunci când se
va da drumul la programul cu finanţare euro-

peană. Pe motiv că a proiectat majoritatea
blocurilor din Bănie, Proiect SA a primit sar-
cina de a reabilita ca la carte un imobil, aces-
ta fiind tras la sorţi de primar.

marului că blocul a fost bine ales
întrucât are mari probleme cu in-
s talaţiile pentru înc ălzire. ”Mă
miră faptul că vă preocupă. Stau
aici din 1983 şi nu avem căldură.
Am schimbat ţevile, caloriferele şi
tot nu se înc ălzeşte în apartamen-
te. Eu am plătit ş i câte 5 milioane,
dar blocul tot nu se înc ălzeşte. În
iarna trecută, am plecat la ţară
pentru că nu mai puteam să fac
faţă frigului”,  a spus  loc atara.
Prezent la discuţii, directorul ad-
junc t de la Termoficare a recu-
noscut că acest lucru se poate
deduce şi din consumul mic de
gigacalorii pe care l-a înregis trat
bloc ul în iarna trec ută.
Factura, umflată din pix

Din discuţii a reieşit că locatara
Mioara Păloiu nu doar că a tremu-
rat de frig toată iarna, dar a mai şi
plătit cu vârf şi îndesat. Femeia a

spus că numai căldura a costat-o,
într-o lună rece, în jur de 5 milioa-
ne de lei. La un calcul simplu, ad-
junctul Nicolae Degeratu i-a de-
monstrat că factura sa a fost um-
flată din pix de vreo patru ori.
”Aveţi o medie de 0,6 gigacalorii
pe apartament, ceea ce înseamnă
că ar fi trebuit să plătiţi 145 de lei,
în nici un caz 500 de lei. Oricum,
după reabilitare, veţi plăţi 92 de lei
pe o lună de iarnă, pentru că 30%
se economiseşte în urma lucrări-
lor de izolaţie şi, odată pus conto-
rul la uşă, nu o să mai fure nimeni
din banii dumneavoastră”, a expli-
cat Degeratu.
Proiect SA, donator de proiect

Blocul va intra în reparaţii în luna
septembrie, iar pe locatari nu îi va
costa nici un ban. Autorităţile au
explicat că imobilul
face parte dintr-un
proiect-pilot, care va
fi realizat în totalitate
de SC Proiect SA şi
care va fi folosit ca
model pentru reabili-
tarea termică a tutu-
ror celor 4.000 de
scări de bloc pe care
Primăria Craiova in-
tenţionează să le re-
facă prin fonduri eu-
ropene. ”Ne-am apu-
cat de reabilitare şi
suntem în faza de
proiec t-pilot, pentru
că se lucrează cu o
tehnologie nouă, di-

ferită de cea clasică. Firmele tre-
buie să se uite cu atenţie şi să vadă
cum se lucrează cu această teh-
nologie. Vreau să ştim cât durează
să se reabiliteze un bloc, cât costă
termopanele. Deci, trebuie să fim
pregătiţi, să ne facem temele şi să
fim primii la codă când se vor da
drumul la fondurile europene”, a
precizat Lia Olguţa Vasilescu.
Reabilitarea, la pachet
cu contorizarea individuală

În proiectul-pilot autorităţile cra-

iovene au inclus şi distribuţia pe
orizontală a conductelor de apă şi
căldură în toate blocurile din Bănie.
Consilierul pe probleme economi-
ce al primarului, Marin Nicoli, a
explicat că asta presupune că fie-
care locatar va putea să-şi contori-
zeze individual consumul. Apoi, în
baza unor contracte cu furnizorii
de servicii, locatarii vor putea să-şi
plătească singuri ceea ce au con-
sumat, fără a mai trece prin aso-
ciaţiile de proprietari. ”Ţinta e ca
reabilitarea termică să se finalizeze

prin predarea către CAO
a ţevilor de pe scara blo-
cului şi către Termoficare
a ţevilor de alimentare cu
agent termic, iar ei să poată
să factureze direct popu-
laţiei. În felul aces ta se
simplifică legătura dintre
furnizor şi cetăţeni”, a de-
clarat Nicoli. Potrivit mu-
nicipalităţii, proiectul teh-
nic după care va fi reabili-
tat acest bloc va fi donat
de SC Proiect SA către
Primăria Craiova, iar rea-
bilitarea termică se va face
simultan în tot oraşul.

LAURA MOTÎRLICHE
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Echipajele de poliþiºti ai Biroului
Rutier Craiova au organizat, în
cursul zilei de luni, în municipiu,
o acþiune pentru prevenirea ac-
cidentelor rutiere generate de
neacordarea de prioritate de con-
ducãtorii auto pietonilor angajaþi
regulamentar în traversarea  strã-
zii prin loc prevãzut cu indicator
sau marcaj. Oamenii legii s-au
postat la principalele intersecþii
din Craiova, dar ºi în preajma tre-
cerilor de pietoni unde se petrec mai des accidente de circulaþie.
În plus, s-a acþionat ºi pe linia prevenirii ºi combaterii evenimente-
lor generate de conducãtorii de vehicule cu tracþiune animalã.
Oamenii legii au oprit pentru control 213 vehicule ºi au aplicat 169
de sancþiuni contravenþionale, din care 21 pentru neacordare prio-
ritate pietoni, au reþinut 25 de permise de conducere ºi au retras 7
certificate de înmatriculare. Valoarea totalã a amenzilor aplicate s-
a ridicat la 16.125 de lei, dupã cum a declarat comisar-ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Unul dintre cei rãmaºi
fãrã permis, conform poliþiºtilor, a fost Eugen Staicu, de 25 de
ani, din Craiova, surprins în timp ce a condus un autoturism Vol-
kswagen pe bulevardul „Nicolae Titulescu” ºi nu a acordat priori-
tate de trecere pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea strã-
zii, pe marcaj, la intersecþia cu „Iancu Jianu”.

25 de ºoferi lãsaþi fãrã permise

O patrulã din cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova afla-
tã în misiune de menþinere a or-
dinii publice prin cartierul Craio-
viþa Nouã, pe raza Secþiei 5 Poli-
þie Craiova, a observat, luni sea-
ra, în jurul orei 22.30, pe strada
„Elena Farago”, un bãrbat care
avea asupra sa un cuþit tip baio-
netã. Jandarmii l-au oprit pe bãr-
bat, l-au identificat, stabilind cã
se numeºte Dãnuþ S., are 58 de ani  ºi este din Craiova, iar în urma
controlului corporal sumar efectuat a fost gãsit asupra sa un cuþit
tip baionetã în lungime totalã de 40 cm. “Cel în cauzã se face
vinovat de comiterea infracþiunii de port, fãrã drept, în locurile ºi
împrejurãrile în care s-ar putea primejdui viaþa sau integritatea
corporalã a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea ºi liniºtea
publicã, al cuþitului, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de Legea nr. 61/
1991, motiv pentru care s-au întocmit acte premergãtoare de cer-
cetare ce urmeazã sã fie înaintate organelor competente”, a preci-
zat cpt. Cosmin Mirea, ofiþer de presã al GJMb Craiova.

Se plimba cu baioneta
pe stradã

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au decis, luni, ca cei nouã
tineri din Craiova, între care se
aflã ºi Cosmin Pîrvu, fiul cel
mare al lui „Caiac”, acuzaþi cã au
comercializat etnobotanice – sub-
stanþe cu efecte psihoactive în
Craiova, obþinând din acest fel
venituri ilicite de sute de mii de
euro, sã rãmânã dupã gratii. Ju-
decãtorii de la Curtea de Apel au
respins, ca nefondate, recursu-
rile formulate de cei nouã incul-
paþi împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj din 25 iulie a.c. prin care
s-a admis propunerea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova de prelungire a mandatelor de arestare preventivã pe nu-
mele acestora. Reamintim cã, la începutul acestei luni, judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventivã pentru deþine-
re neautorizatã de produse cu efecte psihoactive a lui Andrei Din-
cã, Dragoº Dorobanþu, zis Pif, Radu Mîrºan, zis Duki, Cristian
Dumitru, zis Dinamo, ªtefãniþã Marta, zis Oaie, Mãdãlin Curtea-
nu, zis Hazard, Cosmin Pârvu, zis Coco, Ionuþ Cioroianu ºi Adrian
Caitanovici. Aceºtia au mai solicitat instanþei cercetarea în stare de
libertate, însã n-au avut succes.

Arestare prelungitã pentru
vânzãtorii de etnobotanice La sediul comun al celor

douã unitãþi de jandarmi din
Craiova, respectiv Inspectora-
tul de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã (GJMb) Craiova, s-a
desfãºurat, ieri, ceremonia
militarã ºi religioasã organizatã
cu ocazia înaintãrii în gradul

Avansãri în grad la cele douã unitãþi
de jandarmi din Craiova

urmãtor, la termen, a ofiþerilor
ºi subofiþerilor din cadrul IJJ
Dolj. Activitãþile au debutat cu
ridicarea Drapelului pe catarg
ºi intonarea Imnului Naþional,
în prezenþa întregului personal,
iar dupã primirea onorului ºi a
raportului inspectorul-ºef al IJJ
Dolj, col. Constantin Florea, a

dat citire ordinelor de înaintare
în grad a cadrelor militare.

Astfel, au fost înaintaþi în
gradul urmãtor 7 ofiþeri, un
maistru militar ºi 65 de subofi-
þeri din cadrul unitãþii. La
sfârºitul festivitãþii a fost
þinutã slujba religioasã de
avansare în grad, iar inspecto-
rul-ºef al IJJ Dolj Dolj le-a
urat atât cadrelor avansate în
grad, cât ºi colegilor prezenþi
pe platoul unitãþii multã
sãnãtate, puteri sporite de
muncã ºi cât mai multe
succese în activitatea pe care
o desfãºoarã.

Astãzi, începând cu ora 8.30,
în prezenþa comandantului GJMb
Craiova, colonel Marin Boatã,
are loc ceremonia militarã ºi
religioasã organizatã cu ocazia
înaintãrii în gradul urmãtor, la
termen, a ofiþerilor ºi subofiþeri-
lor din cadrul Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova. Cu
aceastã ocazie vor fi înaintaþi în
gradul urmãtor 10 ofiþeri ºi 87 de
subofiþeri din cadrul Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni seara, în jurul orei
23.30, poliþiºtii Secþiei Rurale
nr. 6 Giubega, în timp ce des-
fãºurau o acþiune în trafic, în
comuna Periºor, au oprit un
Daewoo Espero, la volanul
cãruia se afla Claudiu Badea,
de 33 de ani, din comuna Ple-
niþa. Pentru cã atât el, cât ºi
celãlalt bãrbat care îl însoþea
miroseau a alcool, poliþiºtii
l-au testat pe ºofer cu etilotes-
tul, rezultând o concentraþie de
0,65 mg/l alcool pur în  aerul
expirat.

Bãrbatul a fost condus la
Spitalul Bãileºti, unde i s-au re-
coltat probe biologice în vede-
rea stabilirii alcoolemiei, ºi i s-
a întocmit dosar penal sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de
conducere a unui autovehicul
pe drumurile publice în timp ce
se afla sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Însã în timpul cerce-
tãrilor efectuate s-a mai stabi-
lit cã Viorel Manea, de 24 de
ani, din comuna Afumaþi, cel
care îl însoþea pe Badea, este
proprietarul autoturismului ºi i-l
încredinþase cu ºtiinþã, în ciuda
faptului cã bãuserã împreunã la
un bar din satul Covei, comuna
Afumaþi, motiv pentru care po-
liþiºtii i-au întocmit ºi lui dosar
penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de încredinþare a autove-
hiculului spre a fi condus pe
drumurile publice de o persoa-
nã în stare vãditã de ebrietate,
dupã cum a precizat comisar-

Doi doljeni sunt cercetaþi penal de
poliþiºti dupã ce au fost prinºi con-
ducând autoturisme pe drumurile pu-
blice, deºi erau bãuþi. Unul dintre cei

ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Aproape de miezul nopþii, o
patrulã de siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 11 Bechet a fost
anunþatã de Constantin Gaftone,
din comuna Ostroveni, cã în
dreptul locuinþei sale a avut loc
un accident de circulaþie, fãrã
victime. Poliþiºtii au ajuns la lo-
cul indicat de bãrbat ºi au gãsit
o maºinã care se izbise de un
parapet de pe marginea drumu-
lui. Au stabilit cã Filimon San-
du, de 23 de ani, din comuna
Amãrãºtii de Jos, a pierdut
controlul Opelului pe care îl
conducea pe DN 55A, ºi s-a

izbit de parapet. Tânãrul a scã-
pat fãrã sã fie rãnit, însã s-a
ales cu dosar penal.

„Din verificãrile efectuate
de poliþiºti a reieºit faptul cã
tânãrul nu posedã permis de
conducere ºi are o concentra-
þie de 0,63 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Celui în cauzã i
s-a întocmit dosar de cerceta-
re penalã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunilor de conduce-
re a unui autovehicul pe dru-
murile publice fãrã a poseda
permis de conducere ºi în timp
ce se afla sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice”, a mai spus pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

cercetaþi nu avea nici permis de con-
ducere, fiind implicat într-un acci-
dent soldat, din fericire, doar cu pa-
gube materiale.
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În tot judeþul Dolj, duminicã,
29 iulie a.c., PDL a avut echipe
care au urmãrit participanþii la
votul pentru demiterea preºedin-
telui suspendat Traian Bãsescu.
Cã aceste echipe au fost forma-
te ºi au funcþionat, aproximativ
80, nu a fost nici un secret, pen-
tru cã pedeliºtii au informat in-
clusiv presa despre existenþa
acestora. Este clar cã unii alegã-
tori s-au simþit ameninþaþi de pre-
zenþa acestora, iar exercitarea li-
berã a dreptului de a alege a fost
încãlcatã. Unii, care poate erau
membri PDL, de teamã cã vor fi
excluºi din partid nici mãcar nu
au mai ieºit din case duminicã.
„Pentru cine organizez referen-
dumul, dacã le spun oamenilor

sã nu se prezinte la vot?”
Primarii PDL din Dolj au fost

puºi ºi ei într-o situaþie deloc fa-
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Îndemnul pedeliºtilor ºi al preºedinte-
lui, încã suspendat, Traian Bãsescu, cãtre
cetãþenii României sã nu se prezinte la vot
a încãlcat principiile unui stat modern ºi
democrat, aºa cum este þara în care lo-
cuim. Existenþa unui cadru legislativ (în
care sã fie prevãzute drepturile ºi libertã-
þile fundamentale ale omului, sã se preva-
dã egalitatea în drepturi a tuturor cetãþe-
nilor de a gândi ºi de a se organiza în mod
liber, de a-ºi manifesta liber poziþiile faþã
de conducãtori) ºi organizarea de alegeri
libere ºi echitabile (existenþa unui meca-

nism politic care sã asigure condiþiile
pentru exercitarea liberã de cãtre toþi ce-
tãþenii a dreptului de a alege ºi de a fi aleºi:
vot universal direct ºi secret) sunt numai
douã valori democratice cãlcate în picioa-
re de niºte politicieni iresponsabili. Acest
îndemn i-a pus într-o situaþie grea pe pri-
marii PDL, care au fost ameninþaþi de li-
derii de partid cã dacã în localitãþile con-
duse de ei vor ieºi la vot 50% plus 1 din
alegãtorii de pe listele permanente li se
va retrage sprijinul politic ºi vor rãmâne
fãrã funcþie.

vorabilã. De obicei aceºtia sunt
cei care trebuie sã scoatã oame-
nii la vot. Ori de data aceasta ar
fi trebuit sã facã exact contra-
riul, ceea ce ar fi însemnat ca data
viitoare când îi vor chema la vot
pe aceºti oameni sã nu mai pri-
meascã un rãspuns afirmativ din
partea lor. Unii primari au decla-
rat cã nu îºi permit sã se ducã la
alegãtori sã le spunã sã nu vote-
ze, în condiþiile în care ei sunt
organizatorii referendumului de
demitere a preºedintelui suspen-
dat Traian Bãsescu. „Decizia par-
tidului de a boicota referendumul
ne-a pus într-o situaþie dificilã.
Nu te poþi juca aºa cum vrei cu
oamenii. În urmã cu o lunã ºi
ceva nu mai ºtiam cum sã îi adu-
cem la vot, iar acum sã îi îndem-
nãm sã stea acasã? Eu nu pot sã
fac aºa ceva. Sã fim serioºi! Sunt
organizatorul acestui referendum

la mine în comunã. Pãi pentru
cine organizez acest referendum
dacã eu le spun oamenilor sã nu
se prezinte la vot? Eu îmi voi
face treaba mea de organizator,
iar oamenii dacã îºi doresc sã îºi
exercite dreptul de a vota o vor
face, dacã  nu, vor sta acasã”,
declara un primar PDL din jude-
þul Dolj, cu douã zile înainte de
alegeri.

Drepturile decurg
din suveranitatea poporului
Cã sunt primari care au înþe-

les semnificaþia democraþiei ºi a
votului se vede din faptul cã în
14 comune cu primari PDL pro-
centul de prezenþã la urne a fost
de peste 50%: Argetoaia –
59.67%, Breasta – 52.59%, Bul-
zeºt i  – 61.59%, Celaru –
60.23%, Galiciuica – 50.55%,
Giurgiþa – 57.75%, Gogoºu –

64.97%, Greceºti – 71.82%, În-
torsura – 63.49%, Mãceºu de
Sus – 56.47%, Murgaºi  –
51.90%, Sãlcuþa – 50.53%,
Teasc – 59.16%, Verbiþa –
55.79%.

În doar douã localitãþi pro-
centul este sub 30%, iar în opt
este de peste 40%: Bãileºti –
41.37%, Botoºeºt i-Paia –
44.34%, Castranova – 36.12%,
Catane – 39.91%, Cãlãraºi –
44.37%, Daneþi  – 39.81%,
Goieºti – 40.10%, Izvoare –
38.70%, Lipovu – 26.12%,
Ghindeni – 42.37%, Mischii –
49.23, Predeºti – 32.39%, Ro-
jiºte -   27.44%, Sadova –
41.20%, Secu – 42.17%.

Drepturile decurg din suve-
ranitatea poporului. Rolul drep-
turilor este de a proteja indivi-

dul asupra abuzurilor venite din
partea autoritãþilor. „Fiecare
epocã ºi generaþie trebuie sã fie
la fel de liberã sã acþioneze pen-
tru sine, în toate cazurile, ca
epocile ºi generaþiile care au
precedat-o… Omul nu are nici
un fel de proprietate asupra
omului ºi nici o generaþie nu are
vreo proprietate asupra genera-
þiilor care urmeazã” (T. Paine,
„Drepturile omului”). Demo-
craþia s-a dezvoltat ºi se dez-
voltã numai în mãsura în care
relaþia dintre conducãtori ºi
conduºi se înclinã în favoarea
celor din urmã, când conduºii
impun conducãtorilor, prin mo-
dalitãþi ºi mijloace variate, res-
pectarea drepturilor fundamen-
tale ale individului.

MARIN TURCITU

Deputatul PNL Ionuþ Stroe
considerã ca majoritatea
românilor cu drept de vot au
decis cã Traian Bãsescu nu îi
mai reprezintã. Deputatul

spune cã boicotul PDL nu ar
trebui sã influenþeze validarea
referendumului. “Pentru cã,
din experienþã, am vãzut cã
argumentele de ordin logic sau

factual sunt rãstãlmãcite ºi
neacceptate de PDL ºi armata
lor de beneficiari care urmea-
zã direcþiile impuse de partid,
vã prezint câteva cifre.
Matematic, arãt cã referendu-
mul este valid ºi, drept urma-
re, nu voi accepta ca boicotul
PDL sã influenþeze decisiv
validarea referendumului. Voi
începe cu Craiova. Recensã-
mântul populaþiei din 2011
aratã cã oraºul Craiova are
246.605 locuitori. Listele
electorale cu persoanele cu
drept de vot, dupã care se
calculeazã procentul de
participare la referendum,
conþin 262.800 de persoane,
adicã cu 20.000 de persoane
mai mult decât întreaga
populaþie a oraºului! Dacã
exemplul Craiovei nu vi se
pare concludent, am sã
continui cu România. Recen-
sãmântul din 2011 aratã cã în
România existã 15,5 milioane
de români cu drept de vot.

Listele electorale dupã care se
calculeazã procentul de
participare la referendum
conþin 18,4 milioane de
persoane. Adicã, trei milioane
de persoane în plus. În aceste
condiþii, cei 8 milioane de
cetãþeni care s-au prezentat la
vot reprezintã mai mult de
jumãtate din populaþia majorã
a României”, a precizat
deputatul Ionuþ Stroe.

“Ziua referendumului a
fost, în acelaºi timp, o zi albã
ºi o zi neagrã pentru demo-
craþie”

Parlamentarul doljean
susþine cã ziua referedumului
a fost „o zi albã ºi o zi
neagrã, în acelaºi timp,
pentru democraþie”. «Dincolo
de mize sociale ºi politice ale
referendumului, dincolo de
orgoliul imens al lui Traian
Bãsescu, rãmân aceste
numere care fac ca invalida-
rea referendumului sã fie o
patã de ruºine în istoria þãrii.

Ziua de ieri a fost în acelaºi
timp o zi albã ºi o zi neagrã
pentru democraþie. Albã
pentru cã 8 milioane de
cetãþeni s-au prezentat la vot
pentru un referendum, într-o
toridã zi din toiul verii. Salut
respectuos determinarea
acestor oameni! Indiferent
dacã au vot “DA”, “NU” sau
dacã ºi-au anulat votul. Aceºti
oameni reprezintã România
activã, România implicatã,
România care vrea sã rezolve
orice conflict politic într-o
manierã democraticã, onorabi-
lã. A fost însã ºi o zi neagrã
pentru democraþie întrucât
preºedintele unui stat demo-
cratic ºi-a permis sã îndemnã
cetãþenii sã stea „la terase” în
loc sã meargã sã voteze.
Aceasta este poate cea mai
mare dovadã a lipsei totale de
respect faþã de democraþie
arãtatã de Traian Bãsescu», a
completat Stroe.

ALINA DRÃGHICI
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Ieri, a avut loc la Craiova, în
sala de ºedinþe a Consiliului Ju-
deþean Dolj, o întâlnire judeþea-
nã la care au participat repre-
zentanþi ai autoritãþilor publice
locale, ai furnizorilor de forma-
re profesionalã continuã, ai or-

ganizaþiilor patronale, ai
AJOFM, ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean, ai instituþiilor de în-
vãþãmânt preuniversitar ºi uni-
versitar, ai societãþilor comer-
ciale, ai Direcþiei Judeþene de
Tineret ºi Sport, ai organizaþii-
lor guvernamentale cu rol de ti-
neret ºi ai mass-media 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 echipã astfel încât
împreunã sã venim în sprijinul
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 supe-

rior de învãþãmânt”, a precizat
Dumitru Costin, preºedintele
BNS ºi managerul de proiect.

Elaborarea de proiecte
comune

Blocul Naþional Sindical a
prezentat cu aceastã ocazie o
propunere concretã de partene-
riat inter-instituþional care nu
presupune costuri suplimentare
pentru actorii sociali, dar care
poate deveni în scurt timp cea

mai eficientã acþiune întreprin-
sã de societatea civilã pentru
îmbunãtãþirea serviciilor de edu-
caþie ºi pentru creºterea ºanse-
lor de ocupare în rândul tineri-
lor în parteneriat cu autoritãþile
centrale ºi locale. „Modul de
parteneriat pe care îl vom face
public astãzi (n.r. – ieri) are for-
ma unei reþele de colaborare la
nivel judeþean, regional ºi naþi-
onal ºi este însoþit de soluþii con-
crete de comunicare rapidã ºi
eficientã, de mecanisme de lu-
cru ºi de evaluare, roluri ºi res-
ponsabilitãþi bine definite, pre-
cum ºi de strategii de acþiune
menite sã atingã mai multe þin-
te”, a subliniat Dumitru Costin.

Creºterea calitãþii serviciilor
oferite tinerilor ºi sprijinirea
acestora în procesul de inserþie
pe piaþa muncii; îmbunãtãþirea

serviciilor oferite de sistemul de
învãþãmânt preuniversitar ºi uni-
versitar; elaborarea de proiec-
te comune ºi atragerea de fi-
nanþãri pentru programe desti-
nate tinerilor ºi nu în ultimul
rând, promovarea de partene-
riate strategice cu efecte direc-
te în dezvoltarea economiei lo-
cale sunt doar câteva þinte cre-
ionate de echipa de implemen-
tare a proiectului. „Sprijinul jur-
naliºtilor este esenþial pentru

succesul acestui demers ºi vã
propunem sã ne fiþi alãturi atât
la dezbatere, cât ºi în calitate de
parteneri de reþea. Rolul activ
al presei în dezvoltarea comu-
nitãþilor locale este incontesta-
bil, jurnaliºtii cunoscând în bunã
mãsurã realitãþile zonale ºi
având o perspectivã de ansam-

Blocul Naþional Sindical, în par-
teneriat cu Universitatea Româno-
Germanã din Sibiu, SC Technical
Training SRL ºi Mesogeiaka Sym-
vouleftiko Systema SA continuã
proiectul „Caravana Carierei”,
care este un proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dez-

voltarea Resurselor Umane 2007-
2013, cu o serie de întâlniri de lu-
cru în vederea stabilirii unui con-
cept de bazã pentru „Centrele de
dezvoltare a carierei” menite sã
întãreascã legãturile dintre comu-
nitãþile ºcolare, actorii din piaþa
muncii ºi tinerii aflaþi aproape de
finalizarea studiilor liceale.

Craiova: „Centru de dezvoltare a carierei”Craiova: „Centru de dezvoltare a carierei”Craiova: „Centru de dezvoltare a carierei”Craiova: „Centru de dezvoltare a carierei”Craiova: „Centru de dezvoltare a carierei”

Proiectul se adreseazã elevilor de liceu care se pregãtesc sã
pãºeascã spre ciclul superior de învãþãmânt sau spre piaþa
muncii, adolescenþi care au nevoie de îndrumare din partea unor
experþi în domeniul dezvoltãrii profesionale ºi personale.

Banca Comercialã Românã (BCR) a
acordat un credit de 17 milioane EUR com-
paniei Espe Energia SRL pentru construirea
unei microhidrocentrale pe râul Sãpânþa,
judeþul Maramureº. Prin construirea noii

centrale din România, grupul Espe îºi conti-
nuã expansiunea internaþionalã începutã în
1994. Centrala se adaugã altor 5 microhidro-
centrale achiziþionate în 2004 de la compania
Electrica. Microhidrocentrala de pe Sãpânþa

va avea 4 turbine cu o putere instalatã
de 9,88 MW ºi va fi în mãsurã sã
furnizeze energie pentru nevoile a mai
mult de 10.000 de familii. Microhidro-
centrala presupune o investiþie de
peste 23 de milioane de euro finanþate
integral cu capital privat – fãrã a fi
beneficiara unor fonduri UE –, pe
bazã de finanþare de proiect (project
finance), în colaborare cu BCR ºi
beneficiind de consultanþã tehnicã din
partea Studio Frosio din Brescia.
Începând cu anul 2006, urmând inves-
tiþiilor în inovaþii tehnologice ºi efi-
cienþa hidrocentralelor, Espe se
situeazã printre primele trei companii
din sectorul producþiei de energie din
surse regenerabile în România.

17 milioane de euro pentru construirea
unei microhidrocentrale

blu asupra situaþiei economice
ºi sociale ºi asupra aºteptãrilor
tuturor pãrþilor interesate”, a
mai spus managerul de proiect.

3.500 de elevi vor fi consiliaþi
Timp de un an ºi jumãtate, în

intervalul decembrie 2011 – mai
2013, o echipã de specialiºti va
strãbate 21 de judeþe, va merge
în instituþii de învãþãmânt preu-
niversitar ºi va discuta cu elevii
în cadru formal ºi informal, aju-
tându-i sã îºi creioneze viitorul
în funcþie de aspiraþii, de com-
petenþe ºi de tendinþele înregis-
trate în piaþa muncii. Echipa de
implementare ºi-a propus sã
consilieze minim 3.500 de elevi,
iar 1.050 dintre tinerii participanþi
la sesiunile de consiliere vor
primi din partea proiectului câte
un netbook. Dupã încheierea
traseului caravanei vor fi înfiin-
þate în cadrul proiectului nouã
„Centre de dezvoltare a carie-
rei” în Sibiu, Oradea, Craiova,
Timiºoara, Cluj, Târgu Jiu, Brãi-
la, Piteºti ºi Iaºi.

„Centrele vor continua misiu-
nea caravanei, oferind consilie-
re absolvenþilor de învãþãmânt
preuniversitar ºi dupã ce proiec-
tul va fi finalizat. În acelaºi timp,
centrele vor avea un rol de liant
regional între angajatori din zonã,
furnizorii de servicii de ocupare
ºi de formare profesionalã con-
tinuã ºi tinerii absolvenþi aflaþi în
cãutarea unui loc de muncã”, a
mai spus Dumitru Costin.
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- La ultima ºedinþã a Con-
siliului Local Municipal Cra-
iova aþi anunþat un proiect
des tu l  de  in teresant ,  care
poate sã fie o soluþie la una
dintre cele mai acute proble-
me, ridicatã insistent de cra-
ioveni. Este vorba de sterili-
zarea câinilor fãrã stãpân ºi,
îndeosebi, a celor cu stãpâni.
Ne puteþi  spune mai multe
amãnunte despre aceastã ini-
þiativã?

- Am studiat ieri ºi astãzi
întreaga reglementare naþiona-
lã ºi convenþiile internaþionale
la care þara noastrã este parte
ºi am ajuns la urmãtoarea con-
cluzie:  cã, la nivelul munici-
piului Craiova, existã o regle-
mentare prezentã, care a fost
adoptatã în noiembrie 2011 ºi
care va continua mãsurile an-
terioare, luate în 2001 ºi 2007,
dar care se impun a fi reac-
tualizate, în sensul cã trebuie

Consilierul local Bianca Predescu propune

Foarte mulþi craioveni invocã
problema câinilor fãrã stãpâni.
Din pãcate, nici legea nu ajutã
prea mult autoritãþile locale, dar,
la nivelul Consiliului Local Mu-
nicipal Craiova, se discutã de-

spre o iniþiativã demnã de luat
în seamã, care aparþine consilie-
rului local Bianca Predescu ºi
care, în zilele urmãtoare, va an-
trena atât aleºii locali, cât ºi
ONG-urile.

schimbatã denumirea Servi-
ciului de Ecarisaj în Serviciu
pentru Gestionarea Câinilor
fãrã stãpân, terminologie pe
care o are întreaga reglemen-
t a r e  românã ,  adop ta t ã  d in
1991 pânã în 2011. Am pro-
pus schimbarea în acest sens
a denumirii serviciului din ca-
drul SC Salubritate SRL, cât ºi
modificarea corespunzãtoare a
regulamentului sãu de funcþio-
nare. În rest, cu privire la acest
serviciu, am observat  cã el
funcþioneazã în conformitate
cu normele în vigoare.

-  Întotdeauna au existat
opinii diferite pe acest subiect
între autoritãþi ºi organizaþii-
le pentru protecþia animale-
lor. Cum credeþi cã va fi co-
laborarea cu acestea, de acum
înainte?

- Nu vã ascund nici faptul
cã am primit un referat, întoc-

mit de douã asociaþii neguver-
namentale privind protecþia
animalelor, care priveau mai
multe mãsuri. Cele mai impor-
tante sunt înregistrarea ºi ste-
rilizarea câinilor. Am constatat
cã sterilizarea câinilor cu stã-
pân nu poate fi realizatã decât
dacã stãpânul este de acord
pentru cã acesta exercitã, con-
form Codului Civil ºi legii spe-
ciale nr. 205/2004, un drept de
proprietate asupra animalului,
condiþie în care orice mãsurã
poate fi luatã  numai cu acor-
dul lui, dupã cum ºi aceºtia
rãspund pentru fapta animalu-
lui, sãvârºitã de o persoanã.

- ªi cu ce se poate începe?
- În aceste condiþii, am de-

cis cã sunt douã situaþii: prima
problemã este aceea a înregis-
trãrii tuturor animalelor, evi-
denþã care e conformã întregii
legislaþii în vigoare, ºi, pe de
altã parte, problema sterilizãrii
câinilor. În aceastã situaþie, am
distins între sterilizarea câini-
lor fãrã stãpân, care se reali-
zeazã conform legii în toate
situaþiile de autoritãþile locale,
ºi a celor cu stãpân. Am avut
în vedere ºi faptul cã, de mul-
te ori, proprietarii animalelor,
gândindu-se la plata acestui
serviciu, renunþã de a lua vreo
mãsurã. Am propus astfel ca,
în cadrul unui proiect de inte-
res local privind protecþia ani-
malelor – care cred cã se va
realiza cel mai bine în cadrul
unui parteneriat public-privat –
, odatã cu înregistrarea anima-
lelor ºi constatarea stãrii de sã-
nãtate a acestora proprietarilor
sã li se aducã la cunoºtiinþã
faptul cã pot beneficia de ste-
rilizarea gratuitã a animalului.

- Cine se va implica în acest
parteneriat public-privat?

- Acestea sunt ideile de bazã
pe care le voi discuta mâine (n.r.
– astãzi) cu consilierii, cu dom-
nul Gheorghe Nedelescu ºi cu
ONG-urile care ºi-au manifes-
tat intenþia de a participa urmã-
rindu-se lãmurirea dacã partene-
riatul public-privat, pe care îl am
în vedere, se va realiza doar în-
tre Serviciul pentru gestionarea
câinilor fãrã stãpân din cadrul SC
Salubritate SRL Craiova ºi aso-
ciaþiile privind protecþia anima-
lelor care ºi-au manifestat inten-
þia de a participa sau vor fi an-
grenate ºi alte instituþii cu atri-
buþii, în primul rând, Direcþia
Sanitar-Veterinarã.

-  Cum v-a veni t  aceastã
idee ,  a  par tener ia tului  cu
ONG-urile ºi DSV-ul?

- Când fac aceastã preciza-
re mã gândesc la faptul cã, îna-
inte de 1990, în fiecare an, pri-
mãvara, se desfãºura o cam-
panie pe raza municipiului Cra-
iova, în organizarea Direcþiei
Sanitar-Veterinare, când toþi
proprietarii de câini erau obli-
gaþi sã se prezinte pentru vac-

cinarea anualã. Eu îmi amintesc
cã participarea la acþiunea ce
se desfãºura în Piaþa Chiriac în
acest sens, dupã cum tehnicie-
nii veterinari ai acestui servi-
ciu, pe o perioadã mai lungã,
se prezentau din casã în casã
pentru a vaccina pãsãrile. Dupã
1990, reglementarea s-a schim-
bat, este adevãrat cã marea ma-
joritate a proprietarilor de ani-
male le au în evidenþã la un
medic veterinar, realizând ast-
fel anual acesatã obligaþie de
vaccinare, cât ºi tratamentul
curent dacã este cazul, dupã
cum alþii, dacã nu dau impor-
tanþã, nu au ajuns niciodatã cu
ele la medicul veterinar.

- Ce aºteptãri aveþi dupã
discuþiile programate?

- Sper ca împreunã toþi cei
care ne-am gândit sã dãm o re-
zolvare a acestor probleme ri-
dicate de cetãþeni muncipiului
Craiova sã gãsim cea mai bunã
soluþie care sã satisfacã toate
interese în prezenþã ºi drepturi-
le pe care trebuie sã le avem în
vedere.

LAURA MOÞÎRLICHE
ºi MARGA BULUGEAN

Reprezentanþii Casei de
Asigurãri de Sãnãtate (CAS)
Dolj au anunþat, ieri, printr-
un comunicat, cã „în baza
Ordinul Preºedintelui CNAS
nr. 321/25.07.2012 se
revocã mandatul domnului
Soare Mihai pentru organiza-
rea, conducerea ºi adminis-
trarea CAS Dolj în calitate de
preºedinte – director gene-

Mihai Soare, schimbat de la ºefia CAS Dolj
ral”. Potrivit purtãtorului de
cuvânt al CAS Dolj, Daniela
Gheorghe, rezilierea con-
tractului lui Mihai Soare este
justificatã de modificarea cu
peste 50% a indicatorilor de
performanþã care au stat la
baza încheierii contractului
de management între preºe-
dintele – director general al
CAS Dolj ºi CNAS. De ieri,

în locul sãu a fost numitã, cu
delegaþie, sã ocupe funcþia
de preºedinte al CAS Dolj
pânã la organizarea concur-
sului de ocupare a postului,
Georgeta Simona Subþirelu,
director economic al institu-
þiei. Mihai Soare a fost
desemnat preºedinte al CAS
Dolj în anul 2010.

CARMEN ZUICAN
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“Protejeazã-þi cãminul, pregã-
teºte-þi comunitatea!” este un pro-
gram de implicare a comunitãþii în
propria gestionare a riscurilor la
dezastre, prin informare, educare
ºi prevenire, în scopul reducerii
efectelor acestora, spun responsa-
bilii din cadrul “Habitat for Huma-
nity” România, cei care implemen-
teazã proiectul, alãturi de Petrom
România. Programul se desfãºoa-
rã în 16 comunitãþi din judeþele
Argeº, Bacãu, Buzãu, Dolj (locali-
tatea Predeºti), Gorj, Prahova ºi
Vrancea, pe baza unor evaluãri
amãnunþite realizate în comunitã-
þile respective, unde vor fi imple-
mentate acþiuni pentru sprijinirea
familiilor defavorizate.
 “Experienþa” inundaþiilor
din 2006 ºi a zãpezilor din 2012

Potrivit Anei-Maria Godja,
manager Marketing ºi Comunica-
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Localitatea a fost selectatã într-un pro-
gram pentru reducerea riscurilor la de-
zastre, demarat în urmã cu câteva zile de
organizaþia “Habitat pentru Umanitate”
România. Pe baza unor evaluãri amãnun-
þite, realizate în comunitate, vor fi imple-

mentate acþiuni specifice de sprijinire a
celor mai vulnerabile familii din punct
de vedere social ºi economic. În aceastã
iarnã, dupã topirea zãpezii, mai multe te-
renuri de pe raza comunei Predeºti au
fost inundate.

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

re “Habitat for Humanity” Româ-
nia, Doljul a fost selectat în ca-
drul proiectului, întrucât este o
zonã cu grad mare de risc la inun-
daþii. «În 2006, am reacþionat la
dezastrul care a lovit localitãþile
din lunca Dunãrii, astfel încât, în
prezent, „Habitat pentru Umani-
tate” revine în Dolj pentru a im-
plementa un proiect pentru pre-
venirea inundaþiilor, aºa cum în
Vrancea derulãm acelaºi proiect
pentru prevenirea cutremurelor»,
ne-a declarat reprezentantul „Ha-
bitat” România.

«Dupã experienþa pe care am
trãit-o cu toþii în aceastã iarnã, am
decis sã intervenim din nou pen-
tru a preveni situaþiile cutremurã-
toare care au afectat mii de ro-
mâni în urma cãderilor masive de
zãpadã. De aceea, anul acesta
vom dota Inspectoratului Gene-
ral pentru Situaþii de Urgenþã

(IGSU) cu echipament specific de
rãspuns la dezastre, pentru a în-
tãri capacitatea naþionalã de ges-
tionare a situaþiilor de urgenþã. În
acelaºi timp, împreunã cu „Habi-
tat for Humanity” vrem sã-i aju-
tãm pe români sã înþeleagã cum-
 sã reacþioneze în astfel de mo-
mente ºi astfel, poate vom reuºi
sã salvãm mai multe vieþi», a de-
clarat ºi Mona Nicolici, manager
Relaþii Comunitare Petrom. 
2.899.421 de români pot fi
afectaþi direct de dezastre

Conform “Habitat”, pe baza
statisticilor “European EM-Dat”,
oricând 2.899.421 de români pot
fi afectaþi direct de dezastre, pre-
cum inundaþiile ºi cutremurele de
magnitudine mare, alunecãrile de
teren ºi accidentele tehnologice.
“Cele mai importante cauze care
duc la creºterea gradului de vul-
nerabilitate ºi expunere a comu-
nitãþilor la situaþii de risc sunt: ni-
velul de vulnerabilitate socialã ºi
economicã ridicatã: 7,5% – pes-
te 2 milioane de români trãiesc
cu venituri sub pragul de sãrã-
cie, creºterea demograficã în
mediul urban ºi scãderea inves-
tiþiilor în infrastructura ruralã,
menþinerea managementului de-
zastrelor la nivelul autoritãþilor ºi
neimplicarea comunitãþilor, ne-
cunoaºterea prevederilor legale
referitoare la asigurãrile obliga-
torii împotriva dezastrelor, lipsa
investiþiilor structurale în redu-
cerea dezastrelor, ca de exemplu
îndiguiri, perdele verzi de protec-

þie ºi aºa mai departe”, spune
Ana-Maria Godja.
Proiectul se deruleazã
în mai multe etape

Potrivit sursei citate, progra-
mul “Protejeazã-þi cãminul, pre-
gãteºte-þi comunitatea!” se de-
ruleazã în mai multe etape, care
constau în vizite de evaluare a
comunitãþilor ºi încheierea pro-
tocoalelor de colaborare cu pri-
mãriile; suport pentru dezvolta-
rea serviciilor de voluntariat de
urgenþã; elaborarea planurilor de
pregãtire a comunitãþilor la de-
zastre, implementarea mãsurilor
de reducerea a riscurilor la de-

zastre – decolmatare, confecþio-
nare gabioane, consolidãri lo-
cuinþe, plantãri perdele verzi, in-
formarea ºi educarea populaþiei
etc.) ºi campania de comunicare
ºi advocacy prin care „Habitat for
Humanity” România ºi partenerii
sãi îºi doresc sã contribuie la
schimbarea prevederilor legii pri-
vind obþinerea aprobãrilor pentru
construirea în zonele cu risc cres-
cut de inundaþii. “Încã din aceas-
tã primãvarã au fost organizate
douã work-shop-uri în Dolj, cu
autoritãþile locale din Craiova ºi din
Predeºti”, a precizat managerul pe
Marketing ºi Comunicare “Habi-
tat for Humanity” România.

“Din punct de vedere economic, prevenirea ºi pregãtirea co-
munitãþilor sã facã faþã dezastrelor este mai eficientã, mai ieftinã
ºi mai durabilã, în comparaþie cu eforturile ºi costurile de recon-
strucþie. Fiecare 1 euro investit în prevenire salveazã 7 euro in-
vestiþi în rãspunsul la dezastre. Suntem onoraþi sã avem Petrom
ca partener principal în acest proiect deosebit de important pen-
tru populaþia din România”, declarã ºi Gabriela Grigori, direc-
tor Dezvoltare Resurse ºi Comunicare, „Habitat for Humanity”
România.

Conform informaþiilor furnizate de APIA,
au fost încheiate convenþii cu BRD Groupe
Societe Generale, CEC Bank, Banca Comer-
cialã Românã S.A, Banca Transilvania, Ban-
ca UniCredit Þiriac Bank S.A., Banca Car-
patica, Banca Centralã Cooperatistã CRE-
DITCOOP, OTP Bank România S.A., Ban-
ca Comercialã INTESA SANPAOLO
ROMÂNIA S.A., Bancpost S.A ºi Pro-
credit Bank. “Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditului pen-
tru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii garan-
teazã creditele acordate de bãnci fer-
mierilor în cadrul acestui tip de con-
venþie”, spune conducerea APIA Dolj.

În convenþia încheiatã de bãnci ºi
Agenþie se aratã cã, la solicitarea scrisã
a fermierului la centrul judeþean sau lo-
cal unde a depus cererea în Campania
SAPS 2012, APIA va elibera o adeve-
rinþã prin care confirmã cã beneficiarul

Beneficiarii Schemei de platã unicã pe suprafaþã – Cam-
pania SAPS 2012 care vor sã-ºi finanþeze capitalul de lu-
cru în vederea desfãºurãrii activitãþilor curente, de la bãn-

cile care au încheiat convenþii cu Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie în Agriculturã (APIA), se pot adresa Agenþiei în
vederea eliberãrii adeverinþei necesare în acest sens.

a depus cererea de platã pentru Schema uni-
cã de platã pe suprafaþã pentru anul 2012 ºi
cã s-au efectuat controalele ºi verificãrile ad-
ministrative asupra cererii de platã a benefi-
ciarului, conform reglementãrilor în vigoare.

“Pot beneficia de aceastã adeverinþã fermie-
rii selectaþi la controlul pe teren (clasic sau te-

ledetecþie) numai dupã finalizarea acestor con-
troale”, subliniazã responsabilii APIA. De ase-
menea, în adeverinþã se va menþiona suprafaþa
determinatã pentru platã în cadrul schemei
SAPS ºi faptul cã beneficiarul nu face obiectul
excluderilor de la platã la data emiterii acesteia,
precum ºi cã îndeplineºte condiþiile generale

pentru acordarea sumelor cuvenite, în con-
formitate cu legislaþia în vigoare.

90% din suma cuvenitã din SAPS
Valoarea creditului care poate fi obþi-

nut de beneficiari va fi de maximum 90%
din suma cuvenitã din SAPS, pentru cre-
ditele acordate de banca creditoare pânã
la data de 29 septembrie a.c. inclusiv, la
cursul leu/euro comunicat de Banca Cen-
tralã Europeanã în data anterioarã datei
solicitãrii creditului. De asemenea, pen-
tru creditele acordate de banca creditoa-
re începând cu data de 30 septembrie a.c.
inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de

Banca Centralã Europeanã din data de 30 sep-
tembrie 2012. Cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã poate fi descãr-
cat de la adresa http://www.ecb.int/stats/
exchange/eurofxref/html/index.en.html.

“Reafirmãm recomandarea adresatã poten-
þialilor beneficiari interesaþi, sã îºi aleagã cre-
ditorul numai dupã un studiu atent al condiþii-
lor de creditare impuse de fiecare bancã (cre-
ditoare), pentru a beneficia de condiþiile de
creditare cele mai avantajoase ºi care se po-
trivesc cel mai bine profilului exploataþiei sale.
Opþiunea de a solicita creditul aparþine inte-
gral fermierului”, aratã reprezentanþii APIA.

Bãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþãBãncile acordã dau credite fermierilor care primesc sprijin pe suprafaþã
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Zeci de tineri,
înscrişi la Şcoala de Vară
de la Biserica „Brânduşa”

30 de tineri din Craio-
va urmează cursurile gra-
tuite ale Şcolii de Vară
care se desfăşoară la Bi-
serica „Sfântul Nicolae –
Brânduşa”, în perioada
iulie-septembrie.  Coor-
donaţi de preotul paroh şi
voluntari ai parohiei, par-
ticipanţii învaţă să cânte
muzică psaltică, chitară
clasică şi să realizeze de-
sen şi pictură religioasă.
«Acest program educa-
tiv este binevenit atât pen-

tru tineri, cât şi pentru părinţii, bunicii care îi însoţesc pe elevi la
biserică şi care cu acest prilej petrec câteva momente alături de
noi. Activităţile se desfăşoară în colaborare cu Şcoala de Arte şi
Meserii „Cornetti” şi cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman”. La finalul cursurilor va avea loc un recital de chitară
şi, de asemenea, dorim să organizăm o expoziţie cu icoanele pe
care tinerii înscrişi la cursurile de desen şi pictură religioasă le
realizează», a precizat preotul Gabriel Sorescu, paroh la Biserica
„Sfântul Nicolae – Brânduşa”.

Biserica „Sfântul Nicolae”,
restaurată
printr-un proiect european

Biserica „Sfântul Nicolae”
– Amaradia din Craiova este
inclusă într-un proiect euro-
pean de reabilitare, prin care
se urmăreş te integrarea
sfântului lăcaş în circ uitul
turistic. Lucrările, finanţate
din fonduri europene, vor fi
finalizate în luna decembrie.
Astfel,  până în prezent au
fost executate luc rări de
consolidare, de schimbare a
instalaţiilor electrice şi termi-
ce, a avut loc restaurarea

componentelor artistice (pictură, basorelief) şi amenajarea peisa-
gistică, iar gardurile de incintă au fost ridicate din zid, în stil
mănăstiresc. «Biserica „Sfântul Nicolae” – Amaradia este una
dintre cele mai vechi biserici din Craiova, aici se găseşte cea mai
veche frescă păstrată integral într-o biserică din Cetatea Băniei.
Prin acest proiect, am urmărit integrarea bisericii în circuitul tu-
ristic şi avem o bucurie deosebită că acest deziderat al nostru se
realizează», a precizat părintele protopop Florin Bonea, paroh al
Bisericii „Sfântul Nicolae” – Amaradia.

Pelerinaj organizat
de Biserica
„Sfântul Gheorghe Vechi”

Biserica „Sfântul Gheorghe
Vechi” din Craiova organizea-
ză în perioada 30 iulie – 3 au-
gust un pelerinaj la mănăstiri
de pe litoralul românesc. Ast-
fel, Grupul parohial „Tinerii
Maicii Domnului” vizitează mai
multe lăcaşuri de cult, printre
care Mănăstirea „Sfânta Ma-
ria”, unde se va închina la
mormântul părintelui Arsenie
Papacioc, Mănăstirea „Sfânta

Elena” şi Biserica din Eforie Nord. „Această excursie este o răs-
plată pentru rezultatele pe care membrii Grupului parohial le-au
obţinut la examenul de bacalaureat şi la facultate. Trei dintre ti-
neri au fost admişi la Facultatea de Medicină din Craiova, alţi trei
la Facultatea de Drept, astfel că ne-am gândit să organizăm un
pelerinaj la mănăstiri şi, totodată, să vizităm şi alte obiective tu-
ristice”, a precizat preotul Mihai Scorbură, de la Biserica „Sfân-
tul Gheorghe Vechi”.

Concurs de interpretare „Carageliana” în Festivalul
„Bucureştii lui Caragiale”

Actorii amatori sau profesionişti
se pot înscrie, până pe 15 august,
în concursul de interpretare „Ca-
rageliana” din cadrul Festivalului
„Bucureştii lui Caragiale”. Aceştia
pot concura la secţiunile „Stand-
up comedy”,  „Monolog”,  „Cu-
plet”, „Scenetă comică” şi vor avea
de interpretat texte sau teme din
opera lui Caragiale.

Juriul care va desemna câştigă-
torii va fi format din actori şi regi-
zori, directori de instituţii de spec-
tacole şi profesori de artă drama-
tică din România.

Astfel din juriul
secţiunilor „Stand-up
comedy” şi „Mono-
log” vor face parte
Gelu Colceag, Geor-
ge Mihăiţă, George
Ivaşcu, Mihai Mălai-
mare şi prof. univ. dr.
Adrian Titieni. Juriul

secţiunii „Cuplet” îi va avea în com-
ponenţă pe Gelu Colceag, George
Mihăiţă, George Ivaşcu, Mihai Mă-
laimare, prof. univ. dr. Adrian Titieni,
prof. Florin Rotaru, prof. Lucian
Chiş şi Cătălin Ionescu-Arbore, iar
din juriul secţiunii „Scenariu” vor
face parte Gelu Colceag, George Mi-
hăiţă, George Ivaşcu, Mihai Mălai-
mare, prof. univ. dr. Adrian Titieni,
prof. Florin Rotaru, prof. Lucian
Chiş, Cătălin Ionescu-Arbore şi acad.
Răzvan Theodorescu.

Câştigătorii concursului vor fi
anunţaţi pe 20 septembrie în ca-

drul Galei Laureaţilor şi vor primi
premii substanţiale. Vor fi acorda-
te, de asemenea, şi premii specia-
le: „Trahanac he”,  „Caţavencu”,
„Zoe”, „Pristanda” şi „Farfuridi”
atribuite celui mai bun interpret al
personajului şi Premiul „Domnul
Goe” pentru cel mai tânăr interpret
al unei scenete.

Concursul „Carageliana” din ca-
drul Festivalului „Bucureştii lui Ca-
ragiale” este organizat de Adminis-
traţia Monumentelor şi Patrimoniu-
lui Turistic, Primăria Municipiului
Bucureşti, în colaborare cu Teatrul
de Comedie, Teatrul „Metropolis”,
Teatrul „Masca”, Teatrul „Nottara”,
Opera Naţională Bucureşti, Centrul
de Creaţie Artă şi Tradiţie – CreArt,
Universitatea Naţională de Artă Te-
atrală şi Cinematografică, Muzeul
Naţional al Literaturii Române, Bi-
blioteca Metropolitană Bucureşti,
Circ&Variete Globus.

O elevă din Craiova a câştigat
concursul de pictat icoane

Reprezentanţii Fundaţiei „Cuvântul care zideşte”, care i-a acordat elevei Mihaela Bălă
Marele Premiu la Festivalul-concurs „Icoana – fereastră spre cer”, au numai cuvinte de laudă
pentru elevă. „Mihaela a mai participat la acest concurs, lucrările sale au fost de fiecare dată
foarte apreciate, este o elevă deosebit de talentată. La ultima ediţie a pictat sfinţi tămădui-
tori, pentru că aceasta era tema festivalului-concurs”, a precizat Cristina Stamatoiu, direc-
tor executiv al Fundaţiei „Cuvântul care zideşte”, patronată de Mitropolia Olteniei.

La numai 12 ani, Mihaela Bălă, elevă în clasa a VII-
a la Şcoala nr. 39 “Nicolae Bălcescu” din Craiova,
este considerată un adevărat talent în pictura pe lemn
şi sticlă. Mihaela pictează de la vârsta de 8 ani şi a
participat la numeroase expoziţii şi concursuri de pic-
tură, îndeosebi de icoane, iar ul-
timul eveniment de acest fel –
„Icoana – fereastra spre cer” –,
organizat în acest an de Mitro-
polia Olteniei, i-a adus Marele
Premiu şi locul I, talentul său fi-
ind apreciat de juriul de speciali-
tate.

„La vârsta de 8 ani pot spune
că m-am apucat serios de trea-
bă, pentru că de mică pictam pe
pereţi”, povesteşte Mihaela. Dacă
în clasa I realiza primele desene,
doi ani mai târziu s-a înscris la
Palatul Copiilor. Primul concurs
la care a participat, de pictură de
măşti, a fost un succes, pentru

că a obţinut locul I. Premiul a motivat-o şi astfel eleva
pictoriţă şi-a propus să îşi dedice tot timpul liber acestei
pasiuni. „În loc să mă joc, preferam să pictez, să în-
văţ. Nu am regretat niciodată că am ales să renunţ la
timpul liber pentru a mă pregăti în acest domeniu,

unul de cinste pentru sufletul
meu”, recunoaşte Mihaela.

La toate concursurile la care
a participat, eleva Şcolii nr. 39 a
fost premiată, cele mai multe di-
plome fiind pentru locul I. Mi-
cuţa craioveancă îşi doreşte să
urmeze Şcoala Populară de Artă
şi să organizeze propriile expozi-
ţii. Părinţii recunosc că fata lor e
un adevărat talent şi spun că
aceste calităţi artistice sunt moş-
tenite. „Cred că mă moşteneşte,
pentru că şi eu am cântat muzi-
că populară. Din familie se trans-
mit calităţile artistice”, a spus
Cristian Mircea, tatăl Mihaelei.

Cursuri de formare pentru cadrele
didactice din Dolj

Începând de astăzi, Casa Cor-
pului Didactic Dolj în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj dau startul primei serii de for-
mare a 1.125 de cadre didactice
din judeţul Dolj.

Dintre acestea, 825 vor parcur-

ge cele trei progra-
me de formare acre-
ditate MECTS: „Pro-
iectarea curriculum-
ului centrat pe com-
petenţe”, „Manage-
mentul clasei de elevi
– gestionarea situa-
ţiilor de criză”, „Me-
tode interactive de
predare,  învăţare,
evaluare”,  iar 300

cadre didactice vor parcurge pro-
gramul de formare „ECDL – Euro-
pean Computer Driving Licence”.

Activităţile de formare se vor
desfăşura în locaţiile acreditate din
judeţul Dolj: Colegiul Naţional „Ele-
na Cuza” Craiova, Colegiul „Şte-

fan Odobleja” Craiova, Liceul Te-
oretic „Independenţa” Calafat,
Grupul Şcolar „Dimitrie Filişanu”
Filiaşi, Colegiul Naţional „Carol I”
Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii
Buzeşti” Craiova, Grupul Şcolar
„Matei Basarab” Craiova, Liceul
Teoretic „Constantin Brâncovea-
nu” Dăbuleni,  Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniţescu” Craiova,
Grupul Şcolar „Horia Vintilă” Se-
garcea, Colegiul Tehnic Energetic
Craiova, Liceul Teoretic  „Mihai
Viteazul” Băileşti. Furnizorul pro-
gramelor de formare continuă este
Universitatea din Craiova – Depar-
tamentul pentru Pregătirea Perso-
nalului Didactic.

ALINA DRĂGHICI
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Liderii coaliþiei de guvernã-
mânt din Grecia vor cere pre-
lungirea perioadei programului
de ajutor financiar, sperând sã
poatã împãrþi pe mai mulþi ani
reducerile de cheltuieli de 11,5
miliarde de euro cerute de cre-
ditorii internaþionali pentru

2013 ºi 2014, a declarat o sur-
sã guvernamentalã, citatã de
„Wall Street Journal”. Repre-
zentanþi ai creditorilor Greciei
au semnalat însã, în ultima pe-
rioadã, cã o astfel de cerere
nu va fi acceptatã. Premierul
Antonis Samaras (foto), lide-

rul socialist, Evangelos Veni-
zelos, ºi ºeful stângii Demo-
cratice, Fotis Kouvelis, au dis-
cutat mai mult de douã ore
luni, dar nu au ajuns la un
acord final asupra reducerilor
de cheltuieli pe care trebuie sã
le implementeze Atena. Gre-
cia este deja în întârziere cu
atingerea obiectivelor din pro-
gramul de ajutor financiar,
dupã ce douã runde de alegeri
parlamentare anticipate au
blocat reforma economiei.
„Discuþiile continuã ºi se vor
desfãºura ºi în urmãtoarele
zile. Avem problme clare în
faþã, dar avem ºi o populaþie
care nu mai poate ridica noi
poveri”, a declarat Kouvelis
dupã întâlnire. Sursa guverna-
mentalã citatã a afirmat cã
Grecia va încerca sã obþinã o
extindere cu doi ani a perioa-
dei în care trebuie sã atingã
þintele fiscale din pachetul de
bailout, în timp ce va lucra la

finalizarea noilor mãsuri de
auster i ta te .  Reduceri le  de
cheltuieli ºi extinderea imple-
mentãrii programului „vor avea
loc în paralel”, a spus sursa.
Fãrã un aviz al reprezentanþi-
lor creditorilor, aflaþi în misiu-
ne de evaluare la Atena, Gre-
cia ar putea sã nu primeascã
tranºa de 31 de miliarde de
euro, care ar trebui eliberatã
în septembrie. Reprezentanþii
FMI, UE ºi BCE ºi-au schim-
bat deja programul iniþial: au
renunþat sã plece la sfârºitul lu-
nii iulie ºi vor rãmâne pânã când
sunt finalizate mãsurile de aus-
teritate. Oficiali din Ministerul
de Finanþe de la Atena au de-
clarat, sãptãmâna trecutã, cã
au ajuns la un acord cu repre-
zentanþii creditorilor asupra pa-
rametrilor generali ai reduce-
rilor, care ar putea include noi
scãderi ale salariilor din secto-
rul bugetar ºi pensiilor, însã de-
taliile nu au fost încã stabilite.

Grecia va cere prelungirea perioadeiGrecia va cere prelungirea perioadeiGrecia va cere prelungirea perioadeiGrecia va cere prelungirea perioadeiGrecia va cere prelungirea perioadei
în care trebuie sã reducã cheltuielileîn care trebuie sã reducã cheltuielileîn care trebuie sã reducã cheltuielileîn care trebuie sã reducã cheltuielileîn care trebuie sã reducã cheltuielile

Guvernul israelian a apro-
bat, luni, o serie de mãsuri de
austeritate, precum creºterea
TVA ºi a impozitului pe veni-
turi ºi reducerea bugetelor
tuturor ministerelor, pentru a
face faþã crizei economice
globale ce afecteazã statul
evreu, transmite agenþia EFE.
La sfârºitul ºedinþei de gu-
vern, premierul Benjamin
Netanyahu a salutat decizia
„responsabilã” a Executivului
sãu, care va „proteja econo-
mia ºi locurile de muncã din
Israel”. Alãturi de el, preºedin-
tele Bãncii Israelului, Stabley
Fischer, a susþinut reducerea
cheltuielilor bugetare ºi
creºterea impozitelor, averti-

Israelul trece la mãsuri
de austeritate

Milioane de dolari din fondurile
americane s-au pierdut din cauza pla-
nificãrii proaste ºi a lucrãrilor de cali-
tate slabã pentru reconstrucþia Afga-
nistanului, ºi s-ar mai putea pierde ºi
alte miliarde, a apreciat, luni, inspecto-
rul general special pentru Afganistan,
John Sopho, numit la sfârºitul lunii mai
de preºedintele Obama. „Dupã cum
aratã raportul, în pofida unui deceniu
de lupte ºi conflicte - ºi peste 89 de
miliarde de dolari alocaþi de Statele Unite
pentru reconstrucþia Afganistanului -
existã în continuare probleme grave”,
scrie Sopho într-un raport transmis
Congresului american. Potrivit aces-
tuia, o mare parte din cei 400 de mili-

Milioane de dolari
irosiþi pe lucrãri de

mântuialã în Afganistanzând cã „s-au aprins luminile
de avarie”. În urma deciziei de
luni, TVA va creºte de la 16%
la 17%, impozitul pe salariile
medii ºi ridicate va creºte cu
un punct procentual, contribu-
þiile angajatorilor se vor mãri
cu 0,5%, va fi instituitã o taxã
specialã pe marile averi, iar
bugetele ministerelor pentru
acest an vor fi reduse cu 5%.
Sãptãmâna trecutã, Guvernul
israelian a anunþat ºi creºterea
accizelor pe þigãri ºi bãuturi
alcoolice. „Vom cere mai mult
de la cei care au mai mult ºi
mai puþin de la cei care au mai
puþin”, se afirmã într-un
comunicat al biroului premie-
rului Netanyahu.

oane de dolari investiþi în infrastructu-
rã în anul fiscal 2011 s-ar putea pierde
din cauza gestionãrii, coordonãrii ºi
executãrii deficitare a lucrãrilor. De
exemplu, trei posturi de poliþie din pro-
vincia Nangarhar (est) au turnuri de
supraveghere prea fragile, instalaþia
sanitarã neconectatã, sisteme de ven-
tilaþie instalate prost, etc.. În urma unor
plângeri referitor la aceste lucrãri de
proastã calitate, mai multe persoane au
fost arestate în SUA ºi în Afganistan ºi
900.000 de dolari au fost recuperaþi.
Fondul pentru infrastructura afganã (în
care s-au investit 800 de milioane de
dolari în ultimii doi ani) este analizat în
detaliu în acest raport.

Iranul a avertizat recent Turcia împotriva
oricãrui atac pe teritoriul sirian, afirmând cã
Teheranul va riposta „dur” pentru a veni în aju-
torul aliatului sãu, a transmis, luni, „al-Watan”,
cotidian apropiat puterii de la Damasc, relatea-
zã AFP. „Turcia a primit în cursul ultimelor ore
avertizãri foarte ferme ºi mesajul urmãtor: «aveþi
grijã dacã schimbaþi regulile jocului»”, a trans-
mis cotidianul, citând un diplomat arab neiden-
tificat. „Ankara se pregãteºte, alãturi de Statele
Unite, sã intervinã cu forþe militare în problema
sirianã, folosindu-se de dosarul kurd ca un pre-
text, însã Iranul a pus capãt viselor turceºti”,
scrie „al-Watan”. Republica islamicã a infor-
mat Ankara cã va „riposta foarte dur împotriva
oricãrei agresiuni în interiorul teritoriului sirian
ºi cã Iranul va reactiva (la nevoie) acordul de
apãrare comunã semnat cu Siria”, scrie „al-
Watan”. Este vorba de un „rãspuns clar la ulti-
mele ameninþãri ale premierului turc”, conform
diplomatului. Recep Tayyip Erdogan  a acuzat,
la 26 iulie, Damascul, cã a „înmânat” mai mul-
te zone din nordul Siriei grupãrii PKK ºi a pre-
venit cã Ankara ºi-ar putea exercita dreptul de
a-i urmãri în Siria pe aceºti rebeli kurzi ai Tur-

Iranul avertizeazã Turcia cã va riposta dacã Siria este atacatã
ciei. Diplomatul arab a precizat cã „Turcia a
ajuns la un acord cu Statele Unite asupra unei
intervenþii frontaliere limitate în nordul Siriei ºi
mai ales în provincia Alep, cu scopul de a crea
o zonã-tampon”.

Preºedintele Statelor Uni-
te, Barack Obama, ºi premie-
rul turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, doresc o „accelerare a
tranziþiei politice” în Siria ºi
plecarea lui Bashar al-Assad
de la putere, a anunþat Casa
Albã luni, dupã o conversaþie
telefonicã între cei doi lideri.
Aceastã conversaþie între doi
aliaþi apropiaþi în cadrul
NATO a avut loc în contex-
tul în care rebelii sirieni au
marcat un punct, luni, prin
preluarea controlului asupra
unui post de control-cheie,
care le permite sã trimitã în-
tãriri ºi muniþie cãtre Alep,
transformat în câmp de lup-
tã între insurgenþi ºi armatã.

Preluând controlul asupra postului de control
de la Adanane, rebelii din cadrul Armatei Sirie-
ne Libere (ASL) ºi-au asigurat un culoar cãtre
Turcia, unde se aflã cartierul lor general.

Italia se apropie
de „sfârºitul tunelului crizei”

Premierul italian, Mario Monti,
este optimist asupra posibilitãþii
Italiei ºi Europei de a depãºi actuala
crizã economicã, informa ieri ediþia
online a cotidianului „La Repubbli-
ca”. „Italia ºi restul Europei, lovite
de actuala crizã a datoriilor
suverane, sunt capabile sã depãºeas-
cã acest moment dificil, chiar dacã
examenele la care suntem supuºi nu
se vor termina în curând”, a
afirmat, ieri, Monti, înainte de a se
deplasa la Paris, unde urma sã se
întâlneascã cu preºedintele François
Hollande, într-un interviu acordat
postului de radio RAI 1. „Noi, ca ºi
restul Europei, ne apropiem de
sfârºitul tunelului crizei ºi începem
sã vedem lumina”, a spus Monti,
care a adãugat: „Deciziile luate la
nivel european, la sfârºitul lunii
iunie, au fost foarte importante ºi
acum începem sã vedem rezultatele,
ºi anume o mai mare disponibilitate
a instituþiilor europene ºi a guverne-
lor europene de a pune în practicã
aceste decizii. Cheia de boltã a
depãºirii crizei va trebui sã fie
aplicarea imediatã a deciziilor luate
de Consiliul European, la Bruxelles,
la sfârºitul lunii iunie”.
Preºedintele BCE, posibil
în conflict de interese

Autoritatea internã de suprave-
ghere a UE a lansat o investigaþie
vizându-l pe preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, dupã o sesizare cã acesta
s-ar afla în conflict de interese, din
cauza apartenenþei la G30, un club
al bancherilor de top. „Am primit o
plângere ºi am trimis o scrisoare la
BCE. Acum aºteptãm un rãspuns”,
a declarat un purtãtor de cuvânt al
ombudsmanului UE, Nikiforos
Diamandouros. BCE are timp pânã
la sfârºitul lunii octombrie pentru a
rãspunde, a spus el, potrivit
EUobserver. BCE a confirmat
primirea scrisorii, însã a respins
afirmaþia cã apartenenþa la G30 ar
fi contrarã codului etic al institu-
þiei. Plângerea împotriva lui
Draghi a fost depusã în iunie de
Corporate Europe Observatory, o
organizaþie din Bruxelles care
promoveazã transparenþa.
Jumãtate din populaþia
Indiei, afectatã
de o panã de curent

Aproximativ 670 de milioane de
oameni din India, reprezentând mai
mult de jumãtate din populaþia de
1,2 miliarde a þãrii, erau fãrã
electricitate ieri, din cauza unei
serii de defecþiuni la sistemul
energetic naþional, relata presa
localã. Pana de electricitate se
întindea din regiunea Assam,
situatã la frontiera dintre India ºi
China, pânã în provinciile himalay-
ene ºi deºertul Rajasthan. În total,
au fost afectate 12 state. Metroul
nu circula în New Delhi, iar mii de
persoane erau blocate în tuneluri.
De asemenea, sistemul feroviar
indian era, practic, paralizat, din
cauza penelor de electricitate.
Companiile de electricitate atribuie
problemele faptului cã multe state
consumã, pe timpul verii, o
cantitate mai mare de energie
decât poate suporta reþeaua
naþionalã de electricitate.
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OFERTE SERVICIU
Angajez contabil eviden-
þã primarã, comuna Lipo-
vu, judeþul Dolj. Telefon :
0744/900.402.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ con-
venabil. Telefon: 0724/
434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.

Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

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

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

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

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate în Drobeta-
Turnu Severin cu apartament
2 camere decomandate în
Craiova + diferenþa. Telefon:
0769/272.226.
Schimb sau vând teren Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
zona 1 Mai cu apartament
2 camere decomandate +
diferenþã. Telefon: 0766/
368.949.

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 Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Tele-
fon: 0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2
camere decomandat, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re McDonald’s. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.

Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã Craiova 5 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 in-
travilan de 750 mp, în Pa-
lilula – comuna Bucovãþ,
utlitãþi, cadastru, 10 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0749/049.646.

Anunþul tãu!
Servici de utilitate publicã Leu a depus docu-
mentaþia pentru aviz de gospodãrire ape la
obiectivul: extindere reþea de alimentare cu apã
cu foraj în satul Leu.

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

S.C. vinde Peugeot
Boxer, fabricaþie

2002, 385.000 Km.
Telefon: 0251/522.581.
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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.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apar-
tament 2 camere ultra-
central cu apartament 3
camere 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. Tele-
fon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Te-
lefon: 0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.

Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil.
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, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.
Vând autoturism Ford
Excort ,  an fabr icaþ ie
1983, culoare maro me-
talizat, 4 uºi, nr. noi, tra-
pã, fãrã taxe sau schimb
cu rulotã, preþ fix 2.000
ron, Târgoviºte. Telefon:
0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, negocia-
bi l .  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. Tele-
fon: 0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 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
Ungureni, 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 spira-
lã 6 m, coºuri metalice pen-
tru magazin autoservire, uºi
ºi ferestre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000 Te-
lefon: 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 sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
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.
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.

Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi mili-
tari, piese motor D115, Da-
cia, drujbã defectã, combi-
nã muzicalã 205 nouã, piei
bovinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.

Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 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  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.

Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

Particular! Cumpãr garsoni-
erã etaj I – III, preferabil zona
sud. Ofer 70.000 Ron. Tele-
fon: 0767/252.852.

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung. Te-
lefon: 0765/291.628.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.

Frizer, 63/1.70/90, singur,
fãrã vicii, obligaþii, doresc
doamnã asemenea. Posi-
bilitãþi deschidere frizerie.
Telefon: 0771/385.193;
0351/462.123.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Telefon:
0767/092.091.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campioana ºi vicecampioana
României, CFR Cluj ºi FC Vaslui,
deschid în aceastã searã sezonul
de Liga Campionilor, cele douã
urmând sã înfrunte, pe Slovan Li-
berec – acasã, respectiv pe Fe-
nerbahce Istanbul, în deplasare.

Pãstrând ordinea, tehnicianul
CFR-ului, Ioan Andone, nu va
putea conta împotriva campioa-
nei Cehiei pe Maftei ºi Picolo,
ambii suspendaþi, dar nici pe Go-
demeche, Panin, Hora ºi Rui Pe-
dro, neincluºi în lot. Astfel, pri-

CFR Cluj ºi FC VCFR Cluj ºi FC VCFR Cluj ºi FC VCFR Cluj ºi FC VCFR Cluj ºi FC Vasluiasluiasluiasluiaslui
îºi încep aventura europeanãîºi încep aventura europeanãîºi încep aventura europeanãîºi încep aventura europeanãîºi încep aventura europeanã

Celelalte meciuri ale zilei de miercuri:
BATE Borisov (Blr) – Debrecen (Ung)
Hapoel Ironi (Isr) – Neftci Baku (Azb)
Molde (Nor) – FC Basel (Elv)
Sheriff (Mol) – Dinamo Zagreb (Cro)
AEL Limassol (Cip) – Partizan B. (Srb)
NK Maribor (Slo) – F91 Dudelange (Lux)
Anderlecht (Bel) – Ekranas (Lit)
FC Copenhaga (Dan) – FC Bruges (Bel)
Slask Wroclaw (Pol) – Helsingborg (Sue)
Celtic Glasgow (Sco) – HJK Helsinki (Fin)
Partidele Dinamo Kiev (Ucr) – Feyenoord (Ola) ºi Motherwell (Sco) –

Panathinaikos (Gre) s-au disputat asearã.
Manºele retur sunt programate sãptãmâna viitoare, în 7 ºi 8 august.

mul 11 al ardelenilor ar
putea arãta în felul ur-
mãtor: Stãncoiu – Ivo
Pinto, Cadu, Nuno
Diogo, Sepsi – Deac,
Sare, Mureºan, Bastos
– Edimar, Kapetanos.

Dupã startul slab de
sezon, în care au obþi-
nut doar douã remize cu
modestele Gaz Metan
Mediaº ºi Ceahlãul, ºefii
ardelenilor estimeazã cã
în tribune vor fi cel mult
10.000 de fani, asta în
condiþiile în care pânã
luni searã fuseserã vân-
dute numai 4.500 de ti-
chete, în decurs de trei
zile. Clubul va da înain-

te de meci ºi 2.000 de bilete gra-
tuite elevilor, la tribuna a II-a.

Mutându-ne la confruntarea de
pe “Sukru Saracoglu”, e limpede
cã elevii lui Marius ªumudicã vor
avea viaþã grea. Mai ales cã tur-
cii par sã-ºi fi fãcut temele, ei
fiind prezenþi la meciul moldove-
nilor cu Petrolul, 3-0 sâmbãtã.
Evoluþia bunã a galben-verzilor a
fost notatã de cãtre observatorul
lui Fener, iar câteva dintre con-
cluziile acestuia “au transpirat” în
presa din Þara Semilunei. Remar-

caþii asistentului trimis de antre-
norul Aykut Kocaman au fost, bi-
neînþeles, Marius Niculae ºi Lu-
cian Sânmãrtean, autori a douã
dintre golurile molovenilor ºi
consideraþi a fi principalul peri-
col. Turcii au punctat în dreptul
mijlocaºului faptul cã, pe contra-
atac, se dovedeºte extrem de efi-
cient când vine vorba de pase de-
cisive sau finalizãri. În aceleaºi
note, la capitolul “puncte slabe”
este trecutã defensiva, care, deºi
nu a primit gol în meciul cu Pe-
trolul, a arãtat câteva semne de
nesiguranþã la fazele fixe, ce au
putut fi vãzute ºi în prima run-
dã, în Giuleºti, la 2-2 cu Rapid.
Contra lui Fenerbahce, forma-
þie care mai mult ca sigur se va
baza pe vedetele Alex, Kuyt sau
Sow, Vasluiul, rãmas fãrã Wes-
ley sãptãmâna trecutã (plecat la
Al Hilal),  ar putea utiliza echi-
pa: Coman – Milanov, Varela,
Charalambous, Elias – Caue,
N’Doye – Antal, Stanciu, Sân-
mãrtean – M. Niculae.

Partidele CFR Cluj – Slovan
Liberec ºi Fenerbahce – FC Vas-
lui se vor disputa în aceastã sea-
rã, cu începere de la ora 21:45,
însã doar ultima va fi în direct,
pe PRO TV.

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)

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

Luni
Concordia – Viitorul 1-1
Au marcat: Wellington 53 / Iancu 29
Oþelul – Rapid 1-1
Au marcat: Viglianti 28 / N. Grigore 74

 CLASAMENT M  V  E  Î  G               P
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
Oþelul 2 1 1 0 3-2  4
Petrolul 2 1 0 1 5-3  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 2 0 2 0 3-3  2
Viitorul 2 0 2 0 3-3  2
Concordia 2 0 1 1 1-2  1
Mediaº 2 0 1 1 1-3  1
Ceahlãul 2 0 1 1 2-7  1
Severin 2 0 0 2 2-4  0
Gloria 2 0 0 2 1-3  0
Iaºi 2 0 0 2 3-7  0

Selecþionerul naþionalei României, Victor Piþur-
cã, a anunþat, ieri, cã a convocat 12 stranieri pen-
tru meciul amical cu reprezentativa Sloveniei,
care va avea loc la 15 august, de la ora 21.45, la
Ljubljana.

Cei 12 jucãtori convocaþi din campionatele Eu-
ropei sunt urmãtorii: Bogdan Lobonþ (AS Roma),
Paul Papp (Chievo Verona), Gabriel Tamaº (West
Bromwich Albion), Rãzvan Raþ (ªahtior Doneþk),
Rãzvan Cociº (FC Rostov), George Florescu (Ar-
senal Kiev), Costin Lazãr (PAOK Salonic), Bãnel
Nicoliþã (AS Saint-Etienne), Gabriel Torje (Gra-
nada CF), Bogdan Stancu (Orduspor), Daniel Ni-
culae (Kuban Krasnodar) ºi Ciprian Marica (Schal-
ke 04). Ca ºi la precedentele meciuri de pregãtire,
cu Elveþia ºi Austria (sfârºitul lui mai, începutul
lui iunie), lipseºte Adrian Mutu.

Vineri, 10 august, la prânz, respectivii jucãtori

Mutu, lãsat iarãºi pe dinafarã!

Piþurcã s-a decis asupra „stranierilor”
pentru meciul amical cu Slovenia

vor primi, în funcþie de starea lor de sãnãtate ºi
de forma lor sportivã, faxuri de confirmare sau,
respectiv, de revocare a convocãrii. Lotul defini-
tiv va fi stabilit ºi anunþat la 11 august.

Craiova are posibilitatea sã aibã din nou o echipã
în liga secundã, chiar dacã Adrian Mititelu nu doreºte
sã înscrie Universitatea. FC Viitorul Craiova, formaþie
condusã de fostul fotbalist Cãtãlin Crãciunescu, s-a
înscris în noul sezon al ligii secunde.

Astãzi are loc întrunirea Comitetului Executiv al
FRF care are pe ordinea de zi ºi acest proiect
asupra cãruia trebuie sã ia o decizie. Potrivit lui
Crãciunescu, au fost depuse toate actele necesare,

Nu e „U”, e Viitorul!

Craiova ar putea avea de azi echipã în liga a II-a
inclusiv cererea de înregistrare la FRF, care are
numãrul 2.107. Se aºteaptã doar acceptul Federaþiei
pentru locul oferit.

FRF a oferit municipalitãþii un loc în cea de-a
doua ligã din România, conform hotãrârii din 14
mai 2012 semntã de Mircea Sandu. Pentru cã
autoritãþile au refuzat aceastã propunere, au apãrut
noi oameni care doresc ca fotbalul din Craiova sã
nu moarã.

Pantelis
Kapetanos

Lucian
Sânmãrtean
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JOCURILE OLIMPICE –
LONDRA 2012

Tenisul de
câmp, zero
barat

Nici unul dintre reprezentanţii României nu a prins turul doi în
concursurile de tenis de câmp. După ce sâmbătă Sorana Cîrstea (nr.
39 WTA ) şi Adrian Ungur (nr. 98 ATP) au fost învinşi de Flavia Pennetta
(Italia, nr. 21), scor 2-6, 6-4, 2-6, respectiv de Gilles Muller (Luxem-
burg, nr. 56), 3-6, 3-6, pentru ca duminică să părăsească competiţia şi
Simona Halep (nr. 50 WTA), 4-6, 2-6 cu Yaroslava Shvedova (Kazah-
stan, nr. 47), luni s-au consumat şi celelalte trei episoade de coşmar. Era
şi greu să fie altcumva, de moment ce, spre deosebire de primele trei
meciuri, adversarii erau de un cu totul alt calibru. Astfel, Camelia Begu
(nr. 79) s-a înclinat în faţa liderului mondial, bielorusa Victoria Azaren-
ka, reuşind totuşi să-i ia un set, 1-6, 6-3, 1-6, perechea Halep / Cîrstea
în compania surorilor Williams (SUA), 3-6, 2-6, iar Tecău şi Ungur în
dauna canadienilor Daniel Nestor / Varek Pospisil (nr. 1), scor 3-6, 6-7.

Norbert Trandafir
n-a prins
semifinalelele
la 100 metri liber

Norbert Trandafir a ratat, ieri, calificarea în semifinalele probei de
100 de metri liber la nataţie, deşi a fost primul în seria sa.Trandafir a luat
startul în seria a cincea, pe culoarul patru, şi a încheiat cu timpul de
49.02 secunde, pe primul loc, cel mai bun timp personal în 2012. Din
păcate, performanţa sa a fost insuficientă pentru calificarea în semifina-
le, în care au ajuns primii 16 sportivi cu cel mai bun timp, din 60 în-
scrişi.

Până în prezent, în primele probe olimpice la nataţie cu sportivi ro-
mâni la start s-au înregistrat doar ratări, după cum urmează: Alexandru
Coci, serii la 200 metri fluture, Camelia Potec, serii la 200 metri liber şi
400 metri liber, Dragoş Agache, serii 100 metri bras.Camelia Potec va
lua startul şi în proba de 800 de metri liber, programată mâine.

JUDO Performanţă identică celei
obţinute de Alina Dumitru

Corina Căprioriu,
o nouă medalie de argint la judo!

Aurul tiristului
Alin Moldoveanu,
deocamdată
singular

Sportiva Corina Căprioriu a fost
învinsă, luni, în finala categoriei 57
de kilograme din cadrul concursu-
lui de judo, reuş ind să obţină, la

prima sa participare la Joc urile
Olimpice, medalia de argint, a treia
pentru delegaţia României la Lon-
dra.

Campioana mondială din 2010,
Kaori Matsumoto (Japonia), a fost
oponenta Corinei, o adversară
şireată şi agresivă, încă din prime-
le secunde. După 3 minute, nici una
dintre sportive nu punctase, iar ten-
siunea a crescut treptat. Iniţiativa

i-a aparţinut niponei mai de fiecare
dată, dar Corina a ştiut s-o stope-
ze. Matsumoto a fost la un pas de
un yuko,  neacordat,  timpul s -a
scurs şi a urmat Golden Score.
Asiatica a continuat cu lupta dură,
dar după 17 secunde din prelun-
giri, Corina a fost penalizată deci-
siv, fiind acuzată că a călcat în afara
covorului, astfel că finala a fost
tranşată neaşteptat de arbitri. “Sunt

foarte bucuroasă. Este o medalie
olimpică totuşi. Trebuie să conti-
nuu pe acest drum, să îmi fac lupta
mea ş i să am încredere în forţele
mele.  Dacă nu eşti atent o secun-
dă, totul se poate termina. După
ce am obţinut calificarea la Jocu-
rile Olimpic e mi-am impus să fiu
pe podium. Mă gândeam să-mi
cânte imnul,  dar asta e”, a spus

judoka de 26 de ani.
Originară din Lugoj şi legitimată

la CSM Cluj, unde se pregăteşte de
13 ani în cadrul lotului feminin, cu
antrenorul Florin Bercean, Corina
Căprioriu este la a patra medalie din
carieră la competiţii de-o importan-
ţă majoră, după aurul de la CE din
2010 şi cele două bronzuri obţinte
anul trecut, la CM şi CE.

SCRIMĂ (F)
Ziua de luni a fost una neagră

pentru spada feminină româneas-
că. După ce Ana Maria Brânză a
părăsit competiţia încă din optimi,
fiind eliminată de ucraineanca Yana
Shemiakina, nici Anca Măroiu şi
Simona Gherman nu s-au putut
lupta pentru medalii, ele eşuând în
sferturi. Ambele sportive au dus
meciul până la un incredibil 14-14
şi pentru ca dramatismul să fie to-
tal, ambele au reuşit mai multe tuşe
duble. Din nefericire, atât Shin A
Lam (Coreea de Sud), cât şi ace-
eaşi Shemyakina au fost primele
care au punctat, impunându-se cu
15-14. Concursul a fost câştigat
de Shemyakina, care a dispus în
finală cu 9-8 de campioana en-ti-
tre, Britta Heidemann (Germania).

Revenind la sportivele român-
ce, ele se pot revanşa în proba pe
echipe, programată sâmbătă, cu
începere de la ora 11:00. “Ne vom
concentra pe echipe, mai avem o
şansă. Îmi pare rău că astăzi a ieşit
aşa, însă trebuie să înveţi să şi
pierzi”, a spus la finele concursu-
lui individual, Ana Maria Brânză.

Spadasinele,
eşec în lanţ

Anca Măroiu şi Simona Gherman au ratat “la
mustaţă” semifinalele, pierzând prin “tuşă de aur”

Multimplu campion mondial şi
olimpic, echipajul de 8+1 al Româ-
niei, s-a calificat, ieri, în finala pro-
bei din concursul de canotaj, după
recalificări. “Tricolorele” s-au cla-
sat pe locul secund, cu un timp mai
bun decât în calificări – 6:16:6, într-
o c ursă c âş tigată de Olanda,
6:15:36. Au mai prins ultimul act
Australia (6:18:63) şi Marea Brita-
nie (6:21:58), doar Germania, ră-
mânând pe dinafară. Erau deja ca-
lificate SUA şi Canada, ultimul din-
tre echipaje înregistrând şi cel mai
bun timp scos până acum în com-
petiţie (în calificări), 6:13:91.

Echipajul României este compus
din: Cristina Grigoras, Eniko Mi-
roncic, Camelia Lupaşcu, Roxana
Cogianu, Adelina Cojocariu, Ioana
Rotaru, Talida Gidoiu, Irina Dor-
neanu şi Viorica Susanu

Finala probei este programată
mâine, de la ora 14:30.

CANOTAJ (F) Echipajul de 8+1,
calificare la pas în finală

Tot în urma recalificărilor a
ajuns în f inală şi campioanele
olimpice de la ultimele două ediţii
în proba de două rame, Georgeta

Andrunache şi Viorica Susanu, care
urmează să-şi dispute una dintre
medalii astăzi, cu începere de la ora
12:10 (TVR 1).

TENIS DE CÂMP

ÎNOT

SCRIMĂ (M)
Dărăban, învins
în turul doi de
vicecampionul
mondial

Radu Dărăban a pierdut, ieri, disputa din turul secund al probei de
floretă individual din cadrul concursului de scrimă de la JO.

După o primă rundă inaugurală în care s-a impus fără emoţii, cu sco-
rul de 15-8, în faţa sportivului Nicholas Edward Choi (Hong Kong),
Radu a avut o misiune mult mai grea, în faţa vicecampionului mondial,
Valerio Aspromonte (15-11 pentru italian).

Meciul a fost marcat de o decizie controversată a arbitrilor, care, la
10-8 pentru Radu, au decis să îi acorde foarte uşor acestuia un cartonaş
roşu, sinonim cu pierderea unui punct. Din acel moment, Dărăban, lipsit
de experienţă în comparaţie cu adversarul său, a cedat disputa din punct
de vedere psihic şi a mai reuşit o singură tuşă.

Interesant este faptul că, în debutul meciului, Radu a demonstrat că
are nervii tari: a condus cu 5-0, dar a pierdut 6 tuşe la rând. Chiar şi aşa,
sportivul nostru a revenit şi ajunsese să conducă cu 10-8.

Radu Dărăban a fost singurul reprezentant al României în proba mas-
culină de de floretă individual.


