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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 reclamaţiile şi declara-
ţiile din ultimul timp, precis, Popes-
cule, că înainte de’89 tovarăşii Ma-
covei şi Blaga au fost activişti la
propagandă.

Micii producători
aprovizionează

pieţele cu legume
din partea locului

educaţie / 8

„Listele electorale permanente”,
un măr al discordiei

Absolvenţii de liceu şi studii
superioare, aşteptaţi la AJOFM
pentru a fi luaţi
în evidenţă

Mai multe şcoli
din Dolj
şi-au schimbat
denumirea

Conducerea Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj
a anunţat că potrivit Ordinu-
lui nr. 6564/2011 al minis tru-
lui Educaţiei, începând din
acest an şcolar, unităţile de
învăţământ preuniversitar de
stat, confes ional ş i particular
din sistemul naţional de
învăţământ vor avea denu-
miri în conformitate cu
preve derile procedurii de
atribuire a denumirilor
unităţilor de învăţământ
preuniversitar.

În timp ce Costinel Diculescu, patronul agen-
ţiei „Patria Imobiliare”, stă liniştit „la răcoa-
re”, după ce săptămâna trecută judecătorii de
la Tribunalul Dolj i-au menţinut arestarea pre-
ventivă în dosarul în care este judecat pentru
înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, vic-
timele înşelătoriilor sale trăiesc, în unele cazuri, de pe o zi pe
alta după ce i-au dat acestuia tot ce-au agonisit într-o viaţă,
ca să obţină o casă. Una dintre cele peste 20 de părţi vătăma-
te, craioveanca Ana Niţu, ne-a povestit calvarul pe care-l tră-
ieşte împreună cu familia sa după ce a ajuns să fie evacuată
din locuinţa pentru care a plătit 300.000 de lei, în complexul
de la Malu Mare. După ce a primit o „palmă” de la Judecăto-
ria Craiova, care a decis, fără să ţină cont de probele solicita-
te de ea şi de realitate, că trebuie să plece din casă, Ana Niţu
aşteaptă dreptate, acum de la Tribunalul Dolj.

4 EV
EN

IM
EN

T

pa
gi

naPe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”

Pe drumuri, după ce
şi-au cumpărat casă
prin „Patria Imobiliare”



2 / cuvântul libertãþii luni, 6 august 2012
actualitate

EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

$1 EURO ...........................4,6481 ............. 46481
1 lirã sterlinã..........................5,9102.......................59102

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 6 august - max: 38°C - min: 22°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,7972........37972
1 g AUR (preþ în lei).......194,7995......1947995

Cursul pieþei valutare din 6 august 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele interimar, Crin Antonescu,
a declarat, sâmbãtã searã, referindu-se la
Serviciul de Informaþii Externe (SIE), cã
trebuie sã fie înþeles mecanismul prin care
imaginea României a fost distrusã în doar
douã sãptãmâni, într-o acþiune organiza-

tã, coordonatã ºi finanþatã. „Pe mine mã
intereseazã ca aceste instituþii sã lucreze
la Cotroceni, nu ca sã lucreze pentru
mine, sã-mi spunã mie cu cine se întâl-
neºte domnul Bãsescu. Sã vedem ce se
poate face pentru relaþiile ºi imaginea

afecta te  a le  aces te i
þãri, pentru cã ele au
un rol sau îl pot avea.
Sã vedem ce se întâm-
plã - cã mã întrebaþi de
un anumit serviciu (n.r.
- SIE) - trebuie sã în-
þelegem, totuºi, meca-
nismul prin care imagi-
nea unei þãri a fost dis-
trusã în douã sãptã-
mâni, într-o acþiune
evident organizatã, co-
ordonatã,  f inanþatã.
Trebuie sã vedem, to-
tuºi, cine a fãcut asta,
pentru cã este ceva ce
afecteazã þara, toatã
þara”, a spus Antones-
cu, la Antena3. Între-

bat de unul dintre invitaþii emisiunii dacã
afirmaþia sa poate echivala cu aceea cã
imaginea þãrii a fost distrusã în douã sãp-
tãmâni într-o acþiune organizatã ºi finan-
þatã, Antonescu a rãspuns: „Aºa pare. O
spun pentru cã vãd”.

„Cum se  în tâmplã?  De  ce  ex is tã
aceastã vulnerabilitate din partea aces-
tei þãri din UE, o þarã în legãturã cu re-
gimul politic al cãreia nu existau dubii?
Cum se poate ca imaginea unei þãri sã
fie atât de vulnerabilã încât, în douã sãp-
tãmâni, pe toate continentele, pe toate
marile jurnale ale lumii, aproape toate
marile jurnale care se ocupã de politicã,
ºi în multe cancelarii, sã izbucneascã aºa
ceva?”, s-a întrebat Antonescu.

Preºedintele interimar a mai fost în-
trebat dacã poate cere serviciilor secre-
te sã-i spunã dacã i-au transmis rapoar-
te ºi lui Traian Bãsescu. „E o întrebare
retoricã. Sper din tot sufletul - nu am nici
o informaþie cã i-au trimis, ar fi fost ceva
total în afara legii. Cred cã, oricum, nu
mi-ar spune cã au fãcut asta”, a preci-
zat acesta.
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Bãsescu crede cã numãrul
alegãtorilor va creºte cu 300.000

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, a declarat, sâmbãtã, cã
mizeazã nu pe o reducere, ci pe o
creºtere cu cel puþin 300.000 a
numãrului cetãþenilor cu drept de
vot la data de 29 iulie, dacã
Guvernul va face corect ºi legal
actualizarea listelor electorale.
„Paradoxul este cã va fi un numãr
de electori mai mare. Datoritã
celor care au împlinit 18 ani, sunt
mai mulþi decât cei care au
decedat în acest interval. Bun,
deci surprizele vor fi mari dacã
actualizarea se face corect. Eu
mizez pe o creºtere a numãrului de
electori, cetãþeni români cu drept
de vot, indiferent unde s-ar afla ei,
cu cel puþin 300.000”, a afirmat
Bãsescu, sâmbãtã, într-o conferin-
þã de presã la sediul sãu de
campanie, adãugând cã aceasta
ar însemna un procent ºi mai mic
de participare la referendum. El a
arãtat cã „le va trânti uºa în nas”
celor care vor veni sã îl recenzeze
în aceastã perioadã.

Premierul anunþã amenzi
mai mari pentru
neactualizarea listelor

Guvernul ar putea majora
amenzile aplicate de Autoritatea
Electoralã Permanentã (AEP)
pentru primarii care nu îºi
actualizeazã listele electorale,
amenda maximã fiind în prezent de
2.500 lei, a declarat premierul
Victor Ponta. “(…) Dacã nu luni
(n.r. - astãzi), dacã nu reuºim sã
strângem toate datele, atunci
marþi, cel mai târziu, avem ºedinþa
de Guvern, adoptãm hotãrârile de
guvern necesare ºi, inclusiv, dacã
va fi nevoie de o hotãrâre legisla-
tivã pentru a mãri amenzile pe
care Autoritatea Electoralã
Permamentã le are ºi în acest
moment prevãzute în lege - dacã
nu mã înºel, cea mai mare este
undeva la 2.500 lei - pentru
primarii care nu îºi actualizeazã
listele electorale”, a spus Ponta.

Preºedintele interimar, Crin
Antonescu, a declarat, sâmbãtã
searã, cã ministrul Justiþiei poate
face o propunere pentru noul pro-
curor general, având în vedere cã
„scadenþa” vine la mijlocul lunii
septembrie, el arãtând cã nu va
obstrucþiona aceastã numire. „Eu
cred cã, atunci când vin scaden-
þele - cum la DNA a venit, stãm
din amânare în amânare, amâna-
re legalã - ºi cum va veni undeva
spre mijlocul lunii septembrie ºi la
Parchetul General, eu cred cã mi-
nistrul Justiþiei poate foarte bine
sã se orienteze asupra unei per-
sonalitãþi din lumea Justiþiei - cã
e vorba de un procuror, dar nu e

Nu voi obstrucþiona numirea
unui nou procuror generale

Biroul Electoral Central
(BEC) ºi-a suspendat activita-
tea pânã la data pronunþãrii ho-
tãrârii Curþii Constituþionale cu
privire la referendum, conform
unui comunicat al instituþiei, re-
mis, sâmbãtã, agenþiei Media-
fax. „Biroul Electoral Central îºi
suspendã activitatea pânã la
data pronunþãrii hotãrârii Curþii
Constituþionale cu privire la res-
pectarea procedurii pentru or-
ganizarea ºi desfãºurarea refe-
rendumului naþional din 29 iulie
2012 pentru demiterea preºedin-
telui României ºi pentru confir-
marea rezultatelor referendu-

BEC ºi-a suspendat activitatea

Preºedintele interimar, Crin Anto-
nescu, a negat, sâmbãtã searã, cã ar
fi discutat cu premierul Victor Pon-
ta (foto) despre remanierea minis-
trului Administraþiei ºi Internelor,
Ioan Rus, cel care s-a ocupat de
datele în baza cãrora s-a organizat

Preºedintele interimar neagã
cã ar fi discutat cu Ponta
despre remanierea lui Rus

Traficul la intrarea
în þarã prin punctul de
trecere a frontierei
Nãdlac s-a dublat în
ultimele 24 de ore, cei
mai mulþi dintre cei
care vin în þarã fiind
români care lucreazã
în strãinãtate ºi vor
sã-ºi petreacã vacan-
þa alãturi de familii.
Potrivit Biroului de
presã al Poliþiei de
Frontierã Arad, prin Nãdlac au intrat în þarã, în ultimele 24 de ore, apro-
ximativ 10.500 de autoturisme, faþã de 4.500 în mod obiºnuit. Din aceastã
cauzã, controlul de frontierã are loc pe patru benzi, ºi nu pe una sau
douã, cum se desfãºura pânã sâmbãtã. „Traficul s-a dublat pe sensul de
intrare, motiv pentru care a fost suplimentat numãrul de benzi de circu-
laþie ºi personalul. În funcþie de situaþia din urmãtoarele ore, se vor lua ºi
alte mãsuri pentru desfãºurarea în condiþii optime a traficului ºi micºora-
rea timpilor de aºteprare la control”, a declarat purtãtorul de cuvânt al
Poliþiei de Frontierã Arad, Daniel Iancu.

Traficul prin vama Nãdlac, sensul
de intrare în þarã, s-a dublat

mului. Având în vedere dispozi-
þiile art. 23 din Legea nr.3/2000
privind organizarea ºi desfãºu-
rarea referendumului ºi comu-
nicatele emise de Curtea Con-
stituþionalã la datele de
02.08.2012 ºi 03.08.2012, Biroul
Electoral Central a adoptat, as-
tãzi, 04.08.2012, Hotãrârea
nr.49/H/BEC2012/RD privind
suspendarea activitãþii birourilor
ºi oficiilor electorale constituite
la referendumul naþional pentru
demiterea preºedintelui Româ-
niei din 29 iulie 2012”, precizea-
zã comunicatul BEC.

neapãrat nevoie, poate sã fie un
judecãtor, poate sã fie un magis-
trat cu o carierã solidã în spate,
care sã fie, ca sã spun aºa, de
notorietate independent, fãrã vreo
legãturã clarã, cunoscutã, cu vre-
un partid politic - ºi sã-l propunã
mai departe”, a mai spus Anto-
nescu. Întrebat dacã ar fi dispus
sã analizeze propunerea ministru-
lui Justiþiei ºi „sã-i dea drumul”,
dacã acesta iniþiazã procedura
acum, Antonescu a rãspuns: „Ca-
tegoric da. Sigur cã da. Eu am
spus cã nu schimb eu pe cineva.
Dacã acest proces porneºte de
la ministerul Justiþiei, evident cã
nu-l voi obstrucþiona eu”.

referendumul. „O remaniere este
strict o problemã internã a Gvernu-
lui. Am vorbit ani de zile despre fap-
tul cã domnul fost preºedinte (n.r. -
Traian Bãsescu) îºi aroga un rol ex-
cesiv, supraconstituþional, în poveste
asta ºi nu am sã fac ce i-am repro-

ºat dânsului. Nu e treaba mea,
ci a premierului, eventual a
Guvernului în întregul sãu,
dacã doresc sã facã o rema-
niere”, a spus Antonescu, la
Antena3. Întrebat ce a dis-
cutat atunci cu Victor Ponta
la Guvern, vineri, Antones-
cu a rãspuns: „Nu am dis-
cutat asta. Am discutat niºte
lucruri care þin de acele as-
pecte de stabilitate despre
care am vorbit, despre dina-
mica monedei naþionale ºi
chestiunile economice”.
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Decizia 731/10 iulie 2012 a CCR
referitoare la organizarea şi desfă-
şurarea referendumului din 29 iulie
a.c. a instituit cvorumul, de acum
cunoscut, prin precizarea expresă
inserată în Legea 3/2000: „Referen-
dumul este valabil dacă la acesta
participă cel puţin jumătate plus
unul din numărul persoanelor în-
scrise în listele electorale perma-
nente” .  Cum raportarea celor
8.459.053 persoane (46,24%) par-
ticipante la vot s-a făcut la listele
electorale permanente, solicitarea
Curţii Constituţionale constă în ve-
rificarea acestora de către institu-
ţiile abilitate ale statului şi comuni-
carea unei baze de calcul reale, de
către Guvernul României. Până aici
lucrurile ar fi clare. Curăţirea liste-
lor electorale permanente presupu-
ne nu doar scoaterea decedaţilor şi
a celor lipsiţi de dreptul de vot prin
sentinţe judecătoreşti, etc, ci şi a
cetăţenilor români care au domici-
liul sau reşedinţa în străinătate. Şi
asta în conformitate cu prevederile

MIRCEA CANŢĂR
OUG 97/2008, care a modificat
Legea 35/2008 pentru alegerea Ca-
merei Deputaţilor şi a Senatului, în
sensul că cetăţenii români cu do-
miciliul sau reşedinţa în străinătate
erau scoşi de pe listele electorale
permanente şi incluşi în listele elec-
torale suplimentare. Modificarea s-
a materializat în articolul 27 (al.2)
al Legii 35/2008 completată şi re-
publicată. Toţi cetăţenii români cu
drept de vot, indiferent că erau în
ţară sau în afara ţării, trebuiau în-
scrişi în Registrul electoral, actua-
lizat în permanenţă, anual, până la
31 martie, de Autoritatea Electora-
lă Permanentă. Ceea ce nu s-a în-
tâmplat. Guvernul Boc, în înţelep-
ciunea sa desăvârşită, când a mo-
dificat legea referendumului (nr.3/
2000) a substituit orice menţiune
legată de listele electorale cu for-
mula „liste electorale permanen-
te”. De aici pleacă toată confuzia.
Până la modificarea respectivă,
operată prin OUG 103/2009, prin
sintagma „liste electorale” se în-

ţelegea listele electorale permenen-
te plus listele electorale suplimen-
tare. Iniţial, articolul 5, al.2 al Le-
gii 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului stipu-
la clar şi expres că acesta este va-
labil dacă participă cel puţin jumă-
tate plus unul din numărul persoa-
nelor înscrise în listele electora-
le. După intrarea în vigoare a OUG
103/2009, art.5, al.2 al Legii 3/2000
a dobândit următoarea construcţie:
„Referendumul este valabil dacă
la acesta participă cel puţin ju-
mătate plus unul din numărul
persoane lor înscrise în listele
electorale permanente”. Guver-
nul MRU n-avea cum să se ocupe
de asemenea „fineţuri electorale” şi
cu atât mai puţin să anuleze o or-
donanţă de urgenţă a guvernului
precedent. Cât priveşte Guvernul
Victor Ponta, acesta numai la aşa
ceva nu s-a gândit, după ce a fost
„lovit” năprasnic, din toate părţile,
şi a trebuit, finalmente, să ia „în bra-
ţe” Decizia nr.731/10 iulie 2012 a

CCR, care instituise mult discuta-
tul cvorum de 50% plus unul din
numărul persoanelor înscrise în lis-
tele electorale permanente, fără a
mai comenta, pe fondul recoman-
dărilor venite de la Bruxelles. A în-
vinui Guvernul Victor Ponta şi de
ceea ce au săvârşit guvernele pre-
vedente în această materie nu e
deloc în regulă. „Clarificarea aces-
tei situaţii este necesară pentru a
răspunde solicitărilor primite din
partea CCR. Din punctul de vede-
re al Guvernului României, în con-
formitate cu legea, toţi cetăţenii
români au drept de vot şi trebuie
incluşi în calculele privind cvoru-
mul, alături de cei incluşi în listele
electorale permanente,  Curtea
Constituţională fiind cea care va
decide cu privire la acest lucru”,
se spune într-un comunicat al Gu-
vernului. Lucrurile sunt relativ cla-
re, într-o anumită logică, chiar cea
a OUG 103/2009. Circa 490.000
de cetăţeni români cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate n-ar trebui

să se regăsească pe listele electo-
rale permanente, ci pe cele supli-
mentare. De altfel, în obiecţia de
neconstituţionalitate a „uninomina-
lului pur”, formulată de grupul par-
lamentar PDL, aces ta sesiza la
CCR că „populaţia ţării, con-
form ultimului recensământ, a
scăzut sensibil” (Decizia 782/27
iunie a.c.). Zilele trecute, cotidia-
nul francez „Liberation” scria, re-
ferindu-se la romii din Marsilia, că
„entre 1.500 et 2.000 Roms vi-
vent en situation de grand pre-
carite dans la cite phoceenne”.
Aceştia, dar şi atâţia alţii aflaţi la
cerşit, dar şi la tot felul de munci
la negru, prin marile metropole
europene, pe ce liste electorale s-
ar mai putea afla? Oricum am în-
toarce discuţia, ne aflăm în faţa
unui măr al discordiei, care derivă
din formula „listele electorale per-
menente”, în interpretarea dată de
Guvernul Emil Boc prin ordonanţa
amintită, şi la care face trimitere
decizia CCR.

„Listele electorale permanente”,
un măr al discordiei

Ca ş i în cazul celorlalte patru s trăzi („Olteniei”,
Tineretului”, „Bres tei” şi „Amaradia”), lucrările sunt
exec utate de SC Delta ACM 93 Bucureşti. În sep-
tembrie 2011, când a fost scoasă la licitaţie lucra-
rea,  s-au înscris patru firme, dar a fos t preferată
societatea amintită considerându-se că a avut cea
mai bună ofertă din punct de vedere ec onomic.  Va-
loarea întregului c ontract este de 64,11 milioane de
lei,  dintre care 19,74 milioane de lei sunt fonduri
nerambursabile care sunt acoperite de la bugetul na-
ţional, 6 milioane de lei reprezintă c o-finanţarea asi-
gurată de bugetul local şi 38,4 milioane de lei provin
din fonduri europene.
O lucrare de 12,5 milioane de lei

Din primăvară şi până acum, au fost reabilitate patru
străzi din acest contract, strada „Pelendava” fiind a
cincea. Potrivit autorităţilor, execuţia se ridică la va-
loarea de 12,55 milioane de lei, o sumă considerabilă
în cadrul proiectului. De fapt, ca buget alocat, strada
„Pelendava” se situează pe poziţia a treia, după bule-
vardul „Olteniei” – refăcut cu 22,51 milioane de lei şi

Se deschide şantierul
pe strada „Pelendava”

Strada „Pelen-
dava” este închisă
circulaţiei pentru

o perioadă de
două săptămâni.

Autorităţile
locale încep

astăzi lucrările de
reabilitare pe cea
de-a cincea stradă

din lotul de şase
care au fost inclu-
se într-un proiect
de reabilitare cu

fonduri europene.

Abonamente gratuite pentru
persoanele cu handicap

Craiovenii cu handicap
accentuat, cu handicap grav,
precum şi asistenţii personali
ai ace stora î’i pot ridica
abonamente le gratuite pe
mijloacele  RAT Craiova,
pe ntru luna septe mbrie, în
zilele  de 29,  30 ’i 31 august,
de  la sediul din Lăpu’, la
parterul blocului T8,  între
orele 8.00 ’i 16.00.  Persoane-
le  cu handicap vizual acce n-
tuat ş i grav au la dispoziie  o
singură zi – pe 28 august – în
care î’i pot ridica aboname n-
te le de la sediul Asociaţiei de
Ne văzători din Craiova,  de pe
strada ”Fraţii Buzeşti”, la
nr.25,  între orele 8.00 ’i

16.00.  Persoanele  cu handi-
cap auditiv sunt programate
să-’i ridice  legitimaiile de
călătorie pe data de 30
august, de la se diul Asocia-
ţiei Naţionale a Surzilor-
Filiala Craiova, situat pe
strada ”Nicolae Titulescu”,
de  la parterul blocului 19,
între orele 16.00 ’i 19.00.
Potrivit autorităilor locale,
abonamentele se e liberează
pe rsonal celor în cauză, pe
baza bule tinului sau a cării
de  ide ntitate,  în original,
precum şi a certificatului de
încadrare în grad de handi-
cap, în xerocopie.

LAURA MOŢÎRLICHE
strada „Brestei” – reabilitată cu 13,5 milioane de lei.
Lucrările care se fac acum pe strada „Pelendava” sunt
comparabile, ca valoare, cu cele care s-au făcut pe
bulevardul „Tineretului” din Craioviţa Nouă – unde s-
au consumat 12,12 milioane de lei.
Asfalt şi trotuare noi

Potrivit autorităţilor locale, ca şi în cazul celorlal-
te artere, c are au fost deja redate circulaţiei, ş i pe
strada „Pelendava” lucrările de execuţie se concen-
trează pe două aspecte principale, urmărindu-se, în
spec ial, refacerea părţii carosabile (pe o suprafaţă
de 1.180 de metri pătraţi) şi amenajarea trotuarelor.
Proiectul vizează şi refac erea locurilor  de parcare
deja existente. Reprezentanţii Primăriei Craiova au
prec izat că vor încerca, de asemenea, să creeze şi
locuri de parcare suplimentare, acolo unde spaţiul
permite. Ca şi celelalte spaţii de parcare, şi cele noi
vor fi date în folosinţă locatarilor din zonă. Urmă-
toarea şi ultima lucrare va fi pe strada „Toamnei” şi
va c osta 4,32 milioane de lei.

LAURA MOŢÎRLICHE



4/ cuvântul libertãþii luni, 6 august 2012eveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Despre nenorocirile provocate de
Costinel Silviu Diculescu, soþia sa,
Lia Roxana ºi cântãreþul Nelu Anca,
cunoscut drept Nelu de la Craiova,
aþi mai citit în paginile cotidianului
nostru, cei trei fiind trimiºi în jude-
catã, la sfârºitul lunii aprilie a.c., pen-
tru constituire a unui grup în vede-
rea comiterii de infracþiuni ºi înºelã-
ciune cu consecinþe deosebit de gra-
ve, prejudiciul estimat de procurori
ridicându-se la 928.000 euro.

Procurorii DIICOT - Serviciul
Teritorial Craiova, care i-au trimis în
judecatã pe cei trei, au reþinut în re-
chizitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor cã, în perioada 2007 -
2011, Diculescu împreunã cu
soþia sa ºi cu Nelu Anca au con-
stituit un grup infracþional în sco-
pul comiterii infracþiunii de în-
ºelãciune. În calitatea sa de re-
prezentant al agenþiei „Patria
Imobiliare” din Craiova, agenþie
al cãrei administrator era, de
fapt, de soþia sa, Costinel Dicu-
lescu a întocmit mai multe ante-
contracte de vânzare-cumpãra-
re cu mai multe persoane, cãro-
ra le-a promis construcþia unor
case în comuna Malu Mare, în zona
Selgros. Dupã ce a încasat banii, Di-
culescu „a refuzat sã încheie con-
tracte de vânzare-cumpãrare în for-
mã autenticã“, au precizat procuro-
rii. În plus, conform anchetatorilor,
cu ajutorul lui Nelu Anca ºi al Liei
Roxana, Diculescu a reuºit sã în-
strãineze cãtre terþi o parte din imo-
bilele în care pãrþile vãtãmate locuiau
de ani buni în unele cazuri, iar pen-
tru altele a contractat împrumuturi
la diverse unitãþi bancare, aflându-
se în imposibilitatea de a mai putea
întocmi contractele de vânzare-
cumpãrare din cauza sarcinilor în-
scrise la Cartea Funciarã.

„În anul 2008 ne-am mutat
în casã...”

Deºi pare greu de crezut, în
aceastã situaþie nefericitã se aflã ºi
familia Niþu. Ana Niþu ºi soþul ei ºi-
au dorit o casã frumoasã pentru fii-
ca lor, Oana Andreea ºi au ajuns sã

plãteascã cu vârf ºi îndesat aceastã
dorinþã. „În 2007 apãruse iufa cu
case la cheie, la preþul unui aparta-
ment. Ni s-a pãrut o idee bunã, am
mers pe la mai multe agenþii imobili-
are, iar într-un final ne-am oprit la
Patria Imobiliare. Ne-a plãcut faptul
cã ne lãsau sã ne implicãm în tot
proiectul, motiv pentru care, pe ba-
nii noºtri, pentru cã am plãtit supli-
mentar pentru toate modificãrile so-
licitate, urma sã obþinem locuinþa pe
care ne-o doream. Familia noastrã a
fost al treilea cumpãrãtor din lotul
pe care îl avea acest Diculescu. Am
achitat un avans de 700 de milioane

(n.r.- lei vechi), ulterior i-am mai plã-
tit încã 300 de milioane, urmând ca
în anul 2008, când era gata casa,
sã-i achitãm diferenþa. În 2008 a fã-
cut dezmembrarea lotului, în aprilie,
iar noi am primit numãrul 1168/1/3.
Într-un final, dupã ce am vândut
douã apartamente ºi am investit to-
tul în acea casã, care, vreau sã subli-
niez, a fost singura construitã din cã-
rãmidã nu BCA, aºa cum prevedea
proiectul iniþial, cu o configuraþie total
schimbatã faþã de proiect, cãtre sfâr-
ºitul anului 2008 ne-am mutat aco-
lo. ªi eu, ºi fata mea, l-am sunat
periodic pe Diculescu, am mers la
el la agenþie, însã a invocat de fieca-
re datã diverse motive, refuzând sã
încheie contractul de vânzare-cum-
pãrare cu noi. Ne-a minþit atât el, cât
ºi notarul”, ne-a povestit Ana Niþu.

Alba-neagra cu proprietatea
asupra imobilelor

Prin luna februarie 2010, Tatiana

Maria Brat, director de agenþie al so-
cietãþii Patria Imobiliare s-a dus în
cartierul de vile al lui Diculescu ºi
le-a povestit locatarilor de acolo, fie-
cãruia în parte, atât cât ºtia din si-
tuaþia juridicã departe de limita legii
a fiecãrui imobil. Le-a spus ºi mem-
brilor familiei Niþu cã nici mãcar nu
sunt proprietarii casei în care locuiau
de aproape doi ani de zile. Acest lu-
cru a fost consemnat ºi într-o de-
claraþie care a ajuns la dosarul cau-
zei, pe masa procurorilor DIICOT
Craiova, în care spunea cã „...Di-
culescu invoca diverse motive pen-
tru ca, pe ascuns, sã înstrãineze
imobilul în cauzã d-lui Anca Nelu.
Aceastã informaþie am aflat-o ulte-
rior, însã Diculescu Costinel Silviu
s-a motivat în faþa mea cã voia sã
scape de plata tva-ului, dar cã nu
este nici un fel de problemã...”. Ba
problemele abia începeau pentru fa-
milia Niþu. Dupã cum au stabilit pro-
curorii, pe 23 februarie 2010, Silviu
Diculescu a vândut imobilul cu pri-
cina lui Nelu Anca, iar pe 6 octom-
brie 2010 a întocmit un antecontract
de vânzare-cumpãrare (vânzãtorul
fiind, în fapt Nelu Anca) prin care îi
vindea aceeaºi casã ºi terenul, prin
programul „Prima Casã”, Elenei
Gurgui, cu suma de 49.000 de euro.
Culmea este cã, în casa familiei
Niþu nu a venit nici un evaluator
al BCR, pentru era vorba despre
un credit ipotecar ºi era normal
ca banca sã ºtie pe ce imobil in-
stituie ipoteca, dupã cum spune
Ana Niþu. Asta pentru cã, în baza
documentelor livrate de Diculescu
ºi de Nelu Anca, Elena Gurgui obþi-
nuse creditul pe imobilul de pe lotul
28, nu de pe 3, unde locuia familia
Niþu. Femeia s-a mutat în casa indi-
catã de Diculescu, cea de pe lotul
28, pe 30 decembrie 2010. Dupã câ-
teva zile însã, la poarta Elenei Gur-
gui s-a prezentat Ionela Stan, care
avea un act de vânzare-cumpãrare
pe acea casã întocmit cu Dicules-
cu, cea dintât aflând cã ar fi, de fapt,
proprietarã pe casa familiei Niþu.

„Am ajuns sã locuim
cu chirie...”

„Ne-a acþionat în instanþã, pe ci-
vil, ºi a cerut evacuarea noastrã pen-
tru cã ar fi proprietara locuinþei. Mi
se pare incredibil ca, în condiþiile
în care casa era în litigiu, ºi e vorba
despre dosarul penal în care dema-
raserã cercetãrile procurorii DII-
COT, pentru cã am depus plângere
împotriva lui Diculescu, Judecãto-
ria Craiova sã dispunã evacuarea
noastrã. ªi asta refuzând toate pro-
bele solicitate de noi ºi chiar pre-

zentate de noi, pentru cã procurorii
de la DIICOT ne-au ajutat cu toate
documentele pe care au putut sã ni
le dea. Am cerut judecãtoarei sã le
solicite celor de la BCR, care au
aprobat creditul Elenei Gurgui, sã
arate în instanþã documentaþia de
evaluare a locuinþei pentru care alo-
caserã banii. S-ar fi vãzut cã era
vorba despre imobile cu o configu-
raþie diferitã, însã ne-a fost refuza-
tã solicitarea. Am stat trei ani în casa
aceea ºi ei vin ºi spun cã nu e a
noastrã. Acum locuim cu chirie,
într-un apartament din cartierul
Rovine, ºi ne-am tocat nervii ºi ba-
nii prin instanþe. Am declarat recurs
împotriva hotãrârii Judecãtoriei Cra-
iova de evacuare, unde avem ter-
men pe 17 septembrie, iar pe 12

septembrie urmeazã sã fim audiaþi,
tot la Tribunalul Dolj, în dosarul
penal în care este judecat Dicules-
cu. Nu mai putem... Nu vrem de-
cât sã ni se facã dreptate ºi sã ne
primim casa pe care am plãtit-o ºi
pentru care ne-am distrus fizic ºi
psihic...”, ne-a mai spus Ana Niþu.

Activitatea infracþionalã a grupu-
lui a fost stopatã la începutul lunii
noiembrie 2011, în urma unei acþiuni
de amploare a procurorilor DIICOT
ºi poliþiºtilor BCCO Craiova, oamenii
legii ridicând în urma percheziþiilor
saci întregi cu documente folosite
ulterior la probarea activitãþii infracþi-
onale a inculpaþilor. Doar Costinel
Diculescu mai este dupã gratii în acest
moment, soþia sa ºi Nelu Anca fiind
judecaþi în stare de libertate.

În timp ce Costinel Diculescu, patronul agen-
þiei „Patria Imobiliare” stã liniºtit „la rãcoare”,
dupã ce sãptãmâna trecutã judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj i-au menþinut arestarea preventivã
în dosarul în care este judecat pentru înºelãciune
cu consecinþe deosebit de grave, victimele înºe-
lãtoriilor sale trãiesc, în unele cazuri de pe o zi pe
alta, dupã ce i-au dat acestuia tot ce-au agonisit
într-o viaþã, ca sã obþinã o casã. Una dintre cele

peste 20 de pãrþi vãtãmate, craioveanca Ana Niþu,
ne-a povestit calvarul pe care-l trãieºte împreu-
nã cu familia sa, dupã ce a ajuns sã fie evacuatã
din locuinþa pentru care a plãtit 300.000 lei, în
complexul de la Malu Mare. Dupã ce a primit o
„palmã” de la Judecãtoria Craiova, care a decis,
fãrã sã þinã cont de probele solicitate de ea ºi de
realitate, cã trebuie sã plece din casã, Ana Niþu
aºteaptã dreptate, acum de la Tribunalul Dolj.

 Pe drumuri, dupã ce ºi-au cumpãrat Pe drumuri, dupã ce ºi-au cumpãrat Pe drumuri, dupã ce ºi-au cumpãrat Pe drumuri, dupã ce ºi-au cumpãrat Pe drumuri, dupã ce ºi-au cumpãrat
casã prin „Patria Imobiliare”casã prin „Patria Imobiliare”casã prin „Patria Imobiliare”casã prin „Patria Imobiliare”casã prin „Patria Imobiliare”

Victimele lui Diculescu vor dreptate:
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În luna începutul lunii februa-
rie a.c., Comisia  JudeþeanÎ pen-
tru Recensãmântul Populaþiei ºi
al Locuinþelor Dolj anunþa rezul-
tatele provizorii ale Recensãmân-
tului Populaþiei ºi Locuinþelor
(RPL 2011), desfãºurat în oc-
tombrie 2011. Conform datelor
date publicitãþii populaþia stabilã
a judeþului Dolj este de 618.336
persoane, din care 314.437 de
doljeni locuiesc la oraº, în timp
ce 303.898 locuiesc în mediul
rural. Populaþia Craiovei, re-
cenzatã în octombrie 2011, a
fost ºi ea de numai 243.765
locuitori, faþã de 2002, când,

Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 2011 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã
cu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilor

Începând de azi primarii vor tre-
buie sã se apuce de treabã. O co-
misie formatã din primar, secretar,
poliþist vor trebui sã scoatã de pe
listele electorale permanente cetã-
þenii cu domiciliul în strãinãtate,
persoanele decedate, dar ºi pe cele
care au renunþat la cetãþenia ro-

mânã, cei condamnaþi sau bolnavi
psihic. Munca nu va fi una uºoarã,
ºi va fi interesant de aflat dacã da-
tele de la acest mini-recensãmânt
vor rezona cu cele anunþate în luna
februarie a.c. de cãtre Comisiile
Judeþeane pentru Recensãmântul
Populaþiei ºi al Locuinþelor.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

potrivit datelor statistice, era
de 302.601. De aici încolo poate
începe nebunia. Pe actualele lis-
te electorale la nivelul muni-
cipiului Craiova figureazã
261.728 craioveni cu drept de
vot. Ori aºa ceva ar fi imposibil-
,dacã ne raportãm la cifra anun-
þatã de Comisia  JudeþeanÎ pen-
tru Recensãmântul Populaþiei ºi
al Locuinþelor Dolj.

Rezultatele provizorii au avut
la bazã procesele verbale

de validare
Comisia Judeþeanã de Recen-

sãmânt Dolj anunþa într-un co-

municat de presã cã datele pro-
vizorii ale recensãmântului s-au
obþinut prin prelucrarea opera-
tivã a principalelor informaþii sta-
tistice însumate la nivel de lo-
calitate – municipiu, oraº, co-
munã, pe baza tabelelor centra-
lizatoare întocmite de recenzori
dupã perioada de colectare a
datelor, pentru cele 3.248 de sec-
toare de recensãmânt din jude-
þul Dolj: “Informaþiile completate
în aceste tabele centralizatoare
au fost agregate de comisiile ju-
deþene având la bazã procesele
verbale de validare întocmite de
comisiile locale de recensãmânt,
semnate ºi însuºite de membrii
acestora. Rezultatele obþinute ºi
prelucrate pânã la aceastã etapã
au caracter provizoriu ºi pot su-
feri modificãri pe parcursul eta-
pelor ulterioare de prelucrare a
datelor individuale din formula-
rele de înregistrare a persoane-
lor din gospodãrii ºi locuinþe”.
„Deocamdatã noi nu am primit

nici o dispoziþie”
Primarii nu vor deocamdatã sã

se pronunþe, dar sunt puºi într-o
situaþie dificilã. Mai mult decât
atât, cunosc ºi ei datele provizo-
rii ale Recensãmântului din 2011.
„Nu putem sã ne pronunþãm în

nici un fel pentru cã nu ar fi nor-
mal. Începând de luni (astãzi n.r.)
vom vedea ce este de fãcut. Deo-
camdatã noi nu am primit nici o
dispoziþie, asta poate ºi pentru cã
timpul a fost scurt ºi am vãzut
cã abia vineri premierul Româ-

niei, Victor Ponta, a avut video-
conferinþa cu prefecþii. Din mo-
mentul în care vom primii toate
datele necesare vom trece la trea-
bã, pentru cã timpul este scurt”,
a declarat primarul oraºului Be-
chet, Gheorghe Ionele.

Numãrul de votanþi mai mare sau egal cu cel al locuitorilor permanenþi
Aºa cum spuneam va fi interesant de vãzut dacã numãrul de

locuitori anunþat de Comisia Judeþeanã de Recensãmânt Dolj în
luna februarie a.c., va fi în concordanþã cu cel al primarilor de la
sfârºitul lunii august. Pentru cã datele anunþate de Comisia Jude-
þeanã de Recensãmânt Dolj la începutul acestui an nu aruncã în
aer numai listele de alegãtori ale municipiului Craiova, ci ºi pe cele
ale celorlalte localitãþi din judeþul Dolj. ªi luãm exemplu doar ora-
ºele ºi municipiile, unde numãrul de locuitori anunþat de Comisia
Judeþeanã de Recensãmânt Dolj este ori sub cel al votanþilor ori
foarte puþin peste.

„Cu mândrie am aflat cã
echipa formatã din Rareº
Dumitrescu, Tiberiu Dolni-
ceanu, Florin Zalomir ºi
Alexandru Siriþeanu, a
câºtigat medalia de argint, a
ºaptea pentru România la
Jocurile Olimpice de la
Londra, dupã ce a învins
echipe precum cele repre-
zentând China ºi Rusia.
Aceastã performanþã ne
aratã cã prin muncã, dãrui-
re, seriozitate ºi talent, se

Mircea Geoanã  i-a felicitat pe sportivii români
care au obþinut medalii la Jocurile Olimpice

Senatorul Mircea Geoanã a felicitat echi-
pa masculinã de sabie a României, antre-
natã de Mihai Covaliu - membru al Miºcã-
rii România Noastrã, pentru medalia de
argint câºtigatã în cadrul Jocurilor Olimpi-

ce 2012. Acesta spune cã performanþã
sportivilor români aratã cã „prin muncã,
dãruire, seriozitate ºi talent, se pot obþine re-
zultate extraordinare, chiar ºi cu resurse
materiale reduse”.

pot obþine rezultate extraor-
dinare, chiar ºi cu resurse
materiale reduse. Prin
devotamentul ºi experiena
lor, Ana Pascu, preºedinta
Federaþiei Române de
Scrimã, ºi Mihai Covaliu,
antrenorul echipei masculi-
ne de sabie, au reuºit sã
obþinã o performanþã
extraordinarã ºi sã reprezin-
te cu mândrie România în
faþa lumii întregi. Aceºti
tineri, precum ºi ceilalþi

medaliaþi ai României la
Jocurile Olimpice de la
Londra, ne-au demonstrat cã
sunt ambasadori extraordi-
nari ai României peste
hotare. În aceste momente
agitate pe plan intern,
sportivii noºtri ne-au adus o
razã de speranþã ºi de
mândrie. Totodatã, au
readus în atenþia publicului
importanþa sportului în
dezvoltarea caracterelor.
Pentru cã o naþiune de

succes este una care inves-
teºte în cetãþenii sãi. Una în
care prioritãþile sunt stabilite
în funcþie de binele cetãþeni-
lor sãi ºi nu de interese

mãrunte. Felicitãri, încã o
datã, sportivilor români
pentru performanþa lor
extraordinarã!”, declarat
senatorul Mircea Geoanã.

Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 201Recensãmântul din 2011 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã1 faþã în faþã
cu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilorcu cel al primarilor
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Marfa producãtorilor
autohtoni îi face concurenþã
celei de import, cu atât mai
mult cu cât la preþ nu este
mare diferenþã ºi, cel puþin în
ultimii ani, craiovenii vor
produse româneºti, crescute
cu mai puþine “chimicale”.

Gustul “adevãrat”
nu a pierit

La ora 5.00 dimineaþa se dã
trezirea în spatele tarabelor

din piaþã. Mulþi dintre cei
care vând dorm chiar acolo,
în paturi improvizate sau în
maºini. Durerile de spate,
junghiurile din mâini ºi
picioare trebuie rapid uitate,
fiindcã nu e timp de vãietat.
Roºiile, ardeii, vinetele, ceapa
sunt scoase din saci ºi lãzi ºi
aºezate cât mai
prezentabil,
pentru cã în
comerþ aspec-
tul conteazã.
“Fiecare
domeniu are
secretul lui.
Când vrei sã
vinzi ceva,
trebuie sã placã
ochiului. Aºa e
ºi cu legumele
noastre”, spune
sfãtoasã Elena
Ghiþulescu,
producãtor
agricol veritabil
din Mârºani.

Producãtori agricoli din Dolj ºi din judeþele
învecinate umplu, toatã vara, pieþele din Cra-
iova cu legume ºi pepeni verzi ºi galbeni. Fie ºi
într-un an secetos, ca acesta, fiindcã doar
aceia care nu au tras din greu nu au ce vinde.
Aduc marfã la oraº de douã, cel mult de trei
ori pe sãptãmânã, în funcþie de ritmul de coa-
cere al legumelor, tot ei fiind aceia care se
ocupã de cultivarea ºi îngrijirea lor. Cã meritã
sau nu tot efortul, numai ei ºtiu. Dar… “cineva
trebuie sã mai facã ºi agriculturã”, spun aceº-
tia cu un zâmbet uºor ironic.

Iatã câteva dintre preþurile afiºate în Piaþa Centralã din Bãnie
de producãtorii de legume ºi fructe: roºii – 1,50-3,00 lei/kg; ardei
gras – 1,00-1,50 lei/kg; ardei capia – 2,00 lei/kg; vinete – 0,80-1,00 lei/
kg; varzã – 0,80-1,5 lei/kg, cartofi vechi – 0,8 lei/kg, cartofi noi – 1 leu/
kg, dovleceii – 1-1,5 lei/kg, castraveþi – 0,80-1,5 lei/kg; ceapã – 1,20-
1,50 lei/kg; ceapã roºie – 3,00 lei/kg; morcovi – 1,50 lei/kg; usturoi –
5,00-6,00 lei/kg; piersici – 2,50 lei/kg; nectarine – 2,50-3,50 lei/kg; mere
– 3,50-4,00 lei/kg; lubeniþã – 1,00  lei/kg; pepeni galbeni – 1,50lei/kg.

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Cu menþiunea cã, în cazul
dumneaei, regula de aur a
vânzãrilor nu stã în aspectul
impecabil al roºiilor, ci în
gustul lor “adevãrat”. Poate
ºi de aceea preþul lor se
detaºeazã cu câþiva bani de
restul “surorilor” din piaþã:
2,5 lei/kg.

Dacã munceºti, ai!
„Muncim de iarna pânã

toamna ºi nici pe ger nu stãm

locului. Asta ºtim sã facem,
asta facem. Cineva trebuie sã
facã ºi agriculturã. Se vaietã
unii cã e greu, cã nu se fac
bani. Nu e chiar aºa. Dacã
munceºti, ai. Cu sacrificii,
aºa este, dar nu s-a inventat
para mãlãiaþã, care picã
singurã în gura lui Nãtãflea-

þã”, spune repezit un bãrbat
vânjos, înnegrit peste mãsurã
de soare, care nu doreºte sã
ne împãrtãºeascã mai mult
din povestea lui. “Nu vã dau
numele, cã zic consãtenii cã
mi-am luat-o-n cap, cã-mi
fac reclamã la ziar înaintea
lor”, adaugã râzând, în timp
ce descarcã ºi transportã cu
spatele saci îndesaþi pânã la
refuz cu vinete. “S-au fãcut
anul ãsta în grãdinã, dacã le-
am udat. La câmp e rãu…”
încheie acesta, nu înainte de
a-ºi cere scuze cã nu are
timp sã stea pe loc nici un
minut.

Se-ntrec
în pepeni!

Ne mutãm privirile asupra
grãmezilor de pepeni verzi ºi
galbeni. Multe, cum ne-am
obiºnuit în ultimii ani. Danie-
la Busuioc a plecat din sat de
când era liceanã ºi acum
locuieºte în Craiova, dar îºi
ajutã pãrinþii sã vândã pepenii
galbeni pe care aceºtia îi
cultivã la Liºteava, în comuna
Ostroveni. Spune cã anul
acesta, datoritã vânzãrii bune
din perioada anterioarã,
numãrul producãtorilor de
pepeni a crescut, în conse-
cinþã preþul la kilogram

reducându-se
simþitor. „Anul
trecut nu gãseai
pepeni galbeni
sub 2 lei/kg.
Acum e piaþa
plinã de pepeni
la 1,50 lei/kg ºi
chiar la 1 leu
bucata”, expli-
cã tânãra.
“...Îmi pare rãu
de pãrinþii mei
care au muncit
atât! Eu încerc
sã-i ajut, dar
mai mult de a
sta aici sã
vând, nu am

cum ce sã fac” spune cu
compãtimire aceasta.

Piaþa din Craiova,
una dintre cele
mai ieftine

Majoritatea produselor
agroalimentare din pieþele
Bãniei provin de la agriculto-
rii din Iºalniþa, Mârºani,
Cãlãraºi, Dãbuleni, Desa,
Pleniþa, Moþãþei, Piscu

Sadovei, Galicea Mare,
Brabova, Predeºti sau Vãdãs-
triþa. Craiovenii se bucurã de
o selecþie bogatã de produse
agroalimentare la preþuri
bune, cunoscut fiind faptul
cã piaþa din Craiova este una
din pieþele cu cele mai mici
preþuri din þarã.

Ce iau pe mere,
dau pe pere!

Potrivit unui studiul al
Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, 75% din
populaþia care locuieºte în

mediul rural trãieºte în condiþii
precare, din care peste 36%
are statut profesional de
“lucrãtor pe cont propriu” ºi
mai mult de 37%, adicã peste
un milion de cetãþeni, de
“lucrãtor familial”, care nu
beneficiazã de remuneraþie sub
formã de salariu sau platã în
naturã pentru activitatea
agricolã desfãºuratã. Singura
lor sursã de venit sunt produ-
sele agroalimentare, pe care le

vând vara ºi toamna. Ce profit
le va aduce finalul  de an
agricol, rãmâne de vãzut. Cert
este cã seceta actualã îi
menþine doar pe linia de
plutire, fiindcã din banii
munciþi la câmp ºi în solarii
trebuie sã poatã acoperi
factura la electricitate, simþi-
tor crescutã ca urmare a
irigãrii pe care au fost nevoiþi
sã o aplice zilnic. Mai mult, la
categoria cheltuieli este foarte
probabil sã intre ºi preþul
porumbului, care nu va umple
nici pe sfert hambarele.
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Absolvenþii de liceu, promoþia iunie
2012 care nu au promovat examenul de
bacalaureat  în sesiunea iunie - iulie 2012,
se mai pot înscrie în evidenþele AJOFM
Dolj pânã cel târziu pe 29 august a.c.
« Absolvenþii de liceu care au promovat
examenul de bacalaureat  în sesiunea
iunie-iulie 2012 înscrierea în evidenþele
instituþiei se va face în perioada 1 au-
gust – 29 septembrie 2012, iar absolven-
þii de liceu care vor promova  examenul
de bacalaureat în sesiunea august – sep-
tembrie 2012  se vor putea înscrie în pe-
rioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2012 »,
a precizat Daniela Barbu, directorul
executiv al AJOFM Dolj. Pentru absol-
venþii de studii superioare sesiunea iunie
2012, cu sau fãrã examen de licenþã, în-
scrierea în evidenþele AJOFM Dolj se mai
poate face pânã pe 29 august,  iar absol-
venþii de studii superioare sesiunea iulie
2012, cu fãrã examen de licenþã se pot
înscrie pânã pe 29 septembrie.  « Mai

avem o categorie de absolvenþi de studii
superioare, sesiunea septembrie 2012, cu
sau fãrã examen de licenþã, pentru care
înscrierea în evidenþele Agenþiei se poa-
te face în perioada 1 octombrie – 29 no-
iembrie 2012, precum ºi absolvenþii de
ºcoli postliceale », a mai spus Daniela
Barbu, într-un comunicat de presã.

50% din valoarea indicatorului
social de referinþã

Pentru absolvenþii de studii postlicea-
le sunt urmãtoarele perioade de înscrie-
re în evidenþele AJOFM Dolj : promoþia
iulie 2012 poate înscrie pânã la finele lu-
nii viitoare; promoþia august 2012 în pe-
rioada 1 septembrie - 29 octombrie iar
promoþia septembrie 2012, în  perioada
1 octombrie - 29 noiembrie 2012. « Pen-
tru a se înscrie în evidenþele instituþiei
noastre  absolvenþii trebuie sã prezinte
actul de studii din care sã reiese cã sunt
absolvenþi promoþia 2012, orginal ºi co-

pie dupã cartea de identitate. Indemni-
zaþia de ºomaj se acordã absolvenþilor pe
o perioadã de 6 luni ºi este o sumã fixã,
lunarã, al cãrei cuantum reprezintã 50%
din valoarea indicatorului social de refe-
rinþã, în vigoare la data stabilirii aceste-
ia. Indemnizaþia de ºomaj se acordã o
singurã datã, pentru fiecare formã de în-
vãþãmânt absolvitã », se mai precizeazã
în comunicatul respectiv.

Programe de formare
profesionalã gratuite

Dupã expirarea celor 60 de zile absol-
venþii pot depune dosarul de indemnizaþie
de ºomaj care trebuie sã conþinã urmã-
toarele acte: planul de mediere emis an-
terior; cartea de identitate - orginal ºi co-
pie; certificat de naºterere- original ºi co-

pie; certificat de cãsãtorie - orginal ºi co-
pie; adeverinþã medicalã cu menþiunea
,,apt pentru muncã” ºi nu în ultimul rând,
adeverinþã de venit de la administraþia fis-
calã. Absolvenþii  pot participa gratuit la
programe de formare profesionalã în ve-
derea creºterii ºanselor de încadrare pe
piaþa muncii. Pentru înscrierea la progra-
mele de formare profesionalã persoanele
interesate se vor prezenta la sediul
AJOFM Dolj cu urmãtoarele acte :car-
tea de identitate - orginal ºi  douã copii;
certificat de naºterere - orginal ºi douã
copii; certificat de cãsãtorie - orginal ºi
douã copii; adeverinþã medicalã (cu men-
þiunea a servi la cursul pentru care optea-
zã) ºi nu în ultimul rând, adeverinþã de
venit de la administraþia fiscalã pentru
persoanele care provin din mediul rural.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Aplicaþia – numitã „Cinefili
în Delta” - va reuni zilnic arti-
cole scrise de corespondenþii
Vodafone Buzz, pe durata fes-
tivalului, începând de mâine.
Corespondenþii speciali Voda-
fone Buzz la Festivalul Inter-
national de Film Independent
ANONIMUL din acest an vor
fi: Irina Margareta Nistor, cri-
tic de film ºi Cristina Bazavan,
jurnalist ºi blogger (www.baza-
van.ro). Prin intermediul cro-

nicilor scrise de ei, publicul va
avea acces la cât mai multe
impresii despre filmele incluse
în programul Festivalului, inter-
viuri cu actorii ºi regizorii pre-
zenþi, fotografii ºi filme inedi-
te, cu ºi despre oamenii locului
sau cinefilii prezenþi la Sfântu
Gheorghe. „Ne face o deose-
bitã plãcere sã susþinem Festi-
valul ANONIMUL ºi, mai ales,
sã reeditãm initþiativa de suc-
ces de anul trecut, când, dato-

ritã aplicaþiei dezvoltatã de noi
pe Facebook, câteva mii de oa-
meni s-au putut bucura de fes-
tival ºi de la departare. ANO-
NIMUL este mai mult decât un
festival de film, este o experi-
enþã. Ne bucurãm cã putem
aduce aceastã experienþã – cu
tot ce înseamnã ea, de la filme
la aerul Deltei – mai aproape
de public ºi în acest an,” a de-
clarat Lidia Solomon, Corpo-
rate Communications Director,

Vodafone România.

Competiþie tip „Treasure Hunt”
Sub mesajul „Vodafone sus-

þine ANONIMUL ºi oamenii
care-l fac deosebit”, Vodafone
a dezvoltat anul acesta o cam-
panie de comunicare, care adu-
ce în prim plan oamenii care fac
ca acest festival de film sã fie
atât de apreciat. Ca ºi anul tre-
cut, Vodafone va pune la dispo-
ziþie gratuit Internet prin cone-
xiune Wi-Fi tuturor participan-
þilor la festival, în Complexul Ci-

nema din cadrul Green Village.
În cadrul Camping-ului, Voda-
fone va derula pe durata festi-
valului o serie de activitãþi in-
teractive cu premii atractive:
vineri, 10 august ºi sâmbãtã 11
august, publicul prezent la fes-
tival va putea participa la o com-
petiþie tip „Treasure Hunt”, do-
tatã cu premii constând în tele-
foane smartphone (Samsung
Galaxy Y) ºi kit-uri speciale de
vacanþã (geanta de mana, ter-
mos, breloc cu lanterna ºi Car-
tela Vodafone).

Vodafone susþine a IX-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Film Independent „Anonimul”,
care se va desfãºura în perioada 6-12 august
2012, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunãrii. Vo-

dafone va aduce mai aproape de publicul iubitor
de film atmosfera festivalului prin intermediul
unei aplicaþii disponibile pe pagina noastrã de
Facebook - www.facebook.com/vodafonero.

Astãz i  se  desch ide  Fest iva lu l  In ternaþ iona l
de  F i lm Independent  “Anon imul”

Compania Vodafone :
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Astfel, unitãþile de învãþãmânt
pentru educaþie timpurie se vor de-
numi “Creºã”, “Grãdiniþa cu pro-
gram normal/cu program prelungit/
cu program sãptãmânal” sau “Cen-
tru de zi”. De asemenea, unitãþile
pentru învãþãmântul primar se vor
denumi “ªcoala Primarã”, iar cele
pentru nivel secundar inferior sau

Conducerea Inspectoratului ªco-
lar Judeþean (ISJ) Dolj a anunþat
cã potrivit unui Ordinului 6564/
2011 al ministrului Educaþiei, înce-
pând din acest an ºcolar, unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de

stat, confesional ºi particular din
sistemul naþional de învãþãmânt
vor avea denumiri în conformitate
cu prevederile procedurii de atri-
buire a denumirilor unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar.

gimnazial vor purta denumirea de
“ªcola Gimnazialã”. Spre exemplu,
Grãdiniþa cu Program Prelungit nr.
42 Elena Farago din Craiova, se va
numi din anul ºcolar 2012-2013 Grã-
diniþa cu Program Prelungit Elena
Farago. În ceea ce priveºte unitãþi-
le de învãþãmânt care la data intrã-
rii în vigoare a noii proceduri au

dobândit denumirea de colegiu sau
colegiu naþional, acestea îºi pãs-
treazã denumirea în forma respec-
tivã, conform Ordinul 6564/2011
privind aprobarea Procedurii de
atribuire a denumirilor unitãþilor
de învãþãmânt din sistemul naþio-
nal de învãþãmânt preuniversitar.

Pentru unitãþile de învãþãmânt
pentru nivelul secundar superior sau
liceal, denumirile sunt urmãtoarele:
„liceu teoretic”, „liceu vocaþional”,
„liceu cu program sportiv”; „club
sportiv ºcolar”, „liceu tehnologic”.
Spre exemplu, din Grup ªcolar, “Tra-
ian Vuia” devine Liceu Teoretic. La
fel se întâmplã ºi în cazul Grupului
ªcolar “Matei Basarab”, care se nu-
meºte acum Liceu Tehnologic.

Unitãþile de învãþãmânt pentru
învãþãmântul profesional vor avea
denumirea de “ªcoala Profesiona-
lã”, unitãþile pentru învãþãmântul de
artã, se vor denumi “ªcoala de Artã”,
iar unitãþile de învãþãmânt pentru
învãþãmântul special vor purta de-
numirea de “ªcoala pentru Copiii cu
Deficienþe”.
“Nu se vor mai crea confuzii”

Atribuirea de denumire s-a fã-
cut prin hotãrârea consiliului de ad-

ministraþie al unitãþii de învãþãmânt
coordonatoare, cu aprobarea admi-
nistraþiei publice locale sau jude-
þene, dupã caz, ºi cu respectarea
legislaþiei în vigoare privind atribui-
rea de denumiri pentru instituþiile
publice. “Prin aceastã nouã proce-
durã de atribuire a denumirii unitã-
þilor de învãþãmânt se doreºte un
singur standard de denumire al ºco-
lilor, la nivel naþional. Spre exem-
plu, o ªcoalã cu clasele I-VIII devi-
ne <<ªcoala Gimnazialã>>. Aceste
modificãri sunt în conformitate cu
un Ordin al ministrului Educaþiei.
Ordinul acesta introduce un stan-
dard la nivel naþional de denumire
a ºcolilor. Practic, este a treia schim-
bare de denumire a ºcolilor, ce are
loc dupã Revoluþie. Unitãþile de
învãþãmânt care purtau titulatura de
<<Grup ªcolar>> se numesc <<Li-
ceu Tehnologic>>, iar cele care
specializau filiera teoreticã au rã-
mas pe vechea denumire. În ceea
ce priveºte unitãþile de învãþãmânt
care la data intrãrii în vigoare a noii
proceduri au dobândit denumirea
de colegiu sau colegiu naþional,

acestea îºi pãstreazã denumirea în
forma respectivã. În ceea ce priveº-
te ªcolile cu clasele I-VIII, ele, la
momentul actul poartã ºi un numãr
ºi au ºi o denumire de identitate a
unui patron spiritual pe care ºcoli-
le în urmã cu ani de zile ºi l-au ales.
Ministerul Educaþiei a hotãrât cã ºi
pentru aceste ºcoli de învãþãmânt
gimnazial sã nu mai poarte numãr,
decât denumirea. Acelaºi lucru s-a
întâmplat ºi în cazul grãdiniþelor”,
a explicat Nicuºor Cotescu, inspec-
tor ºcolar general adjunct din ca-
drul ISJ Dolj.

Potrivit acestuia, era nevoie de o
astfel de schimbare a denumirilor
unitãþilor de învãþãmânt, pentru cã
nu se vor mai crea confuzii: “Având
în vedere cã în Legea Educaþiei se
vorbeºte despre Liceu cu filierã te-
oreticã ºi tehnologicã, este o iden-
titate normalã conform legii. Nu se
vor mai crea confuzii. Pãrinþii nu
prea înþelegeau ce înseamnã un Grup
ªcolar, la fel se întâmpla ºi cu elevii,
acum e mai simplu când se numesc
toate licee”.

ALINA DRÃGHICI

Schimbarea la faþã a DomnuluiSchimbarea la faþã a DomnuluiSchimbarea la faþã a DomnuluiSchimbarea la faþã a DomnuluiSchimbarea la faþã a Domnului

În ultimul an al propovãduirii Sale, pe un
drum din pãrþile Cezareei lui Filip, Hristos
aflase de la ucenicii Sãi cine credeau ei cã
este El: “-Tu eºti Hristosul, Fiul lui Dumne-
zeu Celui viu, spusese Simon Petru. - Fericit
eºti, Simone, cã nu trup ºi sânge þi-au
descoperit þie aceasta, ci Tatãl Meu, cel din
ceruri”, i-a zis Iisus, ºi le-a cerut tuturor o
promisiune greu de þinut: sã nu spunã încã
nimãnui cã El este Hristos.
Taborul în veºmânt de luminã

“Dupã ºase zile, Iisus a luat cu Sine pe
Petru ºi pe Iacov ºi pe Ioan, fratele lui, ºi i-
a dus într-un munte înalt. ªi s-a schimbat
la faþã înaintea lor ºi a strãlucit faþa Lui ca
soarele, iar veºmintele Lui s-au fãcut
strãlucitoare, albe foarte, ca zãpada. ªi li s-
a arãtat Ilie împreunã cu Moise ºi vorbeau
cu Iisus”, spune Evanghelia.

Fiindcã ziua rãstignirii Sale se apropia,
Hristos voia sã întãreascã credinþa
ucenicilor în El, ca ei sã poatã privi pânã la
capãt ce avea sã fie pe Golgota. ªi dintre

La 6 august, Biserica prãznuieºte
Schimbarea la Faþã a Domnului. La
început, praznicul amintea de sfinþi-
rea bisericii ridicate de Sf. Împãrã-
teasã Elena pe Muntele Tabor, chiar
pe locul în care Domnul s-a schim-

cei doisprezece a ales numai trei: pe Petru,
pe Iacov ºi Ioan, pentru cã ei se tulburase-
rã cel mai mult când le vorbise despre
patimile Sale ºi pentru cã El însuºi a
poruncit prin Moise ca “în spusa a doi sau
trei martori” sã stea tot adevãrul. Deci trei
martori sunt de ajuns. Dupã ce urcarã
împreunã pe munte, istoviþi, ucenicii
cãzurã într-un somn adânc, iar Iisus se
depãrtã puþin, cum îi era obiceiul, ºi
începu a se ruga îndelung. Deodatã, o
luminã strãluci pe
chipul Sãu, iar
veºmintele se fãcurã
albe ca zãpada. Când
se trezirã, în slava de
raze albe de pe
Tabor, ucenicii
vãzurã lângã Învãþã-
torul lor doi prooroci
ai Vechiului Legã-
mânt, Moise ºi Ilie,

înveºmântaþi ºi ei în aceeaºi luminã. Duhul
lor se tulburã din nou, iar Petru nu ºtiu ce
sã spunã, decât cã ar fi bine sã facã acolo
trei colibe, una pentru Domnul, una pentru
Ilie ºi alta lui Moise. Dar nu apucã sã-ºi
termine vorbele cã un nor îi umbri, ºi din
nor un glas le spuse: “Acesta este Fiul
Meu cel iubit, pe Acesta sã-L ascultaþi.”
Spaima le cuprinse toatã fiinþa ºi îi doborî
cu feþele la pãmânt. În timp ce norul se
risipea uºor, Moise ºi Ilie dispãrurã, iar cei
trei ucenici, ridicându-se, vãzurã chipul lui
Hristos aºa cum îl ºtiau ei. ªi coborând la
poalele muntelui, Iisus le porunci ca
nimãnui sã nu spunã ce vãzuserã, decât
dupã ce El va învia din morþi.

De multe ori Domnul îºi arãtase puterea
Sa dumnezeiascã. Pe Tabor însã, Petru,

Iacov ºi Ioan au fost
martorii celei mai
mãreþe priveliºti din
istoria mântuirii.
Chiar dacã nu au
înþeles prea bine de
ce nu trebuia încã sã
le vorbeascã ºi altora
despre aceastã
mãreþie, ei au pãstrat
tãcerea, dar nu vor

uita niciodatã ce le fusese hãrãzit sã vadã.
Ioan, ucenicul cel iubit, care va rãmâne la
piciorul crucii Domnului pânã la sfârºit, va
scrie: “ªi am vãzut mãrirea Lui, mãrire ca a
Unuia Nãscut din Tatãl, plin de har ºi
adevãr”, iar Petru va scrie ºi el: “Noi am
vãzut slava Lui cu ochii noºtri.”

  ELENA DONDONEAÞÃ

bat la faþã sub ochii ucenicilor Sãi,
Petru, Ioan ºi Iacov. Sãrbãtoarea este
menþionatã în documente din prima
jumãtate a secolului al V-lea, în se-
colul al VIII-lea fiind deja generaliza-
tã în tot Rãsãritul.

Evenimentul petrecut pe Tabor nu constã în
vreo transformare temporarã a feþei lui Hristos,
ci în putinþa ucenicilor de a vedea în parte sla-
va dumnezeirii Lui.

Schimbarea la Faþã a Domnului a fost cen-
trul gândirii teologice a Pãrinþilor Bisericii, în
special a Sf. Grigorie Palama: Lumina dumne-
zeiascã nu poate fi cunoscutã de oricine, de la
început, în întregime, ci cunoaºterea ei este un
progres etern.

Sf. Siluan Athonitul: Cel care are din bel-
ºug harul Sfântului Duh are multã putere sã
suporte o vedenie dumnezeiascã. Pe cel cu
puþin har, aceasta îl face sã cadã cu faþa la pã-
mânt. Aºa se face cã, pe Tabor, când Domnul s-
a schimbat la faþã, Moise ºi Ilie stãteau în pi-
cioare ºi vorbeau cu El, iar apostolii au cãzut la
pãmânt. Însã, când harul s-a înmulþit în inimile
lor, au rãmas în picioare ºi au putut vorbi ºi ei
cu Domnul când li s-a arãtat.

Sf. Maxim Mãrturisitorul: Celor ce stau
lângã El, Domnul nu li se aratã întotdeauna în
slavã, ci începãtorilor li se aratã în chip de rob,
iar celor ce pot sã îl urmeze pe muntele Schim-
bãrii la Faþã, în chipul lui Dumnezeu, care a fost
mai înainte de a fi lumea. Deci Dumnezeu se
“schimbã la faþã” pentru mine când ajung vred-
nic sã vãd lumina dumnezeiascã.
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 „TRADEM” – un nou concurs
de poezie cu premii

Casa de Cultură „Traian Deme-
trescu” anunţă o nouă ediţie, a
XXXIV-a, a Concursului Naţio-
nal de Poezie „Traian Demetres-
cu” („TRADEM”), eveniment
care se va desfăşura în zilele de
27 şi 28 octombrie, sub egida
Consiliului Local şi a Primăriei
municipiului Craiova.

Lucrările pentru concurs, con-
stând în grupaje de cinci-şapte
poezii, redactate (dactilografiate) în câte trei
exemplare, vor fi trimise până la data de 8
octombrie a.c., numai prin poştă, pe adre-
sa Casei de Cultură, strada „Traian Deme-
trescu” nr. 31,  Craiova, judeţul Dolj,  cu
menţiunea „Pentru concurs”. Poeziile trimi-
se nu vor purta semnătură, ci un „motto”
ales de autor. Plicul cu poeziile va conţine

încă un plic închis, care în loc de adresă va
purta acelaşi „motto”, iar în interiorul lui se
vor menţiona numele şi prenumele autoru-
lui, vârsta, adresa şi numărul de telefon.

La c oncurs pot participa creatori care
nu sunt membri ai Uniunii Sc riitorilor  din
România ori ai altor  asoc iaţii de scriitori
şi c are nu au publicat un volum indivi-

dual de poezie. Juriul va
ac orda premii şi va pu-
blic a lucrările premiate,
după c um urmează: Pre-
miul TRADEM (în valoa-
re de 500 de lei), Premiul
I (400 de lei) , Premiul  al
II-lea (300 de lei) , Pre-
miul al III- lea (250 de
lei),  un Premiu Spec ial
(250 de lei)  pentru un
autor din Oltenia.

Câş tigătorii vor fi in-
vitaţi la Craiova pentru

premiere, Casa de Cultură „Traian De-
metresc u”  urmând să ac ope re toate
c heltuielile,  mai puţin pe c ele privind
transportul. Puteţi solicita informaţii su-
p lim e nt a re  la  n um e re le  d e
telefon 0351.41.33.68, 0351.41.33.69,
0 72 3 . 91 9 .7 5 0 ş i la  e - m ail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.

Expoziţie internaţională de artă în mall
Craiovenii care, zilele acestea, au trecut

prin mall-ul Elec troputere Parc au putut ve-
dea o expoziţie internaţională de artă,  sub
genericul „Adevăr – Compasiune – Tole-
ranţă”. Organizată de Asociaţia Falun Dafa
România, aceasta reuneşte 20 de lucrări re-
alizate de ar-
tişti adepţi Fa-
lun Gong (cu-
noscută şi sub
numele de Fa-
lun Dafa) , o
prac tică spiri-
tuală de culti-
vare a minţii şi
corpului.

Expoziţia –
c are a  fos t
prezentată în
pes te 50 de
ţări şi 200 de
oraşe din lu-
mea întreagă
– a fost iniţia-
tă în  anul
2004 de profesorul ş i sculptorul c hinez
Kunlun Zhang, care a stat într-un lagăr de
munc ă al Partidului Comunist Chinez,  su-
portând trei luni de tortură psihic ă şi fizică.
„Câţiva dintre artiştii expozanţi au fost su-
puşi în China unei campanii brutale de inti-
midare, propagandă negativă şi violenţă, la

fel ca milioane de practicanţi Falun Gong
care sunt persecutaţi de regimul comunist
chinez. Într-un efort de a pune capăt aces-
tei reprimări inumane a unei prac tici paşni-
ce, profesorul Kunlun Zhang şi alţi artişti
au hotărât să-şi exprime înţelegerile perso-

nale d espre
univers şi via-
ţă prin inter-
mediul artei”,
precizează or-
ganizatorii ex-
poziţiei.

Aceştia mai
spun că „fie-
c are t ablou
reprezintă o
poves te ade-
vărată, pictu-
rile fiind reali-
zate din dorin-
ţa de a fac e
cunoscute oa-
menilor lumii
crimele perse-

cuţiei şi torturii la care sunt supuşi practi-
canţii Falun Dafa în China zilelor noas tre,
prec um şi frumuseţea unei vieţi trăite după
standarde morale înalte”. Detalii despre Arta
Adevărului, Compasiunii şi Toleranţei oferă
site-urile www.falunart.com sau www.fa-
lundafaromania.net.

Valdi Romanovici, un craiovean
pasionat de fotografie

Nu întâmplător expoziţia „Car-
naval la Veneţia” este deschisă la
Secţia de Istorie-Arheologie a mu-
zeului: reprezentanţii instituţiei spun
că au dorit ca, măcar în perioada
verii, să „anime” acest spaţiu, aflat
până acum într-un amplu proces
de consolidare şi restaurare, iar în
prezent închis pentru luc rări de
amenajare interioară.

„Toate fotografiile sunt realizate
de dl. Valdi Romanovici, care a avut
deosebita amabilitate să ne dea acor-
dul pentru reproducerea acestora,
făcând astfel posibilă vizionarea unor
imagini absolut superbe”, adaugă
aceştia. Craiovean de origine, des-
făşurându-şi activitatea, ca restau-
rator pictură, în urmă cu aproxima-
tiv 40 de ani în cadrul Muzeului Ol-
teniei, Valdi Romanovici lucrează în
prezent la Milano, în Italia, fiind
pasionat şi de fotografie.
Amalgam de diversitate
şi creativitate,
cu origini de sute de ani

Originile acestei sărbători sunt
foarte vechi, prima dovadă datând
din anul 1094, când cuvântul „car-
naval” apărea pentru prima dată
într-un document în care Dogele
Vitale Falier vorbea despre diver-
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Amestec apreciat de tradiţie, distrac-
ţie , istorie  ş i bună dispoziţie , într-un oraş
unic cu adevărat, care atrage an de  an mi-
lioane  de  turiş ti din toate  colţurile  lumii,
carnavalul de la Veneţia e s te  adus  – deş i
prin intermediul imaginilor – ş i la Craio-
va. Iniţiativa îi aparţine  Muzeului Olte -
nie i, care vă invită mâine , 7 august, ora
11.00, la Secţia de  Is torie -Arheologie
(strada „Madona Dudu” nr. 14), unde  va
avea loc vernisajul expoziţiei intitulate
chiar „Carnaval  la Veneţia”. Aceasta cu-
prinde  76 de  imagini ce  prezintă persona-
je ş i măşti, dar ş i pe isaje veneţiene , rea-

lizate  de  Valdi Romanovici, craiovean de
origine, în prezent stabilit în Italia. Expo-
ziţia va rămâne  deschisă în lapidarium,
timp de aproximativ două luni, ş i va pu-
tea fi vizitată zilnic, mai puţin lunea.

tisment public. Iniţierea carnava-
lului este atribuită oligarhiei vene-
ţiene, ca necesitate a Serenissimei
(„Repubblic a della Serenissima”

este denumirea anterioară a Vene-
ţiei) de a reedita ceea ce se întâm-
plase deja în Roma antică („pâine
şi circ”), acordând oamenilor – şi
în special claselor mai mici – o
scurtă perioadă de timp dedicată în
întregime distracţiei şi festivităţilor.

Primul document oficial care de-
clară carnavalul de la Veneţia o săr-

bătoare publică este un edict din
anul 1296, când Senatul a declarat
că va fi celebrată ziua precedentă
Postului Mare. În acea perioadă şi
încă multe secole care au urmat,
carnavalul a durat şase săptămâni.

Folosirea măştilor şi costumelor
a făcut posibilă ascunderea identi-
tăţii şi anularea, în acest mod, a ori-

cărei note personale despre clasă so-
cială,  sex, religie. Participarea la
acest ritual colectiv de deghizare a
fost, şi încă este, esenţa carnavalu-
lui. În acel scurt timp petrecut fără
griji, departe de rutina zilnică, de-
parte de prejudec ăţi, într-o mare
scenă, toţi spectatorii făceau parte
dintr-o procesiune unică, imensă,

plină de forme şi culori.
După o lungă absenţă (secolul al

XVIII-lea), carnavalul a revenit în
forţă în anul 1979, când guvernul ita-
lian a hotărât să reînvie istoria şi cul-
tura Veneţiei. În prezent, oraşul pri-
meşte anual aproximativ 3 milioane
de vizitatori pentru acest eveniment.
Cu sau fără costum şi mască,
sunteţi aşteptaţi la expoziţie!

Expoziţia „Carnaval la Veneţia”
va rămâne deschisă până spre fina-
lul lunii viitoare, când Muzeul Olte-
niei va organiza Salonul Naţional de
Restaurare MATCONS, vernisajul
acestuia fiind anunţat pentru 27 sep-
tembrie. Craiovenii sunt aşteptaţi de
marţea până duminica, între orele
12.00 şi 20.00 (lunea – închis), să
descopere magia acestei sărbători de
tradiţie a începutului de an, care
transformă străzile, canalele, pieţele
şi orice colţişor al oraşului într-o sce-
nă de sărbătoare uriaşă în care reci-
talurile, spectacolele, concertele, pie-
sele de teatru se ţin lanţ. O singură
condiţie este obligatorie (la Veneţia,
nu şi la Craiova!): costumul de car-
naval. Pentru 2013, sărbătoarea este
anunţată în perioada 2-12 februarie.



ªTIRI

ªTIRI

10 / cuvântul libertãþii luni, 6 august 2012
externe

COMENTAR IU

Premierul spaniol, Mariano
Rajoy (foto), a declarat, vineri,
cã guvernul de la Madrid ar
putea cere ajutor de la fondu-
rile de urgenþã ale zonei euro,
prin emiterea de obligaþiuni de
stat. „Voi face ceea ce fac în-

totdeauna, voi acþiona în inte-
resul spaniolilor”, a afirmat
Rajoy într-o conferinþã de pre-
sã susþinutã la Madrid, între-
bat dacã va cere ajutorul Fon-
dului European de Stabilitate
Financiarã (FESF) sau al Me-

canismului European de Sta-
bilitate (MES), transmite Blo-
omberg. Oficialul a precizat cã
trebuie, mai întâi, sã înþeleagã
clar noile propuneri anticrizã
ale Bãncii Centrale Europene
(BCE) în privinþa achiziþiilor de
obligaþiuni ºi altor mãsuri ne-
convenþionale. Preºedintele
BCE, Mario Draghi, a prezen-
tat, joi, un nou plan anticrizã,
care presupune achiziþii de
obligaþiuni spaniole ºi italiene
de cãtre BCE de pe piaþa se-
cundarã ºi de cãtre Mecanis-
mul European de Stabilitate di-
rect de la Trezoreriile celor
douã þãri, condiþionate strict.
Spania a obþinut, în luna iulie,
o linie de finanþare de 100 mi-
liarde euro de la guvernele zo-
nei euro, bani destinaþi exclu-
siv recapitalizãrii bãncilor spa-
niole, care încã se resimt dupã
prãbuºirea pieþei imobiliare.

Zeci de foºti înalþi responsa-
bili spanioli au renunþat la in-
demnizaþiile pentru funcþie pe
care continuau sã le primeas-
cã ºi dupã încetarea activitãþii,
ceea ce reprezintã o economie
de peste 4,7 milioane de euro
pentru stat, a anunþat, sâmbã-
tã, guvernul, informeazã AFP.
Dintr-un total de „85 de per-
soane care aveau dreptul la in-
demnizaþii economice, numai
21 dintre ei au decis sã le pri-
meascã în continuare”, potrivit
unui comunicat al Ministerului
de Finanþe. Aceºti foºti funcþi-
onari au aparþinut, în mare par-
te, fostei administraþii socialiste
conduse de José Luis Rodrigu-
ez Zapatero. Deja, din timpul
fostului guvern Zapatero, mem-
brii Executivului spaniol au re-
nunþat la indemnizaþiile pentru
funcþie, ce corespundeau la
80% din doi ani de soldã.

Spania ar putea cere ajutor de laSpania ar putea cere ajutor de laSpania ar putea cere ajutor de laSpania ar putea cere ajutor de laSpania ar putea cere ajutor de la
fondurile de urgenþã ale UEfondurile de urgenþã ale UEfondurile de urgenþã ale UEfondurile de urgenþã ale UEfondurile de urgenþã ale UE

Polonia are nevoie de pro-
priul sãu scut antirachetã, iar
acordul încheiat cu SUA cu
privire la desfãºurarea unui sis-
tem împotriva rachetelor balis-
tice pe teritoriul sãu a fost „o
greºealã”, a afirmat preºedin-
tele polonez, Bronislaw Komo-
rowski, într-un interviu pentru
revista „Wprost”,  publicat
sâmbãtã ºi preluat de RIA No-
vosti. „Trebuie sã avem acest
element de apãrare în Polonia.
Cheltuirea unor sume impor-
tante pe echipament militar nu
are nici un rost dacã echipa-
mentele nu sunt ferite de ata-
curi cu rachete ºi raiduri aeri-

Înþelegerea cu SUA
privind scutul antirachetã

a fost „o greºealã”
Incendiile ºi furtunile fac ade-

vãrate ravagii în Statele Unite.
În Chicago, cei aproximativ
100.000 de oameni care luau
parte la celebrul festival de mu-
zicã Lollapalooza au fost eva-
cuaþi de urgenþã de autoritãþi
atunci când o furtunã a lovit ora-
ºul cu rafale de vânt ce depã-
ºeau 100 de kilometri pe orã.
Potrivit NBC News,
aproximativ 150.000 de
persoane din statul Illi-
nois au rãmas fãrã elec-
tricitate dupã ce furtuna
a dãrâmat zeci de copaci
peste liniile de înaltã ten-
siune. Meteorologii
avertizeazã cã ploaia ºi
vântul puternic se în-
dreaptã cãtre est, spre
statul Indiana, unde ame-
ninþã sã provoace ºi alte
distrugeri. În sudul Sta-

Incendii ºi furtuni în SUA
telor Unite, focul face ravagii.
Oklahoma suferã în urma incen-
diilor de vegetaþie, provocate de
secetã ºi temperaturile ridicate.
Echipele de pompieri se luptã sã
stingã peste 25 de focare. Unul
dintre acestea a distrus o întrea-
gã localitate (120 de locuinþe)
ºi a lãsat sub cerul liber aproxi-
mativ 600 de persoane.

ene”, a explicat Komorowski,
adãugând cã scutul polonez
trebuie sã facã parte din sis-
temul european de apãrare an-
tirachetã deja existent. Toto-
datã, liderul polonez a spus cã
înþelegerea cu Washingtonul în
vederea desfãºurãrii unor ele-
mente ale scutului american
antirachetã pe teritoriul polo-
nez a fost „o greºealã politi-
cã” ce nu ar mai trebui repe-
tatã. SUA, prin Barack Oba-
ma, au renunþat, în septembrie
2010, la planurile ce prevedeau
instalarea unui sistem de apã-
rare antirachetã în Republica
Cehã ºi Polonia.

Armata sirianã controleazã în prezent toa-
tã capitala dupã ce, sâmbãtã, a preluat con-
trolul asupra cartierului Tadamun (sud), a
anunþat generalul însãrcinat cu operaþiunile
din acest cartier. „Am curãþat toate cartie-
rele din Damasc, de la Midan la Mazze,
Qadam, Hajar al Aswad ºi Tadamun”, a
afirmat ofiþerul superior, care a preferat sã
îºi pãstreze anonimatul în discuþia cu
jurnaliºti care au vizitat cartierul Ta-
damun. „Situaþia din Damasc este
excelentã ºi stabilã. Nu mai existã o
prezenþã a grupurilor armate, cu ex-
cepþia câtorva indivizi care se depla-
seazã dintr-un loc în altul pentru a
demonstra cã existã”, a adãugat el.
Generalul a precizat cã operaþiunea
împotriva Tadamun a început vineri
dimineaþã, „pentru a rãspunde soli-
citãrii populaþiei”, ºi s-a încheiat
sâmbãtã, la ora localã 14:00 (11:00
GMT). Reluarea cartierului, care se
aflã lângã tabãra palestinianã Yar-
muk, a fost confirmatã ºi de opozi-

Armata sirianã a preluat controlul Damascului
þie. „Armata Sirianã Liberã (ASL) s-a re-
tras din Tadamun, însã membrii sãi sunt
prezenþi în toatã capitala, unde efectueazã
atacuri precise înainte de a dispãrea”, a
declarat, pentru France Presse, o militan-
tã, Lena al-Shami. „Tadamun era o excep-
þie. ASL nu poate ºi nu vrea sã controleze
cartiere din Damasc”, a explicat ea, în con-

textul în care rebelii au lansat, la 15 iulie,
un atac ce viza cucerirea Damascului.
Sâmbãtã, Tadamun, unde trãiesc numeroºi
palestinieni, era complet pãrãsit ºi devastat.
ªoselele erau avariate serios, magazinele
sparte, iar cabluri de electricitate rupte se
legãnau peste tot.

Conflictul din Siria a devenit un „rãzboi
al intermediarilor”, în care entitãþi regio-
nale ºi internaþionale înarmeazã o tabãrã
sau alta, afirmã secretarul general ONU,
Ban Ki-moon. „Conflictul ar fi putut fi evi-
tat. Experþii evocaserã apariþia unui con-
flict marcat de radicalizare, extremism ºi
terorism. Toate aceste previziuni teribile s-
au adeverit”, a adãugat secretarul general
al Naþiunilor Unite. El nu a explicat la ce
entitãþi regionale ºi internaþionale se refe-
rã. Ban Ki-moon a îndeamnat, de aseme-
nea, marile puteri sã depãºeascã „rivalitã-
þile” ºi sã ajungã la acorduri pentru soluþi-
onarea situaþiei din Siria avertizând cã, în
caz contrar, „se va ajunge la un conflict
civil de lungã duratã”.

Obama a împlinit,
sâmbãtã, 51 de ani

Preºedintele SUA, Barack
Obama, care a împlinit
sâmbãtã 51 de ani, ºi-a
petrecut ziua de naºtere
jucând golf în cursul dimi-
neþii, dupã care s-a deplasat
la reºedinþa de la Camp
David. Obama, purtând un
tricou alb ºi ochelari de
soare, a urcat la bordul
elicopterului prezidenþial
dupã ºase ore de golf ºi s-a
deplasat la reºedinþa de la
Camp David, scrie ziarul
„Huffington Post”. Acolo s-
a întâlnit cu un grup mic de
prieteni ºi angajaþi ai Casei
Albe, printre care se numãrã
bucãtarul Sam Kass, cu care
preºedintele joacã golf
destul de frecvent. Obama
îºi va reîncepe rapid activi-
tãþile electorale, astãzi
urmând sã se deplaseze la
evenimente programate în
statul Connecticut, iar
miercuri în Colorado.

169 de morþi ºi 400 de rãniþi
în urma inundaþiilor
din Coreea de Nord

Cel puþin 169 de persoane
au murit ºi aproximativ 400
sunt date dispãrute în
Coreea de Nord în urma
inundaþiilor ºi alunecãrilor
de teren din ultimele sãptã-
mâni, conform unui nou
bilanþ anunþat de agenþia
oficialã KCNA. Din cauza
inundaþiilor, 212.200 de
oameni au rãmas fãrã
adãpost, iar 65.280 de
hectare de teren agricol au
fost distruse. Peste 8.600 de
gospodãrii au fost distruse
în totalitate, 43.770 sunt
inundate ºi peste 1.400 de
clãdiri - ºcoli, spitale, uzine
- s-au prãbuºit. Bilanþul
precedent al calamitãþilor
era de 119 morþi.

19 morþi în confruntãrile
dintre armata turcã ºi PKK

Nouãsprezece persoane au
murit în urma unor con-
fruntãri ce au avut loc în
sud-estul Turciei între
armata turcã ºi rebeli kurzi,
în apropiere de frontiera cu
Irakul, a anunþat ieri guver-
natorul local, citat de
agenþia Anadolu, preluatã
de AFP. ªase soldaþi, doi
agenþi de pazã ºi 11 comba-
tanþi kurzi au fost uciºi ºi
alþi 15 soldaþi rãniþi, dupã
ce kurzii au atacat un post
al armatei într-o localitate
din provincia Hakkari,
potrivit bilanþului oficial. În
urma unor atacuri similare,
ce au avut loc în ultima
perioadã, Ankara a lansat,
recent, o amplã ofensivã
terestrã ºi aerianã împotriva
PKK, desfãºurând circa
2.000 de soldaþi în regiune,
în încercarea de a-i alunga
pe rebeli din oraºul
Semdinli.
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C.I.I. Nedelea Constantina, în calitate de ad-
ministrator judiciar al S.C RC International
SRL Craiova, anunþã vânzarea prin licita-
þie publicã cu strigare, conform regulamen-
tului de vânzare din caietul de sarcini în
data de 06.08.2012 ora 1230, a urmãtorului
activ: licenþe de transport taxi Craiova. In-
formaþii suplimentare pot fi obþinute de la
sediul administratorului judiciar din Cra-
iova, str. “România Muncitoare” nr. 15,
fax: 0251.418.919, tel.: 0722832183, mail
ndlamihaela@yahoo.com.
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRIVIND VÂN-
ZAREA DE BUNURI MOBILE Biroul Valori-
ficare Bunuri. În temeiul art. 30, alin. (1),
lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 731/
2007 privind aprobarea Normelor Meto-
dologice de aplicare a Ordonanþei Guver-
nului nr.14/2007 pentru reglementarea
modului ºi condiþiilor de valorificare a bu-
nurilor intrate, potrivit legii, în proprieta-
tea privatã a statului, republicatã, Direc-
þia Generalã a Finanþelor Publice a Jude-
þului Dolj organizeazã licitaþie publicã în
data de 17.08.2012, ora 1000, la sediul in-
stituþiei din Craiova, str. “Mitropolit Fir-
milian” nr. 2 – Biroul Valorificare Bunuri
(str. “Mihail Kogalniceanu” nr. 10), a ur-
mãtorului bun: Autoutilitarã marca Iveco,
tip Daily 35S11, an fabricaþie 2000, moto-
rina, culoare alb, nr. km. 300661, cp 2800,
neînmatriculatã la pretul de 5.983 lei in-
clusiv TVA; La licitaþie pot participa atãt
persoane fizice, cât ºi persoane juridice,
îndeplinând  urmãtoarele condiþii: - în-
scrierea la licitaþie se face pe bazã de ce-
rere, care se depune pânã la data de
16.08.2012, orele 1300, la sediul D.G.F.P.
Dolj – Biroul Valorificare Bunuri, împreu-
nã cu: - plata garanþiei de participare la
licitaþie, reprezentând 10% din valoarea
de pornire a licitaþiei; - împuternicirea per-
soanei care il reprezintã pe ofertant; - pen-
tru persoane juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; - pentru persoanele juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în
limba românã ºi legalizat; - pentru per-
soane fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoane fizice
strãine, copie de pe paºaport sau carte
de identitate, dupã caz; - dovada emisã
de creditorii fiscali (buget consolidat,
buget local) cã nu are obligaþii fiscale
restante. Pentru informaþii suplimentare,
vã puteþi adresa la sediul nostru din Cra-
iova, str. “Mihail Kogãlniceanu” nr. 10, Bi-
roul Valorificare Bunuri, la nr. de  telefon:
0251/402.259, 0251/533.827.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI IMOBILE Anul 2012 luna august ziua 02.
În temeiul art. 162 alin. 1 din O.G. 92/2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se
face cunoscut cã în ziua de 17.08.2012, orele
10.00, în localitatea FILIAªI, la sediul AFP FILIAªI,
str. “Racoþeanu” nr. 160, se va vinde prin licita-
þie publicã urmãtoarele bunuri mobile proprieta-
te a debitorului SC WINMAR SRL, cu sediul in
com. Braloºtiþa, sat Sfircea, str. “Grigore Olaru”
nr. 203, jud Dolj, cod fiscal 21333393: - compre-
sor aer 100 l Mecafer, model VDC-100 CM 3 RED
MECAFER, an fabricaþie 2007, alimentare 220 V,
putere 2,2 kW (3HP)/2850 rot/min, 2 cilindri, preþ
de pornire al licitaþiei exclusiv TVA este de 500
lei; - maºinã de sudat PVC digitalã Global Tek-
nik Makina, an fabricaþie 2006, putere 1,5 kW,
tensiune 220 V, preþul de pornire exclusiv TVA
este de 3300 lei; - maºinã de debravurat Tecno-
plas, preþul de pornire este de 1800 lei; - maºinã
automatã de frezat montanti Global Teknik Ma-
kina, putere 1,1 kW, tensiune 380 V, unghi regla-
bil, preþul de pornire exclusiv TVA este de 1650
lei. *) cota de taxã pe valoarea adaugatã pentru
vânzarea bunurilor mobile este de 24%, în con-
formitate cu prevederile Titlului VI din Legea 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Asupra bunurilor care fac ob-
iectul publicaþiei de vânzare nu sunt înregistrate
privilegii ale altor creditori. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei inte-
resaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pânã în ziua precedentã  termenului de
vânzare: ofertele de cumpãrare, dovada plãþii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre-
þul de pornire al licitaþiei; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, copie dupã
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerþului; pentru persoane juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus în limba
românã, pentru persoanele fizice române, copie
dupã actul de identitate; dovada emisã de credi-
torii bugetari cã nu au obligaþii fiscale restante,
urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru
vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþa judecãtoreascã compe-
tentã, în termen de 15 zile de la comunicarea
sau luarea la cunoºtiinþã în conformitate cu pre-
vederile art. 172/173 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã. Potrivit
dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit. d) din O.G.92/ 2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru relaþii suplimentare vã puteþi adresa Adminis-
traþiei Finanþelor Publice Filiaºi, str. “Racoþea-
nu” nr. 160, serviciul colectare - executare silitã
persoane fizice ºi juridice, la camera nr. 2, tele-
fon: 0251/441.835. Data afiºãrii: 06.08.2012.

Anunþul tãu!
D.G.F.P. Dolj - Administraþia Finanþelor Publice Bãi-
leºti scoate la licitaþie publicã  urmãtoarele bunuri
mobile aparþinând urmãtorilor debitori: SC Diver-
tiscom SRL din Bãileºti, str. “Amza Pellea” nr. 59,
cod fiscal 2333486 în data de 21.08.2012, ora 11.00
urmãtoarele bunuri: 1) Autoutilitarã marca Dacia
tip Pick Up 1,9 D - 2250 lei; 2) Autoutilitarã marca
Volkswagen, tip LT 45 - 4163 lei; 3) Autoutilitarã
marca Dacia tip 1305 1,9 D - 2363 lei; 4) Motosti-
vuitor, marca Clarklift, tip C500-Y60DPS - 7425 lei;
5) Cântar mecanic 100 Kg - 209 lei; 6) ªopron -
2890 lei. PFI Firtulescu Marius din Bãileºti, Par-
cul Balasan, cod fiscal 22234843, în data de
23.08.2012, ora 11.00 urmãtoarele bunuri: 1) Pavi-
lion grãdinã 3 x 3 m, 3 buc. - 30 lei/buc.; 2) Pavi-
lion grãdinã 8,9 x 6m - 315 lei; 3) Canapea stofã
gri mare - 173 lei; 4) Canapea stofã gri micã - 128
lei; 5) Canapea stofã verde micã - 128 lei; 6) Cana-
pea stofã verde mare - 173 lei; 7) Canapea piele
cu suport lateral din lemn - 315 lei; 8) Canapea
stofã, din douã piese cu cotiere, 3 buc. - 128 lei/
buc; 9) Canapea stofã, din trei piese, douã colþa-
re ºi un fotoliu, verde - 218 lei; 10) Canapea stofã,
din trei piese, un colþar ºi un douã fotolii fãrã co-
tiere, maro - 210 lei; 11) Fotolii, 9 buc - 75 lei/buc;
12) Tâmplãrie PVC, uºã - 225 lei; 13) Tâmplãrie
PVC, uºã simplã - 113 lei; 14) Tâmplãrie PVC,
ferestre - 98 lei. PFI  Firtulescu Marius din Bãi-
leºti, Parcul Balasan, cod fiscal 22234843, în data
de 23.08.2012, ora 11.00 urmãtoarele bunuri: 1)
Centralã termicã, tip Celsius - 578 lei; 2) Calorifer
din oþel 1200 x 600, 6 buc. - 53 lei/buc. SC Sfantul
Patru Impex SRL din Bãileºti, str. “Eternitãþii” nr.
21A, cod fiscal 25836517 în data de 27.08.2012,
ora 11.00 urmãtoarele bunuri: 1) Coºuri metalice
gunoi (15 buc.) - 180 lei/buc. Preþurile nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor, sã înºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Licitaþiile se vor þine  la sediul A.F.P.M.
Bãileºti din str. “Victoriei” nr. 42, la ora 11.00 iar
vânzarea se va face conform OG nr. 92/2003, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
numai cãtre cei care nu au obligaþii fiscale restante.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, respectiv:
20.08.2012, 22.08.2012 ºi 24.08.2012 urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plã-
þii taxei de participare sau o scrisoare de garanþie
bancarã,  reprezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþie,  în  contul  RO37TREZ2925067XXX000742,
cod fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bãileºti;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; d) pentru persoanele juridice de naþiona-
litate românã, copie de pe certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de oficiul registruli comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãine, copie de pe
actul de înmatriculare în limba românã; f) pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de
identificare; g) pentru persoanele fizice strãine,
copie de pe paºaport; h) dovada, emisã de credi-
torii fiscali, cã nu are obligaþii fiscale restante. Re-
laþii suplimentare la telefon: 0251/312.169 sau la
sediul AFPM Bãileºti, str. “Victoriei” nr. 42.
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OFERTE SERVICIU
Angajez contabil evi-
denþã primarã, comuna
Lipovu, judeþul Dolj. Te-
lefon: 0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
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 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în 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. Telefon:
0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament
2 camere decomandat, îm-
bunãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai,
stradal, mobilat. Telefon:
0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea 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, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã
cu 4 camere, 2 coridoare,
2 verande, pivniþã = 126
mp, din cãrãmidã acope-
ritã cu tablã; - alt corp de
casã 3 camere, baie, came-
rã alimente = 56 mp din cã-
rãmidã acoperitã cu þiglã;
- bucãtãrie de varã ºi iar-
nã 2 camere din cãrãmidã
32 mp acoperitã cu þiglã; -
garaj din cãrãmidã = 24
mp; - magazie, pãtul = 54
mp acoperite cu tablã; -
fântânã, vie, pomi fructi-
feri, curte betonatã, teren
7000 mp închis; - ambele
corpuri de casã ºi bucãtã-
riile sunt mobilate, bine în-
treþinute, preþ 28.000 euro,
negociabil. Telefon: 0249/
541.550; 0762/863.520;
0748/975.187.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu apartament ºi di-
ferenþã de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bunã cu 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 intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300
mp teren, preþ 100.000 euro.
Telefon: 0743/482.603.

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, 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 Cra-
iova. 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, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) 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 – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.

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

Primãria Cârcea anunþã
publicul interesat despre

solicitarea avizului de
gospodãrirea apelor

pentru investiþia:
canalizare ºi staþie de

epurare ape uzate
menajere în comuna

Cârcea, Dolj. Relaþii la
telefon: 0251/458.121.
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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 facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb 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.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu aparta-
ment 2 camere + diferen-
þa. Telefon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit 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 intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.

Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând autoturism Ford Excort,
an fabricaþie 1983, culoare
maro metalizat, 4 uºi, nr. noi,
trapã, fãrã taxe sau schimb
cu rulotã, preþ fix 2.000 ron,
Târgoviºte. Telefon: 0766/
489.006; 0734/082.426.
Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.

Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon. 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional.  Telefon: 0725/
533.042.
Vând þiglã Jimbolia nouã.
Telefon: 0762/738.112.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând baloþi lucernã. Telefon:
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. Telefon:
0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon:
0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
magazin autoservire, uºi ºi
ferestre metalice tuburi fibrã
de sticlã 200/1000 Telefon:
0721/152.832.

Vând tocãrie de aluminiu, 11
ml, arzãtor gaze(1000) Te-
lefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
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. Telefon:
0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 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 prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
Dolj. Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
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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, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei bo-
vinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.

Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  produc-
þie 2011, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
sVând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi
1 masã – birou pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6. Te-
lefon: 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 lãcã-
tuºerie cu deschidere între
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.
Telefon: 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, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat 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, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

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

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Telefon:
0767/092.091.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
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Dupã disputa epuizantã de la Is-
tanbul, ªumudicã a fãcut doar o
schimbare, Sburlea în locul lui Stan-
ciu, în echipa Vasluiului pentru me-
ciul de la Cluj contra campioanei, iar
oboseala oaspeþilor s-a resimþit,
CFR-ul câºtigând fãrã drept de apel
derby-ul campionatului României.
Cadu a deschis scorul din penalty,
iar Bastos a reuºit o dublã în partea
secundã pentru trupa lui Andone,
care a schimbat o jumãtate de echipã
faþã de jocul din preliminariile Cham-
pions League contra cehilor de la Slo-
van Liberec. Contestat vehement de
ambele tabere înainte de meci, cen-
tralul Alexandru Tudor a arbitrat fãrã
probleme, deºi la final ªumudicã l-a
acuzat cã a împins de la spate echipa
gazdã. Andone a fost fair, scuzând
prestaþia oaspeþilor ºi elogiindu-l pe
Sânmãrtean. „ªtiam cã tebuie sã pu-
nem presiune pe ei, veneau dupã un
meci greu de la Istanbul. E greu pen-
tru ei sã aibã constanþã, au 7 oameni
noi în echipã. Am facut marcaj spe-
cial la Sânmãrtean, este un jucãtor
fenomenal, un jucãtor care trebuie sã
joace la echipa naþionalã. Este cel mai
tehnic jucãtor din Liga 1, ar trebui sã

Campioana a zdrobit vicecampioana înaintea returului din preliminariile Champions League

CFR a dat Bastos cu succesulCFR a dat Bastos cu succesulCFR a dat Bastos cu succesulCFR a dat Bastos cu succesulCFR a dat Bastos cu succesul
Dubla brazilianului ºi tradiþionalul gol din penalty al lui Cadu
au tranºat derby-ul Ligii I în favoarea trupei lui Ioan Andone

joace la un nivel mult mai mare” a
spus Andone.
Porumboiu: „Putea fi
7-0 pentru CFR”

Inclusiv gazdele au fost suprinse
de victoria categoricã în faþa Vasluiu-
lui. „Scorul, chiar dacã este de pro-
porþii, este meritat. Sper sã nu-i de-
moralizeze pe cei de la Vaslui, cãrora
le urez since baftã pentru partida cu
Fenerbahce. Tudor, când vrea, arbi-
treazã bine. Am avut emoþii înainte de
meci, nu este normal ce a fãcut el în
alte partide. Ando a schimbar mult faþã
de meciul de miercuri, ºi nu numai tac-
tic” a spus Arpad Paskany. În schimb,
Porumboiu a pãrut resemnat: „CFR
putea sã ne dea ºi 7-0! Nici eu nu am
fost conectat la jocul ãsta, parcã eu
tot la returul cu Fener mã gândesc. E
un meci pierdut ºi nimic mai mult. Bã-
ieþii trebuie sã se recupereze din punct
de vedere fizic”. Dupã succesul cu
FC Vaslui, CFR Cluj i-a împrumutat pe
fundaºii Lionn ºi Edimar la Rio Ave,
pânã la finalul anului. Lionn (23 de
ani) revine la Rio Ave, unde a mai ju-
cat în sezonul 2010-2011. Edimar (26

de ani) a mai evoluat în Portugalia, la
Sporting Braga, în sezonul 2008/2009,
plecând apoi la Xanthi Skoda ºi CFR
Cluj. Decizia celor de la CFR este ciu-
datã, þinând cont cã ambii jucãtori fu-
seserã trecuþi pe lista trimisã la UEFA
pentru preliminariile UEFA Cham-
pions League. Pentru meciul de mier-
curi cu Slovan Liberec clujenii l-au
pierdut ºi pe Deac, acidentat în me-
ciul cu Vasluiul.
Petrolul a jucat tot
meciul în superioritate
contra Oþelului

Chiar dacã golgheterul Hamza a
ratat penalty-ul obþinut tot de el în
primul minut al meciului cu Oþelul,
Petrolul s-a ales cu superioritatea
numericã pe tot parcursul jocului,
Ljubinkovici faultând ca ultim apã-
rãtor. Francezul cu origini maghrebie-
ne, Boudjemaa, ºi-a onorat supranu-
mele „Zizou” ºi a reuºit o dublã spec-
taculoasã pentru gazde, golul lui In-
kango din final nemaicontând. În
ciuda succesului, Rednic s-a decla-
rat nemulþumit de joc, dar l-a remar-
cat pe tânãrul fundaº Neag: „Am ju-

cat mai mult în spate, am strâns mai
mult din fund ºi m-a deranjat. Am ju-
cat mai mult cu portarul în loc sã ju-
cãm în faþã. Un mare câºtig este
Neag, un puºti de real talent”.
Pandurii, lider spec-
taculos, Severinul
pierde în prelungiri

Petre Grigoraº menþine Pandurii în
postura de cea mai spectaculoasã
echipã a Ligii I, aºa cum a fost ºi în
sezonul trecut, dar de aceastã datã
oltenii au fost ºi efieicnþi, speculând
parcursul accesibil din primele 3 eta-
pe, din care au luat maximum de punc-
te. Vineri seara, Rãduþ ºi Maxim au
marcat goluri spectaculoase, primul
colectând o dublã, iar Ceahlãul, deºi
a dat o replicã bunã, nu a pretins vre-

un punct de lângã Jiu, câºtigând doar
la scorul barelor cu 2-1. În schimb,
cealaltã reprezentantã a Olteniei în
Liga I, CS Turnu Severin, a pierdut
cel de-al treilea meci la limitã, de
aceastã datã chiar înainte de fluierul
final. Jucând fãrã Bãlace din prima
reprizã, din cauza cumulului de car-
tonaºe ºi scãpând miraculos de gol
dupã o ratare monumentalã a lui Se-
rediuc, severinenii puteau scoate un
punct dacã portarul ªteþca nu comi-
tea un fault suspect în careu în pre-
lungiri, deºi adversarul nu ameninþa
buturile sub nici o formã. „Se fac ex-
perimente cu echipele mici. Suntem
luaþi în colimator de la început. Un
arbitru ia o decizie la presiunea ad-
versarilor, este incredibil” a izbucnit
Marian Bondrea, eliminat ºi el de cen-
tralul Paul Unimãtan.

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P
Pandurii 3 3 0 0 11-3 9p
Dinamo 2 2 0 0 7-3 6
Petrolul 3 2 0 1 7-4 6
Steaua 2 2 0 0 5-3 6
CFR Cluj 3 1 2 0 6-3 5
Braºov 2 1 1 0 4-3 4
Vaslui 3 1 1 1 5-5 4
Oþelul 3 1 1 1 4-4 4
Concordia 3 1 1 1 2-2 4
Astra 2 1 0 1 5-5 3
„U” Cluj 2 1 0 1 3-6 3
 Rapid 2 0 2 0 3-3 2
Viitorul 2 0 2 0 3-3 2
Mediaº 3 0 2 1 2-4 2
Gloria 3 0 1 2 2-4 1
Ceahlãul 3 0 1 2 3-10 1
Severin 3 0 0 3 2-5 0
 Iaºi 2 0 0 2 3-7 0

LIGA I – ETAPA A III-A
Gloria Bistriþa – Gaz Metan Mediaº 1-1

Au marcat: Predescu 51 / D. Roman 80
Pandurii – Ceahlãul 3-1

Au marcat: Rãduþ 40, 50, Maxim 45 / Marginã 59.
CS Turnu Severin – Concordia 0-1

A marcat: Ad. Popa 94 - penalty.
Petrolul – Oþelul 2-1

Au marcat: Boudjemaa 19, 82 / Inkango 89.
CFR Cluj – Vaslui 3-0

Au marcat: Cadu 16 – penalty, Bastos 69, 83.
Meciurile Viitorul – Astra, Steaua – „U” Cluj s-au jucat asearã,

dupã închiderea ediþiei.
Astãzi

Rapid – CSMS Iaºi – ora 19 (Dolce Sport)
FC Braºov – Dinamo – ora 21.30 (Digi Sport 1)

Tragedie pe terenul de fotbal al
divizionarei secunde CS Baloteºti,
în timpul amicalului pe care aceas-
ta l-a disputat ieri cu Delta Tulcea.
Astfel, cu câteva minute înainte de

Tragedie la Baloteºti în timpul unui meci amical

Nigerianul Henry de la Delta Tulcea a murit pe teren
final, jucãtorul oaspeþilor,
Chinonso Ihelwere Henry,
s-a prãbuºit pe gazon
dupã ce a suferit un atac
cerebral ºi un stop cardio-
respirator, iar în ciuda efor-
turilor medicilor, a dece-
dat. Echipajul Smurd a
constatat decesul lui
Henry dupã ce aproape o
orã a încercat sã-l resus-
citeze. Atacantul nigerian
Henry avea doar 21 de ani
ºi de doi ani evolua la Del-
ta, pentru care în ultimul
sezon a marcat 12 goluri.

Henry se afla în plin Ramadan ºi nu
primise viza medicalã din cauza
unor probleme la inimã, el evoluând
pe semnãturã. Nigarianul intrase pe
teren doar de 10 minute. Tânãrul

jucãtor african a mai jucat la Farul
ºi fusese dorit în iarnã la Pandurii
de Petre Grigoraº, dar cluburile nu
s-au înþeles pentru transfer. Arbi-
trul amicalului de ieri , Marian Ivã-
nescu, a declarat: „Nu-mi vine cred
ce s-a întâmplat. În minutul 86, am
dictat un fault pentru echipa tul-
ceanã, în acel moment l-am vãzut
pe jucãtorul lor întins la pãmânt.
Din pãcate, maºinile de intervenþie
de la stadion nu erau dotate cum
trebuie. De aceea au fost chemate
douã ambulanþe, una a venit la 5
minute, a doua la 7. Eu am acordat
pauze de hidratare în prima reprizã,
chiar douã. Sunt în stare de ºoc”.
Decesul jucãtorului a fost declarat
la ora 13.12, el fiind preluat de In-
stitutul de Medicinã Legalã pentru
efectuarea autopsiei.

Într-un meci amical contând
pentru „Trofeul Paris”, FC Barce-
lona a învins pe „Parc de Princes”,
cu scorul de 6-3, în urma loviturilor
de departajare, echipa gazdã, Paris
Saint-Germain. Dupã 90 de
minute de joc, cele douã
echipe, sponsorizate de  se
aflau la egalitate, scor 2-2,
golurile fiind înscrise de
Ibrahimovici 60 (penalti) ºi
Camara 81 pentru PSG, res-
pectiv Rafinha 7 ºi Messi
53 (penalti) pentru FC Bar-
celona. La loviturile de de-
partajare, au marcat pentru
catalani Messi, Xavi, Fa-
bregas ºi Pique, iar pentru
PSG a punctat Armand, în
timp ce Hoarau ºi Gameiro
au ratat. Paris Saint-Ger-

„Trofeul Paris” s-a decis la lovituri de departajare

Barcelona ºi PSG au fãcut spectacol pe „Parc de Princes”
main a jucat în prima reprizã cu:
Douchez - Jallet, Alex, Sakho, Max-
well - Rabiot, Bodmer, Pastore - La-
vezzi, Ibrahimovici, Nene. În partea
secundã, Ancelotti i-a folosit pe: Si-

rigu - Jallet (Bisevac 61), Camara,
Sakho (Tiene 72), Armand - Verratti,
Bodmer (Hoarau 72), Pastore - La-
vezzi (Luyindula 61), Ibrahimovici
(Matuidi 61), Gameiro. Pentru FC

Barcelona au evoluat în pri-
ma parte: Valdes - Dani Al-
ves, Mascherano, Puyol,
Planas - Sergi Roberto, Bus-
quets, Rafinha - Sanchez,
Messi, Afellay. În repriza a
doua, Tito Vilanova i-a utili-
zat pe: Pinto - Dani Alves
(Tello 78), Mascherano (Pi-
que 62), Bartra, Montoya -
Sergi Roberto (Iniesta 62),
Dos Santos, Rafinha (Fa-
bregas 62) - Sanchez (Xavi
63), Messi, Afellay (Pedro
63). La meci au asistat apro-
ximativ 48.000 de spectatori.
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Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV
sport

JOCURILE OLIMPICE –
LONDRA 2012

Praful s-a ales de speranţele fetelor „Power Praf”

Gimnasta Sandra
Izbaşa a reuşit să

cucerească aseară
medalia de aur în

proba de sărituri la
Jocurile Olimpice de la

Londra. Românca,
intrată ultima în con-

curs, a avut două
sărituri sigure, deşi nu

foarte dificile, din 6,1 şi
5,8, însă a beneficiat

de ratările neverosimile
ale predecesoarelor,

impunându-se în faţa
americancei Maroney,

favorita concursului,
care a luat argintul.

Este a doua medalie
de aur a României la

Olimpiadă, după cea
a tiristului Alin Moldo-

veanu. În schimb,
Flavius Koczi a terminat
abia pe locul 7 în finala

la sol, câştigată de
chinezul Zou Kai.

Aur pentru Sandra Izbaşa
la sărituri
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României a
terminat pe
locul 6, fiind

surclasată de
Coreea de

Sud în sferturi
Creditate c a principalele favorite la au-

rul olimpic, fetele din echipa de spadă a Ro-
mâniei au avut o evoluţie dezamăgitoare în
primul tur de la Londra.  Anca Măroiu,  Ana
Maria Brânză şi Simona Gherman, toate
clasate în ierarhia mondială între primele
şapte, au repetat prestaţia de la individual
şi au fost învinse neverosimil,  de Coreea
de Sud, scor 45-38. Autointitulatele „Fete
Power Praf” şi-au respectat supranumele,
însă în sens peiorativ,  fiind conduse în per-
manenţă, pe parcursul meciului diferenţa
fiind mai mare decât la final, chiar şi de 12
punc te. Cu acelaşi scor cu c are au c edat
în faţa asiaticelor, româncele,  campioane
mondiale în 2010 ş i 2011, au câştigat apoi
partida cu Italia,  în primul mec i de clasa-
ment, însă în cele din urmă au terminat pe
locul 6, după ce a pierdut disputa pentru
locul 5, cu Germania,  scor 45-36.

Brânză:
„Ne-am bătut joc de munca noastră”

Ana Maria Brânză, liderul echipei,  s-a
arătat extrem de dezamăgită de evoluţia de
la JO de la Londra. „Ne-am bătut joc de
munca noastra, ne asumăm toate criticile.
ne asumăm eşecul, nu ne-a mers nimic. Nu
se va mai repeta ce s-a întâmplat aici nicio-
dată. Noi am urcat spada românească pe
podium, noi am coborât-o, din păcate. Nu
stiu ce s-a întâmplat cu noi, nu pot face
acum o analiză” a spus Ana Maria. Acelaşi
ton l-a păstrat şi Anca Măroiu: „Noi ne-am
blocat în meciul cu sud-coreencele, nu-mi

dau seama ce s-a întâmplat cu noi. N-a con-
tat faptul că asiaticele s-au pregătit cu noi
în România, n-aveau ce să ne fure. Noi tra-
gem într-un fel, ele în altul, acea pregătire a
ajutat ambele echipe. După meciul pierdut
cu echipa Coreei de Sud am stat în vestiar
împreună, dar fiecare cu gândurile ei, ne-
am gândit cum am pierdut, dar n-am găsit
nicio explicaţie. Decât poate în faptul că o
naţiune precum Coreea de Sud a avut re-
prezentanţi în primii patru la toate probele
aici la Londra”.

Băieţii au rămas cu argintul
După ce a trecut în semifinale dramatic

de Rusia, echipa masculină de sabie a Ro-
mâniei, formată din Rareş Dumitrescu, Flo-
rin Zalomir, Tiberiu Dolniceanu şi Alexan-
dru Siriţeanu, a pierdut finala cu formaţia
Coreei de Sud, cu sc orul de 26-45, şi a
rămas cu medalia de argint, a şaptea pen-
tru România la Jocurile Olimpice de la Lon-
dra. „Au fost mai buni decât noi, mai proas-
peţi, acesta e adevărul.  În mec iul cu Ru-
sia,  din semifinală, am cheltuit toată ener-
gia pe care o aveam. Am uzat de tot ce
ştiam şi ce am luc rat.” a recunoscut la fi-
nal antrenorul României, fostul campion
olimpic, Mihai Covaliu, mândru în acelaşi
timp de performanţa băieţilor săi. În pen-
ultimul schimb al finalei, Mihai Covaliu a
decis să-l schimbe pe Florin Zalomir cu
Alexandru Siriţeanu, fiindcă pentru a lua
medalie, Siriţeanu trebuia să aibă măc ar o
manşă trasă în turneul olimpic.

Sportiva Anc uţa Bobocel a ratat
calificarea în finala probei de 3.000 de
metri obstac ole, din cadrul concursului
de atletism de la Jocurile Olimpice de la
Londra. Bobocel a ocupat locul 6 în seria
a treia, cu timpul de 9:31.06, primele
patru sportive calificându-se în finală şi
încă trei atlete c u cei mai buni timpi, în
afara celor  calificate prin clasare. Prima
sportivă din România care a părăsit
întrecerea a fost însă Cristina Casandra.
Plasată în seria a doua, atleta de 35 de ani
a terminat c ursa abia pe loc ul 13 din 15
participante, cu timpul de 9:58:83.
Nicoleta Grasu a ratat calificarea în finala

După ce au pierdut şi cu Muntenegru

Poloiştii tricolori nu mai
pot prinde sferturile

POLO

Naţionala de polo a României a fost în-
vinsă, sâmbătă, de reprezentativa Muntene-
grului, scor 12-8 (3-1, 2-1, 3-2, 4-4), în
penultima partidă din grupa B, la Jocurile
Olimpice de la Londra şi nu mai are nicio
şansă să acceadă în sferturile de finală ale
competiţiei. Pentru tricolori au marcat:  Dia-
conu 3 goluri, Negrean 2, C. Radu 1, Matei
1, Iosep 1. În primele trei partide din grupa
B, tricolorii au obţinut o victorie, în faţa Marii

Britanii, cu scor 13-4 (2-1, 4-0, 3-2, 4-1),
respectiv două înfrângeri, cu vicecampioa-
na olimpică SUA, scor 8-10 (3-3, 2-1, 0-3,
3-3) şi campioana olimpică Ungaria, scor 15-
17 (4-5, 5-4, 2-5, 4-3). În ultimul meci din
grupă, tricolorii vor juca astăzi cu Serbia.
Înaintea ultimei etape, în clasament condu-
ce SUA, cu 6 puncte, urmată de Serbia, 5
p, Muntenegru, 5 p, Ungaria 4p, România,
2 p, Marea Britanie, 0 p. Primele patru cla-
sate se califică în sferturi, România nepu-
tând depăşi Ungaria chiar şi în cazul unui
succes contra Serbiei astăzi.

ATLETISMRatări în serie la atletism

Bobocel, Casandra
şi Grasu nu au trecut
de calificări

probei de aruncarea disc ului, c lasându-se
în c alificări pe locul 14. Nicoleta Grasu a
reuş it la prima încercare 61.86, cea mai
bună performanţă a sa în acest sezon. La
a doua încercare, Grasu a aruncat 59.59,
iar a treia a fost ratată. „Eu sunt mulumi-
tă de prestaia pe care am avut-o la
Jocurile Olimpice, dar cred că e momen-
tul să mă retrag din viaa sportivă” a
declarat Nic oleta Grasu, care, la 40 de
ani,  a participat la cea de-a şasea Olim-
piadă, fără a câştiga vreo medalie. La
aceas tă probă a devenit campioană
olimpică sportiva c roată Sandra Perko-
vici, la un an după ce a fos t suspendată
pentru dopaj de Federaţia de Atletism din
Croaţia. Perkovic i a reuşit o aruncare de
69,11 metri.  Ieri, în proba de maraton,
atletele noastre Constantina Diţă Tomes-
cu ş i Lidia Şimon nu au contat,  clasându-
se în coada clasamentului.

Înotătorul american Michael Phelps a anun-
ţat că se retrage din activitate după ce a mai
obţinut o medalie de aur, cu ştafeta  america-
nă, pentru care a înotat la schimbul fluture.
La doar 27 de ani, Phelps a acumulat nu mai
puţin de 22 de medalii olimpice, dintre 18 de

Recordmanul absolut al JO – 22 de medalii, 18 de aur Michael Phelps
s-a retras campion
aur, un record imposibil de egalat. Băiatul din
Baltimore a reuşit să adune de două ori mai
multe titluri olimpice decât oricare alt sportiv
în epoca modernă a jocurilor. „Mi-am spus
că niciodată n-o să vreau să înot la 30 de ani.
Am putut să fac orice mi-am dorit, am putut
să îndeplinesc toate obiectivele pe care le-am
avut, am făcut totul aici. E vremea pentru alte
lucruri” a spus Phelps.

Participant la 4 ediţii ale Jocurilor Olimpi-
ce, prima oară la Sydney, în 2000, când avea
15 ani, Phelps a fost declarat cel mai mare
înotător din toate timpurile şi de asemenea
cel mai mare sportiv olimpic.


