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Circa 200.000 de
doljeni primesc
pensie de la stat.
20% din ei au
fost agricultori

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

- Se tot discută de câinii vaga-
bonzi, dar de ce, Popescule, nu se
scoate o vorbă despre cei care au o
viaţă de câine.

Soluţii pentru
dezvoltarea

infrastructurii de
transport

a fabricii Ford
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CCR a solicitat
ceea ce... avea
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Ministrul Administraţiei şi

Internelor, Ioan Rus (PSD),
şi-a anunţat demisia de

onoare din funcţia pe care o
deţinea motivând că este un
politician onest, corect, iar

în ultimele zile asupra lui au
fost făcute presiuni atât de

Traian Băsescu, cât şi de
Crin Antonescu, lucru

considerat inacceptabil.
Imediat, Rus a precizat că şi

ministrul delegat pentru
Administraţie, Victor Paul

Dobre (PNL), l-a „rugat” să
anunţe demisia sa, întrucât

el nu se află în ţară. La
scurt timp, premierul Victor

Ponta a anunţat numele
succesorilor: social-

democratul Mircea Duşa
(până ieri ministru pentru
Relaţia cu Parlamentul) la

MAI şi liberalul Radu Stroe
la Administraţie.

Ieri, odată cu demisiile miniştrilor Ioan Rus şi Vic-
tor Paul Dobre, premierul Victor Ponta a procedat şi la
o remaniere a Cabinetului său, în afara Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi a portofoliului Admi-
nistraţiei alte trei ministere schimbându-şi titularii.
Este vorba de Ministerul Afacerilor Externe, unde lo-
cul lui Andrei Marga a fost luat de Titus Corlăţean –
aflat până ieri la Justiţie. Pe locul rămas vacant la

Justiţie a fost desemnat magistratul Mona Pivniceru,
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, mem-
bru CSM şi preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din
România şi – aşa cum a ţinut să sublinieze şi premie-
rul – o persoană neimplicată politic. La Ministerul pen-
tru Relaţia cu Parlamentul, unde era noul ministru al
Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa, a fost no-
minalizat senatorul Dan Şova.

Titus Corlăţean Mona Pivniceru Dan Şova

Mircea Duşa

Radu Stroe 2 AC
TU
AL
ITA

TE

pa
gi

na

Calangiu vrea camere video
în birourile Primăriei Craiova

Primul proiect,
primul scandal

Arhitectul-şef al Craio-
vei,  Mircea Diaconescu, şi-
a dat demisia, ieri,  după ce
s-a certat la  cuţite cu
viceprimarul Cristina
Calangiu pe o cerere de
ofertă privind documenta-
ţia adăpostului canin. Într-
o criză de isterie, Calangiu
l-a acuzat pe arhitect că
aranjează cu ofertanţii, pe
ascuns şi în virtutea unei
practici mai vechi.

Tudor Gheorghe revine
în faţa publicului cu un
spectacol inedit, creat în cinstea lui
Nenea Iancu: „Nu se poate cu de toate!”
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Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Ioan Rus
(foto) (PSD), ºi-a anunþat, ieri dimineaþã, demisia de
onoare din funcþia pe care o deþinea, într-o conferin-
þã de presã. Acesta a motivat cã este un politician
onest, corect, iar în ultimele zile asupra lui au fost
fãcute presiuni atât de cãtre Traian Bãsescu, cât ºi de
Crin Antonescu, lucru considerat inacceptabil. În
plus, a adãugat acesta, „nu pot accepta ca Ministerul
Administraþiei ºi Internelor sã fie pãrtaº la ceva ce nu
înseamnã lege, respectarea legii în România”, fãrã a

detalia, însã, la ce se referã. Imediat dupã conferinþã,
Rus a precizat cã ºi ministrul delegat pentru Adminis-
traþie, Victor Paul Dobre (PNL), l-a „rugat” sã anunþe
demisia sa, întrucât el nu se aflã în þarã. Rus a început
prin a preciza cã alegerile locale au fost organizate
corect, iar referendumul „bine, chiar foarte bine aº
zice”. „Dupã acest referendum, CCR ne-a cerut date
privitor la aceste liste (n.r. - listele electorale perma-
nente) ºi a cerut lãmuriri cu privire la precizia cu care
au fost furnizate anumite date. Asupra mea ºi a MAI
s-au exercitat nenumãrate presiuni, nenumãrate dis-
cuþii ºi aprecieri, începând cu Traian Bãsescu ºi ter-
minând cu Crin Antonescu. Acest lucru este complet
inaacceptabil. Limitele demnitãþii mele le stabilesc sin-
gur. Eu sunt un politican onest ºi corect ºi din acest
motiv mi-am înaintat demisia de onoare”. El a adãu-
gat cã doreºte sã le transmitã lui Traian Basescu ºi lui
Crin Antonescu, „cu toatã modestia, cã în spatele
deciziilor lor se aflã, totuºi, un popor ºi o þarã”.

Ministrul delegat pentru Administraþie, Victor
Paul Dobre, a confirmat, pentru Mediafax, cã ºi-a
înaintat demisia din funcþie, el precizând cã a fãcut
acest lucru „din motive personale” ºi cã va co-
menta mai mult „altãdatã”.

Preºedintele interimar, Crin Antonescu, a decla-
rat, ieri, cã nu a avut nici o discuþie cu Ioan Rus, nici
directã, nici la telefon, dar cã au existat motive pentru

ca acesta sã demisioneze. „Nu am discutat, nici di-
rect, nici la telefon, nici în vreun alt fel, n-am fãcut nici
o declaraþie publicã la adresa domniei sale, astfel în-
cât n-am o explicaþie pentru o asemenea afirrmaþie”, a
spus Antonescu, într-o intervenþie la Antena 3. El a
precizat, însã, cã existã motive pentru care Rus sã
demisioneze: „Una peste alta, cred cã existau motive
ca Rus sã demisioneze, care þin de gestiunea pe care
ministerul condus de domnia sa o avea de fãcut pen-
tru referendum. N-am avut cea mai micã discutie pri-
vatã, nici oficialã, cu domnia sa”.

La doar trei ore de la demisiile lui Rus ºi Dobre,
premierul Victor Ponta a anunþat, într-o conferin-
þã de presã, numele succesorilor. Este vorba de
social-democratul Mircea Duºa (pânã ieri minis-
tru pentru Relaþia cu Parlamentul) – la MAI – ºi
de liberalul Radu Stroe – la Administraþie. „Ioan
Rus ºi Paul Dobre au activitate ireproºabilã, ºi-
au fãcut datoria ºi, în acest context de acuzaþii
iresponsabile ºi virulente din partea domnului
Bãsescu, au înþeles sã-ºi asume o responsabilita-
te pe care, din punct de vedere politic, întotdeau-
na trebuie sã o asigure cineva. Le mulþumesc pen-
tru activitate ºi rãmân doi oameni pe care îi apre-
ciez, îmi permit sã-i numesc prieteni”, au fost cu-
vintele cu care premierul s-a despãrþit de cei doi
foºti colegi din Guvern.

Miniºtrii Ioan Rus ºi VMiniºtrii Ioan Rus ºi VMiniºtrii Ioan Rus ºi VMiniºtrii Ioan Rus ºi VMiniºtrii Ioan Rus ºi Victorictorictorictorictor
Paul Dobre au demisionatPaul Dobre au demisionatPaul Dobre au demisionatPaul Dobre au demisionatPaul Dobre au demisionat

Funeriu nu mai e consilier
prezidenþial

Preºedintele interimar, Crin
Antonescu, a semnat, ieri, decretul
pentru eliberarea din funcþia de
consilier prezidenþial a lui Daniel
Funeriu. „Preºedintele interimar al
României, Crin Antonescu, a semnat
luni, 6 august 2012, Decretul pentru
eliberarea din funcþia de consilier
prezidenþial a domnului Daniel
Petru Funeriu”, se aratã într-un
comunicat al Preºedinþiei remis
agenþiei Mediafax. Fostul ministru al
Educaþiei, Daniel Funeriu, este
consilier prezidenþial din februarie
acest an. Contactat de Mediafax,
Daniel Funeriu a susþinut cã ºi-a dat
demisia, negând afirmaþiile potrivit
cãrora ar fi fost demis ºi subliniind
cã „nici o persoanã onorabilã nu
poate sta lângã Crin Antonescu”, cel
care, în opinia lui, „îl poate lua
consilier pe Victor Ponta”.

Ministerul Transporturilor
a ieºit la vânãtoare
de directori

Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii a spart gheaþa ºi a
demarat cel mai ambiþios proiect de
recrutare din România: selectarea de
manageri privaþi la companiile de stat
din subordine. Potrivit unui anunþ de
angajare publicat pe site-urile de
joburi de headhunter-ul George
Butunoiu, care se ocupã de procesul
de recrutare, se cautã urmãtorii ºefi:
director general la CFR, director
general la CFR Cãlãtori, director
general la Tarom, director general la
Metrorex, director general la
CNADNR (Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România), director general la
Compania Naþionalã de Aeroporturi
Bucureºti (CNAB), director general la
Aeroportul Internaþional Timiºoara,
director general la Compania
Naþionalã Administraþia Porturilor
Maritime Constanþa SA (CNAPM).
Lista recrutãrilor de top nu se opreºte
însã aici, pe ea aflându-se multe alte
posturi de director general ºi membri
ai consiliilor de administraþie la
companii de stat.

De ieri, România a început sã
ramburseze mega-împrumutul
de 13,4 miliarde de euro primit
de la Fondul Monetar Internaþio-
nal în perioada 2009-2011.
Prima ratã plãtitã de BNR a fost
de 670 de milioane de euro. În
total, în acest an vom rambursa
Fondului aproape 1,8 miliarde de
euro, sumã ce include ºi do-
bânzi. România a parafat, în
2009, un acord de finanþare
externã de 20 de miliarde de
euro, dintre care 13 miliarde au
fost puse la dispoziþia þãrii de

De ieri, am început sã dãm înapoi FMI
miliardele împrumutate în 2009-2011

Chestorul Constantin Manoloiu
(foto), ºeful Serviciului Evidenþa Popu-
laþiei (din MAI), a fost citat ieri la Par-
chetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(PICCJ) pentru a fi audiat în legãturã cu
adresele transmise Curþii Constituþio-
nale pentru soluþionarea referendumu-
lui, informaþiile din acte contrazicându-
se. Astfel, pe 1 august Direcþia pentru
Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea
Bazelor de Date a comunicat Curþii, prin
chestorul ºef Constantin Manoloiu,
cã în listele electorale permanente uti-
lizate la referendum au fost înscrise
un numãr de 18.292.514 persoane. A
doua zi, chestorul Manoloiu a trans-
mis o a doua adresã, în care confirmã
nereguli din bazele de date cu privire
la cetãþenii români morþi sau aflaþi în
strãinãtate, în final notând cã datele
pot afecta numãrul total al cetãþeani-
lor cu drept de vot înscriºi în listele
electorale permanente, motiv pentru
care instirtuþia nu îºi poate asuma ve-
ridicitatea numãrului de persoane în-
scrise în listele electorale permanente.
La scurt timp de la apariþia informaþiei
privind citarea lui Manoloiu pentru au-

ªeful de la Evidenþa Populaþiei,
urmãrit penal pentru abuz în serviciu

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a revenit, ieri, cu o adre-
sã cãtre Guvern, în care precizeazã
cã a solicitat listele electorale per-
manente, actualizate conform Legii
3/2000 privind desfãºurarea refe-
rendului ºi listele în baza cãrora s-a
organizat consultarea popularã din
29 iulie. „Având în vedere interpre-
tãrile diferite apãrute în mass-me-
dia ºi în conferinþa de presã a Gu-
vernului României, care a avut loc

CCR a cerut Guvernului listele
electorale actualizate,

nu actualizarea listelor electorale

Ieri, odatã cu demisiile miniºtrilor Ioan Rus ºi Victor Paul Dobre, premierul Victor
Ponta a procedat ºi la o remaniere a Cabinetului sãu, în afara Ministerului Adminis-
traþiei ºi Internelor ºi a portofoliului Administraþiei alte trei ministere schimbându-ºi
titularii. Este vorba de Ministerul Afacerilor Externe, unde locul lui Andrei Marga a
fost luat de Titus Corlãþean – aflat pânã ieri la Justiþie. Pe locul rãmas vacant la
Justiþie  a fost desemnat magistratul Mona Pivniceru (judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, membru CSM ºi preºedintele Asociaþiei Magistraþilor din Româ-
nia) ºi - aºa cum a þinut sã sublinieze ºi premierul - o persoanã neimplicatã politic. La
ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul, unde era noul ministru al Administraþiei ºi
Internelor, Mircea Duºa, a fost nominalizat senatorul Dan ªova. Deºi premierul nu
a spus nimic în conferinþa de presã, potrivit unor surse Andrei Marga urmeazã sã fie
desemnat ambasador în Germania. Toþi miniºtrii anunþaþi ieri de Victor Ponta urmau
sã depunã jurãmântul asearã, la Palatul Cotroceni. „Mi-aº fi dorit ca acest guvern sã
meargã în aceastã formulã pânã în noiembrie. Dar a existat o situaþie excepþionalã,
cauzatã de preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, ale cãrui acþiuni au afectat atât
funcþionarea normalã a Guvernului, cât ºi voinþa suveranã a poporului român, care
se referã la viitorul nostru ca þarã. Guvernul trebuie sã se adapteze noii situaþii, prin
luarea unor mãsuri, nu atât de schimbare de oameni, ci, mai ales, o schimbare clarã
de strategie”, ºi-a explicat Ponta demersul.

Remaniere de urgenþã a Guvernulu i

Fondul Monetar Internaþional.
Pânã acum, autoritãþile au plãtit
doar dobânzile aferente împru-
mutului. În moneda internã a
FMI, numitã drepturi speciale de
tragere (DST), aceastã primã
ratã înseamnã peste jumãtate de
miliard. Urmãtoarele plãþi se vor
face în noiembrie, decembrie ºi
februarie 2013. În total, Româ-
nia va vira Fondului 1,8 miliarde
de euro în acest an ºi câte 5
miliarde în 2013 ºi 2014. Sumele
includ dobânzi totale de peste
jumãtate de miliard de euro.

diere, Parchetul a dat un comunicat în
care precizat cã „procurori ai Secþiei de
urmãrire penalã ºi criminalisticã din ca-
drul Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie au dispus, la
data de 06.08.2012, începerea urmãririi
penale faþã de Manoloiu Constantin,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
abuz în serviciu contra intereselor pu-
blice, prevãzutã de art.248 raportat la
art.2481 Cod penal”.

în data de 3 august 2012, cu privire
la datele solicitate Guvernului prin
Adresa Curþii Constituþionale a
României nr.5305 din 3 august 2012,
Plenul Curþii Constituþionale revi-
ne cu o adresã precizatoare”, se
aratã într-un comunicat de presã de
ieri. În anexa ataºatã comunicatu-
lui se spune cã preºedintele Curþii,
Augustin Zegrean, „a solicitat Exe-
cutivului listele electorale perma-
nente, actualizate conform dispo-

ziþiilor articolului 17,
alineatul 2, din Legea
3/2000, liste în baza
cãrora s-a desfãºurat
referendumul din 29
iulie 2012 pentru demi-
terea preºedintelui
Traian Bãsescu”. Cu
alte cuvinte, CCR a ce-
rut Guvernului „listele
electorale permanente
actualizate” ºi nu „ac-
tualizarea listelor” per-
manente.
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Administraþia Naþionalã
de Meteorologie (ANM) a
emis, ieri, o avertizare cod
portocaliu de caniculã ºi
disconfort termic pentru 22
de judeþe din estul ºi sudul
þãrii, printre care ºi Dolj.
Temperaturile vor ajunge
pânã la 42 de grade, iar
disconfortul termic va fi
deosebit de accentuat, cu un
indice de temperaturã-

umezealã (ITU) care se va
situa peste pragul critic de
80 de unitãþi. Avertizarea
cod portocaliu de caniculã
este valabilã pentru Bucu-
reºti ºi judeþele Mehedinþi,
Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea,
Argeº, Teleorman, Giurgiu,
Ilfov, Dâmboviþa, Prahova,
Buzãu, Ialomiþa, Cãlãraºi,
Brãila, Galaþi, Vrancea,
Bacãu, Vaslui, Neamþ, Iaºi ºi

Botoºani. “În aceste zone,
temperaturile maxime vor
atinge frecvent 38 – 40 de
grade ºi izolat în Câmpia
Românã se vor înregistra 41 –
42 de grade”, a anunþat ANM.
Mâine, temperatura aerului
va scãdea în toate regiunile,
cu excepþia sudului þãrii,
unde vor mai fi valori maxi-
me de 35-37 de grade.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Primãria Craiova a trebuit sã
aleagã, ieri, firma care va în-
tocmi documentaþia dupã care
se va construi adãpostul canin
cu 5.000 de locuri. Cum prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a lip-
sit din instituþie, viceprimarul
Cristina Calangiu a primit de-
legare sã se ocupe ºi de acest
aspect. În jurul prânzului, vice-
primarul a organizat o conferin-
þã de presã, dar nu pentru a
anunþa firma câºtigãtoare, ci
pentru a prezenta concluziile
unui scandal-monstru care toc-
mai ce se stinsese între ea ºi
arhitectul-ºef, Mircea Diaco-
nescu.

Cu nervii întinºi la maxi-
mum, viceprimarul Calangiu a
sãrit peste introducere ºi a in-
trat direct în subiect. “Cu dom-
nul arhitect am avut o discuþie
în legãturã cu semaforizarea de
la Ford. Ani de zile nu s-a fãcut
nimic ºi, pânã la urmã, s-a pu-
tut face într-o zi. Acesta e res-
pectul pe care Primãria Craio-
va îl acorda investitorilor”, a
spus Calangiu, adãugând cã
asta nu e tot în ceea ce-l priveº-
te pe arhitectul-ºef al Primãriei
Craiova.

Calangiu vrea camere video în birourile Primãriei Craiova

Arhitectul-ºef al Craiovei, Mircea
Diaconescu, ºi-a dat demisia, ieri,
dupã ce s-a certat la cuþite cu vice-
primarul Cristina Calangiu pe o
cerere de ofertã privind documen-

taþia adãpostului canin. Într-o cri-
zã de isterie, Calangiu l-a acuzat pe
arhitect cã aranjeazã cu ofertanþii,
pe ascuns ºi în virtutea unei prac-
tici mai vechi.

Calangiu ºi
spionii

Dupã ce s-a mai calmat, vice-
primarul Calangiu a relatat cum,
în cursul dimineþii, în urma unei
informaþii pe care a primit-o, l-
ar fi surprins pe Mircea Diaco-
nescu cum discuta cu unul din-
tre ofertanþii, chiar în biroul sãu,
pe marginea documentaþiei. “În-
tâmplãtor am fost avertizat cã
domnul arhitect poartã o discu-
þie cu unul dintre ofertanþi, care
avea ºi preþul cel mai mare. Într-
adevãr, dânsul discuta pe privat,
în cabinetul sãu, cu cineva care
depusese o ofertã pentru SF îna-
inte ca noi sã facem comunicã-
rile. Am avut o discuþie cu dân-
sul ºi a spus cã îºi dã demisia”,
a povestit Cristina Calangiu.

La scurt timp, Mircea Diaco-
nescu ºi-a dat demisia, iar vice-
primarul i-a admis-o “cu tot dra-
gul”. “Pãrerea mea e cã a existat
o manierã de lucru aici ºi acesta
a fost motivul pentru care i-am
admis demisia, cu tot dragul.
Sunt convinsã cã se va gãsi un
alt arhitect care îi va ajuta pe oa-
meni ºi care va face ca lucrurile
sã meargã bine”.

Funcþionarii, puºi
sub urmãrire

Întrebatã dacã arhitectul-ºef ar
fi putut influenþa cumva rezulta-
tul, Calangiu a evitat rãspunsul,
spunând cã nu e în mãsurã sã-l
judece pe arhitect, dar cã e foar-
te posibil ca Diaconescu sã fi tra-
tat cu ofertantul introducerea
unor criterii avantajoase pentru
acesta, cum ar fi punctajele pen-
tru experienþã, dat fiind faptul cã
firma cu pricina era cea care a
construit ºi adãpostul de la Pi-
teºti. “Vreau sã desfiinþez o prac-
ticã ce existã aici. Nu e posibil
sã vinã cu ofertele ºi sã intre cu
ele în diferite birouri. Toate ofer-
tele se trimit la serviciul de achi-
ziþii. Nu au ce sã caute în interi-
or. Comunicãrile se fac pe fax,
pe mail, nu se regleazã cu per-
soanele din Primãria Craiova”, a
spus viceprimarul. Insinuând cã
aceste lucruri s-ar petrece, de re-
gulã, în Primãria Craiova, Calan-
giu a promis cã se va ocupa per-
sonal cu montarea de camere vi-
deo în biroul de achiziþii, prin
intermediul cãrora sã previnã in-
cidente de genul acesta.

Diaconescu
nu îºi mai gãseºte
ritmul

Arhitectul-ºef al Primãriei
Craiova, Mircea Diaconescu, a
apãrut pe hol, întâmplãtor, la
scurt timp dupã conferinþa de pre-
sã a viceprimarului ºi a negat toa-
te acuzaþiile care i s-au adus.
Acesta s-a arãtat mirat cã vestea
demisiei sale a ajuns sã fie pu-
blicã de îndatã ce a anunþat-o,
apoi a spus cã a ales sã plece din
Primãria Craiova din motive de
sãnãtate. “Anul trecut am avut o
operaþie foarte grea, pe tiroidã,
pe care am fãcut-o la Viena. Sta-

rea mea de sãnãtate îmi impune
un alt ritm de viaþã”. Diaconescu
a recunoscut totuºi cã a avut în
cursul zilei o discuþie în contra-
dictoriu cu Cristina Calangiu ºi
cã, în general, colaborarea cu
noua administraþie cam scârþâie.
“Ne mai dresãm ideile, ne mai
cunoaºtem, ne reglãm din mers”.
Pe un ton tranºant însã, acesta a
spus cã nu a încercat sã se apro-
pie de nici un ofertant.

Cabinetul
secretelor

În varianta lui Mircea Diaco-
nescu, discuþiile surprinse de vi-
ceprimarul Calangiu s-ar fi petre-
cut nu în biroul sãu, ci în cabine-
tul lui Gheorghe Nedelescu, care
se aflã pe acelaºi palier, acesta
urmând sã se ocupe de problema
câinilor comunitari din postura de
administrator public al oraºului.
“Studiul de fezabilitate este foar-
te important ºi încercam sã îl ur-
gentez. Am purtat discuþia cu ofer-
tantul de la Piteºti, într-adevãr, în
cabinetul domnului Nedelescu, ºi
am vorbit despre urgentarea ter-
menelor de realizare pentru cã este
vorba de un proiect foarte impor-
tant”. În plus, arhitectul-ºef a spus
cã nu avea cum sã influenþeze dez-
nodãmântul achiziþiei, întrucât nu
face parte din comisia de soluþi-
onare a cererii de oferte. “Eu nu
fac parte din comisie, sunt coop-
tat ca expert tehnic. Nimeni nu

poate schimba criteriile ulterior,
cu atât mai puþin eu care nu am
nici o calitate”.

Câinii Craiovei,
plimbaþi
ºi pe la Rojiºte

În paralel cu scandalul, a fost
tranºatã ºi cererea de oferte. Trei
firme, dintre care douã din Cra-
iova ºi una din Bucureºti, s-au
arãtat interesate sã întocmeascã
documentaþia pentru construcþia
adãpostului canin de la Craiova.
Potrivit autoritãþilor, a fost pre-
feratã societatea SC Proiect Con-
struct SRL din Craiova, care a
avut cea mai micã ofertã de preþ,
37.500 de lei, faþã de 55.000 de
lei, cu cât a venit cel mai scump
ofertant. Urmãtoarea etapã este
întocmirea proiectului tehnic,
care va cuprinde indicatorii teh-
nico-economici ai lucrãrii, ºi abia
dupã aceea se va scoate la licita-
þie execuþia. Mircea Diaconescu
a mãrturisit, în schimb, cã Primã-
ria Craiova, deºi a derulat toate
procedurile în acest sens, nu e
prea încântatã de proiect ºi cã
testeazã ºi alte variante. “Eu am
fost trimis sâmbãtã sã vãd o fos-
tã fermã de pãsãri de la Rojiºte.
Am fost acolo ºi le-am spus foar-
te clar cã nu e o idee bunã sã se
facã acolo”, a spus Diaconescu,
adãugând ºi cã refuzã totuºi sã
creadã cã opinia sa a fost picãtu-
ra care a umplut paharul.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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În dimineaþa de duminicã, în
jurul orei 10.00, în zona
localitãþii Coþofenii din Faþã, pe
D.N. 6, Albert Iordache (25 de
ani), din comuna Gura Ocniþei,
judeþul Dâmboviþa în timp ce
conducea autoturismul, din
cauza neatenþiei, la intrarea pe
un pasaj suprateran a lovit cu
partea dreaptã un parapet din
beton (pentru protejarea
pietonilor ce se deplaseazã pe
pasaj), rãsturnându-se pe
carosabil.  În urma accidentu-
lui, a fost vãtãmatã corporal
grav Ileana Mihai (20 de ani) ºi
a fost rãnit uºor Alin
Iordache (22 de ani).

Bãut, conducând
mopedul

În aceeaºi zi, în jurul
orei 18.30, în comuna
Podari, pe D.N. 56,
Ion Popa (67 de ani),
din localitate, în timp
ce se deplasa pe un

Nici acest sfârºit de sãptãmânã nu a fost ferit de ac-
cidente pe drumurile publice. Din pãcate, pentru unii
participanþi la trafic s-a lãsat ºi cu rãni grave. Unul
dintre evenimente a avut loc în localitatea Coþofenii
din faþã, iar cel de-al doilea în comuna Podari. Cele
douã accidente s-au produs din cauza neatenþie.

Accidente grave
din cauza neatenþiei

Poliþiºtii rutieri din cadrul Ser-
viciului Rutier – Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene, împreunã
cu efectivele formaþiunii rutiere
din cadrul Poliþiei Filiaºi ºi lucrã-
torii Biroului Rutier Craiova au
organizat ºi executat, în cursul
zilei de ieri, o acþiune având ca
scop prevenirea ºi combaterea
accidentelor cauzate de vitezã. În
acelaºi timp, poliþiºtii au acþionat
ºi pe linia conºtientizãrii condu-

Week-end cu 130 abateri
de naturã contravenþionalã,
sancþionate cu 15.540 de lei

IPJ Dolj anunþã cã, având în vedere avertizarãrile
de cãldurã emise de Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie pentru imediat urmãtoare, CNADNR – SA
a luat mãsura interzicerii temporare a circulaþiei ve-
hiculelor cu masa totalã maximã autorizatã mai
mare de 7,5 tone, în zilele de 6 ºi 7 august 2012, în
intervalul orar 11.00 – 20.00, cu excepþia: transpor-
turilor de animale vii ºi de produse perisabile de origi-
ne animalã ºi vegetalã; transporturilor de persoane;
vehicule care participã la intervenþii în caz de forþã
majorã; transporturi funerare; transporturi poºtale;
transporturi de echipamente de prim-ajutor; transpor-
turi pentru distribuire carburanþi; transporturi de mãr-
furi sub temperaturã controlatã; transporturi pentru
tractãri vehicule avariate; transporturi pentru distri-
buirea de apã ºi hranã în zonele calamitate; transpor-
turi cu vehicule specializate destinate prin construcþie
salubrizãrii; transporturi apã îmbuteliatã; transporturi
produse provenite din exploatãri agricole.

Restricþia va fi aplicatã pe toate drumurile naþionale,

ªi astãzi autovehiculele mai mari de 7,5 tone trag pe dreapta

Sâmbãtã, în jurul orei 23.30, Cãlin
Pop (40 de ani), Alin Dumitraºcu (30 de
ani) ºi Dan Pîrvulescu (49 de ani), toþi
din Craiova, se aflau pe o terasã situatã
pe strada „Drumul Apelor”, unde con-
sumaserã bãuturi alcoolice, aflându-se
într-o stare de ebrietate avansatã. Motiv
pentru care aveau chef de scandal. Ma-
rius Vîrvoreanu (25 de ani), Victor Ma-
nea (55 de ani), Radu Dumitru (46 de
ani) ºi Marian Þuþuleanu (56 de ani), din
aceeaºi localitate, se aflau la o petrece-
re în zonã. Soþia unuia dintre cei patru a
venit la terasa unde chefuiau primele trei
personaje amintite, pentru a cumpãra, se
pare, þigãri. Cãlin Pop, Alin Dumitraºcu
ºi Dan Pîrvulescu nu s-au putut abþine
sã nu facã tot felul de observaþii la adre-
sa ei. Femeia, dupã ce a plecat de la te-

rasã, s-a dus ºi le-a spus lui Marius Vîr-
voreanu, Victor Manea, Radu Dumitru
ºi Marian Þuþuleanu ce a pãþit. Aceºtia
au venit la cei trei de pe terasã sã îi tra-
gã la rãspundere, iar de aici s-a pornit
un adevãrat scandal, în care a apãrut ºi
un cuþit, care a dispãrut însã în momen-
tul în care s-au auzit sirenele maºinilor
de poliþie. Petrecãreþii de pe terasã i-au
rãzbit pe cei patru care au vrut sã apere
onoarea femeii.

Dan Pîrvulescu se sustrage cercetãrilor
În cauzã a fost întocmit dosar de cer-

cetare penalã sub aspectul comiterii in-
fracþiunilor de ultraj contra bunelor mo-
ravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii pu-
blice, port fãrã drept de arme albe în lo-
curi publice ºi lovire, iar în baza proba-

toriului administrat Cãlin Pop ºi Alin Du-
mitraºcu au fost reþinuþi pentru 24 de
ore. Ulterior, în cursul zilei de dumini-
cã, Parchetul ºi-a însuºit propunerea de
arestare preventivã ºi a înaintat dosar in-
stanþei de judecatã care a emis mandate

de arestare preventivã. Poliþiºtii Secþiei
3 Craiova continuã cercetãrile în aceas-
tã cauzã, totodatã fiind întreprinse mã-
suri pentru depistarea ºi prinderea celui
de-al treilea învinuit, Dan Pîrvulescu,
care în prezent se sustrage cercetãrilor.

Aburii alcoolului le-au deschis apetitul pentru scandal. Dacã la mijloc mai sunt o
femeie supãratã ºi patru bãrbaþi care doresc sã îi apere onoarea, atunci ingrediente-
le sunt suficiente. Conflictul nu s-a încheiat bine pentru trei dintre scandalagii, pen-
tru cã poliþiºtii au intervenit ºi, în baza probatoriului administrat, au fost introduºi în
arestul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj. Cãlin Pop ºi Alin Dumitraºcu vor
sta la rãcoare pentru o perioadã de 29 de zile, iar pe numele lui Dan Pîrvulescu a fost
solicitat mandat de arestare preventivã în lipsã, toþi fiind suspectaþi de comiterea
infracþiunii de ultraj contra bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.

De la terasã au ajuns 29 de zile dupã gratiiDe la terasã au ajuns 29 de zile dupã gratiiDe la terasã au ajuns 29 de zile dupã gratiiDe la terasã au ajuns 29 de zile dupã gratiiDe la terasã au ajuns 29 de zile dupã gratii

moped, nu a adaptat viteza în
curbã, a pierdut controlul
asupra direcþiei ºi a cãzut pe
carosabil, accidentându-se
grav.  A fost testat de poliþiºti
cu aparatul etilotest ºi a reieºit
cã acesta consumase bãuturi
alcoolice, având o concentraþie
de 0,71 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

În cele douã cauze poliþiºtii
doljeni au întocmit acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi
penale ºi sunt continuate
cercetãrile în conformitate cu
prevederile legale.

în mai multe judeþe, printre care ºi Doljul. „Facem apel
la conducãtorii auto sã respecte interdicþia temporarã, în
caz contrar fiind pasibili de a fi sancþionaþi contravenþio-
nal. Restricþia va fi ridicatã imediat ce temperaturile vor
intra în normal ºi va fi anunþatã prin mass-media”, se
aratã într-un comunicat emis presei de IPJ Dolj.

cãtorilor auto ºi a pasagerilor cu
privire la importanþa portului cen-
turii de siguranþã.

În cadrul activitãþilor au fost
constatate 130 abateri de naturã
contravenþionalã, pentru care au
fost aplicate sancþiuni în sumã to-
talã de 15.540 de lei, în conformi-
tate cu  prevederile OUG nr. 195/
2002 R. Poliþiºtii au dat 65 amenzi
pentru vitezã neregulamentarã, 17
sancþiuni pentru folosirea telefonu-

lui mobil, iar alte 27 sancþiuni con-
travenþionale au fost aplicate pen-
tru neportul centurii de siguranþã.

De exemplu, în cadrul acþiunii
poliþiºtii rutieri l-au depistat pe Va-
lentin Niculescu (39 de ani), din
oraºul Turnu Mãgurele, în timp ce
conducea un autoturism pe Calea
Severinului din municipiul Craiova
având o vitezã de deplasare de 98
km/h. Acesta a fost sancþionat cu
amendã contravenþionalã.
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Printr-o nouă adresă remisă
Guvernului, CCR „a solicitat lis-
tele electorale permanente,  ac-
tualizate conform art. 17, al .2
din Legea nr. 3/2000, liste în baza
cărora s-a desfăşurat referendu-
mul din 29 iulie a.c. pentru de-
miterea preşedintelui Traian Bă-
sescu”. În adresa iniţială a CCR,
nr. 5305/3 august a.c ., către Gu-
vernul României se solicitase ac-
tualizare a, până la 31 augus t
a.c. , a lis telor. Acest viraj de ati-
tudine al CCR pare descumpăni-
tor,  mai ales că el survine după
ce, sâmbătă, de la sediul de cam-
panie, Traian Băsesc u avusese
poveţe pentru Curtea Constituţi-
onală. „Actualizarea trebuia fă-
cută, conform legii,  până la ma-
ximum cinci zile de la data stabi-
lirii referendumului. Asta înseam-
nă că dacă pe 6 iulie a.c. s-a sta-
bilit data referendumului ca fiind
29 iulie listele trebuiau să cuprin-
dă situaţia de la 11 iulie a.c.” a
spus Traian Băsesc u.  Şi avea
dreptate, dar parţial. Fiindcă De-

MIRCEA CANŢĂR
cizia 731/10 iulie 2012 a CCR,
care instituia, de-a dreptul inso-
lit, cvorumul de 50% plus  unu din
numărul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente,  deşi
descumpănitoare, fusese prima
doleanţă a preşedintelui Comisiei
Europene pe lista de deziderate re-
misă Guvernului. Chiar dacă în-
călca sau ignora rec omandările
Comis iei de la Veneţia în această
materie, sistematic luate în calcul
şi respectate până atunc i. Abia pe
24 iulie a.c. s-a vorbit de dec izia
de boic otarea referendumului
anunţată de Traian Băsescu, după
ce, declarativ, af irmase că „intră
în coliziune cu PDL pe această
temă”. Perierea listelor electora-
le permanente,  neactualizate de
ani şi ani,  s-a pus în discuţie abia
în momentul finalizării centralizării
datelor Biroului Electoral Central,
când a apărut firească întrebarea:
la ce populaţie se raporte ază
procentul de 46,24% prezenţă
la vot, corespondentul cifrei de
8.459.053 persoane, care au al-
cătuit corpul electoral. Amâna-
rea luării unui decizii până la 12

septembrie a.c., cum s-a anunţat
iniţial, sau 31 august a.c., cum s-a
vehiculat ulterior, nu transmite de-
loc un semnal liniştitor. „La CCR
se va da o citire corectă a definirii
listei electorale permanente când
este vorba de alegerea sau desti-
tuirea preşedintelui României” a
mai spus duminică seara, de la se-
diul său de campanie, Traian Bă-
sescu. Şi iarăşi avea dreptate. Fi-
indcă art. 81 din Constituţia Româ-
niei, la al. 2, vorbeşte de alegători
înscrişi în listele electorale. Con-
form legislaţiei în materie, în vigoa-
re, cetăţenii cu drept de vot, dar cu
reşedinţa sau cu domiciliul în străi-
nătate, fac parte din categoria ale-
gătorilor care nu pot fi trecuţi pe
listele electorale permanente. Asta
stipulează şi CCR în Hotărârea nr.
3/2 august 2012. „(.. .) Potrivit
art. 26, al. 2 din Legea 35/2008,
listele electorale permanente se
întocmesc pe localităţi şi cuprind
pe toţi cetăţenii cu drept de vot
care domiciliază în localitatea
pentru care ele au f ost întocmi-
te”. Tot Curtea a mai reţinut că
prin adoptarea OUG 97/2008,

aprobată prin Legea 323/2009, a
fost abrogat textul care prevedea
că „listele electorale permanente,
ce cuprind cetăţenii români cu do-
miciliul sau reşedinţa în străină-
tate, se întocmesc de Autoritatea
Electorală Permanentă şi vor sta
la baza delimitării secţiilor de vo-
tare ce vor fi organizate în străi-
nătate”. Aşadar, AEP nu mai în-
tocmeşte asemenea liste, cetăţenii
români cu domiciliul sau reşedin-
ţa în străinătate având, în schimb,
dreptul de a vota, în mod liber, pe
listele electorale suplimentare. Dar
cine „sfinţise” formula de „liste
electorale permanente”? Chiar
„constituţionalistul” premier Emil
Boc,  prin OUG 103/2009 care
modifica art. 5, al. 2 al Legii 3/
2000: „Referendumul este valabil
dacă la acesta participă jumătate
plus unu din persoanele înscrise
în listele electorale permanente”.
Curtea Constituţională a cerut mai
nou Guvernului ceea c e avea.
Ceea ce pare suspect este că, prin
Hotărârea nr.  3/2 augus t a.c. ,
CCR se contrazice pe sine, fiind-
că dacă persoanele cu domiciliul

CCR a solicitat ceea ce... avea
sau reşedinţa în străinătate nu fac
parte din listele electorale perma-
nente, atunci acestea trebuie „pe-
riate”. Lovitură de teatru însă! CCR
revine asupra Hotărârii nr. 3/2012
după publicarea acesteia în Moni-
torul Oficial şi menţionează că ce-
tăţenii români din străinătate trebu-
ie să fie înscrişi pe listele electorale
permanente, potrivit Legii nr. 370/
2004 privind alegerea preşedintelui
şi ale art. 17 din Legea nr. 3/2000
privind referendumul. Apoi, referi-
rea CCR, în Decizia 731/10 iulie
a.c., cu instituirea cvorumului, viza
cetăţenii înscrişi pe listele electorale
permanente. Situaţia se menţine în
continuare confuză, emiţându-se tot
felul de puncte de vedere. Conclu-
zia: România este unica ţară din lume
în care populaţia scade din cauza
sporului anual negativ, iar numărul
de alegători creşte.Invalidarea refe-
rendumului, prin ignorarea votului a
8,5 milioane de persoane, ar fi scan-
daloasă, cei nouă judecători putând
rămâne pătaţi pe veci şi stigmatizaţi.
Validarea referendumului, fără ac-
ceptarea unei baze de calcul deplin
raţionale, ar fi acelaşi lucru.

Inspectorii CAS Dolj au verifi-
cat, în primul rând, dacă au fost
respectate prevederile legale în
derularea activităţilor specifice pro-
gramelor naţionale de sănătate. În
plus, aceştia şi-au propus să iden-
tifice eventualele obstacole sau dis-
funcţionalităţi apărute în desfăşu-
rarea acestor programe, dar şi în-
cadrarea sumelor contractate în
fondurile alocate unităţii sanitare.
Un alt aspect urmărit ţine de res-

pectarea destinaţiilor sumelor alo-
cate de CAS Dolj pentru realizarea
obiectivelor programelor naţiona-
le de sănătate şi de respectarea res-
ponsabilităţilor specifice de către
persoanele implicate. Echipele de
control au verificat şi în ce măsu-
ră datele raportate la Casa de Asi-

Spitalele doljene, luate în vizor de inspectorii
Casei de Asigurări de Sănătate

În ultima lună, reprezentanţii Case i de
Asigurări de  Sănătate  (CAS) Dolj au de-
marat mai multe acţiuni de  control în rân-
dul furnizorilor de servicii medicale  din ju-

deţ. Inspectorii au urmărit, cu această oca-
zie, modul în care  sunt derulate contracte-
le  pe programele  naţionale de  sănătate în
cadrul a opt unităţi sanitare.

gurări de Sănătate Dolj sunt reale
şi exacte.  Nu în ultimul rând,  s-a
efec tuat o analiză a stocurilor de
medicamente şi materiale sanita-
re, comparativ cu c onsumul me-
diu lunar.
Verificările au vizat programele
naţionale de sănătate

În urma acestor acţiuni de con-
trol, inspectorii CAS Dolj au con-
statat că toate unităţile sanitare

verificate respectă prevederile le-
gale în derularea activităţilor spe-
cifice programelor naţionale de
sănătate.

La Spitalul Clinic de Boli Infec-
ţioase „Victor Babeş”, spre exem-
plu,  nu s-au identificat disfuncţi-
onalităţi în derularea Subprogra-

mului de tratament al bolnavilor
cu tuberculoză. Unitatea sanitară
s-a încadrat în sumele contracta-
te ş i a respectat destinaţia buge-
tului alocat de CAS Dolj pentru
realizarea obiectivelor programu-
lui naţional de sănătate. De ase-
menea, s-a constat că există con-
cordanţă între datele din evidenţa
tehnico-operativă a spitalului şi
cele raportate informatic sau pe
suport de hârtie la CAS Dolj. La
analiza stoc urilor de medicamen-
te şi materiale sanitare la finele
primului semestru al acestui an,
comparativ cu consumul mediu
lunar, s-a c onstatat că valoarea
stoc ului de medicamente spec ifi-
ce programului este pentru apro-
ximativ 2,4 luni, iar valoarea sto-
cului de materiale este pentru apro-
ximativ 4 luni.

Ca deficienţe s-a constatat că
directorul finaciar contabil răspun-
de de derularea programelor, dar
nu are specificate în fişa de post
sau în contractul de administrare
atr ibuţiile prevăzute în  Ordinul
1591/2010 pentru aprobarea Nor-
melor tehnice de realizare a pro-
gramelor naţionale de sănătate pen-
tru anii 2011 şi 2012, Anexa 3, cap.
VII, Răspunderea c ontractuală,
referitoare la modul de organiza-
re a evidenţelor tehnico-operati-
ve,  la utilizarea sumelor aloc ate
potrivit destinaţiei aprobate cu res-
pectarea normelor legale în vigoa-
re, precum ş i responsabilităţile
privind exactitatea, realitatea da-
telor raportate lunar.

Stoc prea mare
de filme radiologice

La Spitalul Orăşenesc  Segar-
cea singura deficienţă constata-
tă a fost ac eea c ă nu exis tă con-
cordanţă între mac hetele de ra-
portare pe suport de hârtie ş i
cele raportate în Sis temul Infor-
matic Unic Integrat la CAS, în
lunile ianuarie şi martie a.c.,  de-
ficienţa fiind c orectată în tim-
pul controlului.

La Spitalul Orăşenesc Filiaşi
inspec torii CAS au desc operit că
direc torul medic al răspunde de
derularea programelor, dar nu are
specif icate în fişa de post sau în
contractul de administrare atr i-
buţiile prevăzute în Ordinul 1591/
2010 pentru aprobarea Normelor
tehnic e de realizare a programe-
lor naţionale de sănătate pentru
anii 2011 şi 2012, Anexa 3, cap.

VII, Răspunderea contrac tuală.
La Spitalul Orăşenesc “Aşeză-

mintele Brîncoveneş ti” din Dă-
buleni, la analiza s tocurilor de
medicamente ş i materiale sanita-
re, ec hipele de c ontrol au con-
statat existenţa unui stoc mare de
filme radiologice, c are ar trebui
să ajungă pentru nu mai puţin de
doi ani ş i jumătate.  Problema este
c ă ac este filme radiologice ar
urma să expire în luna februarie
a anului viitor, motiv pentru care
s-a dispus ca măsură consuma-
rea, înainte de data expirării,  a
ac estor f ilme radiologic e.

Ac ţiuni de control similare s-
au derulat şi la Spitalul de Pneu-
moftiziologie Leamna ş i la Spi-
talul Municipal Filantropia din
Craiova.  În c eea c e priveş te
Spitalul Judeţean din Craiova,
raportul CAS Dolj este în curs
de elaborare.

RADU ILICEANU
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Acest lucru presupune un
flux enorm de aprovizionare
cu piese ºi componente ºi un
alt flux enorm de produse
finite, de maºini care trebuie
expediate. În acest context,
Cãlin Popescu Tãriceanu,
fostul premier al României,
declara în luna iunie a.c. cã
nerespectarea de autoritãþile
române a obligaþiilor asumate
faþã de Ford de a realiza o
infrastructurã rutierã adecvatã
exporturilor de autoturisme
produse la Craiova ar putea
face ca fabrica Ford sã se
rãzgândeascã în ceea ce
priveºte planurile sale de
dezvoltare în România.

„La momentul privatizãrii
uzinei de la Craiova, statul
promisese companiei america-
ne construirea a douã drumuri
expres – unul care sã lege
fabrica de Coridorul IV
paneuropean de autostradã ºi
unul care sã facã legãtura
între Craiova
ºi un port la
Dunãre”, a
precizat
Tãriceanu, în
urmã cu ceva
timp.

Ajutorul
de stat
acordat
Ford
pentru
investiþii,
plafonat
la 75 de milioane
de euro

Grupul american a preluat
în 2007, de la stat, compania
Automobile Craiova, iar
conform contractului de
privatizare avea obligaþia sã
realizeze pânã la 19 martie
2012 investiþii
tehnologice ºi de
mediu de 675 de
milioane de euro
ºi un volum de
autovehicule de
aproximativ
250.000 de
unitãþi. Ford ºi
AVAS au încheiat
în luna martie un
act adiþional la
contractul de
privatizare a
Automobile
Craiova, potrivit

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ford Romania semneazã zilnic con-
tracte pentru modelul B-Max, produs la
fabrica din Craiova, ºi se estimeazã cã în
felul acesta vor fi livrate câteva mii de
unitãþi pânã la finele primului trimestru
al anului viitor. Anglia ºi Germania sunt
destinaþiile principale. Maºinile B-Max

vor fi livrate cãtre dealerii din România
luna viitoare, pânã atunci noul model va
fi expus la o serie de manifestãri expozi-
þionale ºi este solicitat pentru test-driver.
Potrivit planurilor Ford, 93-94% din
producþie urmeazã sã fie exportatã cã-
tre Europa centralã ºi de vest.

cãruia constructorul auto va
produce un numãr de maºini
mult mai redus faþã de cel
asumat, va plãti penalitãþi ºi
va renunþa la un ajutor de stat
pentru formarea profesionalã

a angajaþilor. Documentul mai
prevede cã ajutorul de stat
acordat Ford pentru investiþii
sã fie plafonat la 75 de
milioane de euro. Din totalul
ajutorului de stat, 38 de
milioane de euro sunt acorda-
te pentru proiectul de investi-
þii destinat producerii de
automobile ºi 37 de milioane

de euro pentru proiectul de
investiþii destinat producerii
de motoare. Totodatã, Ford se
angajeazã la un proiect de
investiþii destinat producerii
de automobile în sumã totalã

de 618,14 milioane de
euro ºi la un proiect de
investiþii destinat produ-
cerii de motoare de
250,9 milioane de euro.

Dezvoltarea
infrastructurii
de transport
rutier

Îngrijorat de menþine-
rea locurilor de muncã,
Guvernul Ponta cautã în
acest moment soluþii
pentru dezvoltarea
infrastructurii de trans-

port rutier, feroviar ºi fluvial a
fabricii Ford de la Craiova.
Premierul s-a întâlnit luna
trecutã cu vicepreºedintele
Ford Europa, Wolfgang
Schneider, în vederea identifi-
cãrii de soluþii pentru dezvol-
tarea infrastructurii de trans-
port rutier, feroviar ºi fluvial a

fabricii Ford de la
Craiova, principa-
lele proiecte în
derulare fiind
finalizarea centu-
rii municipiului
Craiova ºi dezvol-
tarea legãturii
rutiere Craiova-
Piteºti. Reprezen-
tanþii Ford au
primit asigurãri ºi
din partea admi-
nistraþiei publice
locale de sprijin
total.

Asociaþia Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR)
susþine trecerea de urgenþã la
sistemul de platã online a ta-
xelor cãtre Oficiul Naþional al
Registrului Comerþului
(ONRC), pentru reducerea
timpului de realizare a acestor
operaþiuni. AOAR precizeazã
cã mediul de afaceri din Ro-
mânia are nevoie de reducerea
birocraþiei pentru reducerea
costurilor de funcþionare ºi
degrevarea salariaþilor de sarcini administrative ºi cã apreciazã
reducerea numãrului de proceduri la ONRC, în perioada 2007-
2012, de la 27 la 11. ONRC susþine cã introducerea unui nou
sistem de calcul al taxelor pentru operaþiunile de la Registrul
Comerþului nu va duce la majorarea tarifelor actuale ºi explicã
veniturile suplimentare estimate anual prin creºterea numãrului
de operaþiuni.

Registrul Comerþului trebuie
sã treacã la sistemul
de platã online a taxelor

Firmele care creeazã cel
puþin 200 de locuri de muncã
înalt calificate vor putea primi,
pentru o perioadã de doi ani, o
subvenþie în cuantum de 40%-
50% pentru cheltuielile salaria-
le, în baza unei scheme de aju-
tor de stat. Acesta va fi în cuan-
tum de 40% din cheltuielile
salariale pe doi ani pentru in-
vestitorii din zona Bucureºti-
Ilfov ºi de 50% pentru cei din
celelalte regiuni ale þãrii. Suma
totalã alocatã din bugetul de stat pe urmãtorii ani este de 100
milioane euro, pentru finanþarea costurilor salariale aferente per-
sonalului cu calificare ridicatã în domenii de cercetare-dezvolta-
re, inovare, energie, informaticã, precum ºi din industria prelu-
crãtoare înalt tehnologizatã. Sectoarele economice de aplicare a
schemei sunt industria producãtoare, cu excepþia fabricãrii bãutu-
rilor ºi produselor din tutun, producþia ºi furnizarea de energie elec-
tricã, termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, activitãþi de edita-
re produse software, telecomunicaþii, servicii în tehnologia infor-
maticii, activitãþi ºi servicii informatice, cercetare-dezvoltare.

Ajutor de stat pentru firmele
care creeazã  minimum 200
de locuri de muncã

Câºtigul salarial net a cres-
cut în iunie, faþã de luna mai,
cu 1,4%, sau 22 de lei, la 1.552
lei, cele mai mari valori fiind
înregistrate în continuare în
intermedieri financiare (4.114
lei), iar cele mai mici în hote-
luri ºi restaurante (845) lei,
potrivit datelor anunþate, ieri,
de INS. Cele mai mari creºteri
au fost înregistrate în fabrica-
rea produselor din tutun ºi tele-
comunicaþii – 24,6%, respectiv 23,3%. Majorãri între 7,5% ºi
12% au fost raportate în fabricarea calculatoarelor ºi a produse-
lor electronice ºi optice, activitãþi auxiliare intermedierilor finan-
ciare (inclusiv activitãþi de asigurare ºi fonduri de pensii), fabri-
carea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farma-
ceutice, fabricarea bãuturilor, iar între 4% ºi 6,5% în intermedieri
financiare (cu excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale fondurilor
de pensii), fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a., ti-
pãrirea ºi reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor, activitãþi de
editare, extracþia minereurilor metalifere, alte activitãþi extracti-
ve, alte activitãþi de servicii.

În fabricarea produselor
din tutun, cele mai mari
creºteri salariale
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Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Raportul între numãrul pen-
sionarilor de asigurãri sociale de
stat ºi efectivul salariaþilor, în tri-
mestrul I din 2012, a fost de 1,3
faþã de 1,4 în trimestrul I din
2011, conform Direcþiei Regio-
nale de Statisticã (DRS) Dolj.
Pensionarii de asigurãri sociale
deþin ponderea majoritarã, spu-
ne Mariana Tãnase, directorul
DRS Dolj, dintre aceºtia pensi-
onarii de asigurãri sociale de
stat reprezentând 80,3%, pon-
derea lor fiind mai mare cu 1,1
puncte procentuale faþã de tri-

mestrul I din 2011. “Pensionarii
agricultori reprezintã 19,5%,
faþã de 21,6% în trimestrul I din
2011, numãrul lor scãzând, faþã
de aceeaºi perioadã din anul
2011, cu 3.431 persoane”, ara-
tã conducerea de la Statisticã.

Agricultorii, mai slab remuneraþi
În trimestrul I 2012, sumele

cuvenite drept pensii ºi ajutoa-
re sociale au fost de aproape 4
miliarde de lei, înregistrând o
scãdere de 1% faþã de trimes-
trul corespunzãtor din anul
2011. Pensia medie lunarã a
fost de 649 de lei, cu 2,4% mai
mare faþã de trimestrul I afe-
rent anului 2011 ºi cu 0,2%
comparativ cu trimestrul al IV-
lea din 2011.

“Pe principalele sisteme de
pensionare s-au înregistrat creº-
teri faþã de trimestrul I din 2011,
cuprinse între 0,6% ºi 2,4%, ºi
între 0,1% ºi 1,0% faþã de tri-
mestrul anterior”, spune Mari-
ana Tãnase. Pensia medie de
asigurãri sociale a pensionarilor
agricultori, în trimestrul I 2012,
a fost de 2,3 ori mai micã com-

parativ cu pensia de asigurãri
sociale de stat. “Nivelul redus
al pensiei medii a pensionarilor
agricultori a influenþat negativ
nivelul pensiei medii de asigu-
rãri sociale”, explicã aceasta.

Conform datelor centralizate
de Direcþia De statisticã Dolj,
în trimestrul I 2012, pensia me-
die de asigurãri sociale a pensi-
onarilor agricultori, în valoare de
323 de lei, a crescut cu 0,6%
faþã de trimestrul I 2011 ºi a
rãmas constantã faþã de trimes-
trul anterior. Media la nivelul

trimestrului I 2012 a fost de 649
de lei comparativ cu 634 de lei
în trimestrul I 2011.

Oltenia avea la începutul
anului 594.543 de pensionari

La nivelul Regiunii de Dez-
voltare Sud-Vest Oltenia, nu-
mãrul mediu al pensionarilor a
fost de 594.543 de persoane,
din care 491.865 sunt pensio-
nari de asigurãri sociale de stat,
101.539 sunt pensionari de asi-
gurãri sociale agricultori, 119
persoane sunt beneficiare de
ajutor social ºi 1.020 de persoa-
ne sunt pensionari IOVR (in-
valizi, accidentaþi de rãzboi ºi/
sau urmaºii acestora).

Numãrul mediu al pensiona-
rilor la nivelul Olteniei, în tri-
mestrul I din 2012, înregistrea-
zã 10,8% din nivelul naþional,
fiind în scãdere faþã de aceeaºi
perioadã a anului anterior cu
17.298 de persoane. “Dintre ju-
deþele componente, Doljul înre-
gistreazã cea mai însemnatã
scãdere, respectiv minus 6.630
de persoane, urmat de Olt (-
4.500 persoane), Vâlcea (-

3.286 persoane), Mehedinþi (-
1.547 persoane) ºi Gorj (-1.335
persoane)”, aratã specialiºtii
din cadrul DRS Dolj.

Distribuþia în profil teritorial
a numãrului mediu de pensionari
plaseazã judeþul Dolj pe primul
loc între judeþele Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu
197.652 persoane (33,3%), ur-
mat de Olt, cu 125.483 de per-
soane (21,1%), Vâlcea – cu
116.730 de persoane (19,6%),
Gorj – cu 84.717 persoane
(14,2%) ºi Mehedinþi – cu
69.961 de persoane (11,8%).

Regres la categoria IOVR
În Oltenia, numãrul mediu al

pensionarilor de asigurãri sociale
de stat era, în trimestrul I din 2012,
de 491.865 de persoane, în scãde-
re cu 7.915 persoane faþã de ace-
eaºi perioadã a anului anterior.

Pe judeþele componente ale
regiunii, numãrul mediu al pensi-
onarilor de asigurãri sociale de
stat a înregistrat scãderi în toate
judeþele, astfel: Dolj – 3.087 de
persoane, Olt –1.960 de persoa-
ne, Vâlcea – 1.780 de persoane,
Gorj – 637 de persoane ºi Me-
hedinþi – 451 de persoane.

În trimestrul I din 2012, nu-
mãrul mediu al pensionarilor de
asigurãri sociale agricultori a
fost de 101.539 persoane, scã-
zând cu 8,2% comparativ cu tri-
mestrul I 2011. Diminuãri pes-
te nivelul regional s-au înregis-

trat în judeþele Vâlcea (-9,1%
), Gorj (-8,9%) ºi Mehedinþi (-
8,8%) ºi sub nivelul regional, în
judeþul Olt (-7,5%).

Categoriile de pensionari
IOVR ºi pensionari beneficiari
de ajutor social tip pensie s-au
aflat în regres, faþã de trimes-
trul I din 2011, cu 278 de per-
soane, respectiv 25 de persoa-
ne. Potrivit Marianei Tãnase,
diminuãri semnificative s-au în-
registrat la ambele categorii de
pensionari, astfel: în Dolj –
24,6%, Mehedinþi – 24,0% ºi
Olt – 22,6%, în cazul pensio-
narilor IOVR, respectiv Gorj –
29,6%, Olt – 22,7% ºi Dolj –
19,4%, în cazul beneficiarilor de
ajutor social tip pensie.

Rente sociale mai mici
faþã de 2011

Sumele cuvenite drept pen-
sii ºi ajutoare sociale, în trimes-
trul I 2012, la nivelul Olteniei,
au fost de 1.168,1 milioane de
lei, cu 0,3% mai mici compara-
tiv cu trimestrul I 2011. Sume-

le au fost distribuite preponde-
rent pentru pensionarii de asi-
gurãri sociale de stat (1.071,7
milioane de lei în 2012, faþã de
1.066,8 milioane de lei în 2011)
ºi pentru pensionarii agricultori
(95,6 milioane de lei în 2012,
comparativ cu 103,6 milioane
de lei în 2011).

În structurã, judeþul Dolj de-
þine ponderea cea mai mare –
33,0% din totalul sumelor bru-
te plãtite la nivel regional, fiind
urmat de Vâlcea, cu 19,9%,
Olt, cu 18,8%, Gorj, cu 16,4%
ºi Mehedinþi, cu 11,9%. Pensia
medie lunarã la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Sud-Vest Ol-
tenia a fost, în trimestrul I 2012,
de 655 de lei, cu 2,7% mai
mare faþã de aceeaºi perioadã
a anului 2011. Cel mai ridicat
nivel al pensiei medii lunare s-
a înregistrat în judeþul Gorj, 754
lei/persoanã, ºi cel mai scãzut
în judeþul Olt, 584 lei/persoanã,
în timp ce pensia medie lunarã
de asigurãri sociale de stat a
fost de 726 lei/persoanã (777
lei/persoanã la nivel naþional).

Pensia medie pentru
agricultorii doljeni, superioarã

nivelului regional
În profil teritorial, pensia me-

die de asigurãri sociale de stat
s-a situat peste nivelul regional
în judeþele Gorj (796 lei/persoa-
nã), Mehedinþi (731 lei/persoa-
nã) ºi Dolj (730 lei/persoanã) ºi
sub acesta în Vâlcea (717 lei/
persoanã) ºi Olt (671 lei/persoa-
nã). Pensia medie de asigurãri
sociale a pensionarilor agricul-
tori a fost, în perioada analizatã
din 2012, de 314 lei/persoanã
(313 lei/persoanã la nivel naþio-
nal), de 2,3 ori mai micã decât
pensia de asigurãri sociale de
stat. În profil teritorial, pensia
medie pentru agricultori a fost
superioarã nivelului regional în
judeþele Dolj (323 lei/persoanã)
ºi Olt (318 lei/persoanã) ºi infe-
rioarã acestuia în judeþele Me-
hedinþi (310 lei/persoanã), Vâl-
cea (296 lei/persoanã), Gorj (287
lei/persoanã).

Pensionarii deþin o pondere însem-
natã în totalul populaþiei inactive din
judeþul Dolj, numãrul acestora men-
þinându-se la un nivel relativ ridicat
în trimestrul I al anului în curs. În
perioada amintitã, numãrul mediu al
acestora a fost de 197.652 de per-

Circa 200.000 de doljeni primesc pensieCirca 200.000 de doljeni primesc pensieCirca 200.000 de doljeni primesc pensieCirca 200.000 de doljeni primesc pensieCirca 200.000 de doljeni primesc pensie
de la stat. 20% din ei au fost agricultoride la stat. 20% din ei au fost agricultoride la stat. 20% din ei au fost agricultoride la stat. 20% din ei au fost agricultoride la stat. 20% din ei au fost agricultori

soane, în scãdere cu 3,2% faþã de
trimestrul I al anului trecut ºi cu
0,8% comparativ cu trimestrul al IV-
lea din acelaºi an. Faþã de aceleaºi
perioade, pensionarii de asigurãri
sociale de stat au înregistrat o scã-
dere cu 1,9%, respectiv 0,4%.
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“Laptele matern
ajutã copilul
sã creascã
ºi sã se dezvolte
normal”

Alãptarea este recunoscutã
ca “standardul de aur” în ceea
ce priveºte hrãnirea sugarului
ºi a copilului mic. Acest

eveniment, intrat de curând în
calendarul Organizaþiei
Studenþilor Mediciniºti
(OMS), are drept scop promo-
varea alimentaþiei naturale,
evidenþiind o paletã largã de
beneficii pentru sãnãtate,
nutriþie, creºtere, dezvoltare,
dar ºi psihologice, sociale ºi
economice.

Specialiºtii spun cã atât
pentru mamã, cât ºi pentru
copil, avantajele alãptãrii sunt
numeroase. Protejeazã mama
împotriva cancerului de sân ºi
de ovar, reduce riscul obezitã-
þii, ajutã involuþia uterinã
rapidã dupã naºtere ºi previne
hemoragiile postpartum ºi,
poate cel mai important
aspect, realizeazã o legãturã
profundã între mamã ºi copil.

De 20 de ani, în perioada 1-7 august,
în întreaga lume este marcatã “Sãptã-
mâna Mondialã de Promovare a Alãp-
tatului la Sân”, în scopul informãrii fa-
miliilor cu copii mici ºi femeilor gra-
vide despre beneficiul alãptãrii la sân.
Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP)
Dolj a marcat evenimentul organizând
o campanie de celebrare a zece ani de
când Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii (OMS) ºi UNICEF au lansat ºi dez-
voltat „Strategia globalã pentru ali-
mentaþia sugarilor ºi copiilor mici “.

Sloganul campaniei organizate de
DSP în aceastã perioadã este „Înþele-
gerea trecutului – Planificarea viitoru-
lui”, iar specialiºtii din cadrul Direc-
þiei au derulat o serie de acþiuni de
informare ºi educare privind avanta-
jele alimentaþiei la sân nu doar pen-
tru copil, ci ºi pentru mamã ºi socie-
tate.  Au avut loc întâlniri cu medicii
de familie, cu asistenþii comunitari ºi
mediatorii sanitari, prin intermediul
cãrora se vor distribui materiale pro-
moþionale privind alãptarea la sân.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Pe lângã faptul cã reduce
riscurile apariþiei multor
infecþii la copil, precum
meningite, infecþii respirato-
rii, digestive, infecþii ale
urechii sau infecþii urinare,
alãptarea asigurã o dezvoltare
emoþionalã armonioasã ºi are
beneficii economice, atât
pentru mamã, dar ºi pentru
sistemul de sãnãtate. Totoda-

tã, alãptarea exclusivã reduce
mortalitatea infantilã din
cauza unor boli comune
copilãriei – diaree sau pneu-
monie – ºi ajutã la refacerea
rapidã dupã boalã.

“Laptele matern ajutã
copilul sã creascã ºi sã se
dezvolte normal, este un
lapte care face trecerea de la
viaþa intrauterinã la viaþa
extrauterinã. Alãptarea la sân
se promoveazã pânã la vârsta
de doi ani, chiar se recoman-
dã, pentru cã, printre benefi-
ciile pe care mama le are,
alãptarea împiedicã ºi apari-
þia cancerului la sân ºi a
cancerului la ovare. De
asemenea, ajutã femeia sã se
refacã mai uºor dupã naºtere,
sã se refacã tonicitatea

uterului ºi, de asemenea,
creeazã o legãturã specialã
între mamã ºi copil. Pe lângã
toate aspectele pozitive pe
care le are laptele matern, el
este ºi mai puþin costisitor.
Din ce vedem în jur, numai
femeile care sunt informate
necesar pe timpul sarcinii ºi
îºi doresc un copil nu îi
hrãnesc cu lapte praf. Trebu-
ie înþeles faptul cã alãptarea
la sân înseamnã începutul
unui stil de viaþã sãnãtos”,
explicã specialiºtii din cadrul
DSP Dolj.

Laptele praf –
un produs
sintetic

Medicii sunt de pãrere cã
diversificarea alimentaþiei
bebeluºului poate avea loc la
vârsta de trei luni, pe când
alþii considerã cã trebuie
începutã mai târziu, promo-
vând alãptarea copilului pânã
la vârsta de doi ani. Tot
specialiºtii mai spun cã
diversificarea alimentaþiei
poate fi privitã din douã
puncte de vedere diferite, în
funcþie de teoria vizatã. Una
dintre teorii prevede începe-
rea diversificãrii precoce a
alimentaþiei, pentru a favori-
za dezvoltarea structurii
orale, în special, în situaþia
copiilor alimentaþi artificial.
Diversificarea alimentaþiei

dupã primele patru luni de
viaþã ale bebeluºului este
indicatã ºi pentru faptul cã
ea ajutã în completarea
necesitãþilor de vitamine ºi
minerale. O altã teorie insistã
pe introducerea diversificãrii
alimentaþiei mai târziu, dupã
vârsta de ºase luni.

Momentul introducerii
diversificãrii alimentaþiei
trebuie judecat însã de la un
caz la altul. Dacã un copil
este alimentat natural ºi curba
ponderalã este foarte bunã, se
preferã o diversificare ali-
mentarã tardivã, în jurul
vârstei de ºase luni. Dacã însã
copilul este alimentat artifi-
cial este bine sã se introducã
celelalte produse alimentare
în mesele sugarului. Diversi-
ficarea alimentaþiei constã în
introducerea în alimentaþia
bebeluºului a produselor
solide ºi semisolide. Aceste
alimente este indicat sã fie

introduse pe rând, sã se
înceapã cu câte un aliment, sã
se tatoneze acceptarea acestui
aliment de cãtre sugar ºi sã se
aºtepte trei-patru zile pânã la
introducerea altui aliment.

“Promovarea alãptatului la
sân este necesarã pentru cã
tot mai multe femei, de cele
mai multe ori din cauza lipsei
de informare, abandoneazã
rapid acest obicei. Majorita-
tea femeilor, dupã ce nasc, au
probleme în primele zile ºi
dacã nu este lângã ele o
persoanã care sã le motiveze
suficient de mult de mult ºi sã
fie puþin rãbdãtoare, acceptã
foarte uºor sã renunþe la
alãptat. Sunt femei cãrora li
se contraindicã, care au
probabil boli grave, dar
acestea sunt cazuri speciale.
În general, lipsa de informare
face ca numãrul copiilor care
sunt alãptaþi cu lapte praf sã
fie foarte mare. Orice fel de
lapte praf, oricât de bine ar fi
preparat, tot un produs
sintetic este. Nu se comparã
sub nici o formã cu laptele de
mamã care are absolut toþi
nutrienþii pe care trebuie sã-i
conþinã un lapte de calitate
pentru copil”, mai explicã
specialiºtii din cadrul DSP
Dolj.

În urmã cu 20 de ani, Alianþa Mondialã a Alimentaþiei la Sân
(WABA) a lansat prima campanie „Sãptãmâna Mondialã a Ali-
mentaþiei la Sân” cu tema „Spitalul prietenos bebeluºilor”, iar
acum evenimentul se celebreazã în fiecare an în mai mult de
170 de þãri, încurajând alimentaþia la sân ºi îmbunãtãþirea sã-
nãtãþii infantile în lume.

Alimentaþia la sân este cea
mai bunã modalitate de a asi-
gura nutrienþii necesari nou-
nãscuþilor. OMS recomandã
alimentaþia la sân pânã la vâr-
sta de 6 luni ºi continuarea
acesteia dupã diversificarea
alimentaþiei pânã la vârsta de
2 ani.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Săptămâna trecută, AIESEC Craiova a realizat pri-
ma ediţie a proiectului „Holiday”, un modul de pregă-
tire pentru elevii care doar ce au terminat liceul şi se
pregătesc pentru viaţa de student. Desfăşurat la Casa
de Cultură a Studenţilor, acest proiect a constat în
două zile de activităţi practice în care cei zece partici-
panţi au avut ocazia de a afla mai multe despre con-
ceptul de interculturalitate.

Modulul l-a avut drept moderator pe Ghazain Yousuf,
un stagiar străin din Pakistan care este trainer în cadrul
proiectului naţional „Grow” pe care AIESEC Craiova îl
desfăşoară în această vară. Acesta şi-a prezentat ţara, a
vorbit despre experienţa din ultimele şase săptămâni la
Craiova, dar şi despre impactul pe care acest stagiu de
practică internaţional l-a avut asupra lui.

Astfel, în prima zi de activităţi, participanţii au în-
văţat despre cum să devină ambasadori ai României,
despre cum sunt percepuţi românii în străinătate, dar
şi cum sunt deseori priviţi străinii în ţara noastră. De
asemenea, aceştia au înţeles cum să treacă peste anu-

„Holiday” înainte de facultate
mite prejudecăţi legate
de oameni care provin
dintr-o altă cultură, ce
au obiceiuri diferite faţă
de ei şi care se bazează
pe un alt stil de viaţă.

Cea de-a doua zi a fost
dedicată şocului cultural,
începând cu o activitate
practică, participanţii tre-
când printr-o situaţie to-
tal neobişnuită care să îi
facă să iasă din zona lor
de confort şi să încerce
să se adapteze la un alt
fel de stil de viaţă. Ast-
fel,  aceştia au înţeles
cum să depăşească acest
şoc cultural c e poate
exista atunci când ajung într-o ţară străină. Apoi, tinerii
au avut ocazia de a cunoaşte alţi stagiari străini, dar şi
studenţi români cu poveşti extraordinare, aflând astfel
lucruri deosebite despre experienţa lor internaţională,
toate acestea într-un mediu nonformal.

“Scopul proiectului este acela de a prezenta noi per-
spective despre ideea de internaţionalism şi de a pregăti
viitorii studenţi pentru a pleca într-un stagiu de practi-
că internaţional timp de şase săptămâni, într-una dintre
cele 110 ţări în care AIESEC există. În urma acestei
pregătiri, şase dintre cei zece participanţi s-au înscris
pentru a pleca în perioada următoare într-un stagiu de
practică internaţional”, a declarat Irina Simulescu, pur-
tător de cuvânt al AIESEC Craiova.

ALINA DRĂGHICI

Şah pentru craioveni,
în Piaţa Prefecturii

Printre multele sporturi şi jocuri
pe care le-ar putea alege copiii şi
tinerii se găseşte unul care le îmbi-
nă pe amândouă: şahul. Se spune
că este sportul minţii, s timulând
gândirea logică, dezvoltând imagi-
naţia şi spiritul de observaţie, îm-
bunătăţind concentrarea, ba, mai
mult decât atât, este joc şi artă în
acelaşi timp.

Nu întâmplător astfel de activi-
tăţi au fost cuprinse în programul
manifestărilor culturale estivale în
aer liber desfăşurate sub egida Pri-
măriei municipiului Craiova. Ast-
fel, Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” organizea-
ză as tăzi, de la ora
19.00, în Piaţa „Mi-
hai Viteazul” – c a
aproape în fiec are
marţi seara, de altfel,
încă din luna mai – o
întâlnire a iubitorilor
de şah craioveni cu
membrii Cerc ului
„Tinerii maeştri”.

«Sub generic ul
„Şahul pentru craio-
veni” propunem par-
tide la care pot lua

parte copii şi tineri, dar nu numai.
Obiectivele sunt implicarea în ac-
tivităţi cultural-educative, dar  şi
promovarea acestui sport al min-
ţii nu numai în rândul celor mici
şi al adolescenţilor, dar şi al adul-
ţilor, ca formă de educaţie», spu-
ne prof. Alexandru Stuparu, direc-
torul Casei de Cultură „Traian De-
metrescu”.

Cei care nu pot ajunge astă-seară
la întâlnirea cu „Tinerii maeştri” îi
pot găsi pe aceştia în Piaţa „Mihai
Viteazul” şi pe 21 august, pe 4 şi
11 septembrie.

MAGDA BRATU

Caragiale primeşte cea mai
originală manifestare de respect

Spec tac olul lui Tudor Gheorghe cu
poezia lui I.L. Caragiale
– „Pe un f ranc poet” –
se înc heia cu un c atren:
„Pe adresa dumitale nu
prea vin din Iaş i parale,
Caragiale”.  Răspunsul:
„Am des tule festivale”.
Morala: nu se poate cu
de toate!

Aşadar, Tudor Gheor-
ghe se pregăteşte de
încă o premieră, un
spec tac ol inedit creat în
cins tea lui Nenea Ianc u.
Căci c ine să ofere o
manifestare de respect
mai originală lui Caragia-
le ş i să reînvie magis tral
creaţiile acestuia dec ât
artistul care a profitat de
fiec are oportunitate
pentru a pune în valoare
elementele esenţiale ale
culturii româneşti? Prin
urmare,  Sala Palatului va

Tudor Gheorghe revine în faţa publicului cu un
spectacol inedit, creat în cinstea lui Nenea Iancu:
„Nu se poate cu de toate!”
Premiera va avea loc chiar în oraşul lui Caragiale

şi va fi urmată de o reprezentaţie la Craiova
Maestrul Tudor Gheorghe revine pe scena Sălii Palatului cu un spectacol ine-

dit, creat în cinstea lui Nenea Iancu: „Nu se poate cu de toate”, anunţat pentru
data de 21 octombrie. Premiera urmează să aibă loc la Ploieşti, pe data de 1
octombrie, iar o reprezentaţie va fi oferită şi la Craiova, probabil în jurul datei de
10 octombrie, după cum a precizat orchestratorul Marius Hristescu. În spatele
genericului se ascund „câteva versuri moralizatoare, dragi sufletului meu, din poe-
zia mai puţin cunoscută a lui Caragiale”, după cum mărturiseşte chiar maestrul.
Evenimentul promite a fi unul surprinzător, dedicat celui care s-a constituit într-
una din cele mai remarcabile figuri ale culturii româneşti şi care rămâne actual
până în ziua de azi. De altfel, 2012 a fost declarat Anul Caragiale: se împlinesc
100 de ani de la dispariţia sa şi 160 de la naştere.

Spiritul caragialesc, atât de
zeflemitor, a rămas nealterat de-a

lungul timpului, căci lumea de
impostori, de escroci, de imorali

şi de naivi creată de scriitor la
momentul respectiv se transpune

incredibil în contextul actualei
perioade... Premiera spectacolu-
lui „Nu se poate cu de toate” va
avea loc pe data de 1 octombrie,
la Casa de Cultură a Sindicatelor

Ploieşti, reşedinţa judeţului
Prahova (I.L. Caragiale născân-

du-se în satul Haimanale, azi
Caragiale, de lângă acest oraş, în

urmă cu 160 de ani). Motivaţia
maestrului Tudor Gheorghe de a

da tonul este simplă: „Din respect
pentru Nenea Iancu”.

deveni pe data de 21 oc tombrie gazda
unei premiere desăvârşite,  prin interme-
diul căreia maestrul va împărtăşi

public ului magia c reaţiilor caragialiene,
adăugând,  evident,  nota sa personală
inconfundabilă.

Artistul promite un spectacol
bazat doar pe textul
caragialesc suficient de sugestiv

 „Textul la Caragiale es te
esenţial.. . Fără truc uri exterioa-
re, fără invenţii, fără farafastâ-
curi.. . Textul domnului Caragia-
le trebuie doar să fie spus. Nu
se interpretează! De ac eea va fi
un şoc , pentru că eu voi spune
textele lui Caragiale aşa cum le
spun pe c ele ale lui Sorescu. Nu
trebuie să faci absolut nimic. De
ce trebuie să joci teatru,  să te
strâmbi?”,  sus ţine maestrul
Tudor Gheorghe. „Spectacolul
va avea foarte mult umor
rafinat, va avea o foarte mare
virulenţă... Mulţi se vor
simţi. ..”, dezvăluie acesta într-
un interviu acordat, recent,
pentru „Jurnalul Naţional”.

„Nu se poate cu de toate” se
va constitui,  aşadar, într-un

spectacol original c e va dezvălui poezia
lui Caragiale în esenţa sa pură, f iind o
reprezentaţie menită „să mulţumească
câţiva oameni care nu se lasă păcăliţi de
vulgaritate, de lucrurile uşor acc esibile”,
după c um îşi identifică Tudor Gheorghe
auditoriul. «Am luat texte periodice din
„Moftul Român”, din publicistica lui
Caragiale,  din proza pe care a scris-o. ..
Nu lipsesc  nici poemele în proză...»,
adaugă maestrul.

***
Spec tacolul se va desfăşura în acom-

paniamentul orches trei „Iunion”,  sub
bagheta maestrului dirijor şi orchestrator
craiovean Marius Hriste scu, director
artistic al Filarmonicii „Oltenia”, care va
completa atmosfera epocii caragialis tice
cu care Tudor Gheorghe va învălui
auditoriul.  Biletele pentru reprezentaţia de
la Sala Palatului au fos t puse în vânzare
în reţeaua Vreau Bilet, la preţuri cuprinse
între 80 şi 220 de lei.

MAGDA BRATU
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COMENTAR IU

Cinci membri ai unui coman-
do care a atacat duminicã un
post de frontierã între Egipt ºi
Israel – Karm Abu Salem (Ka-
rem Shalom, în ebraicã), ucigând
16 poliþiºti egipteni, înainte de a
pãtrunde, cu un vehicul blindat,
pe teritoriul israelian, au fost la
rândul lor uciºi, a comunicat ieri

un purtãtor de cuvânt al arma-
tei. „Noi eram pregãtiþi, pentru
cã am dispus de informaþii prea-
labile din partea Shin Beth (n.r.
– serviciul de securitate) ºi a
serviciului de informaþii militare,
ceea ce a permis eºuarea unui
atentat sinucigaº” a declarat pen-
tru un post de radio militar gene-

ralul Yoav Mordehai, purtãtorul
de cuvânt al armatei. Vehiculul
blindat al comandoului a tran în
toate direcþiile dupã ce a pãtruns
pe teritoriul israelian ºi înainte de
a fi atacat de blindate ºi aviaþie.
Generalul israelian a calificat
membrii comandoului „elemen-
te ale jihadului mondial cu baza
în Sinai, teritoriu devenit o serã
pentru terorismul mondial, din
cauza slabului control exercitat
de Egipt”. Armata egipteanã
este slab resimþitã în peninsula-
deºert, din cauza demilitarizãrii
acestei zone, prevãzutã prin
acordurile de pace israelo-egip-
tean din 1979. „Atacul a fost
comis de elemente rezidente în
Sinai ºi se presupune cã au avut
legãturi cu persoane din Fâºia
Gaza” a mai spus generalul is-
raelian. La rândul sãu, ministrul
israelian al Apãrãrii, Ehud Barak,
a subliniat, duminicã searã, cã ata-
cul atrage atenþia autoritãþilor
egiptene de a lua mãsuri ferme
pentru a restabili securitatea ºi a

lupta împotriva terorismului din
Sinai. Fostul ambasador al Israe-
lului la Cairo, Yitzal Levanon, a
remarcat la rândul sãu, pentru
postul de radio al armatei, cã a
surprins instituþiile egiptene, pre-
cum ºi pe preºedintele Mohamed
Morsi, care în acel moment dis-
cutau cu reprezentanþii triburilor
beduine din Sinai modalitãþi de
îmbunãtãþire a securitãþii în regiu-
ne. Un înalt responsabil egiptean
al securitãþii statului a acuzat ji-
hadiºtii din Fâºia Gaza de a se afla
în spatele atacului, Egiptul luând
mãsura închiderii „pe termen ne-
limitat” a terminalului Rafah, la
frontiera sa cu Gaza, potrivit me-
dia oficialã. Rafah este singurul
punct de trecere între teritoriul pa-
lestinian, controlat de miºcarea
Hamas, ºi lumea exterioarã, fãrã
a fi sub controlul Israelului. Poli-
þia Hamas a anunþat închiderea
tuturor tunelurilor de contraban-
dã, pentru a preveni scurgeri ale
unor membri ai trupelor de co-
mando din Egipt spre Gaza.

Egipt: Cinci membri ai unui comandoEgipt: Cinci membri ai unui comandoEgipt: Cinci membri ai unui comandoEgipt: Cinci membri ai unui comandoEgipt: Cinci membri ai unui comando
care a penetrat în Israel au fost uciºicare a penetrat în Israel au fost uciºicare a penetrat în Israel au fost uciºicare a penetrat în Israel au fost uciºicare a penetrat în Israel au fost uciºi

Poliþia elenã a reþinut
peste 1.100 de imigranþi în
cursul unei operaþiuni de
anvergurã desfãºurate
duminicã la Atena, indicând
cã, în total, în acest weekend
a efectuat verificãri ale
actelor de identitate în cazul
a 5.000 de strãini. Persoane-
le care nu au vizã valabilã
sau nu dispun de permis de
muncã urmeazã sã fie expul-
zate în þãrile lor de origine,
transmite BBC. Printre
strãinii reþinuþi se numãrã
circa 200 de rezidenþi din
Pakistan, dupã cum specifica

Peste 1.100 imigranþ i
i legal i  reþ inuþi  la Atena

Comitetul Internaþional al Cru-
cii Rosii (CICR) a anunþat, dumi-
nicã seara, suspendarea operaþiu-
nilor sale în Benghazi ºi Misrata,
dupã un nou atac cu arme grele
împotriva reprezentanþei sale în
aceste douã oraºe libiene, a de-
clarat agenþiei Reuters ºeful misi-
unii CICR în Libia, Ishfaq Muha-
med Khan. Misiunea Crucii Roºii
la Misrata a fost supusã unui tir
de artilerie pentru a cincea oarã în
ultimele trei luni. Nici un membru
al organizaþiei nu a fost rãnit sau
ucis, însã clãdirea a fost grav ava-
riatã, potrivit agenþiei de presã ci-
tate. „În aceste condiþii, ne vedem

Crucea Roºie se retrage
din Benghazi ºi Misrata

Un bãrbat înarmat a atacat, duminicã dimi-
neaþã, credincioºii la un templu sikh, la Oak Cre-
ek, în statul Wisconsin (nord), omorând ºase
persoane, dupã care a fost ucis, într-un nou atac
armat în Statele Unite, comis dupã abia 15 zile
de la drama de la Aurora, unde un bãrbat a des-
chis focul asupra persoanelor aflate într-un ci-
nematograf, la premiera ultimului film din seria
„Batman”. Patru persoane au fost împuºcate în
interior, iar alte trei persoane au fost ucise în
exteriorul templului din acest mic oraº, cu 35.000
de locuitori, de la periferia Milwaukee, la nord
de Chicago, potrivit poliþiei locale. În plus, trei
bãrbaþi, între care ºi un poliþist, au fost trans-
portaþi în stare criticã la Spitalul Froedtert din
Milwaukee, a declarat o purtãtoare de cuvânt a
spitalului. „Noi considerãm cã este vorba despre
un act terorist intern”, a declarat ºeful poliþiei
locale, John Edwards, anunþând, într-o confe-
rinþã de presã localã, cã poliþia federalã (FBI) s-
a alãturat anchetei. Poliþia a evacuat, duminicã
seara, trei grupuri de case din apropierea domi-
ciliului atacatorului, la Cudahy, un cartier de pe-
riferie al Milwaukee, aflat la aproximativ patru
kilometri de templul sikh. Zona este blocatã, a
declarat pentru AFP un poliþist. Vecinii atacato-

rului l-au descris ca pe un bãrbat plãcut ºi liniº-
tit. Este vorba despre un alb, în vârstã de apro-
ximativ 30 de ani, potrivit unor martori citaþi de
presa localã, care a deschis focul cãtre ora loca-
lã 10.30 (18.30, ora României) în apropierea
acestui templu, cãtre care au început sã vinã, la
primele ore ale dimineþii, câteva zeci de credin-
cioºi, care urmau sã asiste la o ceremonie reli-
gioasã. Poliþia nu a oferit nici un indiciu cu privi-
re la identitatea atacatorului, dar a confirmat cã
acesta a fost ucis de cãtre unul din-
tre poliþiºtii care au intervenit în
urma unui apel telefonic la servi-
ciul de urgenþã. Potrivit „Milwau-
kee Journal Sentinel”, bãrbatul a
început sã tragã în timp ce înain-
ta spre un preot care se afla în
exteriorul templului. Acest atac
„provoacã fricã. Este locul unde
ne rugãm. Dacã o bisericã nu mai
este un loc sigur, atunci ce mai
este sigur? Nimic”, a declarat
Navreet Raman, în vârstã de
aproximativ 40 de ani. Un mem-
bru al comitetului de conducere a
templului, Ven Boba Ri, citat tot

de „Milwaukee Journal Sentinel”, a anunþat cã
nu are „nici o idee” în legãturã cu motivul ata-
cului armat. „Este, fãrã îndoialã, o crimã a urii,
nu vine dinspre unul dintre noi”, a apreciat ea.
Membrii comunitãþii sikh, care poartã turban ºi
barbã, sunt adesea confundaþi cu musulmanii
ºi sunt vizaþi de atacuri rasiste în Statele Unite,
în special dupã atentatele de la 11 septembrie.
În SUA trãiesc între 500.000 ºi 700.000 de
membri ai acestei comunitãþi.

Nou atac armat în SUA, la o bisericã sikh: cel puþin 6 morþi

nevoiþi sã anunþãm cu regret cã
suspendãm orice fel de activitate
la Misrata ºi Benghazi ºi cã dele-
gaþiile Crucii Roºii se vor retrage
temporar de aici”, a declarat Is-
hfaq Khan. În ultimul timp, mai
multe organizaþii internaþionale ºi
ambasade au fost atacate în Li-
bia. La mijlocul lunii iunie, un con-
voi diplomatic britanic a fost þinta
unui atac la Benghazi, în care au
fost rãniþi agenþii de pazã, repre-
zentanþii corpului diplomatic scã-
pând nevãtãmaþi. În aceeaºi lunã,
o explozie s-a produs în apropiere
de Ambasada SUA din Benghazi,
dar nu fãrã a provoca victime.

ieri presa greacã. Grecia,
care s-a confruntat cu un
aflux de imigranþi din nordul
Africii dupã conflictul din
Libia, soldat cu rãsturnarea
de la putere a colonelului
Muammar Gaddafi, se teme
cã actuala situaþie din Siria,
scena unei revolte sângeroa-
se împotriva regimului condus
de preºedintele Bashar al-
Assad, va conduce la un nou
val de imigraþie. Peste 80%
din imigranþii ilegali intrã pe
teritoriul Uniunii Europene
prin Grecia, conform canalu-
lui media citat.

Premierul sirian, demis
sau fugit din þarã?

Primul-ministru sirian a fost
demis din funcþie, a anunþat ieri
televiziunea oficialã sirianã, dar
potrivit Organizaþiei siriene
pentru drepturile omului (OSDH)
acesta a fugit din Siria. Dacã este
cum spune OSDH, vorbim de cea
mai grea loviturã datã regimului
lui Bashar al-Assad dupã 16 luni
de la începerea revoltei, relateazã
AFP. „Rian Hijab a fost destituit
din funcþia de prim-ministru”, a
indicat pe burtierã televiziunea de
stat sirianã. El a fugit din Siria,
susþine Rami Abdel Rahmane,
ºeful OSDH. Nu se ºtie încã
destinaþia unde acesta ar putea sã
se opreascã, dar opoziþia sirianã
susþine cã el a trecut de partea
rebelilor, conform AFP.com.
Acesta fusese desemnat la 6 iunie
2012 în funcþia de premier al
guvernului sirian, deþinând pânã
atunci portofoliul Ministerului
Agriculturii. În locul sãu a fost
desemnat vicepremierul Omar
Ghalawanji pentru a conduce
temporar guvernul.
O femeie pilot, suspendatã
din cursã pentru cã era
beatã

O femeie pilot din cadrul
companiei australiene Qantas
care se pregãtea sã decoleze cu
un avion de tip Boeing 767 în
timp ce se afla, în mod evident,
sub influenþa consumului de
alcool, a fost suspendatã, au
anunþat ieri presa ºi surse
oficiale. Femeia pilot era
comandantul unui avion cu
destinaþia Brisbane (est), în
momentul în care a fost debarca-
tã de cãtre autoritãþile aeroportu-
lui din Sydney, alertate de cãtre
personalul de la bord, potrivit
„Sydney Morning Herald”.
Incidentul s-a produs sãptãmâna
trecutã. „Un comandant de bord
(din cadrul comapniei) Qantas a
fost suspendat din motive
administrative”, a anunþat un
purtãtor de cuvânt al companiei.
„Incidentul face obiectul unei
anchete, deci ar fi inoportun sã
îl comentãm”, a adãugat el.
Criticat pentru cã nu
recunoaºte Ierusalimul
drept capitala Israelului

Mitt Romney, adversarul
republican al preºedintelui
american, democratul Barack
Obama, la alegerile prezidenþiale
din noiembrie, din SUA, i-a
reproºat acestuia cã „refuzã sã
recunoascã Ierusalimul” drept
capitalã a Israelului, într-un spot
de campanie difuzat duminicã,
relateazã AFP. Spotul, care
prezintã imagini din recenta
vizitã a candidatului republican
în Israel, subliniazã faptul cã
preºedintele Obama nu s-a dus
niciodatã în aceastã þarã. „Mitt
Romney va fi un alt preºedinte,
un lider puternic, care va sta
alãturi de aliaþii noºtri”, comen-
teazã o voce pe fundal. SUA nu
recunosc oficial Ierusalimul drept
capitalã a Israelului, iar amba-
sada americanã, practic la fel ca
ale tuturor þãrilor cu care
Israelul are relaþii diplomatice,
se aflã la Tel Aviv.
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SC TOMA LUX SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãri de obþinere a autori-
zaþie de mediu privind activitatea de colectare
deºeuri feroase ºi neferoase ce se desfãºoarã
în comuna ªimnicul de Sus, sat Duþuleºti, strada
“Craiovei” nr. 13, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact  asupra mediului pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova, strada “Pe-
tru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul ARPM Craiova pânã la data de 22.08.2012.
Primãria ºi Consiliul Local Vela vã invitã dumi-
nicã, 12.08.2012 la SÃRBÃTOAREA PINULUI
organzatã în PÃDUREA SATULUI ªTIUBEI.

Anunþul tãu!

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de pro-
iecte de management la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7,
pentru ocuparea postului vacant de administrator public, din  ca-
drul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova.

 Concursul se organizeazã în douã etape:
   - prima etapã  - în perioada 12-13.09.2012 – analiza proiec-

telor de management;
   -  a doua etapã – în data de 14.09.2012 - susþinerea proiec-

telor de management în cadrul interviului
 Criteriile generale ºi specifice, precum ºi bibliografia sunt

afiºate la sediul instituþiei.
 Dosarele de înscriere ºi proiectele de management se vor

depune în termen 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului
la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

   Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. 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 oameni
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. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii meta-
lice; - construcþii de lemnã-
rie; - învelituri acoperiº ta-
blã, jgheaburi – 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 came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.

Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Tele-
fon: 0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2
camere decomandat, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 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 decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã 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, ca-
merã alimente = 56 mp din
cãrãmidã acoperitã cu þi-
glã; - bucãtãrie de varã ºi
iarnã 2 camere din cãrã-
midã 32 mp acoperitã cu
þiglã; - garaj din cãrãmi-
dã = 24 mp; - magazie,
pãtul = 54 mp acoperite
cu tablã; - fântânã, vie,
pomi fructiferi, curte
betonatã, teren 7000 mp
închis; - ambele corpuri
de casã ºi bucãtãriile
sunt mobilate, bine în-
treþinute, preþ 28.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 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 anexe,
teren intravilan ºi extravilan,
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.

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

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan co-
muna Pieleºti, sat Câm-
peni, poziþie deosebitã, 56
mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând urgent 10 ha pãdu-
re stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea
– Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de
Craiova cu o casã bãtrâ-
neascã, pomi, vie, fântâ-
nã, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb 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 apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. 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 teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
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 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 intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.

Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

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

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste
Cinema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-
tineret, excepþional.  Tele-
fon: 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.
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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

Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, per-
sane), 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
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 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 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
sVând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
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 handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
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. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Primesc în gazdã pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Frizer, 63/1.70/90, singur,
fãrã vicii, obligaþii, doresc
doamnã asemenea. Posi-
bilitãþi deschidere frizerie.
Telefon: 0771/385.193;
0351/462.123.

Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

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

CONDOLEANÞE
Profund îndureratã fa-
milia anunþã decesul
celui care a fost Col. (r)
ZAMÃNEAGRÃ PAULICÃ.
Înmormântarea va avea
loc azi, 7.08.2012, ora
11.00,  în comuna Giurgiþa.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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14.000 de spectatori au venit pe
„Naþional Arena” sã asiste la un meci
istoric, o premierã în lume, în care ad-
versari au fost, indirect, doi soþi.  Echi-
pa antrenatã de Laurenþiu Reghecampf,
Steaua nu a avut emoþii în faþa echipei
patronate de Ana Maria Prodan, Uni-
versitatea Cluj, învingând-o la scor, 5-
1. Brazilianul Rocha ºi cãpitanul de
duminicã, Tãnase, au reuºit câte o du-
blã pentru gazde, Rusescu marcând ºi
el dupã ce a fost introdus pe teren la
pauzã. Ardelenii, care au punctat dato-
ritã gafei lui Gardoº, au pierdut pentru
a doua oarã la patru goluri diferenþã, în
primul meci al sezonului, liderul Pan-
durii provocând demiterea lui Claudiu
Niculescu de pe banca „ºepcilor roºii”.
Antrenorul Stelei, Laureniu Reghe-
campf, a declarat la final: „ªtiam foarte
bine cã cei de la Cluj vor juca cu mare

Steaua a surclasat-o pe „U” Cluj pe „Naþional Arena”

Reality show: Reghe ºi-a „bãtut” nevasta în publicReality show: Reghe ºi-a „bãtut” nevasta în publicReality show: Reghe ºi-a „bãtut” nevasta în publicReality show: Reghe ºi-a „bãtut” nevasta în publicReality show: Reghe ºi-a „bãtut” nevasta în public
„Laur o sã doarmã în altã camerã, fiindcã a fost rãu” a glumit Ana Maria Prodan la final

ambiþie ºi le-am zis bãieþilor cã ar fi
foarte bine sã marcãm repede, pentru a
nu se repeta meciul de joi cu Spartak.
Am luat meciul în serios, golurile au
fost lucrate. Pentru mine, a fost o situa-
þie dificilã. Faptul cã Anamaria este aco-
lo a iscat o grãmadã de discuþii, total
aiurea”. Soþia a fost dezamãgitã de re-
zultat, declarând totuºi cã se bucurã
pentru victoria obþinutã de soþul sãu,
Laurenþiu Reghecampf. „Pe parcursul
meciului am plâns cu un ochi ºi am râs
cu altul. Dar pe final am râs cu amân-
doi. Este greu ºi pentru bãieþii ãºtia, te
sperie ºi numele de Steaua, Naþional
Arena...Nici nu ºtiu cum sã comentez.
Durerea mea este cã luãm atâtea goluri
când jucãm în deplasare. Trebuie nea-
pãrat sã vorbim, sã facem o analizã ºi
sã vedem unde este problema. O sã-i
dau un mesaj lui Laurenþiu sã-l felicit.

Probabil cã o sã doarmã în altã camerã,
cã a fost prea rãu” a declarat Ana-Ma-
ria Prodan.

Gigi Becali: „Steaua
este naþionala României”
Gigi Becali crede cã Steaua va lua

titlul la pas în acest sezon ºi îl sfãtuieº-
te pe Victor Piurcã sã contruiascã echi-
pa naþionalã cu jucãtorii de la Steaua.
„Sunt fericit, pentru cã asta este pofta
ce-o poftesc eu. La ora asta, echipa
naþionalã a României este la Steaua,
cu probabil 2-3 modificãri. Mã refer
la fundaºul dreapta ºi la atacantul de
careu, care este Marius Niculae. Ru-
sescu este cel mai bun atacant din Ro-
mânia în acest moment, nu de careu,
ci ca al doilea atacant. Am rezolvat
echipa naþionalã a lui Piþurcã. La pau-
zã, când era 1-0, spuneam cã intrã

Rusescu ºi le dãm 4-5. Aþi vãzut cã
echipa dacã nu are trac ºi presiune,
verticalizeazã, joacã foarte bine. Pinti-
lii este un jucãtor de mare clasã, iar
Tãnase ºi Rusescu sunt magnifici. Ro-

cha e pe drumul cel bun, dar mai are
mult pânã sã fie titular la Steaua. Mi-a
plãcut atitudinea jucãtorilor, dar mai
ales golurile. Cred cã o sã luãm titlul la
pas sezonul ãsta”  a spus Becali.

Pandurii 3 3 0 0 11-3 9
Steaua 3 3 0 0 10-4 9
Dinamo 2 2 0 0 7-3 6
Petrolul 3 2 0 1 7-4 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
Astra 3 1 1 1 5-5 4
Oþelul 3 1 1 1 4-4 4
Concordia 3 1 1 1 2-2 4
Viitorul 3 0 3 0 3-3 3
„U” Cluj 3 1 0 2 4-11 3
Rapid 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.
Viitorul – Astra 0-0

Steaua – „U” Cluj 5-1
Au marcat: Rocha 16, 60, Rusescu 62, Tãnase 71 – penalty, 84 / V. Dinu 81.

Meciurile Rapid – CSMS Iaºi ºi FC Braºov – Dinamo s-au jucat asearã, dupã închiderea ediþiei.

Asociaþia Fotbaliºtilor Amatori ºi Nonamatori
(AFAN) a emis ieri un comunicat prin care îºi ex-
primã regretul cã, în anul 2012, fotbalul românesc
îºi îngãduie cu o seninãtate condamnabilã sã fie
zguduit de tragedii cum a fost cea produsã la me-
ciul amical CS Baloteºti – Delta Tulcea. „ªocul
produs de moartea fotbalistului nigerian al Deltei
Tulcea, Chinonso Ihelewere Henry, provoacã, alã-
turi de durere, ºi aducerea brutalã în prim plan a
carenþelor de nepermis existente la nivelul protec-
þiei medicale ºi sociale a jucãtorilor de fotbal în
România. Organismul sindical al fotbaliºtilor ro-
mâni îºi reafirmã cu aceastã nefericitã ocazie po-
ziþia, solicitând cu titlu de urgenþã Federaþiei Ro-
mâne de Fotbal (FRF) amendarea Regulamentu-

Atacantul român Cristian Dãnãlache  a fost
declarat, din nou, cel mai bun fotbalist al etapei
din week-end-ul trecut disputat în China. El a fost
titular în meciul pe care echipa sa,http://
www.gsp.ro/cautare/tag/jiangsu-sainty-

AFAN ia atitudine dupã decesul nigerianului Henry
lui de Organizare a Activitãþii Fotbalistice (ROAF),
prin includerea de prevederi clare ºi stricte. În pre-
zent, ROAF permite o lejeritate vecinã cu incon-
ºtienþa la nivelul organizãrii jocurilor din perspec-
tiva protecþiei medicale a fotbaliºtilor. Astfel, pen-
tru jocurile cu caracter amical nu este prevãzutã
obligativitatea prezenþei unei ambulanþe la teren.
FRF trebuie sã îºi asume prin ROAF rigurozitatea
ºi eficienþa controalelor medicale periodice efec-
tuate de fotbaliºti.

Sperãm ca acum, dupã ce încã un fotbalist a
murit pe teren, FRF ºi LPF sã-ºi redimensioneze
poziþia faþã de aspectele semnalate de AFAN ºi sã
ia mãsuri în consecinþã”  se menþioneazã în comu-
nicatul AFAN.

Dãnãlache, golgheter detaºat în China
43074.html Jiangsu Sainty, l-a disputat pe teren
propriu cu Shandong Luneng. S-a terminat 3-3,
toate golurile gazdelor fiind reuºite de Dãnãla-
che, ultimul din penalty. Cu aceastã performanþã
personalã, avârful de 30 de ani s-a distanþat în
fruntea clasamentului golgeterilor. Are acum
17 goluri, cu 4 mai multe decât nigerianul Peter
Utaka, de la Dalia Aerbin, ºi cu 5 peste brazilia-
nul Muriqui, de la liderul Guangzhou Evergran-
de. Performanþa sa e cu atât mai mare cu cât reu-
ºitele sale înseamnã aproape 50 la sutã din toate
cele izbutite de Sainty, care are înscrise pânã acum
38 de goluri. Echipa din Jiangsu a rãmas tot pe
locul 2, cu zece etape înainte de final, dar a mic-
ºorat la un singur punct distanþa faþã de Evergran-
de, pregãtitã de italianul Marcelo Lippi.

Fostul atacant argentinian al echipei CFR Cluj, Sebastian
Dubarbier, va evolua în sezonul viitor în liga secundã
francezã la AJ Auxerre, unde a fost împrumutat de Lorient
pentru un an.

Dubarbier, 26 de ani, a fost transferat, la 1 februarie 2010,
de la CFR Cluj la gruparea francezã FC Lorient. Cu ardele-
nii, acesta a participat în grupele Ligii Campionilor ºi a
câºtigat un titlu de campion. În total, acesta a strâns patru
trofee în România. Atacantul se mai aflã sub contract cu
Lorient pânã în 2014. El a mai fost împrumutat la echipele
Tenerife ºi Cordoba.

Fostul ceferist, „deportat” în liga secundã

Dubarbier, împrumutat la Auxerre

PSV Eindhoven a început sezo-
nul cu dreptul. “Fermierii” au câºti-
gat Supercupa Olandei, dupã ce au
învins-o pe campioana Ajax, scor 4-
2. Toivonen 3, 53, Lens 11 ºi  Wij-
naldum 90  au marcat cele patru go-
luri ale învingãtorilor, în timp ce Al-
derweireld  44 ºi Marcelo 75 au
punctat pentru Ajax. PSV n-a mai
câºtigat Supercupa Olandei din
2008, când s-a impus cu 2-0 în faþa
celor de la Feyenoord. Ajax  n-a mai
vãzut trofeul de 5 ani, ultimul suc-
ces în Supercupã fiind consemnat în
2007, iar în precedentele sezoane au
fost învinºi de fiecare datã de Twen-
te. 50.000 de mii de oameni au ve-
nit duminicã seara pe Amsterdam
Arena la primul meci al sezonului
din Olanda. Ajax ºi PSV s-au întâl-
nit ultima oarã în Supercupã în 2007,
iar catalanul Gabri a marcat unicul
gol al partidei.

„Fermierii” au bãtut „lãncierii”

PSV Eindhoven a câºtigat
Supercupa Olandei

Jucãtoarea de tenis Monica Nicules-
cu continuã sã fie cel mai bine clasatã
româncã în topul WTA dat publicitãþii
ieri, în care se aflã pe locul 34, cu 1.640
de puncte. Niculescu este urmatã de So-
rana Cârstea, care se menþine pe 38, cu
1.496 puncte. ªi Simona Halep se men-
þine pe locul 48, cu 1.255 puncte. În-
 schimb, Alexandra Cadanþu a cãzut de
pe 65 pe 68, cu 947 puncte, la fel ca ºi
Irina-Camelia Begu, care a coborât de
pe 80 pe 83, cu 810 puncte. În Top 200
se mai aflã alte patru românce: Edina
Gallovits-Hall a urcat de pe 143 pe 135,
cu 519 puncte, Mihaela Buzãrnescu a
coborât un loc ºi este pe 161, cu 393 de

Niculescu, cea mai bince clasatã
româncã în WTA

puncte, Alexandra Dulgheru se menþine
pe 167, cu 374 de puncte, iar Mãdãlina
Gojnea a coborât de pe 194 pe 197, cu
314. În clasamentul de dublu, Monica
Niculescu se menþine pe 30, cu 2.415 de
puncte, iar Irina Begu se menþine pe 35,
cu 2.205 puncte. În primele zece locuri
din ierarhia WTA de simplu, Maria ªara-
pova, finalistã la Jocurile Olimpice, a
urcat pe locul doi, în timp ce câºtigãtoa-
rea de la Londra, Serena Williams, se
menþine pe locul patru. Tenismanul Adri-
an Ungur ocupã locul 105, cu 532 de -
puncte, dupã o urcare de un loc, în clasa-
mentul ATP, iar  câºtigãtorul titlului olim-
pic, Andy Murray, rãmâne pe locul pa-
tru. Celãlalt român din primii 200, Vic-
tor Hãnescu a coborât un loc, pânã pe
poziþia 116, cu 485 de puncte. La dublu,
Horia Tecãu ocupã în continuare locul
11 ATP, cu 5.150 depuncte. Elveþianul
Roger Fedrer se menþine pe primul loc
în clasamentul ATP de simplu. 

Liga Campionilor – turul 3 preliminar, manºa a doua
Feyenoord – Dinamo Kiev – astãzi, ora 21 (în tur 1-2)
Debrecen – BATE Borisov – astãzi, ora 21.30 (în tur 1-1)

Pe locul 34 în lume
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JOCURILE OLIMPICE –
LONDRA 2012

Andy Murray
l-a spulberat pe
Federer şi a luat aurul

Cea mai mare gimnastă din toate timpurile,
Nadia Comăneci, a declarat că Sandra Izbaşa
a obţinut titlul olimpic datorită unor sărituri fără

„Zeiţa de la Montreal” este optimistă
după succesul Sandrei Izbaşa

Nadia: „Mai luăm medalii
la bârnă şi sol”

Sandra Izbaşa, Cătălina Ponor şi Larisa Iordache sunt în finalele de astăzi

greşeală şi a precizat că România mai are şanse
în concursurile de bârnă şi de sol de la JO. „În
momentul în care concurenţii îi înving pe cei

care sunt favoriţi este fantastic. Se dovedeşte
că nu mereu ceea ce este pe hârtie se şi întâm-
plă, iar Sandra a dovedit asta, a făcut două
sărituri fără greşeală. Bellu şi Bitang sunt în
gimnastică de foarte mulţi ani, ştiu să clădeas-
că un campion olimpic, probabil că ştiu cum
să vorbească cu fetele ca să le aducă în formă
la momentul potrivit şi nu irosesc timpul să
facă ceva greşit. S-a dovedit acest lucru din
cum au concurat fetele la concursul pe echi-
pe, când au luat o medalie de bronz care mi se
pare foarte strălucitoare. Avem şanse la bârnă,
Cătălina Ponor, dacă decide să facă o coborâ-
re mai nouă, pe care o are deja în buzunar.
Avem bineînţeles din nou şanse la sol, cu Izba-
şa şi cu Cătălina”, a spus Nadia Comăneci.
Gimnasta Sandra Izbaşa a câştigat, duminică,
medalia de aur, în finală la sărituri, a opta pen-
tru delegaţia României, la Jocurile Olimpice de
la Londra. Sandra Izbaşa a intrat ultima în fi-
nala de la sărituri, având a doua notă în califi-

cări. Izbaşa a fost notată în finală cu 15.383 la
prima săritură şi cu 15.000, la cea de-a doua,
iar cu media de 15.191 a obţinut medalia de
aur, care este a opta pentru România la actuala
ediţie a JO. Pe podium au mai urcat Mc Kayla
Maroney (SUA, 15.083) şi Maria Paseka (Ru-
sia, 15.050). Gimnasta română a mai cucerit
o medalie la JO de la Londra, bronz, în com-
petiţia pe echipe. Sandra Izbaşa, în vârstă de
22 de ani, mai are în palmares încă un titlu
olimpic, câştigat în 2008, la Bejing, la sol. Ce-
lelalte finale individuale cu românce la start
sunt: sol (Cătălina Ponor şi Sandra Izbaşa) şi
bârnă (Cătălina Ponor, Larisa Iordache), am-
bele programate astăzi. Gimnasta Diana Buli-
mar a fost înlocuită, ieri, pe lista oficială de
start a finalei de la bârnă, cu Larisa Iordache,
la Jocurile Olimpice de la Londra. Diana Buli-
mar a prins ultimul loc în calificările de la bâr-
nă, cu nota 14.866, iar Larisa Iordache a fost
prima sub linie, cu 14.800.

Sportivul Iosif Chirilă a ratat, ieri, calificarea în finala
probei de canoe simplu pe distanţa de 1000 metri, la Jo-
curile Olimpice de la Londra. Iosif Chirilă a luat startul
în cea de-a doua semifinală, pe culoarul 5, alături de ad-
versari din Marea Britanie, Mexic, Rusia, Franţa, Canada,
Belarus şi Senegal. Chirilă a fost al 5-lea, la 250 şi 500
metri, al 6-lea la 750 metri, pentru a încheia cursa pe ace-
eaşi poziţie, cu timpul de 4:07.794 minute, ratând accede-
rea în finală. În calificări, Iosif Chirilă a câştigat seria a treia, cu timpul de 4:05.863 minute.
În finala probei s-au calificat primii patru sportivi în fiecare din cele două semifinale. Finala
la canoe simplu pe 1000 metri va avea loc astăzi.

CANOE, 1000 M
Iosif Chirilă nu a tras
suficient pentru finală

Pugilista Mihaela Lăcătuş a fost eliminată de la
Jocurilor Olimpice de la Londra, după ce a pierdut partida împotriva chinezoaicei Cheng
Dong. În primul tur al concursului feminin de box (categoria 60 kilograme) din cadrul Olim-
piadei, Mihaela Lăcătuş a fost învinsă de chinezoaica Cheng Dong, care s-a impus cu scorul
de 10-5 (pe reprize 3-0, 2-2, 2-2, 3-1). Mihaela a atacat în permanenţă, însă adversara sa a
contraatacat eficient, beneficiind şi de o alonjă superioară, câştigând partida, deşi a fost numă-
rată în ultima repriză. România a rămas astfel fără reprezentant la box, după ce Bogdan Jura-
toni a fost şi el eliminat din concursul masculin al Jocurilor Olimpice de la Londra. Sportiva
rusă Elena Savelyeva a intrat în istorie după ce a câştigat primul meci de box feminin la
Jocurile Olimpice de la Londra, în primul tur al categoriei 51 kg, duminică, la Excel Stadium.
Boxul feminin a intrat în programul olimpic cu 36 de sportivi la trei categorii.

BOX
Mihaela Lăcătuş
nu a desfăcut garda
chinezoaicei Dong

Fostul fotbalist al echipei FC Utrecht Mi-
hai Neşu, aflat în SUA pentru tratament de
recuperare în urma accidentului suferit în
mai 2011, a postat pe contul său de Twitter
un mesaj de felicitare la adresa sportivilor
români medaliaţi la Jocurile Olimpice de la
Londra. „Felicitări Alin (n.r. - Moldoveanu),
Sandra (n.r. - Izbaşa), Alina (n.r. - Dumi-
tru), Corina (n.r. - Căprioriu), Roxana (n.r.
- Cocoş), Rareş (n.r. - Dumitrescu), Florin
(n.r. - Zalomir), Tiberiu (n.r. - Dolniceanu),
Alex (n.r. - Sireţeanu), Răzvan (n.r. - Mar-
tin), Cătălina (n.r. - Ponor), Diana (n.r. -
Bulimar), Larisa (n.r. - Iordache), Diana (n.r.

„Fulgerul” a luminat cea mai rapidă cursă din istorie
Usain Bolt
a câştigat „suta”
cu nou record olimpic

Jamaicanul Usain Bolt şi-a reconfirmat
statutul de cel mai rapid atlet al planetei după
ce a câştigat, duminică seara, finala olimpi-
că în cursa de 100 metri de la Londra. A
fost cea mai rapidă cursă din istorie pe 100
de metri, cu o singură excepţie, Asafa Po-
well, toţi concurenţii alergând „suta” în mai
puţin de 10 secunde. De asemenea, pentru
a aur a fost o bătălie între doi jamaicani, pe
doi sosind Johan Blake. Bolt a plecat mai
slab dar până la jumătatea cursei recupera-
se deja diferenţa şi pe ultimii zeci de metri
s-a desprins decisiv. Usain „The Lightning”
Bolt a stabilit un nou record olimpic, 9.63
secunde. Cu un start mai bun Bolt ar fi co-
rectat mai mult ca sigur recordul mondial,
care a rămas la 9.58 secunde. Blake a luat
argintul, iar  medalia de bronz i-a revenit
americanului Jason Gatlin. Compatriotul lui
Bolt şi Blake, Asafa Powell, a plecat bine,
dar s-a târât spre linia de sosire după ce a

acuzat o crampă musculară la jumătatea
cursei. „Fulgerul” Usain Bolt, 25 de ani, a
cucerit la Londra al patrulea titlu olimpic din
carieră şi al doilea în proba regină a atletis-
mului, cursa de 100 metri. Bolt va mai con-
cura la 200 metri şi la ştafeta de 4 x 100
metri alături de conaţionalii săi din Jamaica.
Tot din Jamaica vine şi campioana la 100
metri, Shelly-Ann Fraser-Pryce, care a în-
cheiat cursa cu timpul de 10,75 secunde.
Argintul i-a revenit americancei Carmelita
Jeter, iar locul al treilea pe podium a fost
ocupat de o altă sportivă din Jamaica, Vero-
nica Campbell-Brown.

Scoţianul a câştigat pe iarba verde de acasă

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 4
ATP, a câştigat, duminică, medalia de aur în
proba de simplu masculin de la Jocurile Olim-
pice de la Londra. Murray l-a învins, în finală,
cu scorul de 6-2, 6-1, 6-4, pe elveţianul Ro-
ger Federer, liderul clasamentului mondial. Me-
dalia de bronz i-a revenit argentinianului Juan
Martin Del Potro, locul 9 ATP, care a trecut,
în finala mică, cu scorul de 7-5, 6-4, de sâr-
bul Novak Djokovici, ocupantul poziţiei se-
cunde în ierarhia mondială. Scoţianul şi-a luat
revanşa în faţa lui Federer, după ce elveţianul
l-a învins în finala turneului de la Wimbledon,
în urmă cu aproximativ o lună. Murray este
primul britanic care câştigă titlul olimpic în
proba de simplu, după Arthur Gore în 1908,
tot la Londra, în timp ce Roger Federer a ratat
din nou medalia de aur la Olimpiadă, el rămâ-

nând doar cu titlul de la dublu obţinut acum
4 ani alături de Stanislas Wawrinka, la Beijing.
Foarte emoţionat, Murray a declarat la final:
„Este cea mai mare victorie din cariera mea,
iar suportul fanilor a fost uluitor. În finală însă
am fost foarte relaxat. Nu voi uita niciodată
victoria aceasta”. Perechea bielorusă Victoria
Azarenka/Max Mirnîi a câştigat medalia de aur
în proba de dublu mixt, după ce au învins, în
finală, cu scorul de 2-6, 6-3, 10-8, cuplul bri-
tanic Laura Robson/Andy Murray. În finala
mică, pentru medalia de bronz, americanii Lisa
Raymond/Mike Bryan au trecut de cuplul ger-
man Sabine Lisicki/Christopher Kas.

Neşu i-a felicitat pe medaliaţii olimpici
- Chelaru). Hai România!”, a scris Neşu, pe
Twitter. Fotbalistul Mihai Neşu este imobili-
zat într-un scaun cu rotile după accidentul
suferit la coloană în 10 mai 2011, în urma
unei ciocniri cu coechipierul său Alje Schut,
şi urmează un program de recuperare în SUA.
După nouă zile ale competiţiei olimpice, Ro-
mânia are opt medalii (2-4-2), cucerite ast-
fel: aur - Alin Moldoveanu (tir) şi Sandra Iz-
başa (sărituri); argint - Alina Dumitru, Cori-
na Căprioriu (ambele judo), Roxana Cocoş
(haltere) şi echipa masculină de sabie; bronz
- echipa feminină de gimnastică şi Răzvan
Martin (haltere).


