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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- “Tăcerea e de aur”, sena-
torul Popescu n-a scos o vorbă
în Parlament şi ai văzut ce ave-
re şi-a făcut. sănătate / 7

ISJ Dolj:
Sindromul Bercea

actualitate / 2

Aproximativ 90% din cultura de porumb şi
circa 60% din cea de floarea-soarelui sunt com-
promise în Dolj. Marii fermieri declară că nu
se poate vorbi de profit în anul agricol 2011-
2012, în condiţiile în care abia au reuşit să-şi
acopere costurile lucrărilor, iar campania agri-

colă de toamnă bate la uşă. Singura lor posibili-
tate de a mai reduce nivelul pierderilor este
obţinerea certificatelor de forţă majoră. Până
acum, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj a
primit cinci astfel de solicitări din partea pro-
prietarilor de mari exploataţii.
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Din datele transmise
de MAI şi MAE la CCR reiese
că 34.654 trebuie radiate din liste,
iar peste 3 milioane stau legal
în străinătate

Criză
de vaccinuri!
Imunizarea
nou-născuţilor,
cu probleme

Lipsa vaccinurilor, chiar  şi a
celor care sunt obligatorii şi gra-
tuite, a devenit o obişnuinţă pen-
tru sistemul de sănătate românesc.
Greu încercat de lipsa banilor, deşi
mai-mereu aflat sub spectrul re-
formei, sectorul sanitar nu înce-
tează să-şi arate limitele. De câte-
va săptămâni, vaccinul obligato-
riu care se administrează copiilor
la vârsta de patru luni lipseş te
medicilor, dar şi din stocul Direc-
ţiei de Sănătate Publică Dolj.

Sentinţă definitivă pentru fostul
director al APIA Dolj:

ÎCCJ i-a menţinut lui
Sergiu Drăgancea
pedeapsa de 4 ani

închisoare

Poşta Română –
între privatizare,
proteste şi
pierderi
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Cursul pieþei valutare din 21 august 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Premierul Victor Ponta a anunþat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, datele centralizate de Ministerul
Administraþiei ºi Internelor (MAI) ºi Ministerul
Afacerilor Externe (MAE) referitoare la listele elec-
torale de la referendumul pentru demiterea preºe-
dintelui Traian Bãsescu, care au fost transmise în
cursul zilei cãtre Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR). Potrivit datelor centralizate de MAI,

34.654 de persoane urmeazã sã fie radiate de pri-
mari din listele electorale. Dintre acestea, 26.000
persoane sunt decedate, 4.475 cetãþeni români cu
domiciliul în strãinãtate, 3.414 fãrã drept de vot,
199 persoane bolnave psihic ºi 349 persoane cu
corecþii ale CNP. De asemenea, MAI a comunicat
512.379 persoane cu acte de identitate expirate ºi
nereînnoite pânã în ziua votului inclusiv. „Date de

la MAE: totalul cetãþenilor români
cu drept legal de ºedere în strãi-
nãtate 3.052.397. Pe baza datelor
oficiale din 17 þãri: 1.101.809 cetã-
þeni români majori ºi cu drept le-
gal de ºedere; 1.468.369 cu drept
legal de ºedere - în alte 29 de þãri.
Dacã în cazul primelor 17 þãri am
primit exact situaþia cetãþenilor cu
drept de vot (peste 18 ani), în ca-
zul celorlalte 29 de þãri nu avem
aceastã distincþie. A treia compo-
nentã: 482.219 cetãþeni români cu
drept legal de ºedere au fost în
alte 44 de state, pe baza unor eva-
luãri ale instituþiilor române. (...)”,
a precizat premierul.

Tot ieri, dar de dimineaþã, Vic-
tor Ponta a þinut sã garanteze cã
cifrele transmise CCR nu sunt nici

inventate, nici calculate de USL. „În cursul zilei de
azi, MAI, MAE centralizeazã toate datele pe care
le-au solicitat ºi vom transmite cãtre Curte exact
ceea ce ne-a cerut Curtea, adicã numãrul de per-
soane. Dupã ce transmitem la Curte, vom pune la
dispoziþie aceste cifre”, a spus Ponta. El a arãtat
cã datele pe care Guvernul le transmite Curþii sunt
bazate pe documente din þarã ºi din strãinãtate.
„Sunt cifre bazate strict pe documente, exact cum
ne-a cerut Curtea. Noi vom pune la dispoziþie cifre
bazate pe documente din intern ºi pe cele venite
din afarã. În rest, Curtea va decide. Cum va stabili,
ce va lua în considerare din aceste cifre, asta nu
pot eu sã vã spun”, a arãtat Ponta.

Premierul a dat garanþii cã datele care au ajuns la
CCR nu sunt inventate sau calculate de USL ºi a
subliniat cã este vorba de „cifre, nu liste”: „Pot sã vã
garantez faptul cã toate cifrele care vor fi transmise
azi cãtre CCR nu sunt cifre nici inventate, nici calcu-
late de noi. Sunt cifrele bazate pe documente”.

Preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, a
declarat ieri, la sosirea la sediul sãu de campa-
nie, cã este ilegalã scoaterea de pe listele elec-
torale permanente a românilor cu rezidenþã în
strãinãtate - atrãgând atenþia cã listele electora-
le se întocmesc dupã adresa de domiciliu a per-
soanei, nu dupã rezidenþã - precum ºi a celor cu
actele de identitate expirate.

500.000 de euro pentru paza
autostrãzii Bucureºti-Ploieºti

Autostrada Bucureºti-Ploieºti va fi
pãzitã de bodyguarzi. Compania Naþi-
onalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale (CNADNR) e dispusã sã plãteas-
cã jumãtate de milion de euro pentru a
þine hoþii departe. Cei 56 de kilometri
de autostradã vor fi patrulaþi zi ºi noapte
de maºini dotate cu GPS ºi câte doi
agenþi de securitate. Pentru a se asigu-
ra cã parapetii antiorbire, gardul de
plasã ºi parapeþii metalici rãmân la lo-
cul lor, CNADNR este dispusã sã plã-
teascã pentru a instala un echipaj de
pazã la fiecare 20 de kilometri ai auto-
strãzii. Rãmâne de vãzut dacã cei
500.000 de euro vor fi de ajuns pentru a
preveni furturile. Autostrada Soarelui
este, de asemenea, pãzitã, însã fãrã suc-
ces, fiind de-a dreptul prãduitã. Au fost
furate panourile antiorbire, care sepa-
rã sensurile de mers, iar pe porþiuni în-
tregi lipseºte plasa de protecþie, care ar
trebui sã þinã animalele departe de as-
falt. Firma însãrcinatã cu paza înca-
seazã de la statul român 3 milioane de
euro pentru perioada 2010-2012.
Judecãtoarea Barbãlatã, cercetatã
ºi pentru divulgare de informaþii

Procurorii DNA au extins urmãrirea
penalã în cazul judecãtoarei Georgeta
Barbãlatã, de la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, pe care o acuzã ºi de divulga-
re de informaþii în cauze ce privesc sigu-
ranþa naþionalã, potrivit unor surse ju-
diciare. Potrivit surselor citate, judecã-
toarea Georgeta Barbãlatã i-ar fi spus
fostului ºef al Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã (SIPI) Ilfov, Mihai Vlad,
despre faptul cã în noiembrie 2011 a
emis douã mandate de interceptare în
cadrul unor anchete penale, pe numele
comisarului ºef al Gãrzii Financiare Il-
fov Dragoº Rusu, ºi al fostului preºedinte
al Consiliului Judeþean Ilfov, Cristache
Rãdulescu. Astfel, pe lângã favorizarea
infractorului, judecãtoarea este cerce-
tatã acum ºi pentru divulgarea unor do-
cumente sau a unor date care constituie
secrete de stat ori a altor documente sau
date, de cãtre cel care le cunoaºte dato-
ritã atribuþiilor de serviciu, dacã fapta
este de naturã sã punã în pericol sigu-
ranþa statului.

Premierul Victor Ponta, ministru in-
terimar al Justiþiei, a declarat ieri cã abu-
zurile procurorilor de la Parchetul Ge-
neral ºi de la DNA reprezintã o loviturã
de stat în care, prin „autoritãþile de re-
presiune”, se încearcã schimbarea re-
zultatului de la referendum, el arãtând
cã USL are obligaþia de a-i proteja pe
cei care au votat. „Din puncul meu de
vedere, ca lider al USL, cel mai impor-
tant lucru pe care trebuie sã-l facem e
sã-i protejãm pe oamenii care sunt su-
puºi în aceste zile unor abuzuri eviden-
te de procurori ºi de cãtre PDL, pentru
simplul fapt cã ºi-au exercitat un drept
constituþional, acela de a vota. Din
punctul meu de vedere, asta este într-
adevãr o loviturã de stat, adicã sã vrei
sã schimbi prin autoritãþile de represi-
une ale statului rezultatul de la vot”, a
spus Ponta.

Dupã ºedinþa USL, Victor Ponta a
anunþat cã Uniunea Social Liberalã va
face plângeri penale împotriva tuturor
PDL-iºtilor care au împiedicat oamenii
sã vinã la vot pe 29 iulie ºi cã aºteaptã
sã vadã dacã procurorii îi vor cerceta
ºi pe aceºtia: „De astãzi începând, ne

vom organiza pentru a acorda asisten-
þã juridicã oamenilor care sunt supuºi
presiunilor în aceste anchete, vom for-
mula plângeri penale împotriva celor
care au comis aceste abuzuri. Vom de-
pune plângeri penale împotriva tutu-
ror liderilor PDL care au încãlcat pre-
vederile legii referendumului, care au
împiedicat cetãþenii sã voteze la refe-
rendum. Vor fi mii de astfel de plângeri,
vrem sã vedem astfel dacã procurorii
acum, în mod imparþial, îi vor cerceta
pe liderii PDL care au comis o faptã
penalã, de a împiedica pe cetãþeni sã
voteze. Este o comunã în judeþul Bistriþa
unde primarul PDL ºi membrii PDL au
luat buletinele tuturor cetãþenilor ºi,
practic, acolo nu a votat nimeni. Dacã
existã imparþialitate ºi aceste cazuri tre-
buie investigate. În calitatea mea de
ministru interimar al Justiþiei, voi ridica
aceastã problemã ºi în ºedinþa CSM
(n.r. - Consiliul Superior al Magistratu-
rii). Astãzi (n.r. - ieri) trebuia sã avem
ºedinþa CSM, s-a amânat dupã ºedin-
þa CCR, nu ºtiu ce vor face dacã ºi CCR
va amâna iar o decizie. Nu ºtiam cã
CSM are acest calendar politic”.

Acþiunile procurorilor
sunt „o loviturã de stat”

Populaþia stabilã a României
este de 19.043.767 de persoane,
fiind vorba despre cei care au re-
ºedinþa obiºnuitã în România, a
anunþat ieri preºedintele Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS),
Vergil Voineagu, dupã ce rezulta-
tele preliminare ale recensãmân-
tului din octombrie 2011 au fost
validate, urmând sã fie prezenta-
te Guvernului în prima ºedinþã.
Membrii Comisiei Centrale pentru
Recensãmântul Populaþiei ºi a Lo-
cuinþelor au aprobat, ieri, o serie
de materiale cu privire la desfã-
ºurarea recensãmântului ºi au va-
lidat rezultatele preliminare. Ver-
gil Voineagu a precizat cã, pânã
în prezent,  au fost procesate
36.809.562 de formulare de recen-
sãmânt, reprezentând aproximativ
48% din total. Preºedintele INS a
mai spus cã între datele prelimi-
nare ale recensãmântului ºi cele
finale, care vor fi anunþate în al

Populaþia stabilã a României
potrivit recensãmântului:
puþin peste 19 milioane
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doilea semestru al anului viitor,
„pot sau nu pot sã aparã diferen-
þe”. Voineagu a explicat cã INS nu
a reuºit recenzarea a 2,8% din
gospodãrii, adicã aproximativ un
milion de persoane, în cazul cãro-
ra se va încerca recuperarea da-
telor prin intermediul altor insti-
tuþii abilitate. Totodatã, rãspun-
zând unei întrebãri cu privire la
numãrul persoanelor plecate în
strãinãtate, Voineagu a spus cã
pentru a stabili acest numãr a fost
introdus un formular special, care
însã a avut în vedere recenzarea
persoanelor plecate din localita-
tea de domiciliu în strãinãtate sau
în altã localitate, dupã caz. În pre-
zent, INS a prelucrat 910.264 de
asemenea formulare (PPI), însã nu
se ºtie câte dintre aceste persoa-
ne sunt plecare în strãinãtate ºi
câte sunt plecate în altã localita-
te decât cea de domiciliu, a preci-
zat Voineagu.

Mona Pivniceru, judecãtor la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, a demisionat, ieri, din
magistraturã, dupã ce, în 8 august, ºi-a
depus la Consiliul Superior al Magistraturii
demisia din funcþia de membru ales al
Consiliului, demersul survenind propunerii
premierului Victor Ponta de a o numi ministru
al Justiþiei. Reprezentanþii Biroului de presã
al CSM au declarat, pentru Mediafax, cã
cererea Monei Pivniceru de demisie a fost
întregistratã ieri. Pivniceru a solicitat sã se ia
act de demisia ei din magistraturã începând
cu data de 20 august, au precizat reprezen-

Mona Pivniceru a demisionat din magistraturã
tanþii CSM. „(...) Pentru a fi efectivã ºi pentru
a produce efecte juridice, respectiv pentru ca
persoana aflatã într-o atare situaþie sã nu mai
aibã calitatea de magistrat, trebuie ca cererea
de demisie sã fie prezentatã Plenului CSM,
reunit în ºedinþã. Ulterior, hotãrârea Plenului
se transmite Preºedintelui României în
vederea emiterii decretului de eliberare din
funcþie, decret ce se publicã în Monitorul
Oficial. Data eliberãrii din funcþia de magis-
trat este data publicãrii decretului în Monito-
rul Oficial”, atrage atenþia CSM într-un
comunicat transmis ieri.
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Desemnarea lui Georgică Ber-
cea ca inspector general al ISJ
Dolj a venit peste noapte, prin sur-
prindere, nu din cer, cum s-ar cre-
de, nu prin acordul structurilor or-
ganizatorice ale USL sau PSD
Dolj, în măsura în care acestea
mai există, ci din partea unei „fa-
lii” care se vrea băţoasă şi dis-
cret sectară a acestui partid. Po-
vestea e interesantă, mai ales că
e abia la început. Că nimic nu-l
recomanda pe Georgică Bercea
pentru funcţia respectivă nu s-a
mai pus la socoteală. Era un
amorţit vicepreşedinte al organi-
zaţiei municipale Craiova a PSD,
de care oricum nu se auzise, lip-
sit de orice discurs, profesor de
Istorie navetist la Grupul Şcolar
Agricol Malu Mare, încărcat de
aureola „zero promovaţi” la se-

MIRCEA CANŢĂR

siunea din vară a bacalaureatu-
lui. Cu asemenea „carte de vizi-
tă” nu poţi accede în funcţia de
inspector general şcolar al ISJ
Dolj decât dacă toţi aceia care
îşi dau consimţământul, în prea-
labil, se află după vreo petrecere
prelungită şi le lipseşte o doagă
sau altceva. Cum să descindă
Georgică de la Malu Mare, acum
inspector general şcolar, la vre-
un emblematic colegiu naţional
din Craiova şi să vorbească de-
spre reformă sau calitatea pro-
cesului educaţional? Dar Geor-
gică Bercea se regăseşte şi în
Consiliul Judeţean Dolj, având
statut de ales local. Ales pe o lis-
tă, la grămadă, cu siglă ademeni-
toare şi cu o forţă portantă, de
care nu-şi mai aminteşte. Într-o
lume cât de cât normală, ar avea

de dat în proxima şedinţă unele
explicaţii. Ca, de pildă, în ce te-
mei, în baza căror recomandări, a
umblat şi la conducerea unor şcoli
speciale din subordinea Consiliu-
lui Judeţean Dolj, fără vreo con-
sultare. Dar asta e o bagatelă. Sau
mai ştii. Georgică Bercea este, din
păcate, un sindrom: aşa arată
şeful unui serviciu deconcentrat
uns de USL, după o îndelungată
aşteptare. El ar putea fi clonat, fi-
indcă probabil aşa trebuie să ara-
te şi ceilalţi, ca nişte trepăduşi cu
pedegree ţeapăn. Obedienţi până
la slugărnicie şi lipsiţi de caracter.
Slugărnicia e, sistematic, rentabi-
lă. Un slujitor care se gudură face
mai mult decât i se spune, antici-
pează şi plusează. Mult a trudit
Georgică Bercea ca militant PSD
cu adversarii politici până a atinge

fotoliul de inspector şcolar gene-
ral! Numai că şi în campania elec-
torală pentru alegerea primarului
Craiovei, dacă se prevalează de
acest detaliu, a fost invizibil. Sau
insignifiant. Lăsând deoparte că n-
avea pe cine să convingă, că nici
dracu’ nu auzise de el, şi se mai şi
fofila, dar acolo la hei-rup a zis şi
el că a fost în faţă. Ca cei care au
intrat primii în CAP. Ca zestre, ei
au venit cu mâinile goale, dar au
fost „inimoşi”. Oricum, să fii ano-
nimul dascăl din Malu Mare,
Georgică Bercea, unde învăţă-
mântul e o dramă, şi să semnezi
ordinele de schimbare din funcţie
a unor prestigioşi conducători de
unităţi şcolare din Craiova şi loca-
lităţile Doljului – şi revin la cazul
aproape ireal, de abuz etic, de
scandal, al prof. Mic Dan, de la

ISJ Dolj: Sindromul Bercea
Colegiul Naţional „Carol I” din
Craiova – fără să roşeşti şi să-ţi
blestemi apartenenţa la speţa uma-
nă, trebuie să ai o problemă. Dar,
probabil, cine judecă doar pe bază
de principii trăieşte în plină ficţiu-
ne şi mai devreme sau mai târziu
e victima propriei îngustimi. Geor-
gică Bercea e un tip pragmatic. A
luat la timp azimutul. Se doreşte
luat în considerare ca om politic.
Militant, aparatcik, un rang nobil
în capul lui. Decenii de-a rândul s-
a împământenit în România ideea
că adevărata parvenire e doar pe
linie politică: în plan profesional poţi
să fii şi prof. Mic Dan, cu 24 de
ani la catedra de Matematică, eşti
strivit. Inspectorul general şcolar
de la Dolj ar putea fi un vector al
campaniei electorale a USL din
toamnă. Succesul e garantat.

Aproape 26.000 de autoturisme mai vechi de zece
ani au fost casate în prima sesiune a Programului „Ra-
bla”, peste 8.000 de maşini noi fiind achiziţionate, po-
trivit datelor oficiale ale Administraţiei Fondului pen-
tru Mediu /AFM/ publicate pe site-ul instituţiei.

AFM menţionează,  astfel,  că
prin intermediul programului „Ra-
bla” au fost casate, în 2012, până
la finalul primei sesiuni, un număr
de 25.964 de autoturisme rulate.
De asemenea, tot în perioada ana-
lizată, românii au cumpărat 8.006
maşini noi, dintre care 3.661 de
produc ţie autohtonă,  respectiv
Dacia sau Ford.

În data de 8 august a.c., a de-
marat cea de-a doua sesiune a Pro-
gramului „Rabla” destinat persoa-
nelor fizice. Pentru această etapă,
AFM a alocat un buget de 57 mili-
oane lei, care permite scoaterea din
uz a 15.000 de autoturisme mai
vechi de 10 ani. Conform sursei
citate, în ceea ce priveşte sesiunea
pentru persoanele juridice, aceasta
se află în derulare, fiind în etapa de
depunere a dosarelor, în perioada
23 aprilie – 31 august 2012.

La fel ca în anii 2010 şi 2011,
prima de casare valorează 3.800
lei, fiind exprimată printr-un tichet
cu valoare nominală. Pentru achi-

ziţionarea unui autovehicul nou pot
fi utilizate cel mult trei tichete va-
lorice.

Lista producătorilor, importato-
rilor de autoturisme şi distribuito-
rilor autorizaţi să participe în anul
2012 la Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional, pre-
cum şi cea a operatorilor econo-
mici autorizaţi să desfăşoare acti-
vităţi de colectare şi tratare a vehi-
culelor scoase din uz este publica-
tă pe site-ul AFM la sec ţiunea
„Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 2012”.

În prima sesiune a Programului
„Rabla 2012”, demarată în data de
5 aprilie a.c., a fost alocat un bu-
get de 114 milioane de lei, care a
permis scoaterea din uz a 30.000
de autoturisme mai vechi de 10 ani.

Prin programul guvernamental,
în ultimii doi ani, au fost casate
305.964 autoturisme uzate şi au
fost achiziţionate 101.766 autotu-
risme noi, dintre care 40.269 fa-
bricate în România.

AFM: Peste 8.000 de maşini noi,
cumpărate prin Programul „Rabla”

în prima sesiune din 2012

Programul „Litoralul pentru
toţi”: Cât costă în septembrie

un sejur la mare

Astfel, un pachet la un hotel de
o stea costă 179 de lei pentru şase
nopţi fără mic dejun, la două stele
preţul este 209 lei fără mic dejun
şi 279 de lei cu mic dejun, iar pen-
tru trei stele turistul trebuie să plă-
tească 240 de lei fără masa de di-
mineaţă şi 379 de lei cu micul de-
jun inclus. Şase nopţi de cazare la
un hotel de patru stele, cu mic
dejun inclus, costă 439 de lei, iar
la cinci stele preţul unui pachet este
de 549 de lei.

Turiştii pot opta şi pentru vari-
anta all inclusive, care asigură toate
cele trei mese în regim bufet, cu
băuturi incluse, acces gratuit la
locuri de joacă pentru copii, pisci-
ne, sezlonguri şi umbrele pe plajă.
Astfel, tarifele pentru un pachet de
cinci nopţi la all inclusive pornesc

Tarifele în staţiunile de la Marea Neagră prin programul „Lito-
ralul pentru toţi”, valabile în perioada 2 septembrie – 1 octombrie,
sunt între 179 de lei şi 549 de lei pentru şase nopţi de cazare la
hoteluri de 1-5 stele, fiind menţinute la valorile de anul trecut.

de la 695 de lei la un hotel de trei
stele, 795 lei la patru stele şi 895
de lei la cinci stele.

„În prezent sunt înscrise în pro-
gram 40 de hoteluri cu peste 3.500
de locuri. Întrucât suntem abia la
începutul programului, ne aştep-
tăm ca pentru această ediţie să
avem în jur de 7.000 de locuri dis-
ponibile”, a declarat într-un comu-
nicat Corina Martin, preşedintele
Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi
al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor
de Turism (ANAT).

Programul este lansat de Aso-
ciaţia Litoral-Delta Dunării, Fede-
raţia Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR) şi ANAT. Pa-
chetele pot fi cumpărate doar prin
agenţiile de turism membre ANAT
şi FPTR.
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Prin decizia penalã nr. 2.556 din
16 august 2012, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a respins ca ne-
fondat recursul ºi a menþinut sen-
tinþa Tribunalului Dolj din 19 de-
cembrie 2011 prin care Sergiu
Rãducu Gelu Drãgancea, fost di-
rector executiv la Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) – Centrul Judeþean Dolj, a
fost condamnat la pedeapsa de 4
ani închisoare în regim de detenþie
pentru sãvârºirea infracþiunii de
luare de mitã, în formã continua-
tã. Instanþa a interzis inculpatului
atât pe perioada executãrii pedep-
sei, cât ºi timp de 2 ani dupã exe-
cutare, dreptul de a fi ales în auto-
ritãþile publice sau în funcþii elec-
tive publice, dreptul de a ocupa o
funcþie implicând exerciþiul auto-
ritãþii de stat ºi dreptul de a ocupa
o funcþie sau de a exercita o pro-
fesie ori de a desfãºura o activita-
te de natura aceleia de care s-a

Sentinþã definitivã pentru fostul director al APIA Dolj:

ÎCCJ i-a menþinut lui Sergiu DrãganceaÎCCJ i-a menþinut lui Sergiu DrãganceaÎCCJ i-a menþinut lui Sergiu DrãganceaÎCCJ i-a menþinut lui Sergiu DrãganceaÎCCJ i-a menþinut lui Sergiu Drãgancea
pedeapsa de 4 ani închisoarepedeapsa de 4 ani închisoarepedeapsa de 4 ani închisoarepedeapsa de 4 ani închisoarepedeapsa de 4 ani închisoare

Trimis în judecatã de procurorii DNA
– Structura centralã, în urmã cu mai
puþin de un an, fostul director al APIA
Dolj, Sergiu Drãgancea, a aflat, la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, decizia defi-
nitivã în dosarul în care a fost judecat
pentru luare de mitã. Judecãtorii de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) i-au respins lui Drãgancea re-
cursul ºi au menþinut hotãrârea Tribu-

nalului Dolj prin care acesta a fost con-
damnat la 4 ani de închisoare cu exe-
cutare. Sergiu Drãgancea este dupã gra-
tii de pe 10 septembrie 2011, când a
fost arestat preventiv, dupã ce, cu o zi
înainte fusese prins în flagrant la re-
staurantul „Casa cu Tei” din Craiova,
în timp ce primea 10.000 de euro drept
ºpagã de la administratorul unei socie-
tãþi agricole din Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

folosit condamnatul pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii. Instanþa a mai
constatat cã Drãgancea a restituit
denunþãtorului ºpaga de 10.000 de
euro, bãrbatul urmând sã achite ºi
suma de 5.300 lei, cheltuieli judi-
ciare cãtre stat, dupã cum se aratã
într-un comunicat de ieri al DNA.
Flagrant pe 9 septembrie 2011

Sergiu Drãgancea, directorul
executiv al Agenþiei de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã (APIA)
Dolj, a fost prins în flagrant pe 9
septembrie 2011, în timp ce pri-
mea 10.000 de euro drept mitã de
la administratorul SC Agroanpo-
cultura SRL Catane, Laurenþiu Ga-
giu, cãruia îi promisese cã îl va
ajuta sã obþinã mai repede subven-
þiile pentru suprafeþele de teren
agricol cultivate. Bãrbatul a fost
ridicat imediat ºi dus în Bucureºti,
dosarul fiind instrumentat de pro-
curorii structurii centrale a DNA.

O lunã mai târziu, în octombrie
2011, procurorii DNA l-au trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pe Drãgancea, pentru in-
fracþiunea de luare de mitã în for-
mã continuatã. În rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut faptul cã Ser-
giu Drãgancea, în calitate de di-
rector executiv la APIA Dolj, a pre-
tins de la administratorul firmei
Agroanpocultura SRL, din Catane,
Constantin Leonard Gagiu, 10.000
de euro pentru a-l ajuta sã obþinã
mai repede autorizarea plãþii celei
de-a doua tranºe de subvenþii pen-
tru suprafeþele de teren agricol cul-
tivate, precum ºi pentru a nu sesi-
za eventuale nereguli care ar fi
condus la controale nedorite ºi la
întârzierea plãþilor. În plus, Gagiu
a mai declarat, în denunþul înain-
tat DNA, cã directorul APIA Dolj
i-a  cerut bani ºi cu ocazia unei
excursii în SUA, la un târg agri-

col. Pe 9 septembrie 2011, Sergiu
Drãgancea s-a întâlnit cu denun-
þãtorul, respectiv Constantin Leo-
nard Gagiu, la restaurantul “Casa
cu Tei” de pe strada “Amaradia”
din Craiova, unde a primit suma
de 10.000 euro, reprezentând pri-
ma tranºã din cei 25.000 de euro,
ºpaga totalã pretinsã, însã a fost
încãtuºat de procurori, care i-au
gãsit banii în buzunar, l-au dus la
Bucureºti, iar pe 10 septembrie
a.c. Tribunalul Bucureºti a dispus
arestarea preventivã pentru 29 de
zile a bãrbatului, care de atunci este
dupã gratii.

A susþinut cã ºpaga cerutã
a fost de fapt „o glumã

spusã la un ºpriþ”
Dosarul s-a judecat pe fond la

Tribunalul Dolj, iar la primul ter-
men al procesului, pe 2 noiembrie
2011, în faþa judecãtorului, Drã-
gancea a susþinut cã solicitarea
celor 25.000 de euro a fost doar
o glumã, spusã la un ºpriþ: “La o
cârciumã, de faþã cu mai mulþi
fermieri, mi-am asumat meritul
pentru plata subvenþiilor în Dolj.

M-am lãudat în faþa lor. Atunci
unul dintre fraþii Gagiu a spus cã
îmi dã 15.000 de euro dacã va
primi mai repede subvenþia. Eu
am spus cã vreau 25.000 de
euro”. Fraþii Gagiu au declarat, la
urmãtorul termen, cã au dat bani
“ca sã fie bine” ºi cã au fost dis-
puºi sã plãteascã mai mult întru-
cât, la un moment dat, nu au pri-
mit o adeverinþã de la APIA Dolj,
fãrã care nu au putut contracta
un credit. Pe 19 decembrie 2011,
Sergiu Drãgancea a fost condam-
nat de magistraþii Tribunalului Dolj
la 4 ani de închisoare cu executa-
re pentru comiterea infracþiunii de
luare de mitã, instanþa menþinând
faþã de inculpat mãsura arestãrii
preventive. Nici la apelul judecat
la Curtea de Apel Craiova bãrba-
tul n-a avut mai mult noroc, in-
stanþa respingându-l ca fiind ne-
fondat, iar sãptãmâna trecutã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) i-a respins ºi recursul. Din
pedeapsa de 4 ani la care a fost
condamnat, urmeazã sã se scadã
perioada în care Drãgancea a fost
arestat preventiv.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
la sfârºitul sãptãmânii trecute oame-
nii legii au fost angrenaþi într-o razie
de amploare, desfãºuratã pe teritoriul
întregului judeþ, vizate fiind, în pri-
mul rând, barurile ºi discotecile, care
sunt pline în week-end-uri, însã au
fost instituite ºi filtre rutiere pentru
depistarea ºoferilor care conduc bã-
uþi sau încalcã celelalte prevederi ale
codului rutier.

Peste 600 de poliþiºti de la forma-
þiunile de ordine publicã, investigaþii
criminale, combaterea criminalitãþii
organizate, poliþie rutierã, luptãtori de
la intervenþie rapidã, dar ºi jandarmi
au descins la 174 unitãþi de alimenta-
þie publicã din Craiova ºi din judeþ,
fiind legitimate aproximativ 1.500 de
persoane, 100 dintre acestea ajungând
la Poliþie pentru cercetãri.

„În urma acestor activitãþi au fost

Pe tot parcursul week-end-ului trecut, poli-
þiºtii doljeni împreunã cu jandarmi au acþionat
în Craiova, dar ºi în celelalte localitãþi din ju-
deþ, în cadrul unei razii de amploare vizând com-
baterea faptelor de naturã penalã ºi asigura-
rea ordinii publice. Au fost vizate în special
barurile ºi cluburile, patru craioveni fiind de-

pistaþi cu þigarete confecþionate artizanal, sus-
pectate cã ar conþine substanþe interzise, mo-
tiv pentru care acestea au fost ridicate de lu-
crãtorii BCCO Craiova ºi urmeazã sã fie tri-
mise la analize. În total, au fost întocmite 43 de
dosare penale ºi s-au aplicat peste 400 de
amenzi în valoare de aproximativ 70.000 lei.

constatate 43 fapte de naturã penalã,
pentru care au fost întocmite acte
premergãtoare începerii urmãririi pe-
nale în conformitate cu prevederile
legale. De asemenea, poliþiºtii ºi jan-
darmii au constatat 411 abateri de
naturã contravenþionalã pentru care
au fost aplicate amenzi în valoare to-
talã de 70.280 lei, cele mai multe sanc-
þiuni, respectiv 249, vizând încãlca-
rea prevederilor OUG 195/2002 pri-
vind circulaþia pe drumurile publice”,
ne-a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor Poliþiei
doljene, între cei care s-au ales cu
dosare penale se aflã Alin Stancu, din
Craiova, prins cu un cuþit vânãtoresc
asupra sa, Nicu Becea, de 43 de ani,
din comuna Siliºtea Crucii, care avea
o bâtã în maºina cu care se deplasa,

Costel Radu, de 25 de ani, din Cala-
fat, prins într-un bar cu o bâtã de ba-
seball la el, toþi trei fiind cercetaþi pen-
tru port fãrã drept de armã albã, con-
form prevederilor Legii nr. 61/1991 pri-
vind ordinea ºi liniºtea publicã.

Alte dosare penale s-au întocmit
pe numele unor administratori de ba-
ruri din comunele Bârca ºi Giur-
giþa pentru cã nu luaserã mãsu-
rile necesare asigurãrii prin per-
sonal propriu sau specializat a or-
dinii publice în localuri, în cadrul
aceleiaºi razii fiind prins ºi Sorin
Prioteasa, de 25 de ani, din Cra-
iova, cu o baterie acumulator pe
care tocmai o sustrãsese de la
un autoturism.

În plus, oamenii legii au dat,
de aceastã datã, ºi peste pasio-
naþi de „vise”. Este vorba despre
Adrian Gîdea, de 20 de ani, Flo-
rian Þiganu, de 20 de ani, Adrian

Prioteasa, de 20 de ani, ºi Gabriel Ne-
grilã, de 19 ani, toþi din Craiova care
deþineau, în vederea consumului pro-
priu, 4 þigarete confecþionate artiza-
nal, conþinând substanþe susceptibile
a fi interzise la deþinere. „În acest caz,
poliþiºtii Secþiilor 1 ºi 6 Craiova ºi lu-
crãtorii Brigãzii de Combatere a Cri-

minalitãþii Organizate Craiova au în-
tocmit acte premergãtoare de cer-
cetare penalã ºi continuã cercetãri-
le, întrucât þigarete urmeazã sã fie
supuse unor analize de laborator”, a
mai precizat agent principal Amelia
Cãprãrin.

Dupã cum era de aºteptat, la fil-
trele rutiere instituite atât pe ar-
terele de circulaþie din Craiova,
cât ºi pe celelalte drumuri din
judeþ, poliþiºtii au gãsit ºi ºoferi
care consumaserã bãuturi alco-
olice înainte de a urca la volan,
„campionul” fiind Viorel Gligã,
de 35 de ani, din comuna Desa,
depistat la volanul unui Merce-
des cu o concentraþie de 1,1
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Oamenii legii spun cã ast-
fel de acþiuni de amploare vor
fi efectuate ºi în perioada ur-
mãtoare la nivelul judeþului.
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Cifrele privind suprafeþele
afectate de seceta prelungitã
sunt estimative, susþine
preºedintele Asociaþiei Produ-
cãtorilor Agricoli din Dolj,
Costel Iancu. “La cultura de
floarea-soarelui, procentul de
afectare este de peste 60%, iar
la porumb în proporþie de
90%. Realitatea din teren o
vom stabili în momentul în
care vom recolta aceste
culturi. Deocamdatã, acestea
sunt estimãrile noastre, ale

Aproximativ 90% din cultura de porumb ºi circa
60% din cea de floarea-soarelui sunt compromise
în Dolj. Marii fermieri declarã cã nu se poate vorbi
de profit în anul agricol 2011-2012, în condiþiile în
care abia au reuºit sã-ºi acopere costurile lucrãri-
lor, iar campania agricolã de toamnã bate la uºã.
Singura lor posibilitate de a mai reduce nivelul
pierderilor este obþinerea certificatelor de forþã
majorã. Pânã acum, Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj a primit cinci astfel de solicitãri din par-
tea proprietarilor de mari exploataþii.

fermierilor. Cifra exactã o vom
afla dupã strângerea tuturor
recoltelor”, spune Iancu, ºi el
proprietarul unor suprafeþe
însemnate de porumb ºi
floarea-soarelui din judeþ.

În 2002 a fost
mai greu

“Cu asemenea procente de
calamitare nu se poate scoate
investiþia, nici vorbã de aºa
ceva. Abia putem acoperi

costurile ºi, dacã nu ar fi
subvenþia la hectar, nu
am rãmâne cu nimic”,
concluzioneazã acesta.
“Sunt ºi fermieri care au
avut producþie zero anul
acesta”, adaugã Costel
Iancu. Potrivit acestuia,
este imperios necesar ca
Guvernul sã ia o decizie
în sensul declarãrii
Doljului ca zonã calami-
tatã. “Fãrã aceºti bani
putem face investiþii ºi
pentru anul agricol
viitor, dar ne va fi foarte
greu. Va trebui sã apelãm
din nou la credite
bancare, la creditul

pentru input-uri”, explicã
acesta.

“Nu pot spune, totuºi, cã
anul acesta am înregistrat cele
mai mari pierderi de când mã
ocup de agriculturã. Cele mai
însemnate au fost în 2002. Din
fericire pentru mine, cultura de
grâu nu a fost foarte afectatã”,
mai spune investitorul.

Seceta afecteazã
ºi campania
de toamnã

Andreas Friedman, un alt
mare fermier din Dolj, spune
cã a finalizat deja lucrãrile de
recoltare, întrucât “seceta
cumplitã” a grãbit procesul de
coacere înainte de vreme. ªi în
cazul lui, cifrele sunt dezastru-
oase, mai ales cã ºi la pãioase
a raportat pierderi: “La grâu
am înregistrat o producþie cu
40% mai micã, la muºtar ºi
floarea-soarelui cu 70%, iar la
porumb cu aproape 90%”.
“Per total… un an foarte
greu… ªi fãrã prea multe
perspective nici pe viitor.
Lucrãrile de toamnã se desfã-
ºoarã în condiþii dificile, de
secetã, eforturile financiare se
dubleazã”, afirmã investitorul.

Preþul
recunoaºterii
calamitãþii: 500
de euro

Ambii fermieri declarã cã
intenþioneazã sã depunã dosare
la instituþiile responsabile
pentru a obþine despãgubiri,

însã nu îºi
pun speranþe-
le cã banii
vor veni în
timp util.

Pânã ieri,
reprezentanþii
a cinci firme
de profil din
judeþ depuse-
serã actele
necesare
obþinerii
certificatelor
de forþã
majorã la
Camera de

Comerþ ºi Industrie Dolj.

Reprezentanþii instituþiei
amintite susþin cã numai
societãþile pot cere despãgubiri
invocând forþa majorã, certifi-
catele eliberate în aceste sens
exonerând firmele de rãspun-
derea contractualã. Însã actul
cu pricina costã: 500 de euro,
plus 2% din valoarea con-
tractelor încheiate.

Dosarul va trebui sã
conþinã, printre altele, avize
de la Administraþia Naþionalã
de Meteorologie, care sã
ateste cã a fost o secetã
pedologicã pe o perioadã
îndelungatã ºi o adeverinþã
eliberatã de o comisie a
primãriei pe raza cãreia se
aflã cultura, care sã constate
suprafaþa calamitatã.

Potrivit directorului Agenþiei
de Plãþi pentru Intervenþie în
Agriculturã Dolj, în judeþ sunt
înregistraþi peste 200 de
fermieri care deþin mai mult de
50 de hectare de teren agricol.

ANA-MARIA GEBÃILÃAdministraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o
atenþionare Cod Galben de cani-
culã ºi disconfort termic valabilã
începând de astãzi.

Potrivit meteorologilor, în zile-
le de marþi, miercuri ºi joi vremea
va fi canicularã în Criºana, Banat,
Oltenia, Muntenia ºi sud-vestul
Transilvaniei, unde se vor înregis-
tra valori termice, în general, în-

Costel Iancu, preºedintele Asociaþiei Producãtorilor
Agricoli din Dolj:

“Producþiile pe care le realizãm în momentul recoltãrii – deocamdatã
sunt estimãri – trebuie declarate la Direcþia Agricolã. Se face un dosar
în vederea obþinerii despãgubirilor. Însã cel care stabileºte dacã o zonã
poate fi declaratã calamitatã sau nu este Guvernul, care ar trebui sã dea
o hotãrâre în acest sens. Decizia finalã aparþine Ministerului Agricultu-

rii, care, dacã va reuºi sã-
ºi impunã voinþa în Gu-
vern, sã fie declarate zone
calamitate, atunci fermie-
rii vor putea primi ceva, în
baza unei hotãrâri guver-
namentale. Apoi, în func-
þie de producþia rezultatã se
stabileºte cuantumul des-
pãgubirilor. Din ceea ce
ºtim pânã acum, valoarea
se ridicã undeva între
1.500 ºi 2.000 de lei la hec-
tar, atât la floarea-soarelui,
cât ºi la porumb”.

Cod Galben de caniculã
ºi disconfort termic

tre 37 ºi 39 de grade Celsius, iar
indicele temperaturã-umezealã
(ITU) va depãºi pragul critic de
80 de unitãþi al disconfortului ter-
mic. ANM menþioneazã cã valul
de cãldurã se va menþine pe tot
parcursul sãptãmânii ºi, în func-
þie de evoluþia ºi intensitatea sa,
va actualiza prezentul mesaj prin
atenþionãri sau avertizãri meteo-
rologice ulterioare.

Andreas Friedman
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Romtelecom a lansat Dolce
Sport în 2010 pentru a adãuga va-
loare serviciilor de televiziune ofe-

Dolce Sport, canalul de televiziune tematic al Romtelecom, a împlinit luna aceasta doi ani de
la prima transmisiune din studiourile proprii. De atunci, fanii sportului de calitate au avut parte
de 18.480 de ore de emisie, 4.380 de ore de transmisiuni live, dar ºi 250 de meciuri din UEFA
Champions League, 5 campionate mondiale ºi 6 europene.

La finele sãptãmânii trecute,
inspectorii vamali din cadrul Biroului
Vamal Bechet, unitate subordonatã
Direcþiei Regionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale, au descoperit
într-un autocar marca SETRA,
înmatriculat în România, 15.400 de
þigarete marca TS, netimbrate ºi fãrã
documente de provenienþã. Autoca-
rul, condus de un cetãþean român în
vârstã de 29 ani, circula pe ruta
Grecia-România. Þigaretele erau

Þigãri confiscate în Vama Bechet

Dolce Sport, doi an de activitate

ascunse în cala autocarului, prin
bagajele pasagerilor, în scopul sustra-
gerii de la controlul vamal. „Autorita-
tea vamalã a procedat la reþinerea, în
vederea confiscãrii, a celor 15.400 de
þigarete descoperite, cazul fiind
preluat de organele competente
pentru continuare cercetãrilor. Valoa-
rea þigaretelor descoperite se ridicã
la aproximativ 7.000 de lei”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al ANV.

rite clienþilor sãi, prin conþinut
sportiv de calitate ºi exclusiv. In-
tenþia acestui proiect a fost sã cre-

eze o nouã experienþã pentru
clientul de televiziune din Ro-
mânia ºi mai ales pentru pa-
sionaþii de sport, în cãutarea
competiþiei sportive ºi a co-
mentariului autentic, netabloi-
dizat, garantat de o echipã de
profesioniºti recunoscuþi.

„Ne-am fãcut promisiunea
ca la Dolce Sport sã redãm
competiþiei sportive acel ele-
ment de spectacol unic, sã le
dãm întâlnire iubitorilor de
sport într-un loc în care sã
trãiascã emoþia, fair play-ul,
mândria, speranþa, unde sã se
simtã implicaþi direct, nu doar
spectatori. Am vrut sã depã-
ºim simpla experienþã a vizio-
nãrii ºi sã fim cât mai aproa-
pe de una a trãirii pentru cã,
pânã la urmã, divertismentul,

indiferent de natura sa, are datoria
de a ne bucura în cel mai autentic
mod. Acelaºi obiectiv l-am avut ºi
în privinþa comentariului sportiv:
spectacol, nu spectaculos, calita-
te, nu tabloid”, a declarat Vlad
Enãchescu, director Dolce Sport.

ªase campionate europene
Pentru a difuza ºi mai mult con-

þinut relevant, în 2011 au fost lan-
sate ºi canalele Dolce Sport 2 (cu
emisie permanentã), 3 ºi 4 (cu
emisie temporarã), cãrora le-a ur-
mat apoi Dolce Sport HD pentru
a le oferi clienþilor o experienþã cât
mai apropiatã de atmosfera de pe
arenele sportive. Dolce Sport este
prezent ºi online, pe www.dolces-
port.ro. De-a lungul celor doi ani,
cei peste 1,2 milioane de abonaþi
Dolce s-au bucurat de competiþii
sportive importante live, unele din-
tre ele în exclusivitate. Astfel, la
Dolce Sport au putut fi urmãrite
Jocurile Olimpice de la Londra
(270 de ore live), toate cele 250
de meciuri ale ultimelor douã se-
zoane din UEFA Champions Lea-
gue, 42 de meciuri din Liga 1,
douã sezoane în exclusivitate din

NBA (152 de meciuri, inclusiv fi-
nalele ºi ultimele douã All-Star
Game-uri), douã sezoane în ex-
clusivitate din Turneul celor 6
Naþiuni – cel mai prestigios tur-
neu de rugby (toate cele 30 de
meciuri), douã sezoane în exclu-
sivitate de tenis-spectacol din

Cupa Davis ºi Fed Cup, 5 cam-
pionate mondiale (cel de nataþie,
cele de handbal masculin ºi femi-
nin, cel de schi alpin ºi cel de pa-
tinaj), 6 campionate europene (de
fotbal, atletism, gimnasticã mas-
culin ºi feminin, nataþie, handbal
masculin ºi feminin).

În acest an Dolce Sport ºi-a schimbat identitatea vizualã,
în ton cu conþinutul atractiv oferit ºi cu mobilitatea de care a
dat dovadã în aceºti doi ani de existenþã.

„Miºcarea face bine”
Dolce Sport a creat pentru telespectatorii sãi ºi un program de

wellness, care promoveazã sportul ca soluþie pentru starea de bine ºi
de sãnãtate, depãºind astfel condiþia de simplu furnizor de conþinut

sportiv. Zeci de mii de bucureºteni s-au alãturat în ultimii doi ani
campaniei „Miºcarea face bine” pentru a testa beneficiile practicãrii

sportului pentru o mai  bunã stare fizicã ºi de spirit.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Poºta Românã se va privatiza într-o
proporþie de cel puþin 20%. Strategia a

fost deja stabilitã în ºedinþa de Guvern
de luna trecutã, iar la scurt timp dupã

anunþul oficial, angajaþi ai poºtei au ºi
trecut la diverse forme de protest, pri-
vatizarea companiei fiind însoþitã, bine-
înþeles, ºi de disponibilizãri de personal.
În perioada imediat urmãtoare se va tre-
ce la evaluãri de cãtre consultantul de
specialitate ºi într-un timp rezonabil,
câteva sãptãmâni, vor fi fãcute ºi ase-
menea evaluãri privind câºtigurile sta-
tului în urma privatizãrii Poºtei Româ-
ne. Este vorba de un consultant inter-
naþional specializat care  va putea face
propuneri de modificare ºi completare
a strategiei de privatizare. Proiectul pre-
vede cã procesul de privatizare se va
face prin majorarea capitalului social
prin aport de capital privat, în cadrul
cãreia va fi oferit spre subscriere inves-
titorilor un pachet de acþiuni nou emise,
urmare a majorãrii cu minimum 20% a
capitalului social existent al Companiei
Naþionale Poºta Româna S.A.

Profit brut de 1,4 milioane de euro
Pe de altã parte, CNPR ºi-a dimi-

nuat pierderile considerabil în ultimul
an, de la 28 de milioane de euro în 2010

la 4,3 milioane euro la finele anului
2011. În ianuarie 2012, compania a ra-
portat un profit brut de 1,4 milioane de
euro, cu 16,6% mai mare decât cel în-
registrat în luna decembrie a anului
precedent. Poºta Românã estimeazã ca
va înregistra în acest an un profit net
de douã milioane lei, faþã de o pierdere
netã de 182,9 milioane lei în 2011. Nu-
mãrul prognozat de salariaþi la sfârºi-
tul acestui an este de 32.402 persoa-
ne, în scãdere cu 800 de salariaþi faþã
de anul trecut. Conform documentului,
pentru 2012 se propune obþinerea unor
venituri totale în valoare de 1,31 mili-
arde de lei, în scãdere cu 1,17 milioane
lei faþã de 2011 ºi cheltuieli totale în
valoare de 1,31 miliarde lei, în scãdere
cu 186,1 milioane lei.

Se propune, de asemenea, ca numãrul
mediu de salariaþi în 2012 sã fie de 31.506,
în scãdere cu 618 persoane faþã de 2011.
Câºtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoa-
nã) ar urma sã fie de 1653 lei, în creºtere
cu 1,4 lei faþã de anul 2011.
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Potrivit acestui studiu, diabe-
ticii cu o greutate normalã au o
ratã a mortalitãþii generalã, care
nu rezultã din cauze cardio-vas-
culare, mult mai mare decât
cea a diabeticilor supraponde-
rali sau obezi.

Adulþii cu greutate normalã
care suferã de diabet de tip 2 au
fost puþin studiaþi de medicinã,
deoarece boala afecteazã în pri-
mul rând persoanele obeze. În
cadrul acestui studiu, circa 10%

din participanþii diabetici aveau
o greutate normalã. Greutatea în
exces este un factor de risc im-
portant în dezvoltarea diabetu-
lui, însã ºi factorii familiali, et-
nicitatea ºi vârsta pot juca un rol,
subliniazã autorii cercetãrii.
„Este posibil ca o predispoziþie
geneticã sã explice de ce acest
subgrup al populaþiei prezintã un
risc deosebit de ridicat de mor-
talitate ºi diabet”, explicã dr.
Mercedes Carnethon de la Uni-

versitatea Northwestern, princi-
palul autor al acestui studiu.

Cercetãtorii au analizat datele
provenite din cinci studii ºi au
identificat 2.625 de bãrbaþi ºi fe-
mei, toþi americani, de peste 40
de ani ºi care suferã de diabet
de tip 2. Persoanele au fost con-
siderate diabetice dacã nivelul lor
de glucozã era de cel puþin 126
de miligrame pe decilitru de sân-
ge. Participanþii cu o greutate
normalã aveau un indice al ma-

sei corporale (IMC, greutatea
împãrþitã la înãlþimea la pãtrat)
între 18,5 ºi 24,9, iar cei supra-
ponderali sau obezi, un IMC mai
mare sau egal cu 25.

Odatã cu îmbãtrânirea ºi di-

vers i f icarea  popula þ ie i  d in
SUA, cazurile de diabet 2 care
afecteazã persoanele cu o greu-
tate normalã probabil vor creº-
te, apreciazã dr. Carnethon.
(AGERPRES)

Rata mortalitãþii la diabeticii de tip
2 cu o greutate normalã este mai mare
decât cea a persoanelor cu aceeaºi boa-
lã ºi care sunt supraponderali sau

obezi, relevã un studiu apãrut în publi-
caþia de specialitate Journal of the
American Medical Association (JAMA),
relateazã AFP.

Diabeticii obezi au o ratã a mortalitãþii
mai scãzutã decât cei cu o greutate normalã

Criza afecteazã cabinetele medicilor din
toatã þara ºi, cu toate cã Ministerul Sãnã-
tãþii a finalizat procedurile de licitaþie pen-
tru achiziþionarea cantitãþii de vaccin ne-
cesare, va mai dura, probabil, cel puþin o
lunã pânã când dozele vor ajunge la di-
recþiile de sãnãtate publicã, iar nou-nãs-
cuþii vor fi imunizaþi.

„Maternitãþile din Dolj au suficiente
doze de vaccin BCG. În schimb a lipsit
vaccinul pentavalent, care se face la pa-
tru luni. Imunizarea unui nou-nãscut în-

cepe la douã luni cu vaccin hexavalent,
continuã cu pentavalent la patru luni, la
ºase luni hexavalent, la 12 luni tot hexa-
valent. A fost o perioadã de douã luni în
care nu s-a fãcut vaccinarea cu penta-
valent, dar copiii vor fi imunizaþi. Acum
Ministerul Sãnãtãþii a finalizat licitaþia ºi
aºteptãm ca dozele de vaccin sã ajungã
la noi”, a declarat dr. ªtefan Popescu,
purtãtor de cuvânt al Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj.

Vaccinul care lipseºte
se administreazã

la vârsta de patru luni
Vaccinul DTP-VPI-

Hib este cel care lipseº-
te de douã luni din ca-
binetele doctorilor.
Acesta este cunoscut ºi
sub denumirea de anti-
diftero-tetano-pertusis,
împotriva difteriei, teta-
nosului ºi tusei convul-
sive, anti-polio injecta-
bil împotriva poliomieli-
te ºi anti-hemophillus,
deoarece la copiii mici
germenul hemophillus
dã frecvente infecþii re-
spiratorii. Vaccinul
DTP-VPI-Hib se admi-
nistreazã la copiii cu
vârsta de patru luni ºi în
combinaþie cu alte vac-

cinuri la copiii cu vâr-
sta de ºase luni ºi un
an. Vaccinãrile încep
de la naºtere ºi au ter-
mene stabilite, pânã ce
copilul împlineºte un an.

În alte judeþe au
fost probleme cauza-
te ºi de lipsa vaccinu-
lui BCG. Conform ra-
portãrii Centrului Na-
þional de Supraveghe-
re ºi Control al Boli-
lor Transmisibile la
data de 30 iunie, vac-
cinul BCG existent în
stoc la nivelul judeþe-
lor a fost de 135.310
doze. Recuperarea
copiilor nevaccinaþi cu
vaccinul BCG se poate realiza în inter-
valul urmãtor, cu respectarea condiþiilor
de vaccinare, starea de imunizare a co-
piilor nefiind afectatã.

Birocraþia este de vinã!
Necesarul de doze de vaccin a fost

transmis Ministerului Sãnãtãþii în funcþie
de numãrul de copii catagrafiaþi de medi-
cii de familie care administreazã vacci-
nul. Cu toate acestea, specialiºtii din ca-
drul Ministerului Sãnãtãþii pun criza pe

seama faptului cã vaccinul pentavalent cu
administrare la vârsta de 4 luni, conform
Calendarului nou de vaccinare cu aplica-
re din 1 iunie 2012, a necesitat organiza-
rea unei licitaþii, potrivit procedurilor le-
gale de achiziþii publice, cu respectarea
timpilor legali aferenþi etapelor de derula-
re. În termeni mai puþin sofisticaþi, biro-
craþia a fost cea care le-a dat bãtãi de
cap autoritãþilor.

În ciuda problemelor pe care le-au în-
tâmpinat, medicii spun cã aceastã amâ-

nare nu afecteazã în vreun fel
starea de sãnãtatea a copii-
lor, urmând ca aceºtia sã fie
imunizaþi în timp util.

Vaccinarea copiilor cu vâr-
sta de pânã la un an este in-
clusã în Programul Naþional
de Imunizare, costurile fiind
suportate de Ministerul Sãnã-
tãþii, iar vaccinurile sunt dis-
tribuite prin direcþiile de sã-
nãtate publicã judeþene.

RADU ILICEANU

Lipsa vaccinurilor, chiar ºi a celor care sunt obligatorii ºi gra-
tuite, a devenit o obiºnuinþã pentru sistemul de sãnãtate româ-
nesc. Greu încercat de lipsa banilor, deºi mai-mereu aflat sub
spectrul reformei, sectorul sanitar nu înceteazã sã-ºi arate limi-
tele. De câteva sãptãmâni, vaccinul obligatoriu care se admi-
nistreazã copiilor la vârsta de patru luni lipseºte medicilor, dar
ºi din stocul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Crizã de vaccinuri! ImunizareaCrizã de vaccinuri! ImunizareaCrizã de vaccinuri! ImunizareaCrizã de vaccinuri! ImunizareaCrizã de vaccinuri! Imunizarea
nou-nãscuþilornou-nãscuþilornou-nãscuþilornou-nãscuþilornou-nãscuþilor, cu probleme, cu probleme, cu probleme, cu probleme, cu probleme
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Tinerii selectaþi din colegiile
doljene pentru a lua parte la cea
de-a treia ediþie a proiectului par-
ticipã la cursuri ºi ateliere de lu-
cru care vizeazã atât aspecte psi-
hopedagogice privind valoarea
timpului liber pentru dezvoltarea
personalitãþii ºi managementul
timpului liber, în domenii precum

Colegiul “Carol I” din Craiova gãz-
duieºte, de ieri ºi pânã pe 25 august
a.c., cea de-a III-a ediþie a ªcolii de
varã organizatã de Asociaþia RO –

Talent, în parteneriat cu mai multe
instituþii educaþionale din Dolj, la
care participã un numãr de 28 de
elevi talentaþi din Craiova.

literaturã, limba englezã, anato-
mie, geografie, psihologie, eco-
nomie, activitãþi de consiliere
psihopedagogicã ºi educaþie
plasticã. De asemenea, ªcoala
de varã va include activitãþi cul-
tural-distractive variate: viziona-
re de film la cinematograful „Pa-
tria”, vizite la Biblioteca Jude-

þeanã “Alexandru ºi  Aristia
Aman” ºi Muzeul Olteniei, curs
ºi concurs de dans modern.

«Tinerii selectaþi la ªcoala de
varã, intitulatã sugestiv “Timp
liber ºi performanþã”, vor par-
ticipa la o serie de cursuri ºi ate-
liere de lucru ce vor viza aspec-
te psihopedagogice privind va-
lorizarea timpului liber ºi mana-
gementul timpului liber, dar ºi
la activitãþi tematice care co-
respund intereselor ºi preocu-
pãrilor tinerilor», a declarat
Sorina Dumitrescu, coordona-
torul proiectului ªcoala de varã
“Timp liber ºi performanþã”.

Tinerii
sunt pregãtiþi
sã se implice
activ în viaþa
comunitãþii

Cele douã ediþii precedente
ale proiectului ªcoala de varã
“Timp liber ºi performanþã”,
desfãºurate  în  ani i  2010 ºi
2011, au avut un impact deo-
sebit în rândul elevilor. Prin in-
termediul acestui proiect, tine-
rilor li se oferã oportunitatea de
a-ºi însuºi metode ºi tehnici de
gestionare eficientã a timpului,
prin dezvoltarea ºi diversifica-
rea acþiunilor de timp liber spe-
cific vacanþelor. Astfel, tinerii

sunt pregãtiþi sã se implice ac-
tiv în viaþa comunitãþii.

“Analiza rezultatelor a de-
mons t ra t  cã  aces t  p ro iec t ,
adresat iniþial doar tinerilor
dotaþi din colegiile craiovene,
ºi-a îmbunãtãþit categoria de
beneficiari direcþi în cea de-a
doua ediþie – este vorba de
membrii Consiliului Judeþean al

Camelia Vasile, Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj:

«Acest proiect este o excelentã oportunitate de educaþie a tineri-
lor, de valorificare a celor trei funcþii educative ale conceptului de
timp liber – destindere, distracþie ºi dezvoltare, deci, de dezvoltare
a abilitãþilor elevilor de gestionare a timpului liber ºi de creºtere a
performanþelor academice ºcolare».

În proiectul ªcoala de varã “Timp liber ºi performanþã” sunt impli-
cate mai multe instituþii din Craiova, precum Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj,
Colegiul Naþional “Carol I”, Consiliul Judeþean al Elevilor Dolj, Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova ºi cinematograful „Patria”.

Elevilor Dolj. Succesul la învã-
þãturã, dezvoltarea în general a
tânãrului sunt condiþionate în
bunã parte de timpul liber ºi de
modalitatea de a-l întrebuinþa”,
a mai precizat Sorina Dumitres-
cu, coordonatorul proiectului
ªcoala de varã “Timp liber ºi
performanþã”.

ALINA DRÃGHICI

Peste 99.000 de absolvenþi de liceu s-
au înscris la cea de-a doua sesiune a exa-
menului de bacalaureat, care a început
ieri cu evaluarea competenþelor lingvis-
tice de comunicare oralã în Limba ro-
mâna ºi în limba maternã. Pentru aceste
probe, care se vor desfãºura inclusiv
astãzi ºi mâine, s-au înscris 12.726 de

Bacalaureat 2012:

Peste 99.000 de elevi înscriºi
la a doua sesiune la nivel naþional

candidaþi la nivel naþional. În data de 27
august vor începe probele de examen
scrise, care se vor desfãºura pe parcur-
sul a patru zile. Rezultatele obþinute la
examenul de bacalaureat vor fi afiºate la
2 septembrie, iar eventualele contestaþii
se pot depune în aceeaºi zi, în intervalul
orar 16.00 – 20.00.

Seminarul
Teologic “Sfântul
Grigorie Teologul”
din Craiova va
organiza, în zilele
de 4 ºi 5 septem-
brie, a treia
sesiune de admite-
re. Înscrierea va
avea loc la data de
3 septembrie, iar
pe 6 septembrie
vor fi afiºate
rezultatele. Prima
sesiune de admite-
re a avut loc
perioada mai –
iunie, iar a doua
în luna iulie.
Dosarul de înscriere trebuie sã
conþinã certificat de botez de la
preotul paroh, adeverinþã medicalã
eliberatã de medicul de familie,
fiºã de înscriere în original elibera-
tã de unitatea de învãþãmânt
gimnazial, recomandare de la

consiliul parohial, binecuvântare
din partea Mitropoliei Olteniei,
care se obþine la Liceul Teologic,
foaia matricolã pentru clasele I – a
VIII-a, copii ale certificatului de
naºtere ºi buletinului.

ALINA DRÃGHICI
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Debussy – 150,
la Radio România Muzical

Mâine, 22 august, se vor împlini
150 de ani de la naşterea unuia din-
tre cei mai importanţi compozitori
– Claude Debussy, primul impresi-
onist şi, în acelaşi timp, primul cre-
ator modern din istoria muzicii.

Claude Debussy a scris istorie
la premiera lucrării sale „Preludiu
la după-amiaza unui faun” prezen-
tată în 1894 – este prima lucrare ce
iese din tiparele romantismului, pri-
ma lucrare modernă şi prima lucra-
re ce a primit denumirea de „im-
presionistă”. Noul stil muzical al
cărui părinte este – impresionismul
– s-a numit astfel prin analogie cu
stilul din pictură iniţiat de Claude
Monet odată cu lucrarea sa „Im-
pression, soleil levant” din 1872.

Claude Debussy este conside-
rat nu doar părintele impresionis-
mului în muzică, ci şi unul dintre
cei mai importanţi compozitori ai
Franţei. Lucrările sale, de la prelu-

diile pentru pian la opera „Pelleas
şi Melisande”, sunt şi astăzi prefe-
rate ale muzicienilor de pretutin-
deni, atraşi de sonoritatea aparte
datorată inventivităţii armonic e,
cromatice şi timbrale.

Emisiunea „Aniversare Claude
Debussy – 150” de la Radio Ro-
mânia Muzical, realizată de Ana
Voinescu şi difuzată chiar în ziua
aniversării c reatorului francez,
mâine, 22 augus t,  între orele
16.05-19.00, îşi propune să explo-
reze cele mai importante aspecte
vieţii şi creaţiei debussyene. Emi-
siunea poate fi reascultată din 23
august pe site-ul www.romania-
muzical.ro.

Primul concurs naţional şi
internaţional de lutierie, la Reghin

Asoc iaţia Artiş tilor  Lu-
tie r i d in Român ia
(A.A.L.R.) organizează la
Reghin, pe parcursul zile-
lor de as tăzi şi mâine, pri-
mul concurs naţional şi in-
ternaţional de lutierie pen-
tru construc ţia de viori,
viole,  violoncele ş i c ontra-
başi. Potrivit organizatori-
lor, la c ompetiţie ş i-au anunţat participarea constructori de instru-
mente muzicale din România,  Italia, Ungaria ş i Bulgaria, lista rămâ-
nând desc hisă până astăzi la prânz. Membrii juriului – format din
specialişti din România,  Elveţia, Ungaria şi Bulgaria – vor evalua in-
strumentele din punc t de vedere constructiv, dar şi muzical,  iar pen-
tru cele mai valoroase vor f i acordate premii în bani. Festivitatea de
premiere va f i urmată de un concert de gală susţinut de membri ai
cvartetului „Transilvania” din Cluj-Napoca, interpretat cu instrumen-
tele premiate, informează Radio România Cultural.

Printre invitaţii sosiţi la Portul
Cultural Cetate se numără regi-
zorul Nae Caranfil, regizorul Mi-
hai Sofronea şi criticul de film
Mihai Fulger. Ieri erau aşteptaţi
la Divan Film Festival Serghei
Lavrientev – critic de film rus,
consultant Mosfilm, Maksim Pa-
vlov – directorul adjunct al Mu-
zeului Rus al Filmului din Mosco-
va, criticul de film maghiar Ivan
Forgacs (revista „Filmkultura”) şi
tânăra regizoare Ivana Mladeno-
vic, care va prezenta astăzi, la
Cetate, documentarul „Turn off
the Lights”.

Aseară, de la ora 21.00, la Di-
vanul Degustătorilor de Film şi
Artă Culinară a avut loc premie-
ra internaţională a celui mai re-
cent film al regizorului rus Karen
Şahnazarov. «„Tigrul alb” este,
deopotrivă, un film de acţiune şi
unul fantastic. Şahnazarov ne ofe-
ră o poveste pe fondul Celui de-
al Doilea Război Mondial. Este
vorba despre o înfruntare între un
tanchist rus şi rivalul său german,
cunoscut drept „Tigrul alb”.
După ce a pierdut aproape totul,
sergentul Ivan Naidenov primeş-
te la rândul său porecla Vanka-
Smert (Ivan Moartea) însă ceva
îi rămâne: dorinţa de răzbuna-
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Fundaţia pentru Poezie „Mircea Di-

nescu” organizează şi vara aceasta, la
Port Cetate, o săptămână a degustători-
lor de film şi artă culinară. Evenimen-
tul, ajuns la ediţia a III-a, propune di-

verse reţete de „Evadare din Balcani”:
filme aflate la limită sau ieşite total din
tiparele pe care ne-am obişnuit poate să
le considerăm ca „specific balcanice”,
proiecţiile fiind acompaniate de specta-

cole culinare cu reţete vesti-
te, oculte sau abia inventate de
Mircea Dinescu şi invitaţii
săi, iar în câteva seri şi de con-
certe. Cea de-a treia întâlni-
re a degustătorilor de film şi
artă culinară a început dumi-
nică, într-un cadru informal,
deschiderea oficială a eveni-
mentului având loc aseară, în
prezenţa invitaţilor, a presei
şi a oficialităţilor locale. Am-
fitrionii festivalului: Mircea
şi Masha Dinescu.

«Balcanii reprezintă o regiune economic mai să-
racă a Europei, dar în niciun caz săracă în filme bune.
Cineaştii din Balcani au obţinut nu mai puţin de 22
de premii la Veneţia, 18 la Berlin, 39 la Cannes şi 3
premii Oscar, majoritatea începând cu anii ’80 când
Emir Kusturica şi Theo Anghelopoulos au acaparat
distincţiile marilor festivaluri europene.

Şcolile cinematografice din fosta Iugoslavie, din
Grecia şi Turcia obţin de mulţi ani premii la Ber-
lin, Cannes şi Veneţia, iar în ultimii ani s-au afir-

mat cinematografia românească, dar şi cea albaneză (obţinând pri-
mele premii la Cannes şi Berlin) sau cea bulgară.

De aceea, ni se pare că, fie şi în lipsa covorului roşu pe care
laureaţii să se îndrepte către podium (căci festivalul nostru nu este
bazat pe competiţie, ci pe comunicare), un festival cu participare
balcanică poate reprezenta o provocare necesară şi onorantă.

Faptul că Festivalul nu este competiţional şi nu hrăneşte orgoliile
nimănui, ci trezeşte mai degrabă curiozitatea faţă de vecinul ade-
sea prea puţin cunoscut, va naşte cu siguranţă legături de cursă
lungă într-o Europă care suferă încă de lipsa comunicării». (www.di-
vanfilmfestival.ro)

re...», a spus Marian Ţuţui, direc-
torul artistic al festivalului. Filmul
a fost precedat de concertul  „Lui-
za Zan Trio”, susţinut de Luiza
Zan (voce), Michael Acker (con-
trabas) şi Johnny Bica (pian).

Divanul Degustătorilor de
Film şi Artă Culinară se va des-
făşura în Portul Cultural Cetate
până duminică, 26 august. Eveni-
mentul aduce pe malul Dunării fil-
me balcanice actuale, filme care
au scris istorie, filme premiate şi
filme care subminează clişeele şi
prejudecăţile ce s-au clasicizat, de-

a lungul timpului, în legătură cu ci-
nematografia balcanică. Divan
Film Festival este organizat de
Fundaţia pentru Poezie „Mircea
Dinescu”, cu sprijinul Centrului
Naţional al Cinematografiei, Con-

siliului Judeţean Dolj şi Primăriei
comunei doljene Cetate.

Imagini de la precedentele
două ediţii, detalii despre simpo-
zionul „Evadarea din Balcani”,
despre concerte şi spectacole
culinare, dar şi programul com-
plet al festivalului le găsiţi pe
www.divanfilmfestival.ro.
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Grupul petrolier Shell plãteºte
peste 100 milioane de dolari pe
an cãtre diverse forþe de securi-
tate din Nigeria, pentru a asigura
paza instalaþiilor din delta Nige-
rului, potrivit unor date financia-

re interne ale companiei. Grupul
întreþine o „poliþie” proprie de
1.200 de persoane în Nigeria, la
care se adaugã o reþea de infor-
matori civili, relateazã „The Guar-
dian”, ºi a cheltuit aproape un mi-

liard de dolari în perioada 2007-
2009 pe securitate la nivel glo-
bal, cifrã care rivalizeazã cu
cheltuielile guvernului nigerian în
domeniul siguranþei. Din aceas-
tã sumã, aproape 40%, respec-
tiv 383 milioane de dolari, a fost
cheltuitã pe protejarea angajaþi-
lor ºi instalaþiilor din regiunea
deltei Nigerului.

În 2009, compania a plãtit 65
milioane de dolari forþelor de
securitate ale guvernului nige-
rian, iar 75 milioane de dolari
sunt trecute la „alte costuri” de
siguranþã, cel mai probabil un
amestec de firme private de
securitate ºi particulari.

Organizaþiile non-guverna-
mentale sunt îngrijorare cã bu-
getele uriaºe învestite de Shell
în securitatea operaþiunilor din
Nigeria contribuie la situaþia
volatilã din regiune ºi alimen-
teazã corupþia ºi criminalitatea.

„Cheltuielile globale pe securi-
tate ale Shell sunt colosale. Este
uimitor cã Shell a transferat 65
milioane de dolari cãtre soldaþi
ºi forþe de poliþie cunoscute
pentru abuzarea permanentã a
drepturilor omului”, se plânge
Ben Amunwa de la Platform,
un ONG londonez care urmã-
reºte industria petrolierã. Plat-
form susþine cã Shell ºi-a du-
blat costurile cu securitatea în
perioada 2007-2009, întâmplã-
tor sau nu în paralel cu escala-
darea tensiunilor ºi violenþelor
din delta Nigerului.

În 2008, 62 de angajaþi sau
contractori ai Shell au fost rã-
piþi, iar trei au fost uciºi. Multe
instalaþii petroliere operate de
Shell au fost atacate, compania
fiind forþatã sã întrerupã expor-
turile din Nigeria pentru câteva
sãptãmâni, dupã mai multe inci-
dente violente.
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Întoarcerea din vacanþã se
anunþã dificilã pentru cancelarul
german Angela Merkel, care tre-
buie sã continue lupta împotriva
crizei din zona euro pe fondul
unor atacuri din ce în ce mai aci-
de în Germania, unde vor avea
loc alegeri legislative în septem-
brie 2013. Sãptãmâna aceasta va
fi marcatã de o serie de întreve-
deri diplomatice pentru Angela
Merkel, care se va întâlni joi cu
preºedintele francez, François
Hollande, la Berlin, iar vineri va
avea o reuniune cu premierul
grec, Antonis Samaras, pentru
discuþii pe tema echilibrului bu-
getar. Merkel rãmâne, pentru
moment, inflexibilã faþã de cere-

Merkel îºi reia activitatea
cu o serie de întâlniri

pe tema crizei
Guvernul spaniol va transfera

în administrarea fondului naþional
de recapitalizare a bãncilor acti-
vele neperformante care vor fi
scoase din portofoliile instituþiilor
de credit aflate în dificultate ºi
care vor primi asistenþã financia-
rã de la Uniunea Europeanã. Ac-
tivele neperformante vor fi con-
stituite într-o aºa-numitã „bad
bank”, al cãrei principal acþionar
va fi FROB, fondul de recapiliza-
re a bãncilor, potrivit unei propu-
neri care va fi adoptatã de Exe-
cutiv în ºedinþa de vineri, a de-
clarat ministrul Economiei, Luis
de Guindos, într-un interviu pu-
blicat duminicã de agenþia Efe,
preluatã de Bloomberg. Bãncile

Activele neperformante
ale bãncilor spaniole,

reunite într-o „bad bank”
rile venite din partea Greciei,
apreciind cã nu se va putea lua o
decizie înainte ca troika formatã
din UE, FMI ºi Banca Centralã
Europeanã sã încheie, în septem-
brie, rezultatele evaluãrii reforme-
lor din Grecia. În urmãtoarele sãp-
tãmâni, cancelarul german se va
întâlni cu alþi doi lideri europeni
ai unor þãri aflate în dificultate fi-
nanciarã: premierul italian Mario
Monti, la Berlin, la sfârºitul lunii
august, ºi premierul spaniol, Ma-
riano Rajoy, pe 6 septembrie, la
Madrid. Criticatã în strãinãtate
pentru cã apãrã cu stricteþe cres-
cutã interesele germane, Merkel
este sub presiune germanã pen-
tru a nu le abandona.

care vor primi bani proveniþi din
linia de finanþare de 100 miliarde
euro de la UE vor fi obligate sã
transfere toate activele neperfor-
mante cãtre FROB, a adãugat ofi-
cialul. Premierul Mariano Rajoy
încearcã sã evite încheierea unui
acord de asistenþã financiarã in-
ternaþionalã dupã ce a semnat, în
luna iulie, un program de 100 mi-
liarde euro prin care Fondul Eu-
ropean de Stabilitate Financiarã
(FESF) ºi Mecanismul European
de Stabilitate (MES) vor recapi-
taliza bãncile spaniole, aflate în di-
ficultate dupã prãbuºirea pieþei
imobiliare, în contextul recesiu-
nii ºi costurilor de finanþare tot
mai ridicate suportate de guvern.

Primarul unui mic oraº din sudul Spaniei a
devenit erou local, un fel de Robin Hood mo-
dern, dupã ce a „ocupat” bãnci ºi a împãrþit
sãracilor produse furate de manifestanþi din
supermarketuri, spre exasperarea guvernului
condus de premierul Mariano Rajoy. Juan Ma-
nuel Sanchez Gordillo (foto), primar în Mari-
naleda, un oraº cu o populaþie de numai 2.600
de locuitori, a devenit erou popular dupã ce a
început, în aceastã sãptãmânã, un marº anti aus-
teritate în regiunea Andaluzia, ocupând sucur-
sale de bãnci împreunã cu protestatarii care furã
produse din supermarketuri ºi le împart apoi
sãracilor, potrivit „Financial Times”. La înce-
putul lunii august, Gordillo (59 de ani) ºi susþi-
nãtorii sãi au organizat o acþiune asemãnãtoare
în faþa unui supermarket, mai mulþi sindicaliºti
umplând câteva cãrucioare cu alimente ºi ple-
când fãrã sã plãteascã, dupã care au donat pro-
dusele cãtre case de ajutor pentru sãraci. Inci-
dentul s-a soldat cu ºapte arestãri. Primarul este
ºi membru al Parlamentului din Andaluzia, sta-
tut care îi conferã imunitate în faþa legii. El a
declarat, însã, cã va renunþa la acest drept în
favoarea marºului anti austeritate început în
aceastã sãptãmânã împreunã cu 500 de susþi-

nãtori. „Ducem un rãzboi pentru cei sãraci (...)
Nu mã deranjeazã puºcãria, ar fi o onoare pen-
tru mine. Vom ocupa cât mai multe bãnci ºi
supermarketuri în Andaluzia. Tâlharii care au
cauzat aceastã crizã trebuie sã suporte conse-
cinþele faptelor lor”, a declarat Gordillo pentru
„Financial Times”. Protestatarii atacã în prin-
cipal bãncile care au executat silit locuinþele celor
care nu ºi-au mai putut plãti ratele la creditele
ipotecare, dar ºi supermarketurile, din cauza
cãrora au de suferit micii agricultori locali,
spune primarul. „Moneda euro este o frau-
dã care îi îmbogãþeºte pe unii ºi îi sãrãceºte
pe ceilalþi (...) Existã familii înfometate, mici
agricultori ruinaþi. Cerem o schimbare a
modelului politic”, a afirmat Gordillo. Parti-
dul Popular, aflat la putere, a reacþionat dur
la acþiunile primarului, cerând partidului
Stânga Unitã sã-i retragã sprijinul politic în
Parlamentul din Andaluzia. „Nu poþi fi ºi
Robin Hood ºi salariat ca ºerif în Nottin-
gham. Acest om îºi face publicitate pe spi-
narea altora ºi, mai mult, afecteazã imagi-
nea Spaniei”, a declarat Alfonso Alonso,
purtãtor de cuvânt al Partidului Popular în
Parlamentul de la Madrid. Vineri, protesta-

tarii care îl însoþesc pe Gordillo au ocupat o
sucursalã a Banco Santander, cea mai mare ban-
cã spaniolã, pãrãsind incinta spre searã.

Andaluzia, regiunea spaniolã cu cea mai mare
populaþie, are un ºomaj de 30%, peste media
naþionalã, de 25%, ºi cel mai ridicat nivel din
UE. Andaluzia se aflã în centrul campaniei gu-
vernului de reducere a cheltuielilor publice efec-
tuate de autoritãþile regionale, iar Madridul a
cerut recent administraþiei locale noi tãieri.

Primarul „Robin Hood”: ocupã bãnci, furã din supermarketuri ºi dã la sãraci

Turcia propune crearea
de tabere de refugiaþi
sirieni în Siria

Turcia nu va putea adãposti
mai mult de 100.000 de refugiaþi
sirieni pe teritoriul sãu, fiind
indispensabilã o zonã-tampon
pentru a face faþã afluxului
acestora, a indicat ministrul turc al
Afacerilor Externe, Ahmet
Davutoglu, potrivit unor declaraþii
publicate ieri, relateazã AFP.
„Dacã numãrul de refugiaþi creºte
la 100.000, nu îi putem gãzdui în
Turcia. Trebuie sã-i adãpostim pe
teritoriu sirian”, a declarat
ministrul turc pentru jurnalul
„Hürriyet”. ªeful diplomaþiei turce
a sugerat ca ONU sã instaleze
tabere de refugiaþi „în interiorul
graniþelor Siriei” pentru a face
faþã afluxului de persoane
strãmutate. Fluxul de refugiaþi în
Turcia s-a intensificat în ultima
sãptãmânã, din cauza ofensivei
armatei siriene ºi a luptelor de la
Alep (nordul Siriei), atingând
70.000. Autoritãþile turce au
distribuit duminicã alimente ºi
materiale de primã necesitate
refugiaþilor de pe teritoriul sirian.
Marea Britanie a cheltuit
peste un milion de lire
sterline cu Assange

Marea Britanie a cheltuit deja
mai mult de un milion de lire
sterline (1,57 milioane de dolari)
pe afacerea legatã de fondatorul
controversatului site WikiLeaks,
Julian Assange, susþin experþi
citaþi de publicaþia „Daily Mail”.
În estimarea lor, aceºtia au luat în
considerare costurile procedurilor
juridice în dosarul extrãdãrii lui
Assange în Suedia, care se aflã în
atenþia justiþiei londoneze de la
sfârºitul anului 2010, precum ºi
cheltuielile cu poliþia, inclusiv
patrulele la intrarea în Ambasada
Ecuadorului din Londra, unde
australianul se ascunde din 19
iunie, când a depus cerere de azil
politic. Deºi cererea i-a fost
acceptatã, de îndatã ce va îndrãzni
sã pãrãseascã teritoriul ambasadei
Ecuadorului, Assange riscã sã fie
arestat ºi extrãdat în Suedia, unde
este acuzat de viol. Ministerul
britanic de Externe nu intenþionea-
zã sã-i permitã acestuia sã
pãrãseascã liber Regatul Unit, în
ciuda presiunilor internaþionale.
Myanmarul a abolit, ieri,
oficial, cenzura în presã

Autoritãþile din Myanmar au
abolit, oficial, ieri, cenzura în
presã, astfel cã ultimele restricþii
impuse publicaþiilor în materie de
subiecte politice ºi religioase au fost
ridicate, a anunþat Ministerului
local al Informaþiilor, citat de AFP.
Departamentul pentru înregistrarea
ºi monitorizarea presei al respecti-
vului minister „a autorizat toate
ziarele din categoria politicã ºi
religie sã publice (articole) fãrã a-i
trimite în prealabil textele”, aratã
ministerul pe site-ul sãu de Internet.
Comunicatul precizeazã cã „cenzu-
ra asupra tuturor publicaþiilor
locale a fost ridicatã din data de 20
august a.c.”, fapt care concretizea-
zã o liberalizare progresivã a
acestui sector, dupã instalarea
noului regim, în martie 2011,
menþioneazã AFP.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi material sãdi-
tor. Telefon: 0762/278.639.
sau 0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba românã, orice
nivel. Telefon: 0754/031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societete ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã. Telefon. 0763/780.444.
Menajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 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, gospodinã,
fac menaj pentru oameni se-
rioºi. Telefon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil.Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
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.
sVând 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 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Leamna de Jos.
Telefon: 0748/154.742.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp ºi se-
parat un loc de casã intravi-
lan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.

Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã cu
4 camere, 2 coridoare, 2
verande, pivniþã = 126 mp,
din cãrãmidã acoperitã cu
tablã; - alt corp de casã 3
camere, baie, camerã ali-
mente = 56 mp din cãrã-
midã acoperitã cu þiglã; -
bucãtãrie de varã ºi iarnã
2 camere din cãrãmidã 32
mp acoperitã cu þiglã; -
garaj din cãrãmidã = 24
mp; - magazie, pãtul = 54
mp acoperite cu tablã; -
fântânã, vie, pomi fructi-
feri, curte betonatã, teren
7000 mp închis; - ambele
corpuri de casã ºi bucã-
tãriile sunt mobilate, bine
întreþinute, 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 + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/
693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.

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

În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând 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 satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „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 Îm-
pãratul 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.

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

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983, cu-
loare maro metalizat, 4 uºi,
nr. noi, trapã, fãrã taxe sau
schimb cu rulotã, preþ fix
2.000 ron, Târgoviºte. Te-
lefon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon.
0765/130.964; 0768/
417.804.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc stare
excepþionalã , lãcuit, pre-
tabil grãdini, terase, piesã
de muzeu . 1100 Euro ne-
gociabil.Telefon: 0729/
033.903.
Vând servantã, bibliotecã,-
masã,pat,sculptate, vitrinã,
canapea, bufet, tualetã, as-
pirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi
caprine. Telefon: 0763/
595.605.
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã , fabricatã la Si-
biu, hidraulicã , dimensiuni
tãiere 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei  ºi presã hidrauli-
cã, putere50niutoni, 5000
lei ng.Relaþii la telefon Cra-
iova:0722/946.511.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel ( tablã) 100cm/
0,60, sau schimb cu calo-
rifere de fontã folosite. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând maºinã de gogoºi
ineluº. Telefon: 0753/
705.905.
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþi-
le, matriculabilã. Telefon:
0724/910.004; 0251/
426.077.
Vând porumbei albi voiajori.
Telefon: 0727/808.696.
Vând motor marca Leu
445, cutie de viteze aro +
motocositor. Telefon: 0745/
310.283.
Vând capotã motor Dacia
1100, nouã. Telefon: 0721/
995.405.
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 sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, zonã centralã,
negociabil. Telefon: 0770/
961.450
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru
TV ºi covor. Telefon: 0728/
309.011.
Vând plaþ Ungureni. Tele-
fon: 0762/559.189.
Vând scarã metalicã spira-
lã 6 m, coºuri metalice pen-
tru magazin autoservire, uºi
ºi ferestre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000 Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. 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,
frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre. Te-
lefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Te-
lefon: 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.
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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, cãlda-
re aramã, loc de veci nisi-
puri. Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari. Te-
lefon: 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 mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.

Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei
bovinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. 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 40 lei,
fereastrã cu toc 30 lei, bute-
lie aragaz 80 lei. Telefon:
0761/355.869.
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, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
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, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu   preþ ne-
gociabil. Telefon: 0765/
291.623.

Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând 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 var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
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 co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.
Particular! Cumpãr garsoni-
erã etaj I – III, preferabil zona
sud. Ofer 70.000 Ron. Tele-
fon: 0767/252.852.

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Inchiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626. sau 0786/
959.575.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
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 închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã aproximativ 55 ani silue-
tã.Telefon:0762/700.081s
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Frizer, 63/1.70/90, singur,
fãrã vicii, obligaþii, doresc
doamnã asemenea. Posi-
bilitãþi deschidere frizerie.
Telefon: 0771/385.193;
0351/462.123.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.

Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn 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.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Ma-
tematicã –Fizicã promoþia
1962 vã invitã joi 20 septem-
bre 2012, ora 10.00, în Am-
fiteatrul Institutului. Contactaþi
urgent organizatorii. Telefoa-
ne: 0251/561.078; 0748/
599.012; 0251/418.138.
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Telefon:
0767/092.091.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
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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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La primul meci oficial din era „post
Guardiola”, Barcelona a fãcut spec-
tacol cu Real Sociedad. În primul
meci cu fostul secund, Tito Vilano-
va, în posturã de antrenor principal

Villa ºi Vilanova au fost în centrul atenþiei pe „Nou Camp”

Barca a început cu „manita”,Barca a început cu „manita”,Barca a început cu „manita”,Barca a început cu „manita”,Barca a început cu „manita”,
Real - cu remizaReal - cu remizaReal - cu remizaReal - cu remizaReal - cu remiza

Joi seara vom avea primul „Clasico” al sezonului, în Supercupa Spaniei

ºi cu David Villa revenit pe teren dupã
o pauzã lungã, catalanii au rezolvat
meciul de pe Camp Nou încã din pri-
mul sfert de orã. În minutul 4, Puyol
a înscris cu o loviturã de cap dupã

centrarea din corner a lui Xavi, însã
bascii au egalat imediat prin Chory
Castto. Numai cã a fost rândul lui
Messi sã aparã în joc ºi a fãcut-o cu
o dublã în 5 minute, primul gol dupã
o acþiune personalã ºi al doilea în
urma unei combinaþii cu Tello. Pedro
a marcat ºi el înainte de pauzã, iar cu
un sfert de orã înainte de final i-a
cedat locul lui David Villa, revenit pe
teren într-un meci oficial dupã 9 luni.
„Mara-Villa” a fost cel care a ºi stabi-
lit scorul final, 5-1 pentru catalani,
cu o reuºitã dedicatã familiei sale.
Dacã Barca a început cu o „manita”,
Realul s-a poticnit chiar la start, re-
mizând pe teren propriu, într-un meci
mult mai greu decât al marei rivale,
1-1 cu Valencia. Higuain a deschis
scorul, iar Jonas a egalat înainte de
pauzã. În plus, durul madrilenilor,
Pepe, s-a ciocnit cu Casillas ºi a fost
înlocuit, iar ieri fundaºului i s-a fãcut
o tomografie în urma cãreia s-a con-

statat cã nu are probleme cerebrale,
dar medicii au decis ca el sã rãmânã
24 de ore în spital, sub observaþie. În
partea secundã, campioana a forþat
victoria, însã putea pierde toate
puncte dacã golul fostului madrilen
Soldado nu era anulat eronat pe mo-
tiv de ofsaid. Joi seara, de la ora
23.30, este programat primul „Clasi-
co” al acestui sezon, pe „Nou
Camp” Barcelona ºi Real întâlnin-
du-se în prima manºã a Supercupei
Spaniei. Un meci memorabil s-a dis-
putat pe „San Mames”, între Athle-
tic Bilbao ºi Betis Sevilla, oaspeþii
impunându-se cu 5-3, dupã ce au

condus cu 3-0 la pauzã, dar au fost
egalaþi. Lipsitã de vedetele Javi
Martinez, Llorente ºi Muniain, for-
maþia bascã a primit 3 goluri în pri-
ma jumãtate de orã, acestea fiind
marcate de Ruben Castro ‘6, Jorge
Molina ’26 ºi Benat ’31. ªi totuºi,
De Marcos ’48 ºi San Jose ’66, ’76
au punctat pentru finalista Europa
League, însã andaluzii au forþat pe
final reuºind sã înscrie prin Pozuelo
’79 ºi Jorge Molina ’86. Într-un alt
meci disputat duminicã, Levante ºi
Atletico Madrid au terminat la ega-
litate, 1-1, goluri marcate de El Zhar
(5), respectiv Arda Turan (22).

Formaþia care a investit cel mai
mult în vara aceasta, Paris Saint-
Germain, a încheiat la egalitate,
scor 0-0, meciul susþinut, dumi-
nicã, în deplasare, în compania
echipei Ajaccio, în etapa a doua
a campionatului Franþei. Fãrã
eroul din prima etapã, Ibrahimo-
vici, dar ºi fãrã Thiago Silva, am-
bii accidentaþi, ºi cu Lavezzi
(foto, stânga) eliminat dupã o orã
de joc, echipa miliardarilor arabi
nu a reuºit sã marcheze împotri-
va echipei care îl doreºte pe Adri-
an Mutu în lot. Cu zece minute
înainte de final, însuºi Ancelotti
ºi-a pierdut rãbdarea, fiind trimis
în tribune dupã ce a ºutat într-o
sticlã de apã de pe margine. În
minutele de prelungire, partida a
fost întreruptã din cauza unei
pene de curent. În cele din urmã,
problema la nocturnã a fost re-
mediatã, fiind jucate ultimele
douã minute. În celelalte meciuri
disputate duminicã: Bordeaux –
Rennes 1-0 (Obraniak 70) ºi  Mar-
seille – Sochaux 2-0 (Gugnac 54,
Fanni 90). Lyon, Marseille, Bas-
t ia  ºi  Bordeaux au câte ºase
puncte dupã douã etape, în timp
ce PSG are doar douã puncte.

Banii arabilor încã nu au fãcut încã minuni

PSG, doar egal cu echipa
care îl ispiteºte pe Mutu Manchester City a câºtigat titlul în Premier League

în ultimele secunde ale sezonului trecut, dupã ce a
marcat douã goluri în prelungiri ºi a învins cu 3-2 pe
QPR. Tot cu 3-2 au câºtigat „cetãþenii” ºi Supercupa
Angliei contra lui Chelsea, trofeul Comunnity Shield
fiind prezentat duminicã seara pe „City of Manches-
ter” în pauza meciului cu Southampton, la debutul noii
stagiuni în Premier League. Unul în care scorul a evo-
luat la fel ca în jocul memorabil contra lui QPR. Gazdele
au deschis scorul prin Tevez, dupã un ofsaid nesem-
nalizat, dar dupã pauzã „Sfinþii” au egalat prin golghe-

„Cetãþenilor le plac rãsturnãrile de scor

City a început sezonul aºa cum l-a încheiat pe precedentul

Cele mai titrate echipe ale Italiei au
disputat duminicã seara „Trofeul Ber-
lusconi” pe stadionul „San Siro”, iar
Juventus a învins-o pe AC Milan ad-
judecându-ºi cea de-a 22-a ediþie a
trofeului. Cu achiziþiile Montolivo,
Constant ºi Zapata printre titulari, ros-
sonerii au deschis scorul prin Robin-
ho (10), dar campioana a egalat 3 mi-
nute mai târziu cu golul lui Marchisio
din centrarea lui De Ceglie. În finalul
primei reprize, chilianul Vidal a adus-
o pe Juve în avantaj, mãrit de matri în
minutul 64. Cu un sfert de orã înainte
de final, Alberto Masi a comis fault în
propriul careu, iar Robinho a marcat
din de la 11 metri pentru a stabilit sco-
rul final, 3-2 pentru „Bãtrâna Doam-
nã”, care obþine un alt trofeu, dupã
ce a câºtigat Supercupa Italiei în urmã
cu o sãptãmânã, la Beijing, dupã 4-2
cu Napoli. Pentru Milan au evoluat:

Corsicanii nu renunþã
la „Bad Boy Mutu”
Altfel, preºedintele grupãrii

Ajaccio, Alain Orsoni, mizeazã în
atragerea lui Adrian Mutu cãtre
echipa francezã pe un salariu „ac-
ceptabil” ºi pe faptul cã îi oferã ro-
mânului încrederea unui club de pe
„o insulã primitoare” noteazã spor-
tune.fr. Orsoni a spus cã Mutu ar
urma sã aibã la Ajaccio, dacã va
ajunge acolo, un salariu „departe
de jumãtatea sumei pe care o pri-
meºte în Italia”. Având în vedere
faptul cã românul este plãtit la Ce-
sena cu 150.000 de euro pe lunã,
salariul lunar al lui Mutu la Ajac-
cio ar fi mai mic de 75.000 de euro.
„Dincolo de chestiunea salariului,
Ajaccio are alte argumente pentru
a-l convinge pe Mutu”, menþio-
neazã sursa citatã, adãugând cã ro-
mânul are un trecut de „pe jumãta-
te înger, pe jumãtate demon”. „În
primul rând, Mutu este un verita-
bil bad boy al fotbalului. El a fost
suspendat ºapte luni, în 2004, pen-
tru consum de cocainã. Ceea ce nu
dã unui club dorinþa arzãtoare de
a-l cumpãra. Însã pentru Orsoni
acest lucru nu conteazã: «A fãcut

una sau douã prostii ºi
a plãtit pentru ele. Dar
chiar ºi atunci când un
jucãtor are o reputaþie
bunã nu mai ai garanþia
cã va fi totul bine». În al
doilea rând, Mutu ºi-ar
termina cariera într-un
loc vizitat de oameni din
întreaga lume. Un sala-
riu probabil «accepta-
bil» pentru Mutu ºi în-
crederea unui nou club,
situat pe o insulã foarte
primitoare, iatã reþeta
folositã de Orsoni” no-
teazã site-ul francez.

terul din sezonul trecut de Championship, Ricky Lam-
bert ºi au preluat conducerea prin Davis, dupã o eroa-
re a singurei achiziþii a lui City din vara aceasta, Rod-
well. Dzeko ºi Nasri au punctat însã pânã la final pen-
tru succesul campionilor, care au mai avut emoþii ºi
dupã ce l-au pierdut în debutul jocului pe Kun Ague-
ro, accidentat la genunchi, dar ºi la penalty-ul obþinut
de Tevez ºi ratat de Silva în minutul 16. În celãlalte
meci disputat duminicã, Chelsea s-a impus în deplasa-
re la Wigan, scor 2-0, scor stabilit în primele 7 minute
de Ivanovici ºi Lampard, din penalty.

Juventus a câºtigat „Trofeul Berlusconi”

Abbiati - Abate (Nocerino 50), Za-
pata, Yepes, Antonini (De Sciglio 46)
- Flamini (Traoré 63), Montolivo,
Constant - Boateng (Valoti 80), Ema-
nuelson (Pato 46) Robinho. Campioa-
na Juventus i-a avut în teren pe: Sto-
rari - Barzagli (Masi 69), Marrone (Ru-

gani 89), Lucio (Bonucci 46), De Ce-
glie (Ziegler 46) - Padoin (Giacche-
rini 46), Vidal, Pogba, Marchisio (Lic-
htsteiner 46) (Asamoah 86) - Giovin-
co (Quagliarella 46), Vucinic (Matri
46). La finalul acestei sãptãmâni ia
startul ºi Serie A.

Spaniolul Dani Pedrosa a câºtigat Grand Prix-ul
Statelor Unite de la Indianapolis ºi s-a apropiat în
clasamentul general la 18 puncte de compatriotul
sãu Jorge Lorenzo. Runda americanã nu a fost una
spectaculoasã, fiindcã Pedrosa a plecat din pole
position, a fost depãºit pentru scurt timp de Ben

Dani Pedrosa s-a impus la Indianapolis
Spies, dar acesta a abandonat, iar Pedrosa s-a
impus cu un avans de peste 10 secunde faþã de
Jorge Lorenzo. Andrea Dovizioso a terminat al
treilea ºi a urcat pe podium pentru a 5-a oarã alãturi
de noua sa echipã, Yamaha Tech 3. Valentino Rossi
s-a clasat al 9-lea ºi este pe locul 8 la general.

Dupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa ItalieiDupã ce ºi-a adjudecat Supercupa Italiei
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sport

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A V-A

Steaua 5 4 1 0 14-5 13
Pandurii 4 3 1 0 11-3 10
CFR Cluj 5 2 3 0 10-6   9
Dinamo 4 2 2 0   9-5   8
Vaslui 5 2 2 1   8-5   8
Petrolul 5 2 2 1   9-6   8
Concordia 5 2 2 1   4-3   8
„U” Cluj 5 2 1 2   7-13   7
Rapid 4 1 3 0   4-3   6
Astra 4 1 2 1   6-6   5
Braşov 4 1 2 1   7-7   5
Oţelul 4 1 1 2   5-6   4
Ceahlăul 5 1 1 3   5-13   4
Viitorul 4 0 3 1   4-5   3
Mediaş 4 0 3 1   3-5   3
Severin 5 0 2 3   4-7   2
Iaşi 5 0 2 3   7-12   2
Gloria 4 0 1 3   2- 6   1

LIGA I – ETAPA A V-A

CS Turnu Severin – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Abba 83 / V. Dinu 6.
CFR Cluj – CSMS Iaşi 2-2
Au marcat: Cadu 21 – pen., Hora 73 / Milea 69, Herghelegiu 71.
Concordia Chiajna – Dinamo 0-0
Gloria Bistriţa – FC Vaslui 0-3
Au marcat: Milanov 38, M. Niculae 48, Sburlea 89.
Petrolul – Rapid 0-0
Steaua – Ceahlăul 3-0
Au marcat: Rusescu 11, 60, Rocha 33.

Meciurile Viitorul Constanţa – Gaz Metan Mediaş,  Pandurii –
Oţelul şi FC Braşov – Astra Ploieşti s-au jucat aseară,  după în-
chiderea ediţiei.

Vrăjitoarea,
chemat să
lecuiască Podariul

După un start dezamăgitor
în Liga a IV-a, cu două
eşecuri în primele două etape,
una dintre  pretendentele la
promovare, FC Podari, a
schimbat antrenorul princi-
pal.  Astfel, Florin Băluţă a
fost  înlocuit cu Bogdan
Vrăjitoare a, cel care a mai
pregătit e chipele  Progresul
Corabia şi Turris Turnu
Măgurele. Este al doile a an
consecutiv în care Băluţă este
schimbat de  la Podari după un
debut neconvingător, în
sezonul tre cut fiind înlocuit
cu Robert Dascălu. În vârstă
de 34 de ani, Vrăjitoarea a
jucat în Liga I pentru echipe-
le: Universitate a Craiova,
Dinamo, Astra, Rocar, Bis tri-
ţa, FC Argeş, Poli Iaşi, FC
Oradea, Unirea Urziceni, Jiul
Ceahlăul ş i Dacia Mioveni,
înscriind 65 de goluri.

CFR Cluj a beneficiat în două
rânduri de coeficientul de ţară şi a
intrat direct în grupele Ligii Cam-
pionilor, unde a adunat 4, respec-
tiv 3 puncte. De această dată, for-
maţia din Gruia trebuie să-şi cro-
iască singură drum către zecile de
milioane de euro pe care UEFA le
pune la dispoziţia celor care con-
tribuie la spectacolul celei mai im-
portante competiţii europene. Pri-
mul hop a fost sărit, campioana
Cehiei, Slovan Liberec, fiind elimi-
nată de trupa lui Andone cu dublă

CFR atentează în Elveţia
la banca Ligii Campionilor

Campioana României joacă în seara aceasta turul
play-off-ului Champions League, pe terenul lui Basel

victorie. Urmează jocurile decisi-
ve, contra lui FC Basel, echipa care
anul trecut o trimitea pe Man Uni-
ted în Europa League şi câştiga
meciul tur din optimi cu Bayern
Munchen. Acum doi ani, CFR îşi
împărţea victoriile în grupa Ligii cu
formaţia elveţiană, 2-1 în Gruia şi
0-1 pe „St. Jakob”, unde Cârţu a
spulberat de nervi banca de rezer-
ve. Faţă de acum doi ani, Basel şi-
a pierdut vedetele Shaquiri şi Xha-
ka, dar îi mai are în lot pe Streller,
fraţii Alex şi Fabian Frei, Yapi Yapo

sau Cabral. La CFR, „supravieţui-
torii” dublei de acum doi ani sunt:
Cadu, Piccolo, Rada, Stăncioiu,
Panin şi Bastos. După 6 etape, Ba-
sel ocupă locul secund în campio-
natul elveţian, cu 12 puncte, la 4
puncte se Sion, având 3 succese
şi 3 egaluri.

Andone: „Suntem pregătiţi
să anihilăm orice atac”

Ioan Andone rămâne încreză-
tor că echipa sa va reuş i să obţi-

nă un rezultat bun în primul meci
din play-off-ul Ligii Campionilor.
„Basel es te o echipă foarte bună,
care a învins  în ultimul joc, în
campionat,  cu 2-0. Nu a juc at
Alex Frei,  dar cred că se vor baza
pe el în dubla cu noi. Acel egip-
tean de 20 de ani, Ghaly, ne poa-
te pune probleme, dar suntem
pregătiţi să anihilăm orice atac.
Es te o echipă care domină fotba-
lul elveţian, în ultima perioadă. Noi
nu-l vom avea pe Deac,  după
ac ea ruptură de ligament” a de-
clarat Andone.  Chiar dacă ultimul
rezultat din campionat, 2-2 pe
teren propriu cu CSMS Iaşi, nu
îndeamnă la optimism,  Iuliu Mu-
reşan crede în şansele de c alif i-
care. „Sper să venim cu un re-
zultat de calif icare de la Basel,
dacă reuşim să dăm un gol acolo
ar fi perfect. Nu ne luăm după
egalul cu Iaş iul, fiindcă a fost alt

gen de mec i, conc entrarea nu a
fost la fel de mare.  O c alificare
în Liga Campionilor ar însemna
foarte mult pentru fotbalul româ-
nesc , am aduce punc te pentru
sezoanele următoare ca să parti-
cipe din nou o echipă din Liga I
direc t în grupe” a spus  Iuliu
Mureşan. Suedezul Jonas  Erik-
son va arbitra joc ul de pe „St. Ja-
kob”, c are va înc epe la ora 21.45
şi va fi transmis  în direct de Di-
gisport 1 şi Dolcesport 1.  Cele-
lalte meciuri care se dispută as tă-
seară în play-off-ul Champions
League: Spartak Mosc ova – Fe-
nerbahc e (ora 19,  în direct la
Digisport 2 şi  Dolcesport 1), Hel-
singborg – Celtic  (ora 21.45),
Borussia Monchengladbach – Di-
namo Kiev (ora 21.45,  în direct
la Digisport 2 ş i Dolcesport 2),
FC Copenhaga – Lille (ora 21.45,
în direct la Digisport 3).

Horia Tecău
a câştigat primul său

turneu Masters
Perechea Horia Tecău/Robert Lindstedt (Româ-

nia/Suedia), cap de serie numărul 4, a câştigat, du-
minică noaptea, finala de dublu ale turneului Masters
1.000 de la Cincinnati, cu premii în valoare totală de
2,825 milioane de dolari. Tecău şi Lindstedt au învins
în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, perechea indiană care
deţinea trofeul, Mahesh Bhupathi-Rohan Bopanna, cap
de serie numărul 6. Românul şi suedezul şi-au asigu-
rat un premiu de 165,860 de euro şi 1000 de puncte
ATP. În semifinale, cei doi trecuseră de cel mai bun
dublu din lume, gemenii Mike şi Bob Bryan. Tecău şi
Lindstedt şi-au asigurat astfel prezenţa la Turneul Cam-
pionilor de la Londra, fiind a treia pereche care se
califică la turneul care are loc în perioada 5-12 noiem-
brie, după americanii Bob Bryan/Mike Bryan şi Max
Mîrnâi/Daniel Nestor (Belarus/Canada). „Anul trecut
ne-am calificat la Turneul Cmpionilor cu doar două
săptămâni înainte ca acesta să înceapă, aşa că acum

Alături de Linstedt, s-a impus la Cincinnati

avem mai mult timp pentru a-l pregăti. Este un senti-
ment deosebit să participăm la turneul de la Londra” a
declarat Tecău. De când evoluează împreună la du-
blu, Lindstedt şi Tecău au câştigat zece turnee, însă
acesta a fost primul din seria Masters pentru român.
Anul acesta, perechea româno-suedeză a cucerit pa-
tru titluri: Bucureşti, s’Hertogenbosch, Bastad şi Cin-
cinnati. În urma victoriei din SUA, Horia Tecău a ur-
cat 3 locuri, până pe locul 6 în clasamentul de dublu-
 ATP, cu 6.510 puncte. Lindstedt a urcat tot trei lo-
curi, ajungând pe poziţia a cincea. Elveţianul Roger
Federer se menţine pe primul loc în clasamentul ATP
de simplu. La simplu, turneul a fost câştigat de elve-
ţianul Roger Federer, care a dispus în finală cu 6-0, 7-
6 de sârbul Novak Djokovic pentru a cincelea succes
la Cincinnati, „FedEx” stabilind astfel un record.

Marica, dublă în Cupă pentru Schalke 04
Internaţionalul român, Ciprian Marica a reuşit să marcheze două

goluri şi două pase de gol într-un mec i câştigat de Schalke 04 în faţa
echipei din liga a treia germană, FC Saarbrücken.  Atacantul de 27 de
ani a marcat în minutele 64 ’i 71, reuşite dedicate tatălui său, care îşi
serba ziua de naştere, iar  celelalte goluri ale învingătorilor au fost reu-
şite de Papadopoulos (23) ş i Draxler (26 şi 57), acestea din urmă în
urma unor assist-uri ale vârfului român. În urma vic toriei,  echipa lui
Huub Stevens s-a c alificat în turul doi al Cupei Germaniei. În celelalte
meciuri din Cupa Germaniei disputate în week-end s-au întregis trat
mai multe suprize, formaţii precum Hoffenheim, Greuther Furth, Hert-
ha, Hamburg,  Nurnberg, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen fiind eli-
minate prematur din competiţie.

Şahtiorul lui „Luce” nu are rival în Ucraina
Campioana Ucrainei, Şahtiorul lui Mircea Lucescu, are un traseu im-

pecabil în campionatul din Ucraina, adunând şase victorii în tot atâtea
etape şi deţinând poziţia de lideră, la 3 puncte de rivala de tradiţie, Dina-
mo Kiev, care a pierdut în această rundă jocul din deplasare cu Vorskla
Poltava, scor 1-0. În schimb, „minerii” lui Lucescu a făcut scor în de-
plasare cu Cernomoreţ Odessa, 5-1. Golgheterul armean Mkhitarian a
reuşit o triplă şi a ajuns la 10 goluri marcate în campionat, brazilienii
Teixeira 64 şi Willian 80 au punctat şi ei, iar pentru Cernomoreţ a înscris
Didenko în prelungiri, după un assist venit de la unul dintre fundaşii
oaspeţilor. Căpitanul naţionalei României de la Ljublijana, Răzvan Raţ, a
fost integralist la Şahtior şi a primit galben în minutul 78. Lucian Burdu-
jan a fost şi el titular la Cernomoreţ Odesa, evoluând până în minutul 83,
la fel ca şi fostul dinamovist, albanezul Bakaj.


