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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

Primăria
Craiova

a început
plombarea

gropilor

Un discurs cât un
exerciţiu propagandistic

eveniment / 4

- De la televizor afli multe Po-
pescule. Ne-a spus o reporteră că
la un festival al fanfarelor, pe lân-
gă tromboane, tobe şi saxofoane,
sunt şi... acordeoane.

500 milioane
de lei pentru
echilibrarea
bugetelor locale

cultură / 9

În ciuda nemulţumirilor şi sesizărilor verbale  şi
scrise ale  mai multor dascăli şi părinţi declanşate
de schimbările survenite în conducerea unităţilor
de învăţământ din Dolj, noii manageri şcolari ş i-au
ocupat fotoliile încă de săptămâna trecută şi în pre-
zent “se familiarizează cu problemele unităţilor de
învăţământ, în aşa fel încât să cunoscă toate situaţii-
le din unitatea dumnealor şi să ni le
aducă la cunoştinţă”, a afirmat adjunc-
tul Inspectoratului Şcolar Judeţean
(ISJ) Dolj, Nicuşor Cotescu, întrebat
fiind despre valul de nemulţumire is-
cat de decizia privind înlocuirile la ni-
velul învăţământului preuniversitar.

Seară la „ARTA”: cu prieteni craioveni,
despre picturile lui Paul Tudor-Balş

Din păr, în ...par:
A ajuns la spital
străpuns
de un arac

Un bărbat de 51 de ani, din ju-
deţul Olt, a trecut pe lângă moar-
te, luni după-amiază, după ce s-a
dezechilibrat şi a căzut de pe o
scară direct într-un arac. Lemnul
l-a străpuns pe bărbat, însă, din
fericire, nu i-a fost atins nici un
organ vital. Olteanul a fost adus
la Spitalul Clinic Judeţean de Ur-
genţă Craiova, luni seara, cu bu-
cata de lemn înfiptă în abdomen,
a fost solicitat un echipaj de des-
carcerare al ISU Dolj pentru a tăia
lemnul care rămăsese în pacient,
a fost apoi operat, starea sa de
sănătate fiind bună acum.
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Dacã USL obþine
50% plus unu din
voturi voi fi premier

Premierul Victor Ponta a declarat,
luni, cã, dacã USL va obþine 50% plus
unu dintre voturile cetãþenilor la
alegerile parlamentare, el va fi premier,
arãtând cã se bazeazã pe precedente.
„Dacã USL va lua 50% plus unu,
evident voi fi premier. ªi domnul
Bãsescu spunea cã nu mã va numi
niciodatã premier. Mã bazez pe
precedente. Sunt absolut convins cã,
dacã USL obþine 50% plus unu, vom
avea primul-ministru”, a spus Ponta,
întrebat dacã îºi menþine afirmaþia cã
dacã Traian Bãsescu nu va nominaliza
un premier de la USL va demara
suspendarea. El a adãugat cã, dacã
USL nu va obþine 50%, ori va forma o
majoritate, dar nu cu PDL, ori celelalte
formaþiuni vor forma majoritatea. „Fac
o predicþie pe baza legii electorale:
USL va avea majoritate absolutã în
Parlament”, a spus Ponta, apreciind
cã al doilea clasat va fi PP-DD.
S-a deblocat
activitatea la Senat

 Liderul grupului PDL din Senat,
Cristian Rãdulescu, a declarat ieri,
pentru Mediafax, cã democrat-liberalii
au primit trei posturi în Biroul
Permanent al Senatului, lucru cu care
nu sunt de acord, dar îl acceptã pentru
a nu se ajunge la blocarea activitãþii
instituþiei. „Nu am acceptat, ci am fost
obligaþi (n.r. - sã acceptãm cele trei
funcþii). Faþã de acest abuz, ori
escaladãm criza ºi blocãm lucrãrile la
Senat, ori mergem mai departe, cãtre
normalitate. Cineva trebuie sã meargã
spre normalitate. Am decis sã rãmânem
cu cele trei posturi în Biroul Permanent
al Senatului”, a spus Cristian Rãdules-
cu. Biroul Permanent al Senatului a
anunþat ieri, în ultima ºedinþã dinaintea
convocãrii plenului în noua sesiune
parlamentarã, repartizarea pe grupuri
senatoriale a funcþiilor în viitoarea
conducere a acestui for, PDL-ului
urmând sã îi revinã un post de
vicepreºedinte ºi douã de secretar.
Odatã bãtutã palma, plenul Senatului a
trecut la votarea componenþei Biroului
Permanent: Radu Berceanu (PDL),
Petru Filip (PSD), Dan Radu Ruºanu
(PNL) ºi Laurenþiu Chirvãsuþã (UNPR)
fiind aleºi vicepreºedinþi.

Preºedintele Traian Bãsescu a participat ieri
la Reuniunea Anualã a Diplomaþiei, ocazie cu
care a susþinut un discurs în faþa ambasadori-
lor, primul de la întoarcerea sa la Palatul Co-
troceni. În opinia ºefului statului, în perioa-
da 3-6 iulie o majoritate parlamentarã a con-
siderat cã poate face þãndãri statul de drept
prin destituiri, revocãri ºi emiteri abuzive
de ordonanþe de urgenþã, ceea ce a fãcut
mult rãu þãrii. „Dincolo de ceea ce avem de
discutat legat de politica externã, aº vrea
sã vã fac un scurt ºi clar tablou a ceea ce s-
a întâmplat în luna iulie ºi pânã în prezent
ºi sã vedem ce e de fãcut în continuare.
(…) Din pãcate, în perioada 3-6 iulie o ma-
joritate parlamentarã a considerat cã poate
face þãndãri statul de drept prin destituiri,
revocãri, emiteri abuzive de ordonanþe de
urgenþã. (...) Reacþia aliaþilor noºtri a fost
extrem de puternicã, pentru cã majoritatea
parlamentarã nerezultatã din alegeri a în-
cãlcat în mod grav în mod deosebit criterii-
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le politice de la Copenhaga. Aceste criterii ne
obligã la stabilitatea instituþiilor care garan-
teazã democraþia. (...) România a fost pusã sub
lupa aliaþilor ºi, în mod deosebit, a Comisiei

Europene. (...) S-a produs un proces de izola-
re a României, iar misiunea diplomaþiei este sã
redeschidã dialogul cu statele europene ºi cu
instituþiile UE. Sunt capitale europene unde
au loc discuþii fãrã ca România sã fie invitatã,
pentru a discuta situaþia în care ne aflãm”.
Preºedintele a þinut sã sublinieze cã „nici
CSM, nici DNA, nici SRI nu s-au înclinat în
faþa unui abuz al unei majoritãþi politice. Deºi
aparent a fost un lucru extrem de negativ pen-
tru România, în acelaºi timp ceea ce s-a în-
tâmplat a probat cã România ºi-a consolidat
instituþiile statului de drept pentru ca sã se
apere. Instituþiile statului au rãmas verticale,
indiferent cine s-a aºezat, din punct de vede-
re politic, deasupra lor”. În concluzie, preºe-
dintele Traian Bãsescu le-a spus ambasado-
rilor români cã mesajul cãtre aliaþii României
trebuie sã fie cã „instituþiile statului de drept
ºi-au fãcut datoria ºi o vor face pânã la ca-
pãt. Vã rog sã daþi acest mesaj, cã instituþiile
statului de drept au funcþionat corect”.

Adrian Nãstase a fost achitat de-
finitiv în dosarul „Mãtuºa Tamara”,
potrivit unei decizii definitive de luni
a completului de cinci judecãtori al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ). Iniþial, fostul premier a fost
achitat în 15 decembrie 2011, de cã-
tre un complet de trei judecãtori al
ÎCCJ, pentru faptele de corupþie (dare
de mitã) imputate de procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie (DNA).
De asemenea, au fost achitaþi ºi Ioan
Melinescu, preºedinte al Oficiului
Naþional pentru Prevenirea ºi Com-
baterea Spãlãrii Banilor (ONPCSB)
între anii 2001-2004, pentru sustra-
gere sau distrugere de înscrisuri,
luare de mitã ºi divulgare de infor-

Nãstase, achitat definitiv
în dosarul „Mãtuºa Tamara”

maþii, ºi Ristea Priboi, consilier al
fostului prim-ministru, fost deputat
în perioada 2000-2004, pentru com-
plicitate la luare de mitã ºi la dare de
mitã. DNA a fãcut recurs la comple-
tul de cinci judecãtori al ÎCCJ, re-
curs care s-a judecat luni. Dosarul
se referã la provenienþa ºi circum-
stanþele depunerii sumei de 400.000
de dolari în contul Danielei Nãsta-
se, soþia lui Adrian Nãstase. Con-
form unui contract de vânzare-cum-
pãrare, suma de 400.000 de dolari,
depusã în numerar la o bancã, pro-
venea din vânzarea unor bijuterii,
tablouri, papirusuri ºi a altor bunuri
de valoare de cãtre mãtuºa Danielei
Nãstase, pe nume Tamara Cernasov.

Adjunctul Direcþiei pentru Evi-
denþa Populaþiei, Florin Baba, ºi ju-
rista direcþiei, Laura Cusa, au fost
convocaþi pentru audieri de cãtre
procurorii Parchetului Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, în dosarul pri-
vind referendumul, au declarat, pen-
tru Mediafax, surse judiciare. De
asemenea, secretarul de stat pentru
Relaþia cu Instituþiile Prefectului,
Constantin Cãtãlin Chiper, din Mi-
nisterul Administraþiei ºi Internelor
(MAI), s-a prezentat pentru a fi au-
diat ieri în cazul privind referendu-
mul, în care sunt cercetaþi pentru
abuz în serviciu contra intereselor
publice fostul ministru delegat pen-
tru Administraþie, Victor Paul Dobre,

Noi audieri la PÎCCJ
legate de referendum

secretarul de stat în MAI Ioan Cã-
bulea ºi ºeful Direcþiei Evidenþa
Populaþiei, chestorul de poliþie Con-
stantin Manoloiu. În acest dosar, în
13 august, fostul ministru de Inter-
ne Ioan Rus (care a demisionat din
funcþie în 6 august) a fost audiat ca
martor. Parchetul ÎCCJ s-a sesizat cu
privire la o comunicare suplimenta-
rã fãcutã de ºeful Direcþiei pentru
Evidenþa Persoanelor ºi Administra-
rea Bazelor de Date, Constantin
Manoloiu, care a fost trimisã de
MAI Curþii Constituþionale ºi în care
se spunea cã nu-ºi poate asuma ci-
fra alegãtorilor, dupã ce, anterior,
informase CC cã aceasta este de
peste 18,2 milioane.

Guvernul, la propunerea MAE, a decis mãrirea sa-
lariilor diplomaþilor din Siria, la nivelul celor din Irak ºi
Afganistan, baza de calcul fiind de 1.300 de dolari, faþã
de 652 de dolari cât era pânã acum. „România este þarã
membrã UE ºi NATO, cu o comunitate de români foar-
te numeroasã în Republica Arabã Sirianã. Evaluãrile
MAE au relevat necesitatea prezenþei politico-diplo-
matice, care sã asigure reprezentarea intereselor statu-
lui român ºi a cetãþenilor acestuia. De asemenea, pre-
zenþa unei misiuni diplomatice la Damasc asigurã pro-
tecþia ºi asistarea pe linie consularã a cetãþenilor ro-
mâni prezenþi pe spaþiu. De menþionat cã, în prezent,
peste 10.000 de cetãþeni români sunt implicaþi în diferi-
te forme de activitate în Siria. Pentru asigurarea unor
condiþii cât mai favorabile îndeplinirii sarcinilor ce le
revin ºi protejarea, susþinerea ºi motivarea minim co-
respunzãtoare a personalului care activeazã pe acest
spaþiu, se impune adoptarea de mãsuri de protecþie,
sociale, logistice, dar ºi financiare, adaptate situaþiei
curente de securitate din Republica Arabã Sirianã. În
prezent, baza de salarizare pe spaþiul Siria este de 652
dolari, suma care nu acoperã în mod realist cheltuielile
de subzistenþã ale diplomaþilor ºi nici cele compensa-
torii, având în vedere derularea activitãþii într-o zonã
de conflict armat”, se aratã în nota de fundamentare.

Guvernul a mãrit salariile
diplomaþilor din Siria

Sindicatele din SRTv solicitã comisiilor de Cul-
turã ale Parlamentului constituirea unei comisii
de anchetã care sã cerceteze activitatea econo-
mico-financiarã a instituþiei din perioada 2002-
2012, cerând, totodatã, ca în Consiliul de Admi-
nistraþie al TVR sã nu mai fie nominalizate per-
soane care sunt salariate ale televiziunii, exis-
tând suspiciunea unui conflict de interese. Ion

Sindicatele din TVR cer comisieSindicatele din TVR cer comisieSindicatele din TVR cer comisieSindicatele din TVR cer comisieSindicatele din TVR cer comisie
parlamentarã de anchetãparlamentarã de anchetãparlamentarã de anchetãparlamentarã de anchetãparlamentarã de anchetã

Popescu, preºedintele Confederaþiei Sindicale
Naþionale „Meridian”, ºi Dragoº Bocanaciu, pre-
ºedintele Sindicatului pentru Unitatea Salariaþi-
lor (SPUSTV), sunt cei care au transmis, luni, un
comunicat în acest sens comisiilor pentru Cul-
turã din Camera Deputaþilor ºi Senat. „Consiliile
de Administraþie ale Televiziunii Române de
pânã la data prezentei au abordat în mod incom-

plet, conform unor strategii secven-
þiale inadecvate, realitãþile cu care
se confruntã instituþia noastrã. Lip-
sa de continuitate în materie de ad-
ministrare a SRTv, corelatã cu ca-
pacitatea relativã a unor membri ai
Consiliilor de Administrataþie din di-
ferite mandate de a analiza ºi solu-
þiona problemele reale ale Televi-
ziuni Române, se constituie într-un
management deficitar care poate
avea repercusiuni grave pentru pre-
zentul ºi viitorul misiunii postului
public de televiziune”, se spune în
comunicat.
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SC Salubritate SRL a dema-
rat acþiunea de igienizare în mai
multe zone ale oraºului. Cu-
noscut pentru mirosul pestilen-
þial pe care îl degajã, îndeosebi
în timpul nopþii, terenul liber
de pe malul canalului Corniþo-
iu – din preajma Liceului de
Chimie – a fost primul care a
fost curãþat. Potrivit autoritã-
þilor, din acest loc a fost ridi-
catã o cantitate de 4.000 de ki-
lograme de gunoi, cheltuielile
pentru strângerea ºi transpor-
tul ei fiind de aproape 14 mili-
oane de lei vechi. Angajaþii Sa-
lubritãþii s-au deplasat apoi pe
strada “Motrului” ºi în cartie-
rul “Popoveni”, unde, de pe un
câmp aflat în spatele caselor de
locuit, au fost strânse aproape
3.000 de kilograme de gunoi
menajer.

Peste 26 de tone de gunoi,
ridicate din Balta Craioviþa

Însã zona cea mai murdarã
a fost Balta Craioviþei. Salu-
britatea ºi-a trimis angajaþii în
aceastã zonã ºi au strâns gu-

Autoritãþile locale au început o amplã
campanie de salubrizare a focarelor de in-
fecþie din Craiova. De departe, cea mai mi-
zerabilã zonã de pânã acum a fost Balta
Craioviþa, de aici ridicându-se o cantitate
impresionantã de deºeuri.

noaiele în mai multe zile. Pen-
tru cã nu a mai fost igienizatã
în ultimii 20 de ani, de aici a
fost luatã o cantitate impresi-
onantã de deºeuri. Potrivit Sa-
lubritãþii, în urma acþiunii de

curãþenie, au fost ridicate nu
mai puþin de 26.500 de kilo-
grame de gunoi, de 10 ori mai
mult decât cantitatea care s-a
adunat din celelalte locaþii ºi
cât volumul de gunoi care se
colecteazã într-o zi din între-

gul oraº. Potrivit municipali-
tãþii, aceastã acþiune de ridi-
care a deºeurile de la Balta
Craioviþa se ridicã la suma de
40 milioane de lei, în echiva-
lent însemnând aproape 1.000
de euro.

Urmeazã cartierul
“Bariera Vâlcii”

În aceastã sãptãmânã conti-
nuã campania de igienizare pe
strada “Viilor”, din cartierul
Bariera Vâlcii. Totodatã, anga-
jaþii Primãriei Craiova au apli-
cat amenzi în valoare de 362
milioane de lei vechi persoane-
lor care au fost prinse aruncând
gunoi pe domeniul public sau
în locuri neamenajate. De ase-
menea, lucrãtorii Poliþiei Loca-

le au aplicat ºi ei 41 de sancþi-
uni contravenþionale, în valoa-
re de 176 milioane de lei, cetã-
þenilor care au depozitat guno-
iul în locuri nepermise. “Anun-
þãm pe aceastã cale cã se va
continua campania de igieniza-
re în tot oraºul, dar în paralel
se vor aplica ºi sancþiuni cetã-
þenilor care nu respectã legea,
în ceea ce priveºte depozitarea
deºeurilor pe domeniul public”,
se aratã într-un comunicat al
Primãriei Craiova.

În prima fazã, gropile au fost inven-
tariate de cãtre o comisie specialã, în-
fiinþatã prin decizia primarului. De câ-
teva zile, acest recensãmânt al cratere-
lor a fost terminat ºi autoritãþile locale
au dat undã verde pentru începerea
plombãrilor. În ultimele douã zile, au

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova a început plombarea gropilor
Autoritãþile susþin cã lucrãrile de cosmetizare a strãzilor
cu probleme vor fi plãtite cu bani de la bugetul de stat,

fãrã a se cheltui vreun leu din vistieria municipalã.
fost cârpite trei strãzi, care înce-
puserã sã-ºi arate uzura. Potrivit
municipalitãþii, s-a intervenit pe
strãzile “Potelu”, “Bucura” ºi “Ale-
ea 2 Bechetului”, unde gropile au
fost acoperite cu petice de asfalt.
“În acelaºi timp se continuã lucrã-

ri le pe bulevardul
“Nicolae Titulescu”,
pe strãzile “Râului”
ºi “Popoveni”. Sãp-
tãmâna viitoare vor
fi plombate ºi gropi-
le  de  pe  s t rada
“Brestei”, se menþi-
oneazã într-un comuni-
cat de presã.
Peticele,
plãtite
cu fonduri
guvernamentale

Autor i tã þ i l e  loca le
susþin cã, pânã la sfâr-
ºitul acestei luni, ar tre-
bui sã fie finalizate lu-
crãrile de plombare pe
alte cinci aplasamente,
situate în toate cartiere-
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Staþia de taxi, cu opt locuri, care
era amplasatã pe strada ”Amaradia”
(la intersecþia cu strada ”Doljului”)
a fost desfiinþatã. Consilierii muni-
cipali au votat, în plenul de sãptã-
mâna trecutã, ca aceasta sã fie
înlocuitã cu o staþie asemãnãtoare,
care sã fie înfiinþatã în apropiere,
mai precis pe strada ”Opanez”, nu
departe de intersecþia cu strada
”Amaradia”. Ca ºi prima, actuala
staþie are o capacitate de opt locuri.
Potrivit autoritãþilor locale, s-a
preferat aceastã locaþie considerân-
du-se mai potrivitã.

le Craiovei. Este vorba pe strada “Lã-
mâiþei”, în cartierul Craioviþa Nouã –
în zona blocului 165, limitrof cu bule-
vardul “Tineretului”, în cartierul Valea
Roºie – adiacent cu strada “Electropu-
tere”, pe strada “Traian Gheorghiu” –
zona “Bigul Vechi” ºi pe strada “Emil
Gârleanu”. Potrivit autoritãþilor locale,
de la bugetul local nu se foloseºte nici
un ban, sursele de finanþare pentru
aceste lucrãri provenind “de la bugetul
naþional, în urma rectificãrii bugetare
aprobate de Guvernul României, la ce-
rerea primarului Lia Olguþa Vasilescu”.

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã

Staþia de taxi de
pe strada ”Amaradia”

a fost desfiinþatã



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 5 septembrie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Din cauza unui accident ne-
fericit petrecut în propria gos-
podãrie, un bãrbat de 51 de ani,
din satul Dumitreºti, comuna
Verguleasa, din judeþul Olt, a
trecut pe lângã moarte, luni
dupã-amiazã. Ion Bãrãscu s-a
urcat într-un pom, din grãdinã,
ca sã culeagã pere. La un mo-
ment dat, însã, s-a dezechilibrat
ºi a cãzut de pe scarã. Din ne-
fericire, chiar lângã pom, omul
avea plantate roºii ºi a cãzut de

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii craioveni au fost
anunþaþi, luni dimineaþa, în jurul
orei 10.00, prin 112, cã pe bule-
vardul „Carol I” are loc o alterca-
þie între douã persoane. A fost tri-
misã rapuid la faþa locului o echi-
pã de poliþiºti de la Secþia 4 Cra-
iova, în urma cercetãrilor oame-
nii legii stabilind cã totul a pornit

Paznicul unei ferme din comu-
na Breasta, Ionuþ Barbu, a anunþat
Poliþia, în noaptea de duminicã spre
luni, cã a fost victima unei tâlhãrii
comise de mai multe persoane pe
care nu le cunoºtea. Cazul a fost
preluat de poliþiºtii Secþiei de Poli-
þie Ruralã Nr. 2, în urma cercetã-
rilor efectuate ºi a audierii pazni-
cului stabilindu-se cã acesta auzi-
se în cursul nopþii zgomote afarã,
vãzuse trei tineri în incinta fermei,
care veniserã la furat, aºa cã a scos
telefonul din buzunar sã sune la
112. Cei trei l-au vãzut, însã, aºa
cã au sãrit pe el, l-au
bãtut, i-au luat telefonul
mobil ºi au fugit. Poli-
þiºtii au reuºit însã sã
stabileascã identitatea
autorilor - Florin Iones-
cu, de 21 de ani, Da-
niel Z., de 17 ani ºi Ion
Enciu, de 32 de ani, toþi
din Craiova. „În baza
probatoriului adminis-
trat, cei trei suspecþi au
fost reþinuþi pe bazã de
ordonanþã de reþinere.
Ulterior aceºtia au fost
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paznicul care-i surprinsese la furatpaznicul care-i surprinsese la furatpaznicul care-i surprinsese la furatpaznicul care-i surprinsese la furatpaznicul care-i surprinsese la furat

Trei tineri din Craiova, care în noaptea de duminicã
spre luni l-au bãtut pe paznicul unei ferme din comuna
Breasta, ce îi surprinsese la furat ºi i-au luat telefonul,
au ajuns dupã gratii. Cei trei au fost arestaþi preventiv

ºi sunt acuzaþi de comiterea infracþiunii de tâlhãrie.

prezentaþi la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova cu propunere
de punere în miºcare a acþiunii pe-
nale ºi arestare preventivã. Procu-
rorii au solicitat Judecãtoriei Cra-
iova arestarea preventivã a celor
trei, iar instanþa le-a emis mandate
de arestare preventivã pentru 19
zile, în cazul minorului ºi pentru
29 de zile în cazul celor doi ma-
jori, în sarcina lor fiind reþinutã
comiterea infracþiunii de tâlhãrie”,
a precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Un doljean de 27 de ani a fost reþinut, în cursul
zilei de luni, pentru ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Bãrbatul a fost
chemat în ajutor de sora sa, care fusese implicatã
într-o tamponare pe bulevardul „Carol I”, din Craio-
va, iar odatã ajuns la locul incidentului, acesta l-a
agresat pe ºoferul autoutilitarei care se ciocnise cu
maºina condusã de sora sa. Ieri, acesta a fost pre-
zentat instanþei de judecatã cu propunere de aresta-
re preventivã, însã judecãtorii au decis continuarea
cercetãrilor cu tânãrul în stare de libertate.

de la un eveniment rutier, mai
exact o tamponare între o autou-
tilitarã condusã de Gheorghe Via-
ºu, de 53 de ani, din Craiova ºi un
autoturism marca BMW, la vola-
nul cãruia se afla Mirela ªtefan,
de 33 de ani, din comuna doljeanã
Giubega. Deºi evenimentul rutier
s-a soldat doar cu pagube materi-
ale, între cei doi conducãtori auto

a izbucnit un conflict. Fata ºi-a
sunat fratele, pe George ªtefan,
de 27 de ani, din Giubega, ca sã-i
vinã în ajutor, iar acesta, odatã
ajuns la locul tamponãrii, l-a lovit
pe bãrbatul de 53 de ani, dupã
care a pãrãsit locul faptei. „Poli-
þiºtii craioveni l-au identificat pe
fãptuitor, în persoana tânãrului de
27 de ani, ºi l-au condus la sediul
unitãþii de poliþie, pe numele sãu
fiind întocmit dosar de cercetare
penalã pentru loviri sau alte vio-
lenþe. Ulterior, în urma adminis-
trãrii probatoriului ºi a analizãrii
acestuia de cãtre un procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, a rezultat cã
fapta comisã întruneºte elemen-
tele constitutive ale infracþiunii de
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce, fapt pentru care a fost confir-
matã începerea urmãririi penale
împotriva tânãrului. Suspectul a
fost reþinut, pe bazã de ordonanþã
de reþinere, pentru 24 de ore, fi-
ind introdus în arestul IPJ Dolj”,
ne-a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj. Ieri, George ªte-
fan a fost prezentat Parchetului,
apoi Judecãtoriei Craiova, cu pro-
punere de arestare preventivã, însã
instanþa a decis continuarea cer-
cetãrilor cu autorul în stare de li-
bertate, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Un bãrbat de 51 de ani, din ju-
deþul Olt, a trecut pe lângã moar-
te, luni dupã-amiazã, dupã ce s-a
dezechilibrat ºi a cãzut de pe o
scarã direct într-un arac. Lemnul
l-a strãpuns pe bãrbat, însã, din
fericire, nu i-a fost atins nici un
organ vital. Olteanul a fost adus

la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, luni seara, cu bu-
cata de lemn înfiptã în abdomen,
a fost solicitat un echipaj de des-
carcerare al ISU Dolj pentru a tãia
lemnul care rãmãsese în pacient,
a fost apoi operat, starea sa de
sãnãtate fiind bunã acum.

pe scarã chiar într-un arac ce
susþinea plantele. L-au vãzut
vecinii care au sunat pe 112 ºi
au solicitat o ambulanþã. Medi-
cii de pe ambulanþã au ajuns
rapid la faþa locului, i-au acor-
dat primele îngrijiri ºi au hotã-
rât cã trebuie tãiatã bucata de
lemn care rãmãsese înfiptã în
trupul bãrbatului,  pentru ca
acesta sã poatã fi urcat pe tra-
gã ºi dus la spital. Aºa cã au
fãcut rost de o drujbã ºi au tã-

iat lemnul. „Am luat o drujbã ºi
i-am tãiat aracul. Am lãsat din
el sã se vadã cam 20 de centi-
metri. Trebuia sã fac acest lu-
cru. Nu puteam altfel sã îl aºe-
zãm pe targã ºi nici pe masa de
operaþie”, a spus ºoferul pe am-
bulanþã. A fost luatã decizia ca
bãrbatul sã fie adus direct la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde a ajuns
conºtient ºi într-o stare destul
de bunã, medicii declarând cã a

fost extrem de norocos: bucata
de lemn nu i-a atins nici un or-
gan vital, pentru cã altfel ºi-ar
fi pierdut viaþa. „Starea lui este
stabilã, însã pacientul a avut
mare noroc. Parul i-a intrat pe
sub muºchi, cred cã i-a atins ºi
coastele ºi a ieºit exact pe lân-
gã splinã...nu ºtiu exact dacã a
fost atinsã ºi splina”, a declarat
Iustina Doina, medicul de pe
ambulanþã. Cadrele medicale ale
spitalului din Craiova l-au pre-
luat pe bãrbat, l-au supus unor
investigaþii pentru a vedea exact
cum este poziþionatã bucata de
lemn rãmasã în trupul sãu. A

fost solicitat un echipaj de des-
carcerare al ISU Dolj, pentru a
tãia de tot bucata de lemn ce
strãpunsese trupul bãrbatului,
ulterior acesta fiind introdus în
sala de operaþie. Intervenþia chi-
rurgicalã a decurs fãrã proble-
me deosebite, starea pacientu-
lui este bunã, însã a rãmas, în
continuare, internat, sub supra-
veghere de specialitate.

În cauzã au fost sesizaþi ºi re-
prezentanþii IPJ Olt, care aº-
teaptã acum sã discute cu bãr-
batul pentru a stabili exact îm-
prejurãrile în care s-a produs
accidentul.
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Discursul de politică generală de
ieri, de la Palatul Cotroceni, al pre-
şedintelui Traian Băsescu, la prima
apariţie publică după suspendare şi
referendumul de demitere, în ca-
drul Reuniunii Anuale a Ambasado-
rilor, a avut de toate şi predominant
un atac la adresa majorităţii parla-
mentare. N-a conţinut, însă, şi vre-
un exces de logică sau promisiune
de bună coabitare. Trimiterile la tim-
pul în care a stat pe tuşă: „statul de
drept făcut ţăndări, abuzul de pu-
tere, perioada de erodare politică,
furia politică”, totul ambalat în tri-
miteri la încălcarea criteriilor de la
Copenhaga, au stârnit nelinişte. Şi-
a enumerat prietenii statornici, care
la nevoie s-au cunoscut: CCR, Par-
chetul General, DNA, serviciile de
informaţii, MAI parţial, Comisia
Europeană pe deplin. Concluzia,
neexprimată dar subînţeleasă: lovi-

MIRCEA CANŢĂR
tura de stat a eşuat datorită conspi-
raţiei binelui. Despre referendumul
de demitere din 29 iulie a.c. ştiam
că USL a pierdut prin prezentare,
în timp ce Traian Băsescu, biruitor
ca şi în alte dăţi, a făcut-o după o
campanie electorală viguroasă, prin
mai multe oraşe ale ţării, luminată
de flacăra democraţiei, apariţii pu-
blice aproape zilnic, declarând re-
ferendumul ilegal. Nu a participat
la el şi a cerut acelaşi lucru româ-
nilor. „În luna iulie, o majoritate
parlamentară a considerat că poate
face ţăndări statul de drept prin
destituiri, revocări şi emiteri abu-
zive de ordonanţe de urgenţă, care
au vizat blocarea instituţiilor. Des-
tituirea Avocatului Poporului, emi-
terea OUG prin care CCR i se lua
atributul de a superviza hotărârile
Parlamentului, destituirea primilor
trei oameni în stat, preşedinţii Se-

natului şi Camerei Deputaţilor şi
preşedintele României, au generat
brusc un proces de izolare a Româ-
niei. Situaţia în România a fost
resetată datorită faptului că insti-
tuţiile statului au rămas în picioa-
re, în ciuda atacului deosebit de
puternic”. Deşi a făcut referiri la
„statul de drept făcut ţăndări”, care
e tot una cu „lovitura de stat” cla-
mată anterior, preluată şi de lideri
vocali ai Comisiei Europene, pre-
cum vicepreşedintele şi comisar
pentru Justiţie Viviane Reding, am
putea ajunge la fascinanta conclu-
zie că, de fapt, au existat două în-
cerc ări de lovitură de stat.  Una
eşuată, cea a parlamentarilor USL,
şi alta reuşită, cea orchestrată de
echipa lui Traian Băsescu şi exe-
cutată prin presiuni externe asupra
celor 7,5 milioane de cetăţeni care
au votat pentru demiterea sa. O

astfel de retorică poate părea neve-
rosimilă. Dacă mai amintim şi dis-
putatul cvorum de 50% din listele
neclare – permanente şi suplimen-
tare – de alegători, impus de către
Comisia Europeană, în desconside-
rarea recomandărilor exprese ale
Comisiei de la Veneţia, de piatră să
fii şi tot te descumpăneşte.  De
acord, majoritatea parlamentară nu
a putut interpreta desăvârşit o par-
titură democratică. Nu a fost în sta-
re să stabilească regulile de joc de-
plin corecte, fără radicalisme tri-
umfale, cu abilităţile de rigoare. Dar
să nu omitem cât de mult au com-
plicat demersul, până la urmă de-
plin constituţional, dacă ne luăm
după CCR, intervenţiile europene şi
nu numai. Cum să uităm o reco-
mandare expresă, imperativă, a lui
Jose Manuel Barroso, complet ne-
democratică, doar ca să respectăm

democraţia şi acum să aflăm de
la preşedintele Traian Băsesc u că
„statul de drept a fost făcut ţăn-
dări”. Să nu uităm apoi discursu-
rile nevrotice, unele de-a dreptul
epileptice, ale unor europeni de
ultra-dreapta, să n-o omitem pe
inegalabila Monica Macovei,  cu
care o anumită parte a c ancelarii-
lor europene a rezonat interesant.
E drept că nici falanga dură USL-
istă n-a rămas datoare. Discursul
de ieri al lui Traian Băsescu a fost
un exerciţiu propagandistic, care
nu anunţă „schimbarea de ano-
timp” pe scena politică, cu care
se iluzionează, poate, unii. Preşe-
dintele rămâne neschimbat, respi-
ră în voie doar în încrâncenările
politice necurmate, care s-au re-
luat şi se vor purta cu toată muni-
ţia din dotare până după alegerile
parlamentare. De ambele tabere.

Un discurs cât
un exerciţiu propagandistic

Campania de discreditare dusă de PDL a dat greş:

Sondajele de opinie dau USL
câştigătoare în alegerile parlamentare

Toată campania de discreditare
a USL dusă într-o isterie în toate
cancelariile europene a dat greş. Şi
asta o demonstrează ultimele son-
daje de opinie. Este evident că ro-
mânii nu au uitat ce le-a făcut gu-
vernele PDL şi Traian Băsescu, şi
nu se mai lasă păcăliţi de retorica
deşănţată a acestora. Un sondaj
CCSB realizat în perioda 28 august
- 1 septembrie arată că dacă du-
minica viitoare ar avea loc alegeri
parlamentare, USL ar câştiga cu
62%, urmată de PDL cu 18%, PP-
DD – 8%, UDMR - 6% şi PRM -
2%. Indiferent de opţiunea politi-
că, 77% dintre români cred că USL
va câştiga alegerile parlamentare
din acest an.
61% dintre români cred că
Traian Băsescu ar trebui să-şi
dea demisia

Sondajul CCSB mai arată că
62% dintre respondenţi sunt ne-
mulţumiţi de decizia Curţii Consti-
tuţionale privind invalidarea refe-
rendumului de demitere a lui Tra-
ian Băsescu, iar 32% mulţumiţi.
6% nu ştiu/nu răspund. 52% din-
tre cei chestionaţi spun că decizia
CCR a fost incorectă, în timp ce
40% susţin contrariul. Sondajul
mai arată că 61% dintre cei ches-

tionaţi sunt de părere că Traian
Băsescu ar trebui să-şi dea demi-
sia pentru că 7,4 milioane de ro-
mâni au votat la referendum îm-
potriva sa, în timp ce 34% spun
că şeful statului ar trebui să rămâ-
nă în funcţie. Potrivit sondajului
CCSB, 35%  dintre cei intervievaţi
cred că societatea civilă este cea
care îl poate opri pe Traian Băses-
cu să facă rău României, 16% cred
că USL, 15% - nimeni,  9% - pre-
sa, 6%- altcineva, iar 20% - nu ştiu/
nu răspund.
Activitatea Guvernului Ponta
apreciată de 52% dintre
repondenţi

Majoritatea celor intervievaţi
– 87% - sunt de acord că Gu-
vernul Ponta trebuie să găseas-
că o soluţie pentru a as igura li-
niştea pe scena politic ă. Inves-
tigaţia sociologică mai elevă fap-
tul c ă premierul Victor Ponta are
un procent de înc redere de 43%,
imediat după el fiind c rin anto-
nescu,  c u 38%.  Mihai răzvan
Ungureanu es te abia pe locul
c inc i c u 2 8%,  du pă Mir c ea
Geoană care are 31%.  Pe primul
loc se află prim arul Capitalei,
Sorin Opresc u cu 49%.  Traian
Băsescu oc upă locul zec e, 21%.

La întrebarea:  „În ce măsură
sunteţi mulţumiţi de activ itatea
lui Traian Băsescu drept preşe-
dinte al româniei în al doilea
mandat?”, 70% dintre cei c hes-
tionaţi sau declarat nemulţumiţi,
doar 29% fiind mulţumiţi.  52%
se declară mulţumiţi de ac tivita-
tea premierului Vic tor  Ponta,
44% fiind nemulţumiţi. Sonda-
jul a fos t realizat pe un eşantion
de 1004 persoane ş I are o marjă
de eroare de +_ 3,1%.
În sondajul IMAS, USL are 57,1%

Un alt sondaj, realizat de IMAS
pentru ziarul „Adevărul”, în perioa-
da 9-14 augus t la întrebarea:
„Dacă mâine ar fi alegeri parla-
mentare cu ce partid/alianţă poli-
tică aţi vota”, USL ar obţine vo-
turile a 57,1 la sută din români. Pe
următoarele loc uri se c lasează
PDL, cu 17,8 la sută, PP-DD cu
14,1 la sută şi UDMR cu 5,8 la
sută, în timp ce restul formaţiuni-
lor politice nu ar intra în Parlament.
Sub pragul electoral de 5 la sută se
situează PRM, partidul condus de
Corneliu Vadim Tudor fiind cotat
cu 3 procente şi PNG, formaţiune
condusă de Gigi Becali, care are
0,6 la sută.

MARIN TURCITU

Odată stabilită data alegerilor parlamenta-
re , 9 dece mbrie a.c. , partidele  politice vor co-
manda tot mai des  sondaje de  opinie , pe ntru a
şti ce  strate gie să adopte în campania ele ctora-
lă. Te leviziunile şi unele publicaţii centrale co-
mandă şi e le lunar astfe l de  investigaţii socio-
logice . Ultima ce rce tare  de ace st fel,  realizată

de  CCSB dă Uniunea Social Libe rală câştigă-
toare în alegerile parlame ntare, cu un proce nt
de  62% . Acelaşi sondaj arată că românii sunt
ne mulţumiţi de de cizia Curţii Constituţionale
privind invalidarea refe rendumului de demite-
re  a lui Traian Băse scu şi foarte  mulţi vor ca
acesta să îşi dea demisia din funcţie.
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În Dolj, eºantionul selectat
pentru verificarea conformitã-
þii declaraþiilor privind suprafe-
þele pentru care s-a solicitat
sprijinului pe suprafaþã a cu-
prins 2.655 de fermieri, adicã
circa  5% din to ta lul  celor
54.000 care au depus cereri în
Campania SAPS 2012. Printre

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

În Dolj, circa 5% din fermie-
rii care au despus cereri pen-
tru schema de sprijin pe supra-
faþã au fost controlaþi prin te-
ledetecþie în acest an. Pânã la
1 octombrie, APIA Dolj oferã

sprijin fermierilor verificaþi,
printr-o acþiune de “follow-
up”, ce presupune întâlniri cu
aceºtia, în vederea corectãrii
neconformitãþilor din declara-
þii, acolo unde este cazul.

Emil Cãlugãru, director APIA Dolj:
“Dacã într-o cere de sprijin eroarea este de pânã în 3%, se reþine

acelaºi procent din bani. Între 3 ºi 20%, procentul de penalizare se
dubleazã, iar între 20 ºi 50% se respinge schema de sprijin pentru
anul în curs, iar dacã declaraþia are diferenþe mai mari de 50%,
atunci vorbim de o sancþiune multianualã. Asta înseamnã cã spriji-
nul pe care fermierul ar fi trebuit sã-l primeascã în acest an, ºi pe
care oricum nu-l va primi, se va recupera în urmãtorii trei ani. De
exemplu, dacã anul acesta a solicitat sprijin pentru 10 ha de teren
cultivat, care însumeazã 1.700 de euro, anul acesta nu va primi nici
un ban, iar cei 1.700 de euro se vor recupera în urmãtorii trei ani”.

cei peste 2.500 de agricultori
controlaþi s-au numãrat ºi 20
mari fermieri. Odatã finalizatã
verificarea prin satelit de cãtre
firmele însãrcinate în acest
sens, APIA Dolj a demarat ac-
þiunea de follow-up la nivelul
celor 20 de localitãþi unde sunt
localizate parcelele.

Campanie în sprijinul
beneficiarilor

Mai exact, “13 echipe forma-
te din angajaþi APIA, se depla-
seazã în teren pentru a avea în-
tâlniri cu fermierii implicaþi, ast-
fel încât neconformitãþile de-
pistate în declaraþiile privind su-
prafeþele sã fie rezolvate”, dupã
cum explicã directorul Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie în Agricul-
turã Dolj ,  Emil Cãlugãru .
Acesta spune cã prezenþa fer-
mierilor la aceste întâlniri este
foarte importantã, în condiþiile
în care eventualele greºeli pe
care le-au fãcut în cererea de
sprijin pot fi îndreptate. “La fel
de important este ca aceste în-
tâlniri cu fermierii sã se finali-
zeze în cursul acestei luni, pen-
tru ca statul român sã-ºi poatã
onora obligaþia faþã de Comisia
Europeanã, respectiv sã poatã
plãti avansul începând cu 16 oc-
tombrie, conform Regulamentu-
lui Comisiei Europene nr. 766 din
august 2012, care prevede plata
unui avans de 50% pentru sta-
tele membre”, adaugã Emil Cã-
lugãru..
Apel cãtre autoritãþile

locale
APIA Dolj a transmis cãtre

autoritãþile locale din cele 20 de
comune în care se gãsesc fer-
mierii controlaþi prin teledetec-
þie adrese prin care se solicitã
sprijinul primãriilor, în vederea
organizãrii eficiente a întâlniri-

lor cu fermierii. “Noi dorim ca
aceºtia sã fie anunþaþi cât mai
rapid, sã le putem înmâna soli-
citãrile de clarificare ºi sã se
prezinte fie la primãrie ori, dupã
caz, la centrul local APIA, unde
angajaþii au la dispoziþie logisti-
ca necesarã pentru aceste întâl-
niri. Astfel, se vor putea corec-
ta, pe cât posibil, erorile care s-
au declarat în cererile de spri-
jin”, explicã ºeful APIA Dolj.

Erori la declararea
suprafeþelor ºi culturilor

Potrivit sursei citate, din ra-
poartele de control reiese cã fer-
mierii doljeni au neconcordanþe
privind declararea în plus sau în
minus a suprafeþelor ºi diferen-
þe de culturã. “Unele dintre erori
se pot corecta fãrã penalizarea
fermierului, altele sunt erori pe-
nalizabile. Spre exemplu, o iden-
tificare eronatã, în cu totul alt
bloc parcelar, va presupune o
penalizare. La fel o culturã de-
claratã, dar care nu a fost în-
fiinþatã. Toate aceste erori sunt
constatate pe imaginile satelita-
re, pe hãrþi color. Fiecare cultu-
rã are un cod ºi o culoare ºi, în
faþa imaginii, nu poþi sã negi re-
alitatea. Cel mult poþi sã corec-

tezi. Tocmai de aceea, repet,
este importantã prezenþa fermie-
rilor la clarificãri, pentru cã se
mai pot îndrepta unele dintre
erori. Sperãm ca la 1 octombrie
a.c. sã finalizãm procesul de fol-
low-up, sã avem în aceastã pe-
rioadã un flux masiv de fermieri
care sã participe la întâlniri, pen-
tru ca apoi sã rãmânã numai ca-
zurile punctuale”, precizeazã
conducerea APIA Dolj.

Fermierii care nu
rãspund solicitãrii

nu primesc avansul
de 50%

În cazul în care fermierul nu
se va prezenta la întâlnirea cu
angajaþii APIA anunþatã în prea-
labil prin notificarea transmisã
primãriei, de bazã va rãmâne
raportul de teledetecþie întocmit
iniþial, care nu întotdeauna este
cel mai avantajos pentru fermier.
“Interesul lor ºi al nostru este
ca ei sã primeascã toþi banii pe
care îi solicitã ºi erorile pe care
le constatãm sã fie minime. Pen-
tru cei care nu se prezintã la cla-
rificãri, avansul nu va putea fi
virat în conturi”, atrage atenþia
reprezentantul Agenþiei Judeþe-
ne de Plãþi.

Noi sesiuni pentru depune-
rea de proiecte pe fonduri
europene au fost deschise la
începutul acestei luni, a
informat Agenþia de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP). În sãptã-
mânile care urmeazã se
primesc cereri de finanþare
pentru proiectele de împãdu-
riri, investiþii non-agricole în
mediul rural, dar ºi pentru
irigaþii ºi lucrãri de îmbunã-
tãþiri funciare, se aratã într-
un comunicat de presã al
APDRP. Astfel, între 3 ºi 28
septembrie 2012, cei intere-
saþi de împãdurirea terenuri-
lor agricole vor avea la

Cereri de finanþare pentru împãduriri,
irigaþii ºi activitãþi non-agricole

dispoziþie peste 131 milioane
de euro prin Mãsura 2.2.1.
„Prima împãdurire a terenuri-
lor agricole”. Tot în perioada
3 – 28 septembrie 2012, se
pot depune la sediile oficiilor
judeþene ale APDRP cereri de
finanþare pentru investiþii în
mediul rural prin Mãsura
3.1.2. “Sprijin pentru crearea
ºi dezvoltarea de micro-
întreprinderi”. Fondurile
totale disponibile în cadrul
acestei sesiuni de primire a
proiectelor pentru Mãsura
3.1.2. sunt de circa 134
milioane de euro, banii puºi
la dispoziþie reprezentând
totalul fondurilor disponibile

pentru aceastã Mãsurã pânã
la finele perioadei de finanþa-
re, mai precis 31 decembrie
2013.

O altã posibilitate de
finanþare o reprezintã Mãsura
1.2.5. submãsura a, compo-
nenta 1: „Irigaþii ºi alte lucrãri
de îmbunãtãþiri funciare”,
care are prevãzute fonduri
nerambursabile, disponibile în
perioada 3 septembrie – 15
octombrie 2012, de 60
milioane de euro.

Pentru Mãsurile 2.2.1. ºi
3.1.2., proiectele vor putea fi
depuse zilnic, între orele 9.00
ºi 14.00, la Oficiile Judeþene
ale Agenþiei de Plãþi pentru

Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP). Ultima zi pentru
depunere este vineri, 28
septembrie 2012, ora 12.00.
În cazul Mãsurii 1.2.5.,
componenta: „Irigaþii ºi alte
lucrãri de îmbunãtãþiri funcia-

re”, depunerea cererilor de
finanþare aferente se va face
dupã acelaºi program, însã
termenul limitã de primire a
cererilor de proiecte pentru
aceastã sesiune este luni, 15
octombrie 2012, ora 12.00.
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Distribuţia geografic ă a nu-
mărului de absolvenţi, propor-
ţională c u dis tr ibuţia cursanţi-
lor Online Business  School, ara-
tă că c el mai mare
in te res  pe nt ru
dezvoltare perso-
nală şi perfec ţio-
nare îl au IMM-
urile din zona I l-
fov/Bucureş ti, de
unde provin pes-
te 28% dintre ab-
solvenţi. Conform statis ticilor
naţionale, cea mai mare dens i-
tate de IMM-uri (aproximativ
45/1000 loc uitori)  es te înregis-
trată în Bucureş ti, mai mult de-

Online Business School :
“Comunicarea cu un manager dificil”
Dintre cei peste 2000 de absolvenţi înregis-

traţi până la finalul lunii august, 0,64% sunt
din judeţul Gorj. Cel mai mare număr de ab-
solvenţi ai Online Business School (www.biz-
school.ro) – o platformă gratuită de e-learning
dedicată managerilor din IMM-uri, provine din
Bucureşti, 540, urmat de Iaşi şi Cluj. Cele mai

populare cursuri şi simulări sunt: simulările “Îm-
bunătăţirea abilităţilor de vânzare” şi “Comu-
nicarea cu un manager dificil” şi cursul “Ma-
nagementul timpului”. Online Business School
este gratuită şi disponibilă pentru orice mana-
ger român dintr-o companie cu până la 250 de
angajaţi din zona urbană şi rurală.

Orice persoană care a absol-
vit până la 30 septembrie 2012
cel puţin un curs pe platforma
de e-learning www.bizschool.ro,
poate fi selectată pentru a bene-
ficia gratuit de participarea la
acest schimb de experienţă.

Online Business School face parte din proiectul dezvoltat cu fi-
nanţare din partea Uniunii Europene, “Îmbunătăţirea competitivi-
tăţii IMM-urilor prin antreprenoriat durabil” (ICIMM). Platforma
de e-learning www.bizschool.ro este dezvoltată, lansată şi operată de
Romtelecom,  Bluepoint IT Solutions şi OTEAcademy.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

c ât  dub lul medie i na ţion ale
(19,72 IMM-uri/1000 locuitori).
Celelalte regiuni au înregis trat
rezultate apropiate,  c u menţiu-

nea c ă f iec are
dint re reg iu ni
cuprinde cel pu-
ţin patru judeţe.
18,58% sunt din
Moldova (regiu-
ne a NE),
22,97% sunt din
Muntenia (Sud–

8,3 5%,  SE – 9,19 %,  S V –
5,43%), în timp c e res tul de
30,19% sunt din Trans ilvania
(N V – 11, 81 %,  c e nt ru  –
10,92%, V – 7,46%).

Schimb de experienţă în
Grecia

 În a doua parte a lunii octom-
brie 2012, 16 persoane cu funcţii
de conducere în IMM-uri şi mici
antreprenori din România vor parti-
cipa la un schimb de experienţă în
Grecia. Pe parcursul celor 5 zile ale
schimbului de experienţă în Grecia,
managerii vor avea ocazia să vizite-
ze trei companii de succes  din do-
meniile IT, FMCG şi HoReCa şi să

ia parte la traininguri de afaceri sus-
ţinute de profesionişti cu experien-
ţă. Călătoria va fi o oportunitate pen-
tru managerii din România de a in-
tra în contact cu persoane cu pozi-
ţii similare din Grecia şi de a benefi-
cia de experienţa acestora din urmă
în a face faţă cu succes situaţiei eco-
nomice dificile. Schimbul de expe-
rienţă va fi găzduit de OTEAcade-
my, la sediul său din Atena, şi va
include vizite la sediile altor compa-
nii şi sesiuni în clasă.

Prin Ordonanţa Guvernului nr
13/2012, cu privire la rectifica-
rea bugetului de stat pe 2012,
publicat în Monitorul Oficial nr
614 / 27 august 2012, s-a
prevăzut suma de 500 de
milioane de lei, din sumele
defalcate din TVA, pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2012, care se va aloca pe
judeţe în scopul achitării ariera-

Pe 2012:

500 milioane de lei pentru
echilibrarea bugetelor locale

Eugen Călinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj :
„Trebuie menţionat  faptul c ă nu vom acc epta şi vom resti-

tui documentaţia c are nu este completă pentru bunul mers  a
ceea c e înseamnă această ac tivitate, cei c are depun aces te c e-
reri trebuie să treac ă pe la servic iul spec ializat, care se numeş-
te „Sinteza şi Asistenţa Elaborăriişi Exec uţiei Bugetelor  Loc a-
le”,   din c adrul DGFP-ului,  as tfel încât, atunci când se depun
ac tele să se intre imediat într-un circuit,  după c are urmează
proc edura de soluţionare a aces tor cereri”

telor înregistrate în contabilitate
ale unor unităţi administrativ-
teritoriale şi instituţii publice,
fiind finanţate integral din
bugetele locale din subordinea
acestora, rezultate din relaţii cu
operatorii economici, furnizori
de bunuri, servicii şi lucrări,
inclusiv operatori economici
care prestează serviciul public,
producere, transport şi distribu-

ţia energiei termice în sistem
centralizat. Eugen Călinoiu,
directorul executiv al Direcţiei
Generale a Finanţelor Publi-
ce Dolj a precizat că pe aceas-
tă linie, unităţile administrativ-
teritoriale care au obligaţii către
operatorii economici, şi la rândul
lor, operatorii economici, care
au obligaţia către bugetul
general consolidat al statului,
până pe 10 septembrie 2012,
inclusiv unităţile administrativ-
teritoriale care îndeplinesc
condiţiile prevăzute în Ordonan-
ţa 13/2012, vor depune la
unităţile fiscale o documentaţie
care să cuprindă o cerere
scrisă, pe baza certificatelor de
atestare fiscală a operatorilor
economici, o situaţie a  obligaţii-
lor de plată către operatorii
economici, furnizorii de servicii,
bunuri şi lucrări şi certificatele
de atestare fiscală a operatorilor
economici, precum şi acordurile
încheiate între unităţile adminis-
trativ teritorile şi operatorii
economici furnizori de bunuri,
servicii sau lucrări finanţate
integral din bugetele locale.
Dolj : peste 5,3 milioane de lei

 „Trebuie menţionat faptul că
în sensul prezentei Ordonanţe,
arierat este considerat o obliga-
ţie de plată a unităţilor adminis-

trativ teritoriale şi instituţiilor
publice, finanţate integral din
bugetul local, din subordinea
acestora, rezultate din relaţii cu
operatorii economici, furnizori
de bunuri, servicii şi lucrări,
inclusiv cu operatori economici
care prestează serviciul public

de producere, transport şi
distribuţia energiei termice în
sistem centralizat, trecute de
scadenţă cu 90 de zile la data
depunerii cererii”, a precizat
Eugen Călinoiu. Certificatele de
atestare fiscală, care sunt parte
integrantă din documentaţiei,
care se iau pentru operatorii
economici, pot fi solicitate

organelor fiscale de către
unităţile administrativ teritoriale.
Organele fiscale le eliberează în
termenul cel mai scurt, de
maxim două zile lucrătoare, pe
baza datelor existente în eviden-
ţa de plătitor a organelor fiscal
competent şi cuprind creanţele

fiscale, restante, exigibile,
existente în sold la  data solicită-
rii. Termenul limită de depunere
a acestor documentaţii este 10
septembrie 2012, iar suma
alocată judeţului Dolj este
5.322.000 lei, iar decontările se
fac în limita acestor sume, în
ordinea în care au fost depuse
documentaţile complete.
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În ciuda nemulţumirilor şi sesi-
zărilor  verbale ş i sc rise ale mai
multor dascăli şi părinţi declanşate
de schimbările survenite în condu-
cerea unităţilor de învăţământ din
Dolj, noii manageri şcolari şi-au
ocupat fotoliile încă de săptămâna
trecută şi în prezent “se familiari-
zează cu problemele unităţilor de
învăţământ, în aşa fel încât să cu-
noscă toate situaţiile din unitatea
dumnealor şi să ni le aducă la cu-
noştinţă”, a afirmat adjunctul In-
spectoratului Şcolar Judeţean (ISJ)
Dolj, Nicuşor Cotescu, întrebat fi-
ind despre valul de nemulţumire is-
cat de decizia privind înlocuirile la
nivelul învăţământului preuniversi-
tar. Acesta este de părere că  “ne-
mulţumiri vor fi întotdeauna”, aşa
încât toţi cei implicaţi sau afectaţi
de schimbări vor trebui să se con-
formeze.

La nivelul judeţului Dolj sunt
aproximativ 400 de directori şi,
spune reprezentantul ISJ Dolj, Le-
gea Educaţiei menţionează expres
şi foarte clar în subordinea cui se
află personalul din învăţământ, cine
are atribuţii în luarea deciziilor care
privesc schimbările la nivelul lor.
“Nemulţumiri vor fi întotdeauna.
Acum, noi ştim că sunt sesizări
(n.r. referitoare la schimbarea ma-

ISJ Dolj, bombardat de sesizări

Centru multifuncţional
pentru copiii dezavantajaţi social

Arhiepisc opia Craiovei va
deschide, până la sfârşitul anu-
lui, Centrul Social Multifuncţi-
onal „Best Life” pentru copiii
dezavantajaţi social, situat pe
strada „Deva”, la nr. 16. Pro-
iectul, finanţat din fonduri eu-
ropene, prevede ca în următo-
rii cinci ani Centrul să aibă un
număr de 300 de copii benefi-
ciari. „La data de 30 august s-
a semnat procesul-verbal de
finalizare a lucrărilor de con-
solidare, recompartimentare şi
reabilitare a imobilului, între
reprezentanţii Primăriei Craiovei, firma de construcţii, dirigintele de şan-
tier şi Arhiepiscopia Craiovei, beneficiarul proiectului. Unul dintre obiec-
tivele noastre este crearea cadrului necesar menit să asigure incluziunea
socială a copiilor dezavantajaţi social, în vederea asigurării accesului egal
la servicii sociale, educaţionale şi de sănătate”, a declarat Mariana Pas-
mangia, coordonator Birou Proiecte al Arhiepiscopiei Craiovei, care a
adăugat că Centrul Social este modernizat conform standardelor euro-
pene. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 3, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, şi are o
valoare de aproximativ 3.600.000 de lei, dintre care 2.800.000 de lei
reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.

Sesiune de admitere la Facultatea
de Teologie din Craiova

De săptămâna aceasta
au început înscrierile pen-
tru secţiile de Master şi
Artă sacră (studii licenţă)
din cadrul Facultăţii de
Teologie a Universităţii din
Craiova. Au fost scoase
la concurs 35 de locuri
pentru studiile masterale
(20 pentru specializarea Misiune şi pastoraţie şi 15 pentru Comunicarea
socială a Bisericii), 15 locuri pentru specializarea Artă sacră – studii li-
cenţă (8 bugetate şi 7 la forma cu taxă) şi 5 locuri pentru secţia de
Teologie pastorală – studii licenţă, pentru candidaţii la a doua facultate.
Perioada de depunere a dosarelor este 3-13 septembrie. Candidaţii pe
locurile de masterat vor susţine un interviu pe teme prestabilite, afişate în
programa de admitere, în data de 17 septembrie, nota urmând a fi cumu-
lată cu media examenului de licenţă. Examenul pentru ocuparea locurilor
de la Artă sacră va consta în susţinerea unei probe practice cu caracter
eliminatoriu la disciplina Studiul desenului. Cei declaraţi admişi la exame-
nul practic vor fi departajaţi prin media de la bacalaureat. Persoanele
interesate pot afla informaţii suplimentare pe site-ul Facultăţii de Teolo-
gie, http://teologie.central.ucv.ro.

La începutul lunii iulie, vestea
că vaccinarea elevilor trecea din
responsabilitatea medicilor şcolari
în cea a medicilor de familie a stâr-
nit reacţii de dezaprobare atât din
partea doctorilor, cât şi a părinţi-
lor. În opinia acestora, o astfel de
decizie ar fi diminuat considerabil
numărul de copii imunizaţi, iar oda-
tă cu această tendinţă şi riscul de
îmbolnăvire şi de apariţie a unor
epidemii ar fi crescut.

Pentru a preîntâmpina o
astfel de situaţie, medicii de
familie au purtat negocieri cu
reprezentanţii Minis terului
Sănătăţii sperând că vor con-
vinge autorităţile sanitare să
revină asupra deciziei care a
agitat apele în sistemul de să-
nătate. Lucru care s-a întâm-
plat în cele din urmă. 

Prin ordinul nr. 376/2012,
privind modificarea şi comple-
tarea Normelor tehnice de re-
alizare a programelor naţiona-
le de sănătate pentru anii 2011 şi
2012, se specifică faptul că vacci-
narea elevilor de 6, 7, 9 şi 14 ani se
realizează de către medicii şcolari.
Toatea acestea cu menţiunea că
pentru copiii în vârstă de 6 ani ne-
înscrişi în învăţământul primar sau

nagerilor şcolari) în foarte multe
unităţi de învăţământ. Nu le putem
face publice pentru că unele dintre
ele nu sunt semnate. Am trecut la
verificarea multora dintre ele, cu-
noscute deja la nivelul ISJ”, decla-
ră Nicuşor Cotescu. “Avem uni-
tăţi de învăţământ unde directorii
ieşeau la pensie şi nu mai puteau
ocupa funcţia de manager. Dar,
încă o dată, managerilor schimbaţi
le expira mandatul – detaşarea, mai
bine spus –, cu 31 august. Prac-
tic, nu i-am schimbat, lor le-a în-
cetat detaşarea şi, începând cu 1

septembrie, aceştia au revenit la
catedară, pentru că aşa era emis
Ordinul de detaşare”, argumentea-
ză responsabilul din ISJ Dolj, adă-
ugnd că… “meseria de bază nu este
cea de manager, ci de cadru didac-
tic şi trebuie să ne mândrim cu
acest lucru”. În consecinţă, “dacă
au acumulat o experienţă foarte
mare acei manageri care au ocu-
pat funcţii de conducere, sunt con-
vins că vor avea performanţe deo-
sebite la clasă”, conchide acesta.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

S-a schimbat modificarea

Vaccinarea elevilor, ping-pong
între medicii şcolari şi cei de familie

După două luni de incertitudine, în care
vaccinarea obligatorie a e levilor a fost
când în responsabilitatea medicilor şcolari,
când în cea a medicilor de  familie , Minis-
terul Sănătăţii pare  să se  fi hotărât. Bine-

înţeles , fără a comunica oficial vreuneia
dintre  părţile  implicate, s -a luat decizia ca
administrarea vaccinurilor pentru elevi să
se  facă în continuare în unităţile de  învă-
ţământ, de  către medicii şcolari.

la care se înregistrează abandon
şcolar vaccinarea se poate efectua
de către medicul de familie.
Imunizarea
rămâne la medicii şcolari

Medicii de familie susţin că prin
această decizie a Ministerului Să-
nătăţii lucrurile reintră pe făgaşul
normal. Mai ales în condiţiile în
care le-ar fi fost practic imposibil
să-i oblige pe elevi  să vină la cabi-

netele lor. În opinia acestora nu-
mărul celor neimunizaţi ar fi cres-
cut considerabil iar urmările ar fi
fost unele dezastruoase, principa-
la problemă fiind posibila activare
a unor boli ţinute în frâu până acum
tocmai prin vaccinare.

 „Suntem foarte mulţumiţi de
această hotărâre. Reprezentanţii
Ministerului Sănătăţii s-au arătat
receptivi la propunerea noastră. Au
existat nişte discuţii pe parcursul
cărora le-am explicat că sunt anu-
mite riscuri. Nu era o decizie nor-
mală. E mult mai uşor să se facă
vaccinarea în şcoală decât să tri-
miţi copiii la cabinetul medicului de
familie. În plus, mai exista şi im-
pedimentul că, odată ajunşi acolo,

să fie nevoiţi să aştepte la coa-
dă. Sunt şi urgenţe care tre-
buie rezolvate cu prioritate. În
aceste condiţii,  acoperirea
vaccinală putea scădea drama-
tic. Sunt o serie de boli grave
ţinute sub control tocmai da-
torită imunizărilor care s-au
făc ut până ac um. Un bun
exemplu este poliomielita”, a
declarat dr. Mirela Profir, pre-
şedintele Patronatului Medici-
lor de Familie din judeţul Dolj.

Trei vaccinuri în discuţie
Conform calendarului de vacci-

nări, pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial, imunizarea obli-
gatorie se face la vârstele de 7, 9 şi
14 ani. Astfel, pe lista de vaccinuri
se regăsesc vaccinul rujeolic-rubeo-

lic-oreion, care se face la şapte ani –
în clasa I, vaccinul polio-inactivat,
care se administrează la vârsta de 9
ani – în clasa a III-a şi vaccinul dif-
tero-tetanic pediatric pentru adulţi,
care se face la 14 ani – în clasa a
VIII-a. În lipsa imunizării, medicii
vorbesc de o serie de efecte nefas-
te. Spre exemplu, o fată care nu este
vaccinată antirubeolic şi face apoi
boala în timpul sarcinii riscă să nas-
că un copil cu malformaţii.

Din păcate, chiar şi în aceste
condiţii, potrivit autorităţilor sanita-
re, rata de vaccinare în şcoli nu atin-
ge nici măcar 70% din numărul to-
tal al celor care ar trebui imunizaţi.
Asta deş i, conform Programului
Naţional de Imunizare, pentru a pre-
veni apariţia unor afecţiuni sau, şi
mai grav, a unor epidemii, în Ro-
mânia, vaccinarea pentru anumite
boli este obligatorie şi gratuită.

RADU ILICEANU
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Are 9 ani, este elevă în  clasa a III-a la Coleg iul Naţional
„Fraţii Buzeşti” din  Craiova, are merite deosebite la învăţă-
tu ră, dar şi rezu ltate deosebite la diverse concurs uri şcola-
re, a u rmat cursuri de muzică, schi, alp inism, o rientare tu-
rist ică, iar de ceva timp ş i-a des coperit  pasiunea pent ru
pictu ră. Numele ei: Ivona Maria Opriş i.

Părinţii spun că n-ar moşteni de la ei talentul artistic, poate
de la unul dintre bunici... Cert este că tânăra a obţinut deja,
până acum, câteva importante distincţii: Premiul I la Festivalul-
concurs „Icoana, fereastră spre cer” (2011), Premiul I la Concur-
sul Naţional „Biserica, lăcaş de închinare” de la Zalău, Premiul
I la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică „Familia mea”
de la Arad (2012), iar luna trecută a participat la Tabăra de crea-
ţie „Testamente vizuale” de la Câmpulung Muscel.

Încurajată de părinţi şi de profesorul Cristina Oprea – artist

Primii „Paşi pe drumul artei”
ai tinerei Ivona Maria Oprişi

„Alipirea Balşului la numele
meu îmi aduce
o responsabilitate mai mare”

Paul Tudor s-a născut la 18 martie
1952, în Balş, judeţul Olt. În 1971 a
absolvit curs urile Liceului de Arte
Plastice din Craiova (actualul Liceu
de Artă „Marin Sorescu”), apoi, în
1974, pe cele ale Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, la clasa prof.
Traian Brădean. A fost pro-
fesor de Educaţie plastică, iar
în 1993 a devenit membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din
România.

Începând cu anul 1974 a
expus cu regularitate la saloa-
nele judeţene şi interjudeţe-
ne de la Craiova, Slatina,
Deva şi Bucureşti, ca şi la
expoziţii de grup în Bulgaria,
la Mihailovgrad (1980) şi la
Saloanele Municipale din
Bucureşti (1994 şi 1995). A
organizat peste 40 de expozi-
ţii personale în ţară şi peste
hotare, lucrări ale sale făcând
parte as tăzi din colecţii din
Franţa, Italia, Germania, Ru-
sia, Ungaria, Grecia, Suedia, Japonia,
Canada, SUA etc.

„La insistenţele bunului meu prie-
ten Sp iru  Vergulescu am adăugat
numelui şi cuvântul Balş. Chiar dacă
nu am făcut adăugarea şi pe docu-
mentele oficiale, alipirea Balşului la
numele meu îmi aduce o responsabi-
litate mai mare”, mărturisea artistul
într-un interviu pentru o publicaţie
din judeţul Olt.
Arta compoziţiei
în manieră pointilistă

„Cine se apleacă asupra picturii
lui Paul Tudor-Balş are revelaţia des-
coperirii unui mare artist plastic con-
temporan. Deţinând o viziune creati-
vă extrem de sofisticată, el abordea-
ză dezinvolt orice gen artistic, sur-
prinzând de fiecare dată prin demer-

Foarte mulţi iubitori de artă, dar mai cu seamă ai
artistului au participat, luni seara, la vernisajul expo-
ziţiei personale de pictură semnată Paul Tudor-Balş,
găzduită de simezele Galeriei „ARTA” a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România – Filiala Craiova. Ace-
leaşi pe care, cu aproape 30 de ani în urmă, pictorul
îşi dădea pentru prima dată întâlnire cu publicul.

Deşi „născut, crescut şi rămas în Balş”, după cum îi
place să accentueze, se poate spune că Paul Tudor în-
drăgeşte Craiova în egală măsură, de vreme ce a reve-
nit periodic aici şi o face şi acum, într-un an în care
evenimentele artistice pe care le propune publicului
stau sub spectrul aniversar al celor 60 de ani de viaţă.
Paul Tudor îşi „revendică” şi de această dată calităţi de

colorist sensibil şi rafinat, autor al unei remarcabile
serii peisagistice, stăpân pe arta compoziţiei, prin in-
termediul celor peste 50 de lucrări prezentate.

Dar şi de subtil portretist, pe simezele Galeriei
„ARTA” putând fi văzute portretele poetului Adrian
Păunescu (lucrare donată, anul trecut, Muzeului de
Artă din Craiova), interpretului Tudor Gheorghe,
avocatului Ion Turculeanu, prof. Maria Iancău ş.a.
În lucru, mărturiseşte artistul, are acum portretul
scriitorului Marin Sorescu, care, de asemenea, va
ajunge în colecţiile muzeului craiovean. Multe din-
tre tablourile expuse la Craiova se vor regăsi şi în
expoziţia retrospectivă pe care Paul Tudor o va des-
chide, luna viitoare, la Slatina.

plastic care, în prezent, îi îndrumă paşii pe drumul picturii –,
Ivona Maria Oprişi va deschide, săptămâna aceasta, prima sa
expoziţie personală. Evenimentul va fi găzduit de Alliance Fran-
çaise – Filiala Craiova, din strada „Romain Rolland” nr. 7, sâm-
bătă, 8 septembrie, începând cu ora 13.00.

Intitulată chiar „Primii paşi pe drumul artei”, expoziţia cu-
prinde aproximativ 25 de lucrări, cele mai multe fiind picturi pe
pânză („Primăvara”, „Far în furtună”, „Fetiţa cu basma ro-
şie”, „Flori la Câmpulung”, „Turnul  Mănăstirii Robaia”,
„Peisaj de iarnă”, „Năsturel” ş.a.), iar câteva – icoane („Sf.
Nectarie”, „Maica Domnului cu Pruncul”, „Sf. Ana”, „Dul-
cea sărutare”, „Sf. Stelian” ş.a.). Vor vorbi despre creaţia tine-
rei artiste muzeograful George Crăciunoiu, preotul Gabriel So-
rescu şi prof. Cristina Oprea. Expoziţia va rămâne deschisă
timp de zece zile.

sul său plastic minu-
ţios”, nota, la un mo-
ment  dat , Lauren ţiu
Guţică, directorul Mu-
zeului de Artă din Sla-
tina. Îndrep tăţit, căci
artistul surprinde şi de
această dată prin expo-
ziţ ia  des ch is ă, lun i
seara, la Craiova, pe
care publicul o poate

admira până la jumătatea acestei luni.
Pictoru l readuce pe simezele Ga-

leriei „ARTA” pasiunea dintotdeau-
na pen tru naturile  statice cu flori,
„cu o atmosferă şi o poezie aparte,
pictate cu mare delicateţe, unele
din tre ele amint ind chiar de modali-
tatea de exprimare plastică a pictu-
rii olandeze de secol al XVII-lea”,
după cum remarca la vernisaj Flo-
rin  Rogneanu, d irectoru l Muzeului
de Artă din Craiova.

Le alătură o  serie de compoziţii
bine echilibrate, nu puţine de inspi-
raţie rurală, surprinzând prin tehni-
cile folosite. „Lui Paul Tudor nu-i
este necunoscută nici una din  teh-
nicile moderne ale picturii, fie că vor-
bim de realism, suprarealism, fie că
vorbim de impresionism, de post-im-
presionism. Le-a exers at pe toate.

Culmea este că în  ul-
t imii do i an i rev ine

asupra manierei post-impresioniste
şi face o mare demonst raţie de vir-
tuozitate în toate marile compoziţii
pe care le vedeţi aici. Este o manieră

pe care artiştii secolului al XX-lea
nu au mai practicat-o de pe la 1970.
Mai mult, sunt nişte teme rurale care
ne provoacă ochiul şi trăirile interi-
oare, nouă, care ne considerăm
aproape pe nedrept citadini. Este
surprinzătoare această manieră poin-
tilistă, cu atât mai mult cu cât ceea
ce vedeţi dvs. pe simeze este pictat
nu în puncte, ci în... linii şi cu atât
mai mult cu cât această tehnică a
post-impresioniştilor era adaptată

numai tematicii citadine. Ni-
meni, nici un artist până acum
nu a folosit-o, ca Paul Tudor,
pentru o tematică rurală”, a mai
spus Florin Rogneanu.
De la portrete de femei
misterioase la Tudor
Gheorghe şi Marin Sorescu

Expoziţia  de la  Galeria
„ARTA” cuprinde ş i ş apte
portrete, între care cel al poe-
tului Adrian Păunescu, pe care
artistul l-a donat, anul trecut,
Muzeului de Artă din Craiova,
şi cel al interpretulu i Tudor

Gheorghe. Sunt surprinşi de penel şi
prof. univ. dr. Ion Turculeanu – avo-
cat, decanul Baroului Dolj, medicul
Maria Iancău – cadru didactic la Uni-
versitatea de Medicină şi Farmacie
din Craiova, prieteni precum Dumi-
tru Turcan, Mirel Bălăşoiu şi Zoia Po-

enaru. În lucru, mărturiseşte artistul,
are acum portretul scriitorului Marin
Sorescu, care, de asemenea, va ajun-
ge în colecţiile muzeului craiovean.

„Cei care îi cunosc creaţia lui Paul
Tudor îşi amintesc că a mai p ictat
portrete, dar ale unor femei misterioa-
se, cu pălării mari, niciodată cu ochii
descoperiţi, în aşa fel încât să rămâ-
nă acest mister al personajului pic-
tat. Şi iată că de câţiva ani încoace a
început să-şi dezvălu ie d in nou
această pasiune. Sunt câteva portre-
te impresionante şi ca atitudine, şi ca
semnificaţie”, a subliniat directorul
Muzeului de Artă din Craiova.

***
N-au trecut  nicidecum neremar-

cate calităţ ile  s ale de colorist sen-
sibil ş i rafinat, artistu l particulari-
zându-ş i limbajul print r-un bogat
regis tru  cromatic. „Este ev ident că
posedă un desen  în forţă, că are
acea poezie a zonei din care p rov i-
ne – zona Olteţulu i, cu  dealuri line
–, că are acea în ţelegere ş i nos tal-
gie pen tru  o lume pe cale de dis-
pariţ ie... Un  talen t extraordinar, re-
cunos cu t  ş i un  pedagog  foarte
bun”, a  conchis  Florin  Rogneanu,
felicitându-l pe artis t, urându-i „La
mulţ i ani” ş i cât mai multe expozi-
ţii. Emoţionat, Paul Tudor i-a mul-
ţumit  ş i replicat: „Mă simt bogat
pentru fap tu l că am atâţia p rieteni
alătu ri de mine”.

Seară la „ARTA”: cu prieteni craioveni,
despre picturile lui Paul Tudor-Balş

Av. Ion Turculeanu

Marcel Voinea - preşedintele Filialei Craiova a UAP, artistul Paul
Tudor şi Florin Rogneanu - directorul Muzeului de Artă din Craiova
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COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
Bulgaria nu mai
vrea în zona euro

Bulgaria a îngheþat pe termen
nelimitat planurile de adoptare a
monedei euro, în contextul crizei
datoriilor de stat, considerând cã
aderarea la uniunea monetarã nu ar
mai aduce vreun beneficiu, ci numai
costuri. Premierul Boyko Borisov ºi
ministrul Finanþelor, Simeon
Djankov, au declarat cã decizia de a
suspenda planurile de aderare la
zona euro, un vechi obiectiv pe
termen lung al mai multor guvernãri
de la Sofia, este o consecinþã a
deteriorãrii condiþiilor economice ºi
incertitudinilor legate de viitorul
blocului monetar, alãturi de
schimbarea „decisivã” a opiniei
publice din þarã privind adoptarea
euro, la începutul celui de-al treilea
an de austeritate, potrivit WSJ.com.
„Direcþia s-a schimbat în strategia
noastrã, dar ºi în rândul publicului.
În prezent, nu vãd nici un beneficiu
al intrãrii în zona euro, ci numai
costuri. Publicul este îndreptãþit sã
ºtie cine ar avea de salvat pe cine
dupã ce aderãm. Este prea riscant
pentru noi ºi, în plus, nu este sigur
care sunt regulile ºi cum vor sta
lucrurile peste un an sau doi”, a
afirmat Djankov.

Convenþia
republicanã nu l-a
ajutat pe Romney sã
creascã în sondaje

Convenþia Partidului Republican
nu a reuºit, pentru moment, sã îi dea
tradiþionalul impuls reprezentantului
acestei formaþiuni la alegerile
prezidenþiale americane, Mitt
Romney, potrivit unui nou sondaj,
publicat luni. Sondajul Gallup,
realizat vineri - la o zi dupã convenþie
- ºi sâmbãtã, a dezvãluit puþine
schimbãri în cursa foarte strânsã
pentru alegerile prezidenþiale, în care
se confruntã Mitt Romney ºi preºedin-
tele în funcþie, Barack Obama, care
încearcã sã obþinã un nou mandat.
Potrivit Gallup, Obama, care îºi va
susþine discursul de învestiturã joi, la
Convenþia naþionalã democratã de la
Charlotte, în North Carolina,
conduce cu 47%, faþã de 46%. În mod
obiºnuit, candidaþii îºi mãresc
numãrul de susþinãtori dupã conven-
þia politicã naþionalã.

Greva Lufthansa
a ajuns ºi pe
aeroportul din Berlin

Personalul navigant de pe
aeronavele comerciale ale principa-
lei companii aeriene germane,
Lufthansa, a intra în grevã, ieri, ºi la
aeroportul din Munchen, în interva-
lul orar 11.00-22.00 GMT (14.00-
01.00 ora României), potrivit unui
comunicat al sindicatului german
UFO. Asta dupã ce o miºcare de
protest similarã, pentru a susþine
revendicãrile salariale, a fost
anunþatã de UFO, tot pentru ieri, ºi
pe aeroportul Tegel-Berlin, între
orele 03.00-11.00 GMT (06.00-14.00
ora României), ºi pe aeroportul din
Frankfurt, în intervalul orar 04.00-
12.00 GMT (07.00-15.00 ora
României). Greva stewarzilor ºi a
stewardeselor a provocat deja
anularea a jumãtate dintre cursele
pe distanþe scurte ºi medii pe
aeroportul din Frankurt, ºi suprima-
rea zborurilor de lung curier, potrivit
unei purtãtoare de cuvânt a
companiei, contactate de AFP. În
total, au fost anulate 180 de zboruri.
Angajaþii Lufthansa cer o creºtere a
salariilor cu 5% în 15 luni, aplicabi-
lã retroactiv de la 1 ianuarie 2012.

Dupã ajungerea la putere a tandemului Mik-
hail Saakaºvili-Vano Merabisvili, în Georgia,
Bizanþul n-a fost niciodatã departe. Cu un re-
gim în derivã autoritarã, precum cel de la Tbi-
lisi, pregãteºte acum alegerile. Partenerii occi-
dentali multiplicã avertismentele cu privire la
corectitudinea votului. Un lucru este sigur dupã
ce Saakaºvili a spus: „Eu nu vãd cum putem
lãsa puterea dupã tot ce am fãcut pentru þarã”.
Limbaj cunoscut ºi deja auzit ºi în alte locuri.
Adversarii sãi sunt în continuare „agenþi ai

Moscovei”, „partizani ai întoarcerii sovietismu-
lui”, trãdãtori potenþiali. Dar aceastã complo-
tomanie a devenit o cutumã, dupã ce Georgia a
avut spioni arestaþi, militari acuzaþi de lovituri
de stat, comploturi dejucate. Nu mai funcþio-
neazã. Þara vrea schimbare, crede în noile fi-
guri ale opoziþiei care, contrar campaniei de
discreditare, nu sunt vãzuþi ca oameni ai Mos-
covei, ci ca filantropi omniprezenþi care pânã
la rãzboi au finanþat iniþiative vizibile ale regi-
mului Saakaºvili (drumuri, locuinþe, infrastruc-

turã în domeniul sãnãtãþii). La acea vre-
me, originea rusã a banilor n-a mai fost
investigatã. Georgia, mica republicã din
Caucaz, vrea alternanþã. Dupã rãzboi,
imaginea lui Mikhail Saakaºvili nu ºi-a
mai recãpãtat strãlucirea, în pofida pro-
pagandei deºãnþate, de-a dreptul schi-
zofrenice, pe tema „el a câºtigat rãz-
boiul”. Georgienii doresc chiar mai mult
decât alternanþã la putere ºi asta într-o
þarã în care partidul preºedintelui deþi-
ne puterea de opt ani, cu o majoritate
covârºitoare în Parlament, ceea ce îi
permite sã se joace cu Constituþia fãrã
sã-i pese de opoziþia debilã. Fãrã a sin-
gurã municipalitate în mâinile partidu-
lui de opoziþie, fãrã nici un guvernator

de regiune, care nominalizeazã funcþionarii pu-
blici, magistraþii ºi poliþiºtii, totul fiind în mâini-
le de fier ale puterii, numai de democraþie nu se
poate vorbi. Puterea stat conduce þara dupã rãz-
boi, decorând construcþiile în culori modernis-
te, la maniera „satelor Potemkin”, spre a sedu-
ce strãinii în trecere prin aceastã þarã. Tbilisi se
îndreaptã spre alegeri cruciale: dacã actuala
putere va rãmâne în continuare, atunci neîndo-
ielnic modelul îmbrãþiºat va fi cel al lui Vladi-
mir Putin. Dacã, însã, opoziþia se va grupa în
jurul unui lider puternic ºi credibil financiar, deºi
în Georgia toate fondurile sunt blocate, atunci
vor fi create condiþiile pentru schimbare de-
mocraticã. În timpul conflictului armat din 2008
întreaga comunitate europeanã a luat apãrarea
lui Saakaºvili. De aceastã datã, acelaºi Saakaº-
vili readuce în atenþie incidente bizare, cu ban-
de înarmate, de naþionalitate neprecizatã, care
atacã tineri georgieni în regiunea Daghestan.
Un atentat terorist în Daghestan, de cealaltã
parte a frontierei, a alertat forþele ruseºti. Mos-
cova reacþioneazã încet ºi pur la toate provo-
cãrile, iar populaþia georgianã, pe reþelele de
socializare, ridicã tot felul de întrebãri, la care
primeºte explicaþii neconvingãtoare. Campania
electoralã este una mai mult decât insolitã. Este
una cum nu s-a mai vãzut.

Georgia: Despotismul lui Mikhail Saakaºvili, la crepuscul

Comunitatea internaþionalã ar
trebui sã se arate mai fermã în pri-
vinþa Iranului ºi a programului sãu
nuclear, pentru a îndepãrta spec-
trul unui conflict, a apreciat, luni,
premierul israelian, Benjamin Ne-
tanyahu. „Cu cât (n.r. - comunita-
tea internaþionalã) va da dovadã de
hotãrâre ºi cu cât mai clarã va fi
linia roºie, cu atât vor fi mai puþine
ºanse sã existe un conflict”, a de-
clarat Netanyahu în cadrul unei în-
tâlniri cu membrii unei asociaþii a
foºtilor combatanþi israelieni ºi
americani rãniþi în luptã.
„Acest regim (iranian) brutal
se implicã într-o cursã pen-
tru programul sãu nuclear
deoarece nu vede o linie ro-
ºie clarã a comunitãþii inter-
naþionale”, a afirmat el, po-
trivit unui comunicat al birou-
lui sãu de presã. Potrivit co-
mentatorilor politici ai postu-
rilor de televiziune private
Canal 2 ºi Canal 10, Netany-

Premierul israelian cere o mai
mare fermitate faþã de Iran

ahu a vrut în acest fel sã îi „ofere
ocazia” preºedintelui american, Ba-
rack Obama, pentru ca acesta sã
fixeze o limitã programului iranian,
sub pedeapsa de a declanºa un atac
american. Presa israelianã a men-
þionat în ultimele zile o tensiune tot
mai accentuatã între preºedintele
Obama ºi Netanyahu, care invocã
ameninþarea cu o operaþiune mili-
tarã israelianã împotriva intalaþiilor
nucleare iraniene fãrã acordul prea-
labil al Washingtonului.

Comisarul european
pentru Justiþie ºi vice-
preºedinte al Comisiei
Europene, Viviane Re-
ding, a declarat ieri cã
expulzãrile romilor din
Franþa s-au fãcut, în ul-
tima perioadã, cu res-
pectarea normelor, în-
deosebi în ceea ce pri-
veºte regula de a fi rea-
lizate „de la caz la caz”,
spre deosebire de modul cum s-a
procedat în anii trecuþi, transmite
agenþia EFE. Conform documen-
taþiei primite de la guvernul fran-
cez, „se pare” cã expulzãrile romi-
lor (în marea lor majoritate români
ºi bulgari) în þãrile lor de origine s-
au fãcut conform principiului tratã-
rii lor „de la caz la caz” ºi în prezent
nu sunt operaþiuni îndreptate împo-
triva acestei minoritãþi în mod co-
lectiv, explicã Reding într-un inter-
viu acordat postului de radio Fran-
ce Info. Întrebatã în legãturã cu des-

fiinþarea taberelor de romi din ulti-
mele sãptãmâni, care a provocat o
polemicã ºi a determinat Comisia
Europeanã sã punã Franþa sub su-
praveghere, comisarul european
pentru Justiþie a rãspuns cã aceasta
este o chestiune „foarte dificilã”.
Refuzând sã-ºi exprime o pãrere cla-
rã întrucât considerã cã este ceva
ce þine de „responsabilitatea Fran-
þei”, Reding a vorbit despre faptul cã
în aceste tabere condiþiile erau insalu-
bre ºi evacuarea lor s-a produs în
urma unor decizii ale justiþiei.

Reding considerã cã expulzarea romilor
din Franþa respectã, în prezent, normele

Moody’s a coborât perspectiva ratingului Uni-
unii Europene la „negativã”, reflectând riscuri în
privinþa Germaniei, Franþei, Marii Britanii ºi Olan-
dei, þãri care genereazã aproximativ 45% din ve-
niturile bugetare ale UE. Agenþia de evaluare fi-
nanciarã atribuie UE ratingul maxim „AAA”, care
a avut, pânã ieri, perspectivã „stabilã”. „Modifi-
carea reflectã perspectiva negativã atribuitã ratin-
gurilor „AAA” ale statelor membre care au con-
tribuþii semnificative la bugetul UE. Situaþia de
credit a acestor state membre este puternic core-
latã, deoarece toate sunt expuse, în diferite grade,
la criza datoriilor de stat din zona euro”, noteazã
Moody’s într-un comunicat, transmite Bloom-
berg. Riscul unei retrogradãri a ratingului UE este
generat de deteriorarea situaþiei individuale a sta-
telor membre, a adãugat agenþia. „Mai mult, o
eventualã slãbire a angajamentului statelor mem-

bre faþã de UE ºi o modificare a cadrului fiscal al
UE, care ar conduce la o administrare mai con-
servatoare a bugetului, ar avea efecte negative”,
avertizeazã agenþia. Cancelarul Angela Merkel a
declarat, luni, cã Germania trebuie sã dea dovadã
de solidaritate faþã de Europa ºi a sugerat cã gu-
vernul de la Berlin, cel mai mare finanþator al îm-
prumuturilor de urgenþã acordate statelor de la
periferia zonei euro, ar putea accepta un rol ex-
tins, mai activ, al Bãncii Centrale Europene (BCE)
în soluþionarea crizei datoriilor de stat. Totodatã,
preºedintele BCE, Mario Draghi, a afirmat cã nu
s-ar opune achiziþionãrii de pe piaþã de obligaþiuni
guvernamentale cu maturitatea la trei ani ale sta-
telor aflate în dificultate.

Liderii europeni au pregãtit mai multe întâlniri
bilaterale pentru aceastã sãptãmânã, pentru dis-
cuþii pregãtitoare înainte ca Draghi sã-ºi prezinte

planul de apãrare a monedei euro de turbulenþele
de pe piaþa obligaþiunilor de stat. Preºedintele UE,
Herman Van Rompuy, a mers ieri la Berlin, pen-
tru discuþii cu cancelarul german, în timp ce pre-
ºedintele francez, Francois Hollande, se va de-
plasa la Roma, pentru o întâlnire cu premierul
italian Mario Monti.

Perspectiva ratingului UE, retrogradatã la „negativ” de Moody’sPerspectiva ratingului UE, retrogradatã la „negativ” de Moody’sPerspectiva ratingului UE, retrogradatã la „negativ” de Moody’sPerspectiva ratingului UE, retrogradatã la „negativ” de Moody’sPerspectiva ratingului UE, retrogradatã la „negativ” de Moody’s
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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.
Profesor, meditez avantajos
la englezã, orice nivel. Te-
lefon: 0729/803.697.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. 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.
Particular, vând apartament
2 camere, etaj 3/7 , bloc
1995, Piaþa Centralã, mobi-
lat, îmbunãtãþit. Telefon:
0771/712.407.
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
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.

Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã
cu 4 camere, 2 coridoare,
2 verande, pivniþã = 126
mp, din cãrãmidã acope-
ritã cu tablã; - alt corp de
casã 3 camere, baie, ca-
merã alimente = 56 mp din
cãrãmidã acoperitã cu þi-
glã; - bucãtãrie de varã ºi
iarnã 2 camere din cãrã-
midã 32 mp acoperitã cu
þiglã; - garaj din cãrãmi-
dã = 24 mp; - magazie,
pãtul = 54 mp acoperite
cu tablã; - fântânã, vie,
pomi fructiferi, curte be-
tonatã, teren 7000 mp în-
chis; - ambele corpuri de
casã ºi bucãtãriile sunt
mobilate, bine întreþinute,
preþ 28.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0249/
541.550; 0762/863.520;
0748/975.187.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

Anunþul tãu!
Fundaþia Focul Sacru asigurã la sediul sãu din Cra-
iova, servicii gratuite de medicinã alternativã. In-
formaþii la telefoanele: 0784/191.979 sau 0766/
251.639, între orele 10.00 ºi 18.00.
II APOSTOL LUCREÞIAN anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
ARPM Craiova, pentru proiectul „Amplasare plat-
formã ºi staþie  beton”, propus a fi amplasat în com.
Podari, sat Balta Verde. 1. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 12.09.2012.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj organizeazã concurs (examen) la se-
diul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr.
22, jud. Dolj, în data de 17.10.2012, ora 10.00 proba
scrisã, ºi în data de 19.10.2012, ora 14.00, interviul,
pentru ocuparea unui post temporar vacant de ki-
netoterapeut (contract individual de muncã înche-
iat   pe perioadã determinatã). Dosarele de concurs
se primesc pânã la data de 18.09.2012, ora 16.00 la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane,
Organizare, Salarizare – camera 3. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul instituþiei – camera
3 sau la telefon: 0251/407.009.
OMV Petrom SA – Bucureºti – Punct de lucru Com-
binat Doljchim Craiova, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: Dezafectarea / demola-
re INSTALAÞII, adresa amplasamentului fiind plat-
forma DOLJCHIM, Comuna Iºalniþa, str. M. Emines-
cu, nr. 105, judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M.
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele lucrãtoare,
între orele 8.00 – 16.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.R.P.M. Craiova.
OMV Petrom SA – Bucureºti – Punct de lucru Com-
binat Doljchim Craiova, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: Dezafectarea / demola-
re CLÃDIRI, adresa amplasamentului fiind platfor-
ma DOLJCHIM, Comuna Iºalniþa, str. M. Eminescu,
nr. 105, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele lucrãtoare, între
orele 8.00 – 16.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul A.R.P.M. Craiova.
SP BVC CONSULT IPURL Craiova, anunþã cã în
ziua de 17.09.2012, ora 14.00, se va organiza la
sediul debitoarei din str. Brestei nr. 472 Craiova
cea de-a X-a licitaþie pentru vânzarea ultimului
imobil al debitoarei falite SC ENERGOROB SRL
Craiova. Licitaþia se organizeazã în condiþiile Co-
dului de Procedurã Civilã, iar preþul de pornire
este 75%, din valoarea de raport. Bunul supus
valorificãrii, este un teren situat în Comuna Cer-
nele, tarlaua 46, în sup. de 1.000,00 m.p. preþ de
pornire 7.500,00 lei. Persoanele interesate pot
participa la licitaþie, vor depune la lichidator, în
prealabil, o scrisoare de intenþie, ocazie cu care
vor cumpãra ºi caietul de sarcini, condiþie obli-
gatorie pentru a fi admis la licitaþie. Orice persoa-
nã, ce deþine un drept real asupra acestor bu-
nuri, va notifica în scris lichidatorul cu minim 5
zile înainte de licitaþie. Alte relaþii, se pot afla de
la lichidatorul judiciar. Tel. 0745/50.10.30.

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, îmbunã-
tãþiri, 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 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
3 - 4 CAMERE

Particular vând aparta-
ment 3 camere, zona Ro-
tonda 4/4, îmbunãtãþit, cen-
tralã proprie, 60.000 Euro.
Telefon: 0758/063.773.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, par-
ter, cu 2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtãþit, este
pretabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.

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. 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 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
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Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „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 roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã 4 camere, hol,
bucãtãrie, 5000 mp, nego-
ciabil, sat Motoci - Dolj. Te-
lefon: 0723/913.029.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
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 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
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.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã be-
tonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt 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 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.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta Turnu Severin cu simi-
lar în Craova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
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 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 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
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. Tele-
fon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.

Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând convectoare cu ter-
mostat instant electrolux
pentru apã caldã, preþ con-
venabil. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând 1 butoiaº de 160 litri;
1 butoiaº de 120 litri din sal-
câm în comuna Ghindeni.
Telefon: 0728/309.011.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând covoare 3/2 ºi 3,5/2,5,
- 70 lei/ buc, burtierã fãrã pi-
cior nouã 30 lei, pãlãrie fe-
tru nr. 55 nouã gri petrol -
60 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând car bãtrânesc stare
excepþionalã, lãcuit, pretabil
grãdini, terase, piesã de
muzeu. 1100 Euro negocia-
bil. Telefon: 0729/033.903.
Vând servantã, bibliotecã,
masã, pat, sculptate, vitrinã,
canapea, bufet, toaletã, as-
pirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi
caprine. Telefon: 0763/
595.605.
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând maºinã de gogoºi ine-
luº. Telefon: 0753/705.905.
Vând televizor Nei diagonala
81 cm, reviste Cinema. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþile,
matriculabilã. Telefon: 0724/
910.004; 0251/426.077.
Vând motor marca Leu 445,
cutie de viteze aro + moto-
cositor. 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 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
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 plaþ Ungureni. Tele-
fon: 0762/559.189.
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 mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
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. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând 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.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de veci
nisipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
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.

RAT Craiova cu sediul în
Calea Severinului, nr. 23,

organizeazã în data de
10.09.2012, ora 11.00, licitaþie

publicã deschisã cu strigare
pentru vânzarea de mijloace

fixe aprobate la casare.
Date suplimentare se pot obþine
la tel.: 0251/506.076 – int. 132.
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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 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.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând 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.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei bo-
vinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.

Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei, uºã cu toc 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, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu 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 ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.

Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere
între bacuri 180 mm. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr garso-
nierã etaj I – III, preferabil
zona sud. Ofer 70.000 Ron.
Telefon: 0767/252.852.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi.
Telefon: 0723/466.154.
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã
Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã stoar-
cere, în Craiova. Telefon:
0351/444.338.

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.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Inchiriez apartament mo-
bilat Brazdã, 2 camere
decomandat, etj. 3, con-
venabil. Telefon: 0721/
393.610.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez la 2 elevi sau stu-
denþi camerã casã, toate
posibilitãþile. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez, pentru fete, apar-
tament decomandat –
douã camere, ultracentral,
Craiova, str. „Al. I. Cuza”, vis-
a-vis de Teatrul Naþional.
Telefon: 0769/680.467.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc
vrãjitoarei Reginei Mar-
gareta care în 24 de ore
mi-a adus soþia acasã.
Telefon: 0764/096.730.

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Bãrbat vãduv (58 ani) do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
pentru cãsãtorie. Telefon:
0764/635.126.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Te-
lefon: 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.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
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. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de
Matematicã – Fizicã pro-
moþia 1962 vã invitã vineri,
28 septembrie 2012, ora
10.00, în Amfiteatrul Insti-
tutului. Contactaþi urgent
organizatorii. Telefoane:
0251/561.078; 0748/
599.012; 0251/418.138.
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
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.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Fam. Iorga Nicolae – Oc-
tavian transmite sincere
condoleanþe d-lui ing.
Lencu Mircea la decesul
mamei sale. Dumnezeu sã
o ierte ºi sã o odihneas-
cã în pace!
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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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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Rusia devine încet dar sigur
o pistã tot mai tentantã pentru
fotbaliºtii de top ai Europei.
Odatã drumul deschis de Anji,
prin aducerea unor jucãtori pre-
cum Roberto Carlos, Samuel
Eto’o sau,  recent ,  Lassana
Diarra, Zenit Sankt Peterburg a
reuºit, luni seara, în ultimele
minute ale perioadei de „merca-
to”,  douã veri tabile tunuri ,
transferându-i din Portugalia, în

Zenit, dublã loviturã pe ultimii metriZenit, dublã loviturã pe ultimii metriZenit, dublã loviturã pe ultimii metriZenit, dublã loviturã pe ultimii metriZenit, dublã loviturã pe ultimii metri
ai perioadei de transferuri!ai perioadei de transferuri!ai perioadei de transferuri!ai perioadei de transferuri!ai perioadei de transferuri!

Campioana Rusiei ºi-a asigurat serviciile lui Hulk ºi Witsel

schimbul a 95 de milioane de
euro, conform transfermar-
kt.de, pe brazilianul Hulk (26 de
ani), de la FC Porto, ºi pe bel-
gianul Axel Witsel (23 de ani),
de la Benfica, ambii oameni de
bazã în naþionalele þãrilor din
care provin.

Atacantul sud-american, al
cãrui contract se întinde pe o
duratã de cinci ani, i-a costat
pe cei de la Zenit nu mai puþin

de 55 de milioane de euro (cel
mai scump transfer al verii), în
timp ce în schimbul mijlocaºu-
lui  ruºii au plãtit 40 de milioa-
ne (durata înþelegerii nu a fost
încã specificatã).

Pe lângã cele douã achiziþii,
la Zenit mai joacã ºi alþi fotba-
liºti de primã mânã, ca brazilia-
nul Danny, portughezul Bruno
Alves, dar ºi fundaºul italian
Domenico Criscito.

Zenit face parte din grupa C
a Ligii Campionilor, unde le va
înfrunta pe AC Milan, Malaga
ºi Anderlecht Bruxelles.
PSG râmâne „regina”! Grupa-
rea de sub „Tour Eiffel” l-a luat ºi
pe Van der Wiel

În pofida celor 95 de milioa-
ne cheltuite de Zenit,  Paris
Saint Germain rãmâne lider într-
o ierarhie a celor mai active for-
maþii de pe piaþa transferurilor,
scoþând din vistierie în aceastã
perioadã de transferuri, nevero-
simil, 147 de milioane de euro.
Ultimile 6 distribuite chiar luni

seara, cãtre Ajax, prin încorpo-
rarea fundaºului Gregory van
der Wiel - foto (24 de ani). În
rest, pe „Stade de Prince” au
mai ajuns Lucas Moura (40 mil.
– Santos), Ezequiel Lavezzi
(26 mil. – Napoli), Thiago Sil-
va (42 mi. – AC Milan), Zlatan
Ibrahimovici (21 mil. – AC Mi-
lan) ºi Marco Verratti (12 mil.
– Pescara).

Alte miºcãri de trupe sur-
venite în ultimile zile: Raul
Meireles (de la Chelsea la Fe-

nerbahce), Cris (Lyon – Gala-
tasaray), Clint Dempsey (Ful-
ham – Tottenham), Cristian
Sãpunaru (FC Porto – Real Za-
ragoza), Michael Essien (Chel-
sea – Real Madrid), Carlos Bo-
canegra (Rangers – Santan-
der), Ryan Babbel (Hoffenheim
– Ajax), Marco Boriello (Roma
– Genoa), Javi Garcia (Benfi-
ca – Man. City), Alberto Gi-
lardino (Genoa – Bologna),
Stephane Mbia (Marseille –
QPR), Joey Barton (QPR –
Marseille), Luca Toni (Al Nasr
– Fiorentina), Nicklas Bendtner
(Arsenal – Juventus),  Maicon
(Inter – Man. City), Rafael van
der Vaart (Tottenham – Ham-
burg), Pablo Hernandez (Va-
lencia – Swansea) ,  Charl ie
Adam (Liverpool – Stoke City),
Ibrahim Afellay (Barcelona –
Schalke),  Dimitar Berbatov
(Man. United – Fulham), Nigel
de Jong (Man. City – Milan),
Hugo Lloris (Lyon – Totten-
ham) ,  Giovani  dos  San tos
(Tottenham – Mallorca).

Fundaºul lui Inter Milano,
Cristian Chivu, nu a fost inclus
de antrenorul Andrea Stramac-
cioni pe lista UEFA pentru me-
ciurile din grupele Ligii Euro-
pa, a notat ieri site-ul sky.it.

Stramaccioni ºi-a motivat
decizia prin fatul cã jucãtorul
român este accidentat. De pe
lista UEFA a milanezilor lipsesc
tot din cauza accidentãrilor
Dejan Stankovici, Ricardo Al-
varez ºi McDonald Mariga.

În schimb, fundaºul forma-
þiei Lazio Roma, ªtefan Radu,
a fost inclus pe lista UEFA pen-
tru partidele din grupele Ligii
Europa.

Internazionale Milano face
parte din grupa H a competiþiei,

Chivu a fost lãsat în afara listei UEFA
alãturi de echipele Rubin Kazan
(Rusia), Partizan Belgrad (Ser-
bia) ºi Neftci Baku (Azerbai-
djan), în timp ce Lazio va evo-

lua în grupa J, alãturi de Tot-
tenham Hotspur  (Angl ia) ,
Panathinaikos Atena (Grecia) ºi
NK Maribor (Slovenia).

Atacantul Claudiu Keºeru a marcat
un gol în partida pe care echipa sa,
Angers, a câºtigat-o, luni, în deplasa-
re, cu scorul de 3-1 (1-0), în faþa lui
RC Lens, în etapa a VI-a din liga a
doua francezã.

Keºeru, care a jucat pânã în minutul
79, a înscris reuºita cu numãrul doi a
oaspeþilor (68).

Celelalte goluri ale învingãtorilor au
fost semnate de A. Toure 13 aut. ºi
Diers 90+3. Gazdele reveniserã în joc
în minutul 76, prin Pollet.

În urma acestei victorii, Angers a
ajuns pe locul 8 în clasament, cu 9
puncte, la 5 de liderul Dijon.

Keºeru, gol pentru Angers

Duel între Hulk (foto dreapta) ºi Witsel (foto stânga)
în clasicul fotbalului portughez, Porto – Benfica.

Sporting Braga este echipa cel
mai bine reprezentatã în ceea ce
priveºte jucãtorii selecþionaþi de
Paulo Bento pentru meciurile na-
þionalei Portugaliei cu Luxemburg
ºi Azerbaidjan (7, 11 septembrie),
din preliminariile Cupei Mondiale
din 2014.

Adversara CFR-ului în grupa de
UEFA Champions League are în
lotul lusitan nu mai puþin de ºase
fotbaliºti, Beto, Nuno Andre Co-
elho, Custodio ºi Ruben Micael,
chemaþi iniþial, cãrora li s-au adã-
ugat Ruben Amorim ºi Eder, înlo-
cuitori ai accidentaþilor Carlos
Martins (Granada) ºi Manuel Fer-
nandes (Beºiktaº). Al doilea cel
mai bine reprezentat club în se-
lecþionata lusitanã e Real Madrid,
de la care vin Ronaldo, Pepe ºi

Braga, ºase oameni
chemaþi la lotul Portugaliei

Fabio Coentrao.
Jose Peseiro, antrenorul Bragãi,

fost în trecut ºi la Rapid, a decla-
rat cã decizia lui Paulo Bento de a
selecþiona ºase dintre elevii sãi la
lot e “dovada evidentã a calitãþii
lotului nostru, ºi a calitãþii muncii
care se face la Braga.”

Braga are alþi doi internaþionali
portughezi sub 21 de ani, Cristia-
no ºi Anibal, în vreme ce Djamal
(Libia), Elderson (Nigeria) ºi Jose
Luis (Insulele Capului Verde) au
fost ºi ei selecþionaþi în naþionale-
le þãrilor lor. CFR Cluj va juca pri-
mul meci din grupa H a UEFA
Champions League la Braga, în 19
septembrie, returul urmând sã aibã
loc în Ardeal, pe 20 noiembrie. Din
grupã mai fac parte Manchester
United ºi Galatasaray Istanbul.

Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!Atenþie CFR!
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sport

LIGA I – ETAPA A VII-A

Gloria Bistriţa – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Fl. Bratu 83.
FC Braşov – Gaz Metan 3-1
Au marcat: I. Popa 54, 59, Batin 90+3 / Astafei 48 pen.
Pandurii Tg-Jiu – Rapid 2-0
Au marcat: Voiculeţ 3, Ibeh 57.
Astra – Dinamo 1-0
A marcat: Tembo 94 – pen.
Steaua - Oţelul Galaţi 2-1
Au marcat: Rocha 3, Pintilii 8 / Viglianti 13.
CFR Cluj - Petrolul Ploieşti 2-2
Au marcat: Kapetanos 28, Mureşan 78 / Bokila 12, Cadu 62 – aut.
Concordia – „U” Cluj 0-2
Au marcat: Paulinho 27, 30.
Viitorul Constanţa – Vaslui 2-2
Au marcat: Iancu 10, Dică 52 – pen. / Sânmărtean 32 – pen., Celeban 88.
CS Turnu Severin – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Dandea 92 / Velici 27.

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A VII-A * ECHIPĂ PENALIZATĂ CU 2 PUNCTE

Pandurii 7 6 1 0 17-5 19
Steaua 7 5 1 1 17-9 16
Astra 7 4 2 1 15-10 14
Vaslui 7 3 3 1 13-8 12
Dinamo 6 3 2 1 11-7 11
„U” Cluj 7 3 2 2 10-14 11
CFR Cluj 7 2 4 1 14-11 10
Petrolul 7 2 3 2 12-10 9
Braşov 7 2 3 2 12-11 9
Rapid 6 2 3 1 7-7 9
Mediaş 7 2 3 2 7-8 9
Concordia 7 2 2 3 7-11 8
Viitorul 7 1 4 2 9-8 7
Oţelul 7 1 2 4 9-12 5
Gloria 7 1 2 4 4-10 5
Ceahlăul 7 1 2 4 6-17 5
Severin 7 0 3 4 5-10 3
Iaşi 7 0 2 5 7-14 2

„Tricolorii” vor intra
pe teren pe „Ciulendra”

LIGA I – ETAPA A VIII-A

Vineri 14 septembrie
Dinamo – CFR Cluj – 21.30, Digi Sport 1

Sâmbătă 15 septembrie
Vaslui – Severin - 19.00, Digi Sport 1
Gaz Metan – Concordia - 19.00, Dolcesport 1
Rapid – Gloria – 21.30, Digi Sport 1

Duminică 16 septembrie
Petrolul – Pandurii - 19, Digi Sport 1
CSMS Iaşi – Steaua - 21.30, Digi Sport 1

Luni 17 septembrie
Universitatea Cluj - Astra Ploieşti - 19.00, Dolcesport 1
Ceahlăul - FC Braşov - 19.00, Digi Sport 1
Oţelul – Viitorul - 21.30, Digi Sport 1

LIGA I – ETAPA A IX-A

Vineri 21 septembrie
Chiajna – Ceahlăul -19.00, Digi Sport 1
Bistriţa – Petrolul – 21.30, Digi Sport 1

Sâmbătă 22 septembrie
Severin – Oţelul -19.00, Digi Sport 1
„U” Cluj – Dinamo – 21.30, Digi Sport 1

Duminică 23 septembrie
Braşov – Vaslui - 19.00, Digi Sport 1
Astra Ploieşti - Gaz Metan – 19.00, Dolcesport 1
Pandurii – CFR Cluj - 21.30, Digi Sport 1

Luni 24 septembrie
Viitorul – Iaşi – 18.00, Digi Sport 1
Steaua – Rapid, - 20.30, Dolcesport 1

Balticii sunt periculoşi pe contraatac şi la faze fixe

Selecţionerul recunoaşte că problemele majore din lot sunt la postul de portar

Selecţionerul naţionalei Româ-
niei, Victor Piţurcă, a declarat că
îşi doreşte şase puncte din meciu-
rile cu reprezentativele Estoniei şi
Andorrei, primele din campania de
calificare pentru Cupa Mondială
din 2014. „În ultimul timp naţiona-
la s-a prezentat foarte bine. Cel mai
important joc este acesta cu Esto-
nia, o echipă dificilă, care cu sigu-
ranţă ne va pune probleme. Au mai
mulţi jucători periculoşi. Vasjiliev
execută foarte bine lovitură libere,
dar mai au şi alţii. Sunt foarte peri-
culoşi pe contraatac, luptă foarte
bine, au un joc de uzură în care
dacă nu găseşti trasee e foarte pe-
riculos ş i e posibil să pierzi. Noi
mergem cu gândul să câştigăm în

Balaci a prezentat noile tricouri „naţionale” alături de Mircea Sandu

Înainte de startul campaniei de calif ica-
re pentru turneul final al Campionatului
Mondial din 2014, nţionala de fotbal a Ro-
mâniei şi-a prezentat noul sponsor ofic ial,
producătorul de bere Timişoreana, cu care
s-a semnat un  contract pe 3 ani. Noile
tr icouri ale naţionalei,  insc ripţionate cu
numele sponsorului, au fost prezentate ofi-
cial de şeful FRF, Mircea Sandu, mijloca-
şul Cristi Tănase, dar şi foste glorii tr ico-
lore precum Ilie Balaci sau Miodrag Belo-
dedici. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a
spus  că este dificil să atragi un sponsor
alături de echipa naţională în absenţa per-
formanţei ş i că încearcă să refacă imagi-
nea fotbalului românesc.  “Din păcate,  re-
zultatele din ultimul timp ale naţionalei, com-
portamentul oamenilor de fotbal în media
şi c hiar al suporterilor până cu câteva luni în urmă a
determinat ca numărul partenerilor şi cifrelor cu care
noi lucram până ac um să se diminueze îngrijorător.
Marile federaţii au bugete de pes te 120 de milioane
de euro pe an, iar cel al FRF este undeva între 12 şi

Estonia şi cred că putem. Am mi-
zat pe jucători care pot face faţă în
aceste două partide. Într-o campa-
nie de calificare poţi să pierzi totul
într-unul sau două jocuri. Nu mă
mulţumeşte un egal în Estonia. Tre-
buie să câştigăm fiecare meci pen-
tru a spera la calificare, fiindcă tre-
buie să terminăm pe unul din pri-
mele două locuri”, a spus Piţurcă.

Piţi, impresionat
de Adi Popa şi puştii lui Hagi

Selecţionerul a vorbit apoi despre
jucătorii convocaţi şi despre cei ab-
senţi din diverse motive din lot. „Co-
man are o mică problemă şi are ne-
voie de o pauză. Dacă era apt s-ar

fi regăsit în lot. E o mare problemă
pe acest post, pentru că Pantilimon
şi Lobonţ nu joacă, iar Tătăruşanu
a lipsit şi el. Nu am nimic cu Sân-
mărtean, pur şi simplu am mizat pe
Tănase şi Maxim. E un lot destul de
tânăr, fiindcă echipa naţională are
nevoie de sânge proaspăt. Aş fi avut
nevoie şi de jucători mai consacraţi,
dar pentru asta e nevoie să joace la
echipele de club. Lui Mutu i-am
spus că e important să prindă echi-
pa, pentru că fotbalul francez e foar-
te puternic, iar el nu a mai jucat de
mult timp. Adi Popa m-a impresio-
nat, îl urmărim de mult timp, trebu-
ia să debuteze de când era la Con-
cordia Chiajna, dar s-a accidentat.
Sper să se impună şi la echipa naţi-
onală aşa cum a făcut-o şi la Stea-
ua, astfel de jucători cu personalita-
te pot creşte mereu. De la Steaua
sunt foarte mulţi jucători convocaţi,
dar să vedem câţi vor juca. Se poa-
te însă şi să spunem că echipa naţi-
onală este făcută pe scheletul Ste-
lei. Se poate să convoc jucători şi
de la Viitorul Constanţa, pentru că
m-au impresionat puş tii lui Gică
Hagi” a fost radiografia făcută de
Piţurcă lotului convocat, dar şi ce-
lorlalţi jucători pasibili de a evolua
în „tricolor”. România întâlneşte în
primele două meciuri din cadrul pre-
liminariilor Cupei Mondiale 2014,
Estonia, în deplare, la 7 septembrie,
de la ora 21.00, respectiv Andorra,
pe Arena Naţională din Bucureşti, la
11 septembrie, de la ora 20.30.

14 milioane” a spus Sandu. Noul sponsor nu a im-
pus o clauză privind culoarea echipamentului primei
reprezentative, dar  a dorit ca înaintea partidelor de
pe teren propriu să fie difuzată pe stadion melodia
Ciuleandra,  interpretată de Maria Tănase.
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