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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

Arestat după
ce a fost

prins
în magazin,

la furat

cultură / 9

Alianţa România Dreaptă
suferă la... eclozare

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În concediu, Popescule, eu am
vrut să merg la mare, dar nevastă-
mea ţinea  morţiş să mergem la
munte şi, ca să nu ne certăm, n-am
mai plecat nicăieri.

Bursa locurilor
de muncă
pentru
absolvenţi

administraţie / 3

Este greu de spus câte cămine
culturale sunt în România la ora
actuală, însă este cert că în ultimii
20 de ani, multe dintre ele au ajuns
în ruină sau găzduiesc activităţi
care nu au absolut nici o legătură
cu actul cultural. Această institu-
ţie a avut şi ar trebui să aibă un rol major în orga-
nizarea activităţilor culturale, în transmiterea şi
conservarea patrimoniului cultural al comunităţi-
lor rurale. Pe lângă satisfacerea acestor cerinţe, el
ar mai trebui să răspundă astăzi şi nevoilor de in-
formare, transformându-se într-un adevărat cen-
tru comunitar. Din păcate, nu este deloc aşa, iar în
unele săli, în care altădată se ţineau spectacole şi
alte activităţi, azi domneşte praful, mucegaiul, iar
unele au fost transformate, de către primari, în
depozite. De exemplu în Căminul cultural din co-
muna Scaeşti sunt alimente date de către Uniunea
Europeană unor categorii de persoane defavoriza-
te. Unele sunt chiar din 2010, şi multe dintre ele
au termenul expirat. Ceea ce înseamnă că ele nu
au fost distribuite. Şi culmea este că nimeni nu
ştie ce este cu ele acolo...

Actorilor le place scena Filarmonicii
„Oltenia”... văzută de la înălţimea
funcţiei: Vlad Drăgulescu,
manager interimar

Dezastrul
din curtea
regiilor craiovene

Primarul Lia Olguţa Vas ilescu
a adus , ieri, probe c are demos-
trează că regiile ş i serviciile din
subordinea Primăriei Craiova au
mari probleme financiare. Edi-
lul a lec turat mai multe rapoarte
de audit în care se arată că da-
torii de milioane de euro au fost
ascunse în niş te conturi sepa-
rate pentru ca regia să dea bine
în ochii autorităţii şi ai consilie-
rilor municipali.  Primarul susţi-
ne c ă,  în tot ac es t timp, Cons i-
liul Local Munic ipal Craiova “a
fost minţit”,   prezentându-i-se
situaţii care nu erau c onforme
cu realitatea.

Cantităţi mari de alimente de la UE, nedistribuite de fostul
primar al comunei Scaeşti, găsite în Căminul cultural
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ISU Vâlcea a acþionat ieri
pentru lichidarea incendiului
din Masivul Cozia

Pompierii vâlceni au continuat
ieri acþiunea de lichidare a incendiu-
lui care a afectat, în ultimele douã
zile, versantul sudic al Masivului
Cozia din Parcul Naþional Cozia, a
declarat, pentru Agerpres, Cãtãlin
Popescu, purtãtor de cuvânt al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Vâlcea. „S-au reluat de la
primele ore ale dimineþii, atât la sol
cât ºi din aer, operaþiunile de stingere
a incendiului din Munþii Coziei.
Începând de ieri (n.r. - duminicã) însã,
lucrurile sunt sub control, nu mai
avem focare extinse, s-a reuºit
localizarea lui. Din cele 11 misiuni cu
elicopterul, 6 au fost cu pulbere de
stingere. Azi vom acþiona alternativ ºi
cu apã ºi cu pulbere. Nu putem
respira însã uºuraþi ºi sã spunem cã
gata, s-a terminat. Sub stratul de
turbã existã un strat de jar, care
oricând poate reaprinde focul”, a
precizat Popescu. Peste 8.000 de saci
cu apã au fost aruncaþi duminicã din
elicopterele MAI în zona versantului
Cozia, pentru a stinge incendiul.

Nu se fac alegeri pentru
preºedinþia Consiliului
Naþional al PSD

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat ieri dimineaþa cã nu vor fi
fãcute alegeri pentru ºefia Consiliului
Naþional al partidului, deþinutã de
Adrian Nãstase, aºa cum s-a vehiculat
în presã. „Categoric, am decis de
lunea trecutã (...) cã nu facem alegeri
pentru preºedinþia Consiliului
Naþional”, a precizat Ponta, înaintea
reuniunii Biroului Permanent
Naþional al partidului. El a subliniat
cã toþi parlamentarii PSD care au
colegiu în acest moment ºi-l pãstrea-
zã, în rest urmând a fi respectate
prevederile din acordul cu UNPR ºi
USL. De altfel, situaþia colegiilor în
vederea alegerilor parlamentare din
decembrie va fi discutatã în perioada
urmãtoare în cadrul unei reuniuni a
conducerii PSD cu aleºii locali, cu
parlamentarii ºi cu membrii Comitetu-
lui Executiv Naþional.

Mai multe percheziþii ale procurorilor DNA au
avut loc, ieri dimineaþã, la sediul Consiliului Jude-
þean Argeº, instituþie condusã de Constantin Ni-
colescu (PSD), care în 18 mai a fost tri-
mis în judecatã de Direcþia Naþionalã An-
ticorupþie, fiind acuzat cã a luat fonduri
Phare de aproape 900.000 de euro pen-
tru patru unitãþi de învãþãmânt în baza
unor acte false. Percheziþiile, la care au
participat procurori DNA - Serviciul te-
ritorial Piteºti ºi poliþiºti, au vizat mai multe
birouri ale Consiliului Judeþean, inclusiv
biroul preºedintelui instituþiei, Constantin
Nicolescu, lider al PSD Argeº, dar ºi cele
ale serviciilor de investiþii ºi licitaþii, pre-
cum ºi sediile a patru firme care au avut
contracte cu instituþia ºi o locuinþã parti-
cularã, potrivit avocatului Gabriela Zoa-
nã, care îl reprezintã pe Nicolescu. Per-
cheziþiile au avut loc în prezenþa vicepre-

Percheziþii DNA la sediul Consiliului Judeþean ArgeºPercheziþii DNA la sediul Consiliului Judeþean ArgeºPercheziþii DNA la sediul Consiliului Judeþean ArgeºPercheziþii DNA la sediul Consiliului Judeþean ArgeºPercheziþii DNA la sediul Consiliului Judeþean Argeº
ºedintelui CJ Argeº, Florin Tecãu (PSD), care a
fost chemat de acasã de cãtre anchetatori. „Am
deschis instituþia ºi le-am pus la dispoziþie procu-

rorilor tot ceea ce ni s-a cerut ºi vom ajuta anche-
ta. Vreau sã cred cã nu este o rãzbunare politicã”
a declarat Tecãu. Surse judiciare au declarat pen-

tru Mediafax cã în acest caz se fac cercetãri
privind fraude cu fonduri europene.

Mai multe dosare cu documente ºi câteva
unitãþi PC au fost ridicate de procurori de la
sediul Consiliului Judeþean Argeº. „Este vor-
ba de o percheziþie, un simplu act procedu-
ral. Nu au fost ridicate pânã în prezent în-
scrisuri, dar percheziþiile nu s-au încheiat. (...)
Nu este un dosar nou. Nu e nimic neobiº-
nuit, percheziþia este un act procedurã co-
mun în timpul urmãririi penale”, declarase
anterior avocatul Gabriela Zoanã. Vicepreºe-
dintele CJ Argeº, Florin Tecãu, a spus, la rân-
dul sãu, cã se va depune un memoriu la Uni-
unea Naþionalã a Consiliilor Judeþene din Ro-
mânia, deoarece percheziþiile au paralizat ac-
tivitatea instituþiei.

Preºedintele PNL, co-preºedin-
tele USL Crin Antonescu, a decla-
rat, duminicã searã, într-o emisiu-
ne la Antena 3, cã ambasadorul SUA
în România, Mark Gittenstein, „este
un partizan al lui Traian Bãsescu. O
fi având motivele domniei-sale, sã
nu afirm asta. ªi nu este un atac la
SUA sau la domnul Gittenstein, þin
sã o spun”. Referindu-se la mesa-
jele pe care le-a primit din partea
administraþiei americane în perioa-
da interimatului, Antonescu a men-
þionat cã „aº spune cã americanii
au fost mai atenþi ºi cu informaþia
ºi cu atitudinea decât domnul Bar-
roso (n.r. - Jose Manuel
Barroso, preºedintele
Comisiei Europene), sau
doamna Reding (n.r. -
Viviane Reding, vicepre-
ºedinte CE) ºi, din pãca-
te, doamna Merkel (n.r.
- cancelarul german An-
gela Merkel)”. Totuºi, li-
derul USL considerã cã
„dincolo de cele întâm-
plate, noi avem de lãmu-
rit, de normalizat relaþia

Ambasadorul SUA este un partizan
al lui Bãsescu, iar PR-ul puterii „a fost prost”

ºi cu domnul Barroso, ºi cu Comi-
sia Europeanã, ºi cu doamna Re-
ding. Cred cã asta e ºi intenþia dom-
nului Ponta (n.r. - premierul Victor
Ponta), sã nu sporim ostilitatea care
a apãrut. Lucrul ãsta se poate face
pe baza restabilirii adevãrului”. Re-
venind la ceea ce s-a întâmplat îna-
inte ºi dupã referendum, Antones-
cu a recunoscut cã „PR-ul nostru a
fost prost. Diplomaþia, în sensul ca-
nalelor de comunicare, a fost foar-
te slabã ºi problema asta e lucrul pe
care trebuie sã-l asumãm”, remar-
când cã „au fost insuficient materi-
alizate” contactele externe.

Ministrul francez de
Interne, Manuel Valls, ºi
ministrul delegat pentru
Afaceri Europene, Ber-
nard Cazeneuve, vor veni
mâine în România, pentru
a discuta situaþia romilor
ºi a aborda problema „la
sursã”, a declarat dumini-
cã preºedintele francez,
Francois Hollande. „De
miercuri, ministrul de In-
terne ºi ministrul Afaceri-
lor Europene vor fi în
România, pentru ca aceastã pro-
blemã sã fie tratatã la sursã”, a
declarat acesta în cadrul unei in-
tervenþii la postul de televiziune
privat TF1. „Nu putem accepta ca
aceste populaþii sã fie alungate din
þara lor, mutate”, ºi sã vinã în Fran-
þa „pentru a se refugia, în condiþii-
le în care (ele) nu pot susþine o
activitate economicã”, a adãugat
Hollande. „Sunt 15.000 de romi în
Franþa, nu au venit în patru luni”,
a mai spus acesta, venind în apã-
rarea ministrului sãu de Interne,
criticat în þarã pentru angajamen-

tul sãu de a dezmembra taberele
ilegale ale romilor, în temeiul unor
decizii judecãtoreºti. „Ministrul de
Interne ºi-a fãcut tema: a aplicat
deciziile justiþiei ºi, în acelaºi timp,
a relocat (romii) în mãsura în care
este posibil sau i-a repatriat în þara
de origine”, a spus ºeful statului
francez.

În ultimele sãptãmâni, în Fran-
þa, sute de romi au fost evacuaþi
din taberele ilegale de cãtre poliþie,
provocând proteste din partea re-
prezentanþilor romilor, a asociaþii-
lor ºi a unui partid de stânga.

Miniºtrii francezi de Interne ºi al Afacerilor
Europene vin mâine la Bucureºti

Manuel
Valls

Mark
Gittenstein

Procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA), Daniel Morar, a declarat, duminicã sea-
ra, la Realitatea TV, cã lucrurile nu depind de el în
ce priveºte eventualitatea unei nominalizãri pentru
funcþia de procuror general al României – vehicu-
latã în ultima perioadã - precizând însã cã nu are de
gând sã participe la o farsã. „Trebuie sã vedem
dacã existã o procedurã clarã ºi corectã. Nu am de
gând sã particip la o farsã. Adicã sã ne depunem
candidaturile în condiþiile în care numele se ºtiu”, a
afirmat Daniel Morar. El a continuat, râzând, cã nu
crede „cã îl propune cineva procuror general, toc-
mai datoritã activitãþii DNA din ultimii ºapte ani”.
„M-am convins: oamenii politici, parþial dintre ei,

Daniel Morar:  „Nu am de gând
sã particip la o farsã”

nu vor o magistraturã puternicã ºi independentã”,
a spus ºeful DNA. Ministrul Justiþiei, Mona Pivni-
ceru, ºi-a fixat ca termen ziua de ieri pentru de-
clanºarea procedurii de selecþie pentru funcþiile de
procuror general al României ºi procuror ºef al
DNA, urmând ca în termen de zece zile sã fie de-
puse candidaturile. Mandatul lui Daniel Morar la
conducerea DNA a expirat în luna februarie, dar a
fost prelungit de douã ori, ultima datã în luna au-
gust, cu câte ºase luni. Cu toate astea, ministrul
Justiþiei intenþioneazã sã facã o nominalizare ºi pentru
acest post, odatã cu aceea pentru cel de procuror
general, care se vacanteazã în 2 octombrie.

Cât despre actualul procuror general, Codruþa

Kovesi, aceasta a declarat, tot duminicã searã, pen-
tru Mediafax, cã nu a decis nimic cu privire la o
eventualã candidaturã a sa pentru una din cele 17
funcþii din conducerea Ministerului Public, pentru
care ministrul Justiþiei va trebui sã facã numiri.
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Cele mai mari nereguli au fost
gãsite la Regia de Termoficare
Craiova. Potrivit primarului, in-
spectorii Curþii de Conturi Dolj
au raportat datorii de 220 mili-
oane de lei, în loc de 7 milioane
de lei, cât a transmis oficial re-
gia, în raportul financiar-con-
tabil de la sfârºitul anului tre-
cut. “Aºa cum v-am spus ºi în
timpul campaniei electorale, au
venit cu o anumitã sumã, pe
care au prezentat-o CLM Cra-
iova, dar cã, în contul din afa-
ra bilanþului, au ascuns adevã-
ratele datorii”, a declarat prima-
rul. Lecturând raportul de au-
dit, Vasilescu susþine cã acastã
datorie a fost descoperitã într-
un cont separat ºi ea se com-
pune din  mai multe sume pe
care Termoficarea le are de plã-
tit cãtre diverse instituþii. Lista
e deschisã de Complexul Ener-
getic care aºteaptã sã i se achi-
te penalitãþi de 50 milioane de
lei ºi este completatã de Direc-
þia de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova – 4 milioane de
lei ºi ANAF – 36 milioane de lei.

Gigacalorii de peste
7 milioane de lei,
cumpãrate
ºi nelivrate

Potrivit primarului, rezultate-
le financiare de la finele lui 2011
au fost denaturate ºi prin neîn-
registrarea, la capitolul cheltu-
ieli, a întregilor cantitãþi de apã
ºi energie termicã, facturate de
cãtre furnizori. “Numai în 2011,
furnizorul apei a emis un numãr
de 24 de facturi cu o valoare
totalã de 3,17 milioane lei pe
care regia le-a înregistrat într-
un alt cont, de operaþii în curs
declarificare, motivându-se ne-
înþelegeri dintre furnizor ºi be-
neficiar”. O altã problemã a fost
depistatã în legãturã cu agentul
termic. Potrivit primarului, în

Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a adus, ieri, probe care de-
mostreazã cã regiile ºi servi-
ciile din subordinea Primãriei
Craiova au mari probleme fi-
nanciare. Edilul a lecturat mai
multe rapoarte de audit în care
se aratã cã datorii de milioa-
ne de euro au fost ascunse în

niºte conturi separate pentru
ca regia sã dea bine în ochii
autoritãþii ºi ai consilierilor
municipali. Primarul susþine
cã, în tot acest timp, Consiliul
Local Municipal Craiova “a
fost minþit”,  prezentându-i-se
situaþii care nu erau conforme
cu realitatea.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

raportul de audit se precizeazã
cã a fost descoperitã o cantita-
te de 34.013 gigacalorii -  cu o
valoare totalã de 7,85 milioane
– care a fost  cumpãratã,  în
2011, de la Complexul Energe-
tic, dar care nu a mai fost fac-
turatã populaþiei. Inspectorii fi-
nanciari spun, în actul de con-
trol,  cã aceastã cantitate rã
mâne ºi dupã scãderea pierde-
rilor de pe reþea, stabilite la
17,6%.

Grosul datoriilor,
la asociaþiile de
proprietari

Regia de Termoficare Craio-
va stã ºi mai prost cu încasa-
rea debitelor de la clienþi. Ras-
portul de audit a confirmat cã,
în top, conduc asociaþiile de
proprietari, care au o datorie
de 64,11 milioane de lei, la
sfârºitul lui 2011. Neîncasarea
la termenele de scadenþã a ge-
nerat ºi calcularea unor pena-
litãþi, în valoare de 32,41 mili-
oane de lei. “Dintre asociaþii cu
datorii mari, exemplificãm aso-
ciaþia nr. 14 Romaneºti – cu 1,8
milioane, asociaþia nr. 7, din
cartierul 1Mai – cu 1,17 mili-
oane lei, asociaþia nr. 3, Nico-
lae Titulescu – cu  987.000 lei,
asociaþia nr. 10 Rovine – cu
800.000 lei.” Sumele sunt foar-
te mari, acestea fiind ne înca-
sate din diverse motive. Unele
dosare se aflã pe rolul instan-
þelor de judecatã – peste 190 –
iar pentru 400 de dosare exis-
tã hotãrâri definitive fiind în
curs de executare. Din lipsã de
bani, Regia nu a reuºi sã-ºi
achite furnizorii, având o da-
torie cãtre aceºtias de valoare
148, 69 milioane lei, dintre care
cãtre Complexul Energetic –
129,14 milioane lei, cãtre Com-
pania de Apã Oltenia – 13,37
milioane lei.

Împrumut pentu
salvarea CAO

Compania de Apã Oltenia a
foist verificatã de o echipã de
auditori din cadrul Primãriei
Craiova. Aceºtia au gãsit aici
datorii de 37,14 milioane de lei,
dintre care la bugetul asigurã-
rilor sociale -2,53 milioane de
lei, impozit pe salarii – 1,2 mi-
lioane lei, sumã de restituit cã-
tre Primãria Craiova privind
TVA achitat în contul compa-
niei – 19 milioane. În acelaºi
timp, cpmpania are ºi furnizori
neachitaþi – 6,2 milioane de lei.
“Datoria înreagã este 9 milioa-
ne de euro. Pentru stingerea

probabil cã va trebui sã con-
tractãm un împrumut – eu zic
între 2 ºi 4 milioane de euzro -
pentru cã, altfel, punem în pe-
ricol masterplanul de apã. Ar în-
seamna sã ne vinã 180 milioane
de euro de la uniunea europea-
nã. Dacã ajungem la situaþia de
blocare a conturilor, masterpla-
nul e pus în pericol, aºa cã va
trebui sã cãputãm aceastã so-
luþie”, a declarat primarul. Într-
un studiu fãcut de firma de con-
sultanþã BDO, la sfârºitul lui
2011, CAO apare pe locul 38,
dintre 41 de operatori totalizaþi,
la mare distanþã de Iaºi, Timiº,
Braºov, Cluj, Constanþa., care
recupereazã creanþele între 30
ºi 60 de zile.

Decontãri duble
pentru folosirea
unor utilaje

La Salubritate Craiova, s-a
descoper i t  cã ,  în  per ioada
2009-2020, s-au plãtit de douã
ori din bugetul local o serie de
utilaje, folosite la activitãþile de

salubrizare ºi deszãpezire. “Este
vorba de plãþi necuvenite în
sumã de 245.000 de lei, ca ur-
mare a acceptãrii unor tarife
majorate nejustificat, în care au
fost prinse ºi cheltuielile cu
amortizarea. În urma verificã-
rilor, s-a mai descoperit cã SC

Salubritate nu a încasare veni-
turi de 1,12 milioane lei din ca-
uzã cã nu a transmis cãtre abo-
naþi facturile în vederea plãþii.
“Pentru o sumã de 7,17 milioa-
ne de lei  nu a luat nici o mãdu-
rã de calculare, înregistrare ºi
facturare a contravalorii pena-
litãþilor aferente. Penalitãþi de
întârz i re  în  sumã de peste
800.000 de lei. Pentru debitele

cu o vechime mai mare de 3
ani, nu s-a luat mãsurile legale
de recuperare, fiind vorba de
suma de 242.000 de lei, aferentã
perioadei 2006 – 2008.

Serviciul Juridic
din Primãrie,
aºteptat cu soluþia

ªi la RAT Craiova au fost gã-
site datorii în afara bilanþului
contabil – în sumã de 10,64 mi-
lioane de lei, reprezentând obli-
gaþii de platã stabilite suplimen-
tar, în urma unui control efec-
tuat în februarie 2009, de Di-
recþia Finanþelor Publice Dolj.
Aceastã sumã reprezintã TVA-
ul aferent subvenþiilor primite
de la bugetul local – 5,17 mili-
oane, la care se adaugã majo-
rãri de întârziere de 4,85 mili-
oane de lei, calculate pentru
perioada februarie  pentru 2006-
noiembrie 2008. “Aºtept de la
Serviciul Juridic sã-mi propu-
nã soluþii. Nu le-am dat un ter-
men ºi ei trebuie sã vinã cu so-
luþia: se merge la Parchet sau
ce se întâmplã, ca sã nu spunã
dupã aceea cã vrea primarul sã
ia nu ºtiu ce decizie împotriva
cuiva. M-am sãturat sã primesc
lecþii vizavi de buna funcþiona-
re a oraºului de la persoane care
au fost pãrtaºe la chestiunea
aceasta ºi care ºi-au pus sem-
nãtura, dar nu au observat cum
s-au aruncat pe milioane pe fe-
reastrã”, a declarat primarul Ol-
guþa Vasilescu.
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Reprezentanþii Parchetului
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(PÎCCJ) au fãcut o comparaþie
ºi cu perioada 2008 - 2009 (când
s-au desfãºurat alegeri locale,
parlamentare, europarlamentare,
prezidenþiale ºi referendum), când
au fost înregistrate, în toatã þara,
7.956 cauze penale, dintre care
56 au fost soluþionate prin rechi-
zitoriu, dispunându-se trimiterea
în judecatã a 66 inculpaþi, faþã de
56 din aceºtia pronunþându-se
hotãrâri de condamnare definiti-
ve. În 6.531 cauze s-au adoptat
de cãtre procurori soluþii de ne-

Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au fost sesizaþi, dumini-
cã dimineaþa, în jurul orei 9.30, de dispecerul de ser-
viciu al unei firme de pazã cu privire la faptul cã la
sediul unei societãþi comerciale din Craiova, cu care
aveau contract, mai exact un magazin al firmei Cora-

Având în vedere numãrul mare de acci-
dente de circulaþie petrecute în ultima vre-
me, efectivele Biroului Drumuri Naþionale
ºi Europene din cadrul Serviciului Rutier

Douã persoane au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri dupã-amia-
zã, în urma unui accident de circulaþie pe-
trecut în faþa hipermarketului Metro, din
municipiu. Potrivit poliþiºtilor Biroului Ru-
tier Craiova, în jurul orei 16.00, Savu Gu-
ran, de 67 de ani, din Craio-
va, în timp ce conducea un
autoturism Dacia dinspre
„Metro” cãtre centrul muni-
cipiului, la un moment dat a
frânat brusc, pentru a evita sã
loveascã o maºinã care circula
în faþa sa, al cãrei ºofer frâ-
nase, la rândul sãu ºi a pãtruns
pe contrasens, unde s-a cioc-
nit cu o Toyota condusã de
Marcel Miulescu, de 39 de
ani, tot din Craiova. În urma
impactului, cele douã autotu-
risme au fost grav avariate,
ambii conducãtori auto fiind

Biroul de informare publicã ºi relaþii
cu presa din cadrul Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a anunþat, ieri, cã în anul 2012 au fost
înregistrate la unitãþile de parchet din
þarã un numãr de 2.052 de dosare pri-
vind desfãºurarea alegerilor locale ºi
632 dosare referitoare la desfãºurarea

referendumului. Pe rolul parchetelor de
pe raza Curþii de Apel Craiova s-au în-
registrat 92 de cauze penale vizând
desfãºurarea referendumului din luna
iulie ºi 151 referitoare la alegerile lo-
cale din iunie. Acestea sunt din jude-
þele Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi Olt, astfel
cã numãrul lor nu este foarte mare.

trimitere în judecatã, rãmânând
în curs de soluþionare un numãr
de 187 dosare.

Potrivit datelor statistice anun-
þate de PÎCCJ, în ceea ce priveº-
te cauzele penale referitoare la
desfãºurarea alegerilor locale, par-
lamentare, prezidenþiale, europar-
lamentare ºi referendumului din
perioada 2008 – 2009, pe rolul uni-
tãþilor din subordinea Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craio-
va au fost înregistrate 1.571 de
cauze, din care au fost soluþiona-
te 1.380. În 15 cazuri au fost în-
tocmite rechizitorii prin care s-a

dispus trimiterea în judecatã a
unor persoane, celelalte 1.365 de
dosare fiind soluþionate cu netri-
mitere în judecatã.

„Pe rolul aceluiaºi parchet (n.r.-
Parchetul Curþii de Apel Craiova),
referitor la cauzele penale privind
desfãºurarea alegerilor locale din
anul curent au fost înregistrate
151 de cauze, iar în legãturã cu
referendumul din anul 2012, au
fost înregistrate 92 de cauze”,
dupã cum se menþioneazã în co-
municatul PÎCCJ. Reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova au precizat cã este

vorba despre cauze înregistrate la
parchetele locale din subordine,
de pe toatã raza de competenþã
teritorialã, respectiv judeþele Dolj,
Gorj, Mehedinþi ºi Olt. Într-ade-
vãr, pe rolul Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova sunt, în
prezent, în lucru, un numãr de 25
de dosare la legea 3/2000 privind
organizarea ºi desfãºurarea refe-
rendumului, alte 13 fiind declina-
te cãtre celelalte parchete locale
din judeþ. Cele mai multe dintre
plângerile ce stau la baza dosare-

lor au fost îndreptate, dupã cum
aþi putut afla la momentul respec-
tiv din paginile cotidianului nos-
tru, împotriva unor preºedinþi ai
secþiilor de votare, pentru cã ar fi
aprobat solicitãri pentru urna mo-
bilã, în condiþiile în care nu se im-
punea acest lucru. A mai fost ºi
un dosar pentru vot multiplu, ºi
sunt cercetate douã persoane care
au votat deºi nu aveau dreptul,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova.
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Potrivit PÎCCJ,

Accident la ieºirea din CraiovaAccident la ieºirea din CraiovaAccident la ieºirea din CraiovaAccident la ieºirea din CraiovaAccident la ieºirea din Craiova
transportaþi la spital. Doar Savu Guran a
rãmas internat pentru investigaþii suplimen-
tare, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ
Dolj, în cauzã fiind întocmit dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de vãtãmare corporalã din culpã.

Un bãrbat din Filiaºi, recidivist,
a fost arestat preventiv, duminicã
dupã-amiazã, pentru furt calificat,
dupã ce a fost prins chiar în interio-
rul unei societãþi din cartierul craio-
vean „1 Mai”, din care voia sã sus-
tragã bunuri. Fãrã sã ºtie, bãrbatul
a declanºat alarma în momentul
când a pãtruns în incintã, astfel cã
a fost surprins „la muncã”, de poli-
þiºtii ºi agenþii firmei de pazã cu
care unitatea avea contract.

lex din cartierul „1 Mai”, se declanºase alarma senzo-
rilor de perimetru. La faþa locului a ajuns echipa de

cercetare de la nivelul subunitãþii de Poliþie ºi o echi-
pã de intervenþie a respectivei firme de pazã, în inte-
riorul clãdirii fiind depistat un bãrbat care nu era an-
gajat, nu avea ce sã caute acolo astfel cã a fost dus la
sediul Poliþiei pentru cercetãri. Oamenii legii l-au iden-
tificat, stabilind cã este Ilie Enache, din Filiaºi, reci-
divist, ºi cã acesta pãtrunsese prin efracþie în sediul
unitãþii cu intenþia de a sustrage bunuri. “În urma pro-
batoriului administrat în cauzã, bãrbatul a fost reþinut
pentru 24 de ore, pentru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat. Ulterior a fost prezentat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova cu propunerea de punere
în miºcare a acþiunii penale ºi arestare preventivã, pro-
punere pe care procurorii au înaintat-o instanþei de
judecatã. Duminicã seara, Judecãtoria Craiova, în
urma examinãrii probatoriului administrat în cauzã, a
emis pe numele acestuia mandat de arestare preventi-
vã pe o perioadã de 20 de zile, doljeanul fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj”, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Biroului de Presã al IPJ Dolj.
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Peste 50 de ºoferi sancþionaþi
pentru depãºirea vitezei legale

Dolj, împreunã cu poliþiºti ai Formaþiunii
Rutiere din cadrul Poliþiei Oraºului Filiaºi
au organizat, duminicã, o acþiune în sistem
releu, pe  DN 6 ºi DN 65, împreunã cu

colegii din judeþul învecinat, pen-
tru prevenirea ºi combaterea ac-
cidentelor de circulaþie care au
drept cauzã viteza excesivã. Au
fost amplasate autospeciale do-
tate cu aparate radar pe tot dru-
mul Craiova – Filiaºi, pe parcur-
sul activitãþilor desfãºurate poli-
þiºtii constatând 72 de abateri de
naturã contravenþionalã, 55 din-
tre ele vizând depãºirea vitezei
legale. Oamenii legii au aplicat
amenzi în valoare totalã de
6.790  lei, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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PDL, PNŢCD, PNR, ICCD şi
FCD s-au decis , după o îndelun-
gată cumpănire, să formeze o fa-
milie „de dreapta”, sub numele
„Alianţa România Dreaptă”.
Un pol politic care să se adrese-
ze alegătorilor de centru ş i de
dreapta, lămureş te lucrurile, pe
blogul său, prim-vicepreşedinte-
le PDL Cristian Preda. Deocam-
dată, familia „de dreapta” nu are
imn sau s logan, dar sugestiile nu
lipsesc. Pentru a veni în întâm-
pinarea proiec tului, MRU a cum-
părat „la buc ată” sigla unui par-
tid, c u toată zes trea ac estuia, de
la Petre Roman,  ş i s -a făc ut

MIRCEA CANŢĂR

Alianţa România Dreaptă
suferă la... eclozare
preşedinte. Greu nu i-a fost,  mai
ales că n-avea membri, şi cei achi-
ziţionaţi în pripă, fără pedegree
corespunzător, deveniţi vicepreşe-
dinţi, 13 la număr, l-au iritat pe
Mihai Neamţu, preşedintele Noii
Republici. Motiv de discordie pa-
sageră între MRU şi Mihai Neam-
ţu, acesta din urmă atac ând parti-
dul celui dintâi,  sub pretextul că
ar f i „o adunătură de traseişti”.
Şi nu doar atât, din moment ce
„MRU devine din ce în ce mai
mult o dezamăgire pentru electo-
ratul de dreapta, care aştepta cu
adev ărat o schimbare din teme-
lii”. Mihai Neamţu se opreşte la

timp cu reproşurile, ba simte ne-
voia să-l mai şi consoleze pe MRU,
dedicându-i o odă,  de-a dreptul
vibrantă, c are să-l ungă la suflet:
„Domnul Ungureanu este o per-
sonalitate în care milioane de ro-
mâni şi-au pus speranţa. Echipa
lui trebuie să fie la fel de credibi-
lă ca şi liderul. Este? Sub presiu-
nea timpului, MRU a fost obligat
să accepte soluţii neinspirate.
Păcat. Timpurile excepţionale
impun, pesemne, măsuri excepţi-
onale”. Ce să mai înţelegi? Ori-
cum, aserţiunea c u „milioane de
români” care ş i-au pus speranţe
în MRU e...  parfum. Să nu omi-

tem: Forţa Civică es te vehic ulul
electoral al Iniţiativei Civice de
Centru Dreapta. Noroc cu sfărui-
torul „plin de tact” Cristian Pre-
da, prim-vicepreşedinte al PDL şi
eurodeputat,  c are le transmite
„amicilor” Mihai Răzvan Ungurea-
nu şi Mihai Neamţu rugămintea de
a f i „reţinuţi în declaraţii şi mo-
deraţi în decizii”, câtă vreme au
loc  negoc ierile pentru realizarea
Alianţei România Dreaptă (ARD).
De pe margine, Vasile Blaga, lide-
rul PDL, priveşte nelămurit hâr-
joana „arhitecţilor” noii construcţii
politice în buza campaniei electo-
rale, care se anunţă cruntă.  Cu

Mihai Neamţu, MRU şi Aurelian
Pavelesc u - „ăla mic c u capu’
mare”, s-a dat lovitura de imagi-
ne mult dorită, electoratul fiind se-
dus înainte de a înc epe campania
pentru parlamentare.  Alianţa Ro-
mânia Dreaptă se naşte, după toate
semnalele,  anevoios, şi uneori „la
eclozare” îşi pierd viaţa mulţi...
pui.  Pe ce criter ii se va face re-
partiţia locurilor parlamentare încă
nu se cunoaş te, dar  e exclus să
nu apară noi motive de gâlceavă.
Salvarea eventualului dezas tru,
cum ne asigură Mihai Neamţu, va
veni de la Comisia de integritate,
condusă de Monic a Macovei.

Până atunc i, desc urajaţi de
condiţiile oferite dar şi de faptul
că sunt prost plătiţi, tot mai pu-
ţini medici acceptă să lucreze în
mediul rural.  Alarmant este că
până ş i doctorii care ani de zile
au ac ordat îngrijiri medicale în
sate se gândesc să plece spre oraş
sau chiar  pes te hotare,  dacă ni-
mic nu se va schimba. Există,
as tfel, riscul ca sate întregi să
rămână fără medic. La un mo-
ment dat se vorbea c hiar  de fali-
mentul unor cabinete medicale de
familie din mediul rural.

Revenind la c eea ce pot oferi
bolnavilor ac este spaţii medicale
din mediul rural,  sunt încă destul
de puţine cabinetele care benefi-
ciază de alimentare cu apă sau de
canalizare. Nu mai vorbim că, în

Lăsate în paragină, multe din cabi-
netele medicale ce funcţionează în co-
munele doljene au ajuns acum adevă-
rate ruine. Trecând peste faptul că, de
ani buni, aceste spaţii nu au mai bene-
ficiat de reparaţii, dotarea cu aparatură

medicală este mult sub nivelul decen-
ţei. Situaţia s-ar schimba însă cu aju-
torul banilor europeni, Ministerul Să-
nătăţii anunţând recent că pentru cabi-
netele medicale din mediul rural poate
fi solicitată finanţarea nerambursabilă.

Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
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medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate
Bani pentru cabinetele
medicale de la sate

multe cazuri dotările cu aparatu-
ră abia dacă îndeplinesc c riteriile
minime de funcţionare.
Program valabil doar pentru
cabinetele din mediul rural

În aceste condiţii, reprezentan-
ţii medicilor de familie susţin că
şansa ce li se oferă doctorilor, de a
atrage fonduri europene, ar putea
revitaliza reţeaua cabinetelor sani-
tare din mediul rural. Practic, oda-
tă cu modernizarea spaţiilor sani-
tare, odată cu dotarea corespun-
zătoare a ac estora, diagnosticul
pus pacientului ar putea fi mult mai
precis chiar de la consultul realizat
de medicul de familie. Doctorii nu
au ascuns însă faptul că şi-ar fi
dorit un program similar şi pentru
cabinetele medicale din oraşe.

„Având în vedere că este prevă-
zută dotarea cu aparatură medica-
lă, dar şi modernizarea, respectiv
extinderea spaţiilor, este o oportu-
nitate foarte bună. E pentru prima
dată când pot să acceseze fonduri
europene şi cabinetele medicale in-
dividuale. Şi mai era o condiţie ex-
trem de greu de depăşit: trebuia ca
medicii să aibă spaţiu în proprieta-
te. Acest criteriu nu mai este valabil
acum. Un astfel de program ar fi
bun şi pentru cabine-
tele din mediul urban.
Nic i pe departe nu
ne-am permis până
acum dotarea cu in-
strumentar medical şi
aparatură,  măc ar
aproape de limita de-
cenţei”, a declarat dr.
Mirela Profir, preşe-
dintele Patronatului
Medicilor de Familie
din judeţul Dolj.
Până la 200.000
de euro pentru
fiecare medic
care depune
proiecte

Săptămâna trecu-
tă, Ministerul Sănătăţii a anunţat că
medicii din mediul rural precum şi
societăţile medicale din aceste zone
pot obţine finanţare din bani euro-
peni pentru cabinete noi sau pen-
tru modernizarea celor existente.
Toate acestea prin intermediul Pro-

gramului Naţional pentru Dezvol-
tare Rurală derulat din Fondul Eu-
ropean Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).

Tot la începutul săptămânii tre-
cute s-a deschis linia de finanţare
din cadrul Programului Naţional
pentru Dezvoltare Rurală, axa III,
măsura. 3.1.2. – Sprijin pentru cre-

area şi dezvoltarea de micro-între-
prinderi, potrivit paginii de web
www.apdrp.ro, a  Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală.

Conform Programului, medicii,
dar şi soc ietăţile comerciale din
mediul rural  pot obţine fonduri ne-

rambursabile pentru a realiza inves-
tiţii în serviciile de sănătate umană,
asistenţă medicală ambulatorie şi sto-
matologică, asistenţă medicală ge-
nerală, specializată, dar şi în alte
domenii - dispozitive medicale. Su-
ma pusă la dispoziţie prin acest Pro-
gram,  măsura 3.1.2  es te de
134.668.992 de euro. Sesiunea pen-

tru depunerea de
proiecte se încheie
pe 28 septembrie
a.c., iar Agenţia de
Plăţi pentru Dezvol-
tare Rurală şi Pes-
cuit (APDRP) este
Autoritatea de Ma-
nagement a acestui
Program şi aparţine
Ministerului  Agri-
culturii şi Dezvoltă-
rii Rurale.

Informaţii deta-
liate, inclusiv Ghi-
dul Solicitantului,
pot fi obţinute pe
pagina Programu-
lui Naţional de Dez-
voltare Rurală:
www.apdrp.ro.

Prin intermediul acestui program,
medicii din sate pot obţine până la
200.000 de euro dacă fac proiecte
cu bani europeni, pentru a-şi dota
cabinetele sau pentru a înfiinţa cen-
tre de servicii medicale.

RADU ILICEANU
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În buncărul Dire cţiei
Sanitare Vete rinare şi
pe ntru Siguranţa Alimente-
lor (DSVSA) Dolj e  greu de
ajuns . Nu fizic. Nu pentru
că uşa ar fi închis ă. Dar
barie ra comunicării e  greu
de  ridicat, culmea, acum,
când s e vorbeşte  atât
de spre  campanii de infor-
mare, de  dis eminarea
informaţiei ş i informarea
corectă a opiniei publice,
de  transpare nţă în ins titu-
ţiile  publice.

Şi dacă la Autoritatea
Naţională Sanitară Veterina-
ră ş i Pentru Siguranţa
Alimentelor cineva se
“deranjează” să vorbească
despre activitate a institu-
ţiei, la structura judeţeană
din Dolj cu greu se găs eşte
un “cineva”. Fiindcă de
deranj, nu mai încape vorba.

Nu e de mirare atunci că
nu ştim nimic despre

„Băieţii deştepţi”
au cerut 870 milioane lei

de la Hidroelectrica
Valoarea sumelor c u care au

dorit să se înscrie „băieţii deştepţi”
în tabelul preliminar al creditori-
lor Hidroelectrica, companie aflată
în insolvenţă, se ridică la 870,5
milioane lei, pretenţiile fiind respin-
se de administratorul judiciar. Sin-
gurul trader de energie care a so-
licitat despăgubiri ca urmare a de-
nunţării contractelor bilaterale a
fost Alpiq Romindustries, care a
cerut 527,7 milioane de lei, a de-
clarat ieri Remus  Borza, reprezen-
tantul Euro Insol, administratorul
judiciar al produc ătorului de ener-
gie. El a spus că res tul firmelor
au cerut despăgubiri pentru bene-
ficii nerealizate în perioada în care
Hidroelectrica a activat clauza de
forţă majoră din cauza sec etei.
„Toate creanţele cerute de băieţii
deştepţi au fost respinse în totali-
tate”, a spus  Borza. El a adăugat
că datoriile respinse din tabelul
preliminar redactat de administra-
torul judic iar pot fi admise în ca-

zul unor c ontestaţii, dacă acestea
sunt aprobate în instanţă.

Contractele bilaterale de vânza-
re a energiei produse de Hidroe-
lectrica au „văduvit” compania de
stat cu 1,2 miliarde de euro în pe-
rioada 2006-2012, din cauza pre-
ţurilor mic i la care beneficiarii au
cumpărat electr icitatea, potrivit
datelor prezentate anterior de că-
tre administratorul judiciar. Euro
Insol a renegociat contractele în-
cheiate cu Alro Slatina, Elsid, Elec-
trocarbon şi Electromagnetica. Ad-
ministratorul a renunţat la acordu-
rile cu Alpiq RomEnergie, Alpiq Ro-
mindustries, Energy Holding, EFT
AG, EFT România şi Euro P.E.C.
Hidroelectrica a activat, la începu-
tul lunii august, clauza de forţă ma-
joră, pentru a doua oară în mai pu-
ţin de an an, ca urmare a secetei,
care a dus la scăderea debitelor râu-
rilor. Forţa majoră la Hidroelectrica
a fost instituită şi în perioada sep-
tembrie 2011 - mai 2012.

… Şi DSVSA Dolj face controale?

eficie nţa controalelor
specifice  între prinse de
DSVSA Dolj în judeţ. Sau
dacă e le există. Nici nu mai
îndrăznim să ne gândim la
ce tăţeanul de rând care se
“love şte ” de  aceas tă
instituţie…

***
În aceas tă perioadă,

ANSVSA anunţă controale
la unităţile  de  alimentaţie
din incinta benzinăriilor,
controale  care s e vor
de sfăş ura în toate judeţele,
inclusiv în Dolj. “Pentru o
pe rioadă de două luni,
inspe ctorii de spe cialitate
vor verifica modul în care
sunt respectate cerinţe le
sanitare vete rinare şi
pe ntru s iguranţa alimente-
lor în unităţile  de alimenta-
ţie publică şi în unităţile de
comercializare a alimente-
lor, amplasate în staţiile de
comercializare a carburanţi-

lor. Controalele vor fi
efectuate  de către echipe
mixte , formate din inspe c-
tori din cadrul Birourilor de
Inspe cţii, B irourilor Sigu-
ranţa alimentelor de origi-
ne  animală ş i B irourilor
Siguranţa alime ntelor de
origine non-animală, de la
nivelul DSVSA judeţene şi
a municipiului Bucure şti”,
se  arată într-un comunicat
de  presă al Autorităţii.
Potrivit informării,  accentul
se  va pune pe  re spe ctarea
condiţiilor de depozitare,
manipulare ş i come rcializa-
re  a materiilor prime  şi a
ce lor finite , a parame trilor
re comandaţi de producător,
a termenului de valabilitate
al ace stora, pre cum şi
ve rificarea documentului
de  înregistrare  sanitară
ve terinară şi pentru sigu-
ranţa alimentelor.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Agricultorii care au înregistrat pierderi de
producţie din cauza secetei pot depune ce-
reri penru compensarea prejudiciilor la Di-
recţia Agricolă Dolj. Suma maximă a spriji-
nului financiar este echivalentul în lei a 7.500
euro pentru fiecare beneficiar.

Hotărârea nr. 897 privind aprobarea sche-
mei “Ajutoare de minimis pentru compen-
sarea efectelor fenomenului de secetă ma-
nifestat în anul agricol 2011-2012 asupra
culturilor agricole” a fost publică în Moni-
torul Oficial nr. 639 din 7 septembrie 2012,
dată la care a intrat în vigoare.

Astfel, ajutorul stabilit de actul normativ
se acordă producătorilor din domeniul ve-
getal şi compensează o parte din pierderea
producţiei destinată autoconsumului. Bene-
ficiarii schemei sunt fermieri persoane fizi-
ce, persoane fizice autorizate, întreprinderi

Direcţia Agricolă Dolj
primeşte cererile pentru

pierderile cauzate de secetă
individuale şi întreprinderi familiale consti-
tuite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane ju-
ridice precum şi orice forme asociative cu
sau fără personalitate juridică care deţin su-
prafeţe de culturi agricole în teren arabil şi
au înfiinţat culturi în toamna anului 2011,
primăvara anului 2012. “Începând de astăzi
(n.r. ieri), agricultorii se pot adresa Direcţiei
Agricole Dolj în vederea obţinerii ajutorului
de minimis în cuantum de 100 de lei pe hec-
tar. Sprijinul se acordă pentru suprafeţe cu-
prinse între un hectar şi maximum zece hec-
tare”, a precizat Oliver Costea, directorul
Direcţiei Agricole Dolj.  Potr ivit acestuia,
suma maximă a sprijinului financiar nu poa-
te depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro
pentru fiecare beneficiar.

Cererile pot fi depuse la până la data de
15 octombrie 2012, iar sprijinul va fi acor-

dat începând cu data de 1 noiembrie 2012.
“Am luat această măsură tocmai pentru a

arăta preocupările pentru dezvoltarea agri-
culturii ca motor principal pentru susţinerea
economiei româneşti. Consider că este un
efect extrem de important pe care Guvernul
îl face în această perioadă, nu foarte bună
din punct de vedere economic. La începutul

lunii octombrie vom stabili, prin Hotărâre de
Guvern, şi nivelul sprijinului pe care îl vor
primi cei un milion de fermieri care au făcut
cerere către APIA, nivel care va fi mult pes-
te cel al anului precedent”, a declarat, ieri,
ministrul agriculturii, Daniel Constantin.

ANA-MARIA GEBĂILĂ
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“Bursa comunitară de
afaceri sociale Heineken”

Fundaţia pentru
Dezvoltarea Econo-
miei Sociale în parte-
neriat c u Centrul de
Resurse pentru Orga-
nizaţiile Nonprofit din
Oltenia – CRONO or-
ganizează joi, 13 sep-

tembrie, ora 11.00, conferinţa de presă de lansare a proiectului
“Bursa comunitară de afaceri sociale Heineken”. Bursa de afaceri
sociale - o premieră pentru România - va pune în contact între-
prinderile sociale ale ONG-urilor din Craiova şi comunele limitrofe
cu companiile care au sau intenţionează să demareze programe de
responsabilitate socială. Avantajul va fi reciproc, ONG-urile având
posibilitatea de a-şi asigura într-o manieră sustenabilă resursele
necesare pentru îndeplinirea misiunii lor iar companiile putând să
sporească eficienţa şi impactul programelor lor de responsabilitate
socială (şi implicit să îşi îmbunătăţească imaginea atât în comuni-
tatea locală cât şi în cea de afaceri). În plus parteneriatul dintre
acestea va duce la crearea de locuri de muncă pentru persoanele
vulnerabile pe piaţa muncii şi va crea accesul la produse şi servicii
ieftine pentru locuitorii Craiovei.

Ford analizează posibilitatea
de a lansa
o maşina de clasa B

Ford analizează posibi-
litatea de a lansa o maşi-
na de clasa B cu dimen-
siuni apropiate de Fiesta,
însă mai ieftină decât
aceas ta.  Alan Mulally,
CEO al Ford, a precizat
că se exclude posibilita-
tea lansării unei mărci
low-cost stil Dacia, ast-
fel că noile modele vor fi
vândute sub brandul
Ford. Posibilul model va

fi de clasa B cu dimensiuni asemănătoare cu Fiesta. Mulally nu a
precizat unde ar putea fi produs acest model şi nici unde va fi
vândut dar a precizat că orice model low-cost va avea un preţ
redus datorită folosirii unei arhitecturi globale şi datorită achiziţiei
de componente de peste tot din lume. Ford Europa şi-a anunţat
recent planurile de lansări pentru următorii ani, iar o importanţă
deosebită a fost dată clasei B şi SUV-urilor. La clasa B Ford a
demarat lansarea modelului B-Max de Craiova în Europa, Fiesta va
primi un facelift anul acesta, iar peste un an şi jumatate va fi lansat
un SUV denumit EcoSport despre care s-a scris că ar putea fi
produs la Craiova.

Actiunile Oltchim,
suspendate ieri
de la tranzacţionare

Acţiunile Oltchim Râmnicu Vâlcea au fost suspendate ieri, în-
cepând cu ora 9:30, de la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucu-
reşti, ca urmare a desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor. Titlurile Oltchim au fost tranzacţionate vineri la un

preţ mediu de 0,71,45 lei/ac-
ţiune,  f iind efectuate 111
tranzacţii, în valoare totală de
90.729 lei. În ultimele 52 de
săptămâni au fost efectuate
21.206 tranzacţii c u titluri
Oltchim, în sumă de 36,016
milioane lei.

Ac ţionarii Oltchim sunt
Ministerul Ec onomiei, Co-
merţului şi Mediului de Afa-

ceri - 54,8062% din acţiuni, PCC Se - 18,3182%, Nachbar Servi-
ces Limited Cipru - 14,0250% sş alţi acţionari - 12,8505%. Pe
data de 5 septembrie Constantin Roibu şi-a prezentat demisia din
funcţia de director general al Oltchim şi din cea de membru al
Consiliului de Administraţie al combinatului vâlcean, alături de el
alţi 16 directori solicitând eliberarea din funcţii.

Bursa locurilor
de muncă

pentru absolvenţi

Album al producătorilor de vin din regiunea
transfrontalieră româno-bulgară

Vineri, 28 septembrie 2012, în-
tre orele 9-13, va avea loc „Bursa
locurilor de muncă pentru absol-
venţi”, organizată de Agenţia Ju-
deţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dolj cu spri-
jinul conducerii Casei
de Cultură a Studen-
ţilor  din Craiova.
„Bursa loc urilor de
muncă pentru absol-
venţi”, se va desfă-
şura la sediul Casei
de Cultură a Studen-
ţilor  din Craiova.
„Obiectivul principal
al acestei măsuri ac-
tive îl constituie creş-
terea gradului de ocu-
pare pentru toate ca-
tegoriile de persoane

aflate în căutarea unui
loc de muncă, prin în-
tâlnirea directă a ce-
rerii cu oferta de lo-
c uri de munc ă,  în
condiţiile unei concu-
renţe loiale şi trans-
parente, care să per-
mită realizarea unui
echilibru între aces-
tea în timpul cel mai

scurt”, a precizat Daniela Barbu,
directorul executiv al AJOFM Dolj.
Stimularea agenţilor economici

„Bursa locurilor de muncă pen-

tru absolvenţi” reprezintă o opor-
tunitate pentru toţi solicitanţii de lo-
curi de muncă interesaţi de a cu-
noaşte mai bine piaţa muncii, ofer-
tele de locuri de muncă, pentru a
putea astfel să aleagă un loc de
muncă, conform pregătirii lor pro-
fesionale, sau în ultimă instanţă să
se (re)orienteze profesional spre
ocupaţii cu posibilităţi mai mari de
angajare pe termen mediu şi lung.
Agenţii economici care vor parti-
cipa la „Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi”, vor avea prile-
jul să-şi recruteze personalul direct,
fără intermediari, în funcţie de ce-

rinţele concrete ale locu-
lui de muncă pe care îl ofe-
ră. Pe întreg intervalul de
timp dintre orele 9-13,
Agenţia Judeţeană pentru
Ocupare Forţei de Muncă
Dolj, va oferi prin perso-
nal specializat, informaţii
privind serviciile pe care le
oferă persoanelor aflate în
căutarea unui loc de mun-
că, precum şi consultaţii
privind facilităţile pe care
le acordă pentru a stimula
agenţii ec onomic i c are
crează locuri de muncă.

Asociaţia Română pentru Trans-
fer Tehnologic şi Inovare - ARoTT
implementează în cadrul Progra-
mului de Cooperare Transfronta-
lieră România – Bulgaria 2007 –
2013 proiectul „Drumul Vinului”
ce are ca scop dezvoltarea econo-
mică durabilă a regiunii Dolj, Olt,
Mehedinţi, Belogradchik, Monta-
na,  Pleven, prin identific area şi
promovarea oportunităţilor în do-
meniul viticulturii şi servicii adia-
cente. Parteneri în cadrul acestui
proiect sunt Universitatea din Cra-
iova - Facultatea de Horticultură,
Balkan Civic Coalition–Belograd-
chik, Agenţia pentru Dezvoltarea
Regională şi Centrul de Afac eri
2000 Montana şi Centrul Naţional
pentru Servicii de Informare Ple-
ven. În cadrul acestui proiec t,
printre alte activităţi este prevăzu-
tă editarea şi tiparirea unui Album
al producătorilor de vin din regiu-
nea transfrontalieră româno-bulga-
ră, album ce va fi lansat cu prilejul
Expoziţiei ce se va desfăşura în
perioada 15-16 Noiembrie 2012 la
Craiova. „Prezenţa producătorilor
români şi bulgari în acest catalog
este gratuită însă este limitată ca
număr, motiv pentru care  lansăm
invitaţia de a furniza cât mai cu-
rând posibil o scurtă prezentare a
firmelor precum şi 3+4 fotografii
reprezentative. Termenul limită
pentru transmiterea prezentărilor
este 21 Septembrie 2012”, se pre-
cizează într-un comunicat de pre-
să al AroTT.
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Cãminele culturale sunt însã în
subordinea primãriilor, neavând
personalitate juridicã. Lipsa per-
sonalitãþii juridice provoacã mul-
te disfuncþionalitãþi, de naturã ad-
ministrativã, financiar-contabilã,
juridicã, reducând astfel marja de
manevrã a acestor instituþii ºi, în
egalã mãsurã, responsabilitatea re-
ferentului cultural. Din pãcate, di-
rectorul de cãmin n-a fost ºi încã
nu este privit ca un animator al
vieþii culturale, care informeazã ºi,
treptat, formeazã comunitatea, ci
mai degrabã ca un funcþionar care
trebuie sã rãspundã „prezent“ la
solicitãrile de tot felul ale prima-
rului. Decisã de consiliile locale,
finanþarea nu le satisface, de multe
ori, nici cele mai elementare tre-
buinþe, ceea ce a dus la o stare
accentuatã de degradare ºi la sca-
derea atractivitatii acestor cami-
ne culturale.
„Deocamdatã
ne facem treaba
cu ceea ce avem”

Primarul comunei Coþofenii din
Dos, Vasile Preduca, a declarat cã
nu au decât un Cãmin cultural, ºi
acela este construit în urmã cu
cincizeci de ani. S-au investit
sume de la bugetul local pentru
reabilitare, dar se gândeºte cã pe
viitor este necesarã contruirea
unei noi clãdiri: „Clãdirea este ve-
che, de aproximativ cincizeci de
ani. Am alocat niºte sume de bani
din bugetul propriu pentru niºte
lucrãri de-a lungul timpului, pen-
tru cã fiind o clãdire veche struc-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Este greu de spus câte cãmine cultu-
rale sunt în România la ora actualã,
însã este cert cã în ultimii 20 de ani,
multe dintre ele au ajuns în ruinã sau
gãzduiesc activitãþi care nu au absolut
nici o legãturã cu actul cultural. Aceastã
instituþie a avut ºi ar trebui sã aibã un
rol major în organizarea activitãþilor
culturale, în transmiterea ºi conserva-
rea patrimoniului cultural al comuni-
tãþilor rurale. Pe lângã satisfacerea
acestor cerinþe, el ar mai trebui sã rãs-
pundã astãzi ºi nevoilor de informare,
transformându-se într-un adevãrat cen-

tru comunitar. Din pãcate, nu este de-
loc aºa, iar în unele sãli, în care altã-
datã se þineau spectacole ºi alte activi-
tãþi, azi domneºte praful, mucegaiul, iar
unele au fost transformate, de cãtre pri-
mari, în depozite. De exemplu în Cã-
minul cultural din comuna Scaeºti sunt
alimente date de cãtre Uniunea Euro-
peanã unor categorii de persoane de-
favorizate. Unele sunt chiar din 2010,
ºi multe dintre ele au termenul expirat.
Ceea ce înseamnã cã ele nu au fost dis-
tribuite. ªi culmea este cã nimeni nu
ºtie ce este cu ele acolo...

tura nu este una tocmai rezisten-
tã. Deocamdatã ne facem treaba
cu ceea ce avem. Cãminul cultu-
ral nu mai este ceea ce a fost, dar
avem activitãþi socio-culturale,
precum: sãrbãtoarea hramului bi-
sericii sau cele tradiþionale reli-
gioase de Crãciun ºi de Paºti; ser-
bãri ale elevilor la terminarea anu-
lui ºcolar. Pe viitor ne dorim un
Cãmin cultural multifuncþional”.

Construcþia unui
Cãmin cultural  -
prioritatea nr. 1
pentru Primãriei
Braloºtiþa

În Braloºtiþa situaþia este una ºi
mai nefericitã. În aceastã comu-
nã nu a existat niciodatã un Cã-
min cultural. În 2007, primarul de
atunci, Dan Marin, actualul vice-

primar, a depus un proiect la gu-
vern pentru construcþia unei ast-
fel de instituþii, dar din pãcate nu
s-a mai realizat nimic. „În 2007
am depus un proiect pentru  a ne
fi alocate fondurile necesare pen-
tru o astfel de construcþie. A fost
eligibil, dar din pãcate programul
guvernamental a fost anulat, ºi de
atunci  nu s-a mai întâmplat ni-
mic”, a declarat viceprimarul co-

munei Braloºtiþa, Dan Marin. Con-
strucþia unui Cãmin cultural a de-
venit o prioritate pentru actuala
conducere a Primãriei Braloºtiþa,
iar primarul Ion Sîrbu spune cã
are locaþia, ºi o parte din banii
necesari: „Suntem o comunã micã
ºi cu un buget pe mãsurã. Dar
luãm construcþia unei astfel de
clãdire ca o prioritate. Avem lo-
caþia, ºi o parte din bani. Sper cã
vom finaliza acest proiect pentru
cã avem alãturi de noi Consiliul
Judeþean Dolj ºi pe domnul pre-
ºedinte Ion Prioteasa, dar ºi pe
domnul deputat al Colegiului 5 Fi-
liaºi, Petre Petrescu”.
În Cãminul cultural
de la Scaeºti
printre praf
ºi mucegai, lapte
praf ºi fãinã de la UE

Într-o situaþie dramaticã se aflã
Cãminul cultural din comuna Sca-
eºti. Asta pentru cã jumãtate din
clãdire a fost amenajatã cu ajuto-
rul celor de la World Vision, iar
cealaltã parte a fost lãsatã în pa-

raginã. Fosta conducere a primã-
riei nu a investit in aceastã insti-
tuþie nici mãcar un leu. Când am
intrat în ceea ce odatã a fost sala
de spectacole am rãmas interziºi,
când pe lângã praf, mucegai, ºi
scaune rupte am gãsit sute de
pungi de mãlai, fãinã, orez, lapte
praf ºi paste fãinoase, majorita-
tea cu termenul de valabilitate ex-
pirat, unele fiind din 2010. Toate
erau alimente pe care Uniunea Eu-
ropeanã le distribuie unor catego-
rii de persoane defavorizate. Noul
primar al comunei Scaeºti, Barbu
Calotã, spune cã nici el nu ºtie ce
cautã acele alimente în Cãminul
cultural, ºi cã a auzit de ele abia
acum o sãptãmânã. „În momen-
tul în care am preluat mandatul i-
am pus pe angajaþii Primãriei Sca-
eºti sã facã un inventar pentru a
ºti ºi noi ce avem în patrimoniu.
Evident cã nu a fost fãcut aºa cum
trebuie, ºi asta ºi pentru cã datele
nu au putut fi comparate, noi nea-
vând un contabil. Dar printre toa-
te lucrurile inventariate am primit
ºi un proces-verbal în care sunt
evidenþiate toate aceste alimente.
De o sãptãmânã tot încerc sã aflu
ce este cu ele, dar nimeni din in-
stituþie spune cã nu ºtie”, a de-
clarat Barbu Calotã.
Nimeni nu ºtie de ce
nu au fost distribuite

Cei care ar trebui sã lãmu-
reascã lucrurile cu aceste ali-

mente sunt fostul primar Anton
Bonoiu, ºi fostul viceprimar
Mircea ªtefan. Anton Bonoiu nu
a mai dat pe la Primãria Scaeºti
de la prima ºedinþã de Consiliu
Local de dupã alegerile locale,
în care a depus jurãmântul de
consilier local, iar Mircea ªte-
fan dã din umeri. Alimentele dis-
tribuite de Uniunea Europeanã
au un regim special,  ele nepu-
tând fi valorificate, ºi se dau
persoanelor care primesc aju-
tor social, pensionarilor cu pen-
sii sub 400 de lei ºi unor cate-
gorii de persoane defavorizate.
Dacã Primãria Scaeºti a primit
aceste alimente de la Consiliul
Judeþean Dolj, în 2010 ºi 2011,
întrebare care se pune este de
ce nu au fost distribuite. Pen-
tru cã deja prin Scaeºti se vor-
beºte cã ele ar fi fost oprite cu
un scop special de cãtre fostul
primar Anton Bonoiu, care în
campania electoralã a tot dis-
tribuit alimente la ceas de sea-
rã. Oricum ar fi, cineva trebuie
sã rãspundã pentru asta, pen-
tru cã vorbim despre: 800 kg
de fãinã expiratã; 450 kg mãlai
expirat din 3 mai 2012; 484 de
pungi de lapte praf care a expi-
rat la data de 31 iulie a.c.; 595
de pungi de paste fãinoase care
vor expira în 10 noiembrie a.c.;
400 pachete de biscuiþi cu datã
de valabilitate pânã pe 25 luna
aceasta.
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Ca de la actor... la actor: pot face schimb
de impresii pe culoarele facultăţii

N-au apucat artiştii Filarmonicii „Oltenia” să-
şi facă prea multe „scenarii” privindu-l pe viitorul
manager al instituţiei şi nici urbea culturală să se
frământe prea mult în căutarea lui că o decizie a şi
fost luată de municipalitate. Astfel, prin Dispozi-
ţia nr. 1463 a Primăriei Craiova, emisă săptămâna
trecută, s-a aprobat numi-
rea managerului interimar, în
persoana lui Vlad Drăgules-
cu, începând cu 7.09.2012,
„până la data începerii exe-
cutării noului contract de
management”.

Aşa se face că, printr-o
întâmplare (rămâne de vă-
zut cât de fericită...),  foto-
liul de conducere este ce-
dat de un actor... altui actor!
Fostu l manager, Gabriel
Marciu, a absolvit cursurile
Departamentului de Artă
Teatrală al Facultăţii de Li-
tere, făcând parte din prima promoţie de actori de
la Craiova (1999, clasa prof. Remus Mărginean).
Actualul a urmat cursurile aceleiaşi instituţii, dar
la câţiva ani distanţă, între 2003 şi 2007. Culmea
însă... la clasa aceluiaşi Remus Mărginean! Am-
bii au fost profesori la Şcoala de teatru din Craio-
va şi, având în vedere mărturisirea lui Vlad Dră-
gulescu de a candida pentru ocuparea postului
de manager, când acesta va fi scos la concurs, nu
este exclus, dacă vor continua activitatea didac-
tică, să facă schimb de impresii ori de sfaturi pe
culoarele facultăţii...
Porneşte la drum
„cu energie şi entuziasm”... şi nu numai

«Am considerat că pot aduce din energia şi
entuziasmul pe care le generează proiectele pe
care le-am dezvoltat de-a lungul timpului în ca-
drul Asociaţiei „I.S. Drăgulescu”», îşi argumen-

Actorilor le place scena Filarmonicii „Oltenia”...
văzută de la înălţimea funcţiei:
Vlad Drăgulescu, manager interimar

Pentru cei mai mulţi dintre craioveni, numele lui Vlad
Drăgulescu a fost legat până acum de asociaţia pe care
acesta o conduce, „I.S. Drăgulescu”, înfiinţată în 2006 şi
care derulează o mulţime de proiecte culturale, sociale şi
umanitare. De câteva zile se leagă însă şi de Filarmonica
„Oltenia”, al cărei manager interimar a fost desemnat de
municipalitate începând cu data de 7 septembrie. Numi-
rea sa vine după ce contractul de management al lui Ga-
briel Marciu a fost reziliat în şedinţa Consiliului Local
Municipal de la sfârşitul lunii trecute, în urma calificati-

vului „nesatisfăcător” primit de acesta după evaluarea
finală a activităţii din ultimii trei ani. Vlad Drăgulescu are
32 de ani, neîmpliniţi, este actor şi regizor, absolvent, în
2006, al Facultăţii de Agronomie, iar în 2007, al Departa-
mentului de Artă Teatrală din cadrul Universităţii din Cra-
iova. Printr-o întâmplare, a călcat până acum pe urmele
fostului manager al Filarmonicii craiovene, Gabriel Mar-
ciu: a absolvit aceeaşi şcoală actoricească, la clasa acelu-
iaşi profesor, şi a predat cursuri de teatru la aceeaşi insti-
tuţie de învăţământ superior!

Data şi locul naşterii: 29 decembrie
1980, Craiova
Studii: 1995-1999 – Colegiul Naţional

„Nicolae Titulescu”; 2000-2006 – Facultatea
de Agronomie a Universităţii din Craiova;
2006-2008 – Master în Relaţii Interculturale la
Facultatea de Litere din Craiova; 2003-2007 –
Departamentul de Artă Teatrală al Universită-
ţii din Craiova (clasa prof. Remus Mărginean)
Experienţă profesională: Numeroase

roluri în teatru, activitate în domeniile regie şi
coregrafie. Câştigător la Gala Tânărului Actor
(Mangalia, 2008) – Secţiunea grup, cu specta-
colul „Metamorfoze”. Cadru didactic asociat
al Departamentului de Artă Teatrală din cadrul
Universităţii din Craiova.
 În anul 2006 a fondat Asociaţia „I.S.

Drăgulescu” (al cărei preşedinte şi producă-
tor este), care a realizat peste 50 de proiecte
culturale, sociale şi umanitare. 2009 este anul
în care a fondat Compania „Teatrulescu”, ur-
mând ca din acest moment asociaţia să pro-
ducă spectacolele de teatru sub acest brand.
În noiembrie 2010 a lansat echipa de improvi-
zaţie a Companiei „Teatrulescu” cu spectaco-
lul „Impro SHOW”, echipă pe care o antre-
nează şi coordonează până în prezent. În vara
lui 2011 a lansat, în cadrul proiectului „Teatru
peste tot”, Compania „Teatrulescu JUNIOR”
ca şi ramură distinctă a asociaţiei ce produce
spectacole pentru copii şi ateliere de teatru şi
dezvoltare personală. În toamna aceluiaşi an
a amenajat un sediu, ce acomodează 60 de
spectatori, pent ru „Teat rules cu JUNIOR”,
spaţiu lansat pe 23 septembrie 2011 sub nu-
mele de „Teatrul cel mai mic”.

tează Vlad Drăgulescu decizia de a accepta postul,
venită – spune acesta – în urma unei propuneri
făcute de reprezentanţi ai Primăriei Craiova. Şi nu-
i de mirare, având în vedere că numele său nu este
străin municipalităţii şi nici craiovenilor, în gene-
ral, graţie nu puţinelor proiecte de tot felul şi ma-
nifestărilor teatrale organizate de asociaţia al că-
rei preşedinte şi producător este. Cel mai recent
program derulat, „Teatru peste tot”, aflat la ediţia

a II-a, s-a desfăşurat în iulie-august a.c., în 20 de
comune din Oltenia, şi a constat în spectacole în
aer liber, cu acces gratuit, scopul fiind de a pro-
mova teatrul în mediul rural şi de a facilita accesul
la cultură în zone defavorizate.

N-ar fi de mirare, după cum se zvoneşte, nici
ca susţinerea lui Vlad Drăgulescu să vină din par-
tea viceprimarului Cristina Calangiu, ţinând cont
de faptul că în ograda cu atribuţiile acesteia se
regăseşte coordonarea şi urmărirea punerii în apli-
care a prevederilor legale, hotărârilor Consiliului
Local Municipal Craiova, dispoziţiilor primarului
în activitatea Filarmonicii „Oltenia”. De altfel, Cris-
tina Calangiu se regăseşte şi între membrii Comi-
siei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte,
Tineret şi Sport a CLM.

***
Cu energie şi entuziasm va aborda, probabil,

Vlad Dăgulescu şi primul important eveniment al
Filarmonicii „Oltenia”, după reluarea activităţii:

debutul noii stagiuni muzicale, 2012-2013. Când
va avea loc acesta, cine vor fi soliştii invitaţi în
scenă şi ce vor interpreta... rămâne de stabilit!
De managerul interimar sau de noul director
artistic al instituţiei, care, speră artiştii, va fi un
muzician cu experienţă. La Festivalul Interna-
ţional „Craiova Muzicală” –  organizat, de obi-
cei, în noiembrie-decembrie şi ajuns la ediţia a
39-a – este prematur să ne referim...

În urma desfăşurării, în luna august a.c., a
celor două etape ale evaluării finale a mana-
gementului la Filarmonica „Oltenia” din
Craiova – analiza raportului de activitate şi
susţinerea acestuia, în cadrul unui interviu –
, managerul Gabriel Marciu a fost notat cu
6,76. Rezultat nesatisfăcător, motiv pentru
care contractul de management i-a fost rezi-
liat, hotărârea fiind luată în şedinţa Consi-
liului Local Municipal Craiova din 30 au-
gust 2012. Gabriel Marciu – aflat în funcţie
din toamna anului 2009, concomitent fiind
şi actor-colaborator al Liricului craiovean,
şi lector universitar doctor la Departamentul
de Artă Teatrală al Universităţii din Craiova
– a afirmat la vremea respectivă că va con-
testa în instanţă decizia. Odată cu el, de la
conducerea instituţiei a plecat şi dirijorul şi
orchestratorul Marius Hristescu, care ocupa
funcţia de director artistic.

„Duelul viorilor” continuă: violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel
Croitoru au pornit, din nou, în turneu

Stradivarius ş i Guarneri – două
viori de colecţie – ş i cei doi artiş ti
de talie internaţ ională care le
mânuiesc cu măiest rie, Liv iu
Prunaru şi Gabriel Croito ru, se vor
duela arbitraţi de pianistul Horia
Mihail în turneul „Duelul
viorilor”.

«Primul „Duel al viorilor”, din
toamna anulu i 2011, s-a încheiat
indecis, declararea câştigătorului –
Strad ivarius sau Guarneri – fiind
amânată. De aici s-a născut
necesitatea celui de-al doilea duel,
Liviu  Prunaru  şi Gabriel Croitoru

Violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croito-
ru îi vor delecta pe iubitorii de muzică în ca-
drul turneului naţional „Duelul viorilor”, aflat
la a II-a ediţie, care se va desfăşura în perioa-
da 12-25 septembrie şi va cuprinde concerte
în oraşele Galaţi, Iaşi, Bacău, Piteşti, Bucu-

reşti, Ploieşti, Sibiu, Timişoara şi Cluj-Napo-
ca. Craiova (alături de Tg. Mureş , Braş ov,
Bucure şti, Cluj-Napoca şi Timişoara) a fost
vizată de prima ediţie a turneului, „Duelul vio-
rilor” desfăşurându-se  aici pe 6 octombrie
2011, în sala Filarmonicii „Oltenia”.

reîn tâlnindu-se pe scenele din
România pen tru a se confrunta,
arbitraţi de pianistul Horia Mihail.
Astfel, ceea ce s-a întâmplat în
şase oraşe din ţară în 2011 s e va
reed ita cu un nou repertoriu în
nouă oraşe în  2012, cu speran ţa că
entuziasmul publicului şi al p resei
de anul trecut se va păstra sau
chiar va creşte», explică Oltea
Şerban-Pârâu, redactor-şef al
postu lui Radio România Cultural şi
director artistic al Orchestrelo r şi
Corurilor Radio.

Vioara Strad ivarius , construită

de celebrul lutier italian în 1694,
inst rument pus la dispoziţia  lui
Liviu  Prunaru  de vest ita orchestră
Royal Concertgebouw – Ams ter-
dam, al cărei concertmaestru este
de şase ani, şi vioara Guarneri del
Gesu , datată 1730, instrument pe
care a cântat George Enescu şi
care este pusă la dispoziţia
violonistului Gabriel Croitoru de
Muzeul Naţional „George Enes cu”,
în patrimoniul căreia se află, se vor
întrece într-un program generos cu
lucrări semnate de Johannes
Brahms, Bedrich Smetana, Fritz

Kreis ler, Dmitri Şostakovici, Georg
Friedrich Handel, Serghei Proko-
fiev.

Referindu-se la programul
turneului, violon istul Liviu
Prunaru susţine că vor interpreta o
suită de Mos kovski – o premieră
în România, Sonata de Prokofiev
pentru două viori şi o Sonată de
Handel. Gabriel Cro itoru a dat
asigurări că a ales  lucrări pe gustul
oricărui meloman ş i nu numai,
având în vedere fap tul că este
vorba despre p iese de largă

popularitate, care îmbină însă
melodicitatea cu tehnica. „Am
convingerea că voi reuşi să
evidenţiez, şi de data aceasta,
calităţile viorii Guarneri în raport
cu Stradivarius”, a spus  el.

Concertele vor avea loc pe 12
septembrie la  Galaţi, pe 31 septem-
brie la Iaşi, pe 16 s eptembrie la
Bacău , pe 19 septembrie la
Bucureşti, pe 20 septembrie la
Ploieşti, pe 22 septembrie la Sibiu,
pe 23 septembrie la Timişoara şi pe
25 s eptembrie la Cluj-Napoca.
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O parte din mãsurile de
austeritate, respinse de
creditorii Greciei

Inspectorii Comisiei Europene,
Fondului Monetar Internaþional ºi
Bãncii Centrale Europene, aflaþi
la Atena, au respins o parte din
mãsurile suplimentare de austeri-
tate propuse de guvernul elen
pentru a satisface condiþiile
impuse de creditorii externi.
Oficialii strãini au considerat
inadecvate unele mãsuri de
reducere a cheltuielilor ºi creºtere
a veniturilor, în valoare totalã de
2 miliarde euro, din pachetul total
de economii, de 13,5 miliarde
euro, necesar a fi implementat
pentru ca Grecia sã obþinã
urmãtoarea tranºã din finanþarea
internaþionalã, au declarat mai
mulþi oficiali eleni, potrivit
WSJ.com. Liderii celor trei partide
de guvernare se vor întâlni din
nou mâine, pentru a încerca sã
ajungã la un compromis.

Economia francezã
a reintrat în recesiune
în trimestrul trei

Banca Centralã a Franþei a
confirmat, ieri, estimarea sa
anterioarã, conform cãreia
Produsul Intern Brut al celei de-a
doua economii a zonei euro a
înregistrat un declin de 0,1% în
trimestrul trei din 2012, dupã trei
trimestre consecutive de stagnare
a activitãþii economice, transmite
AFP. Ultima perioadã de recesiune
cu care s-a confruntat Franþa a
fost în primãvara lui 2009, iar de
atunci economia þãrii a fost
afectatã de criza din zona euro,
care a provocat scãderea încrede-
rii consumatorilor ºi a oamenilor
de afaceri. Din cauza adâncirii
crizei, guvernul de la Paris a
revizuit în scãdere datele privind
evoluþia PIB în 2012. Acum
autoritãþile se aºteaptã la o
creºtere zero a economiei în acest
an, faþã de un avans de 0,3%
estimat anterior, ºi un deficit
bugetar de 4,5% din PIB. Un
declin al PIB în trimestrul trei
înseamnã cã þara se alãturã altor
state din UE care sunt în recesiu-
ne, cum ar fi Marea Britanie,
Grecia, Italia, Portugalia ºi
Spania.

Spectacol grandios
de ziua naþionalã
a Coreei de Nord

Coreea de Nord ºi-a sãrbãtorit,
în acest weekend, cea de-a 64-a zi
naþionalã, printr-o manifestaþie de
mare anvergurã, pentru activitãþi-
le de sãrbãtoare fiind mobilizate
peste 100.000 de persoane, scrie
„Daily Mail”. În cadrul acþiunilor
au fost puse în scenã acte de
gimnasticã ritmicã, defilãri ºi
dansuri ovaþionale la adresa
statului. 20.000 de alte persoane
au jucat rolul de rezerve pentru
cei care nu au executat bine
miºcãrile ori au ratat sincronizãri-
le din spectacolul coregrafic
desfãºurat pe stadionul „May
Day”. În fiecare an pe 9 septem-
brie în Coreea de Nord se cele-
breazã înfiinþarea Republicii
Democrate Coreene. Concomitent
cu manifestaþiile de pe 9 septem-
brie, foºti cetãþeni ai Coreei de
Nord au protestat la adresa
liderului  Kim Jong Un ºi a
guvernului acestei þãri lansând
baloane gigantice în Coreea de
Sud. În interiorul acestor baloane
protestatarii au plasat mesaje
scrise ºi DVD-uri cu critici împotri-
va regimului lui Kim Jong Un.

Preºedintele francez, François Hollan-
de, în scãdere în sondaje în Franþa, a
respins, duminicã, criticile privind lipsa
sa de acþiune, anunþând o viitoare „agen-
dã de redresare” în doi ani ºi promiþând
sã inverseze curba ºomajului într-un an.
„Nu voi face în patru luni ceea ce prece-
decesorii mei nu au fãcut în cinci sau zece
ani!”, a declarat el în cadrul unui interviu
acordat postului privat de televiziune TF1,
în timp ce criticii sãi îi amintesc perma-
nent de activismul de care a dat dovadã
predecesorul sãu, Nicolas Sarkozy. „Sco-
pul este redresarea Franþei”, a continuat
Hollande. „Voi fixa o agendã de redresa-
re: doi ani”, a dat el asigurãri, „doi ani pentru a
pune în aplicare o politicã pentru locurile de
muncã, pentru competitivitate ºi redresare a
finanþelor publice”. El s-a justificat invocând o
ratã „crescutã a ºomajului, o competitivitate
degradatã, deficite considerabile ºi o îndatora-
re istoricã”. François Hollande ºi-a arãtat, de
asemenea, hotãrârea de a combate ºomajul.

ªase francezi din zece sunt nemulþumiþi de François Hollande

„Trebuie sã inversãm curba ºomajului într-un
an”, a declarat el, în timp ce pragul de trei mi-
lioane de ºomeri a fost depãºit recent în Fran-
þa. Miza este de a convinge cã el este omul
„schimbãrii acum”, sloganul sãu de campanie,
ºi nu cel al „imobilismului”, aºa cum îl acuzã
dreapta ºi presa, inclusiv de stânga.

Îngrijoraþi de rata ºomajului, care nu încetea-

zã sã creascã (aproximativ 10% în prezent)
pe fondul planurilor sociale în industrie, ºi
neliniºtiþi din cauza unei creºteri incerte, într-
o Europã dominatã de probleme (de la rece-
siunea Italiei ºi Spaniei pânã la încetinirea
creºterii în Germania), francezii ºi-au pier-
dut rãbdarea. În primele sale luni la Elysée,
François Hollande a crescut salariul minim
ºi unele ajutoare sociale, a inversat mãsurile
cele mai nepopulare ale lui Nicolas Sarkozy,
crescând impozitele pe averi ºi revenind par-
þial asupra vârstei de pensionare de 60 de
ani. Dar scãderea sa în sondaje, ineditã la
atât de puþin timp de la alegeri, se confirmã.
Potrivit ultimului sondaj BVA, publicat du-

minicã de cotidianul „Le Parisien”, aproape ºase
francezi din zece se declarã „mai degrabã ne-
mulþumiþi” de începutul mandantului de cinci ani
al lui Hollande, apreciind cã acesta nu va merge
„prea departe” cu reformele. „Francezii se în-
doiesc de acum serios de capacitatea lui de a
schimba lucrurile”, afirmã directorul general
adjunct al BVA, Gaël Sliman.

Talibanii afgani au afirmat, ieri,
cã sunt hotãrâþi sã îl ucidã pe prin-
þul Harry, pilot de elicopter în ar-
mata britanicã, revenit în Afgan-
sitan pentru o a doua misiune mi-
litarã. „Vom face tot posibilul pen-
tru a-l ucide pe prinþul Harry ºi pe
alþi membri ai forþelor britanice sta-
þionaþi la Helmand”, provincie din
sudul Afganistanului, consideratã
un fief al insurecþiei talibane, a de-

Talibanii afgani vor sã-l ucidã
pe prinþul Harry al Marii Britanii

clarat pentru AFP Zabihul-
lah Mujahid, un purtãtor de
cuvânt al insurgenþilor. „Nu
încercãm sã îl rãpim, ci sã
îl ucidem”, a adãugat el, în
cadrul unei convorbiri te-
lefonice, precizând cã tali-
banii au pus la punct „un
plan foarte important” pen-
tru a-l ataca pe prinþ, al trei-
lea în ordinea succesiunii la
tronul britanic. Prinþul Har-
ry, în vârstã de 27 de ani,
cunoscut sub numele de
„cãpitanul Wales”, a ajuns

sãptãmâna trecutã la Camp Bas-
tion, în provincia Helmand, pen-
tru o misiune temporarã de patru
luni ca pilot de elicopter Apache,
potrivit armatei britanice. Marea
Britanie are 9.500 de militari în Af-
ganistan, deþinând al doilea con-
tingent ca mãrime din cadrul For-
þei Internaþionale de Asistenþã pen-
tru Securitate (ISAF) din aceastã
þarã, dupã Statele Unite.

Cei opt judecãtori ai Curþii Con-
stituþionale Federale de la Karlsruhe
vor decide mâine asupra compatibi-
litãþii fondului de urgenþã al zonei
euro cu Constituþia Germaniei, un
element crucial în planurile anticrizã
ale liderilor europeni. Decizia jude-
cãtorilor va fi urmãritã „cu sufletul
la gurã” de investitorii de pe burse,
dar ºi de lideri politici din Germania,
Europa ºi întreaga lume, o hotãrâre
nefavorabilã putând conduce chiar
la cãderea guvernului de la Berlin,
potrivit „The Guardian”. Dezbaterea
vizeazã compatibilitatea Mecanismu-
lui European de Stabilitate ºi a pac-
tului fiscal încheiat la începutul aces-
tui an de liderii eu-
ropeni cu Constitu-
þia Germaniei. Res-
pingerea celor douã
proiecte europene
de cãtre Curte ar de-
clanºa haosul pe pie-
þele financiare ºi ar
pune sub semnul în-
trebãrii existenþa mo-

nedei unice. Decizia de mâine este
ultimul aviz necesar pentru funcþio-
narea Mecanismului European de
Stabilitate ºi pentru ratificarea pac-
tului fiscal. O hotãrâre favorabilã ar
putea cuprinde, însã, anumite limi-
tãri, precum condiþionarea totalã sau
parþialã a aplicãrii ei de modificarea
Constituþiei germane. Un sondaj pu-
blicat vineri pe site-ul Spiegel Online
aratã cã 54% dintre germani sunt în
favoarea blocãrii celor douã proiec-
te europene de cãtre Curte, reflec-
tând nemulþumirea populaþiei faþã de
banii investiþi de stat în programele
de finanþare externã acordate state-
lor de la periferia zonei euro.

Decizie crucialã pentru zona euro
a Curþii Constituþionale din Germania

Kosovo a ajuns ieri la „suveranitate deplinã”,
odatã cu anunþul de la Priºtina al Grupului de
orientare privind Kosovo (ISG), de dizolvare a
sa. O sãrbãtoare era prevãzutã în capitala ko-

sovarã, la patru ani ºi jumãtate de la proclama-
rea unilateralã a independenþei de Serbia. ISG
(International Steering Group) a aunþat cã di-
zolvarea sa va fi pronunþatã ieri, spre sfârºitul

dupã-amiezii, ceea ce înseamnã „accesul
la o suveranitate deplinã a Kosovo”. Înche-
ierea „supravegherii internaþionale” a Ko-
sovo a fost decisã la începutul lui iulie de
ISG, în cadrul unei reuniuni organizate la
Viena. ISG, format din 25 de þãri, între care
Statele Unite ºi Turcia, a susþinut, în pofi-
da opoziþiei categorice a Serbiei, indepen-
denþa fostei provincii sârbe, a cãrei popu-
laþie majoritarã este de origine albanezã, la
17 februarie 2008, dupã rãzboiul din 1998-
1999, dintre gherila separatistã kosovarã
albanezã ºi forþele sârbe. În primãvara lui
1999, NATO a desfãºurat, fãrã acordul
Consiliului de Securitate al ONU, raiduri
aeriene în Kosovo ºi Serbia, împotriva unor
þinte militare ºi civile, între care capitala

sârbã Belgrad, în urma cãrora forþele sârbe s-
au retras din Kosovo. Ulterior, mediatorul ONU,
finlandezul Martti Ahtisaari, a obþinut adopta-
rea unui proces de accedere la independenþã a
Kosovo „sub supraveghere internaþionalã”
(ISG), în special cu o administraþie a ONU,
proces respins de Belgrad. Din cauza ostilitãþii
Belgradului, acest proces nu a fost pus în apli-
care în nordul Kosovo, unde locuieºte o im-
portantã minoritate sârbã, ce reprezintã 10%
din cei 1,8 milioane de kosovari, restul popula-
þiei fiind de origine albanezã. Ameliorarea rela-
þiilor cu Kosovo este principala condiþie pe care
Serbia trebuie sã o îndeplineascã pentru a des-
chide negocierile cu UE, dupã ce a primit sta-
tutul de þarã candidatã în martie.

Totuºi, decizia ISG nu va schimba nimic din
acþiunile în curs ale misiunii europene EULEX,
de poliþie ºi justiþie, al cãrei mandat a fost pre-
lungit pânã în 2014, ºi ale forþei NATO în Ko-
sovo, KFOR.

Kosovo a obþinut, ieri, „suveranitatea deplinã”
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român
sau strãin pentru efectua-
rea unei afaceri frumoase
ºi bãnoase. Posed teren
ºi material sãditor. Telefon:
0762/278.639 sau 0253/
285.145.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã Obîrºia Nouã
– judeþul Olt, 4 camere,
curte 2100 mp, vie, fân-
tânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, ane-
xe gospodãreºt plus lo-
cul casei, oraº Novaci,
jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil.
Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Tele-
fon: 0749/049.646.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”.
Telefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.

Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pã-
dure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – 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) aparta-
ment 2 camere mobilat,
lângã hotel Jiul, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Anunþul tãu!
SC Brutãria MOGADOR SRL cu sediul în
Calafat având J16/1377/2004, anunþã pier-
derea certificatului constatator M 12331/
22.03.2006 eliberat de Registrul Comerþului
Dolj. Se declarã nul.
ATCOM SCM Craiova convoacã pe data de
25.09.2012, ora 12.00 în Craiova, str. “Pinului”
nr. 21 Adunarea Generalã Extraordinarã cu ur-
mãtoarea ordine de zi: 1. Prelungirea liniei de
credit contractat la BCR Craiova. 2. Diverse.
SC Pãstrãvãria Galbenu SRL cu sediul în co-
muna Baia de Fier, sat Baia de Fier nr. 789
anunþã publicul intereasat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
pentru activitatea de acvaculturã, ce se desfã-
ºoarã în localitatea Baia de Fier, zona Crivin,
Informaþiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Gorj, str. “Unirii” nr.
76, Tg. Jiu, în zilele de luni – vineri între orele
9.00 – 16.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic, la sediul APM Gorj în termen de
15 zile de la data publicãrii anunþului.
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Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã 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
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.

Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – 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 dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.

Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala,
Drobeta-Turnu Severin cu
similar în Craiova. Telefon:
0769/272.226.
Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, sta-
re exemplarã, lãcuit, pre-
tabil terase, grãdini. Tele-
fon 0729/033.903.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/608.138.
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 porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.

Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
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 loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 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.

Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând 3 tone grâu preþ
negociabil. Telefon:
0765/291.623.
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Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, 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 cãrucior pentru
handicap, 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.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova. Te-
lefon: 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.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez apartament 2
semidecomandate, mo-
bilat, Corniþoiu, etaj 3. Te-
lefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã centru eleva-studentã –
salariatã. Telefon: 0752/
291.140.
Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.

Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închir iez camerã la
bloc, preþ 450 lei, inclu-
siv ºi utilitãþile. Telefon:
0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru
birouri 50 mp, central,
la casã, la stradã. Tele-
fon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pen-
sionarã sau salariatã,
sub 70 de ani. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez camerã apar-
tament Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru în-
chiriere apartament.
Telefon: 0764/216.705.
Închiriez (vând) gar-
sonierã Brazdã. Rog
seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pen-
tru birouri, 50 mp, cen-
tral, la stradã, la curte.
Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitã-
þile necesare: curent
220, 380 V, gaze, ca-
nalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã.
Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MULÞUMIRI

RADU ILIE – mulþu-
mesc vrãjitoarei Regi-
nei Margareta care în 24
de ore mi-a adus soþia
acasã. Telefon: 0764/
096.730.
MATRIMONIALE
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã
cu doamnã, aproximativ
55 ani, siluetã. Telefon:
0762/700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani,
doresc cãsãtorie pentru
a locui la þarã, nu am
obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80,
credincioasã, mic handi-
cap, fãrã vicii, pentru cã-
sãtorie. 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.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport urban pe nu-
mele RADU LUÞÃ. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Un ultim omagiu din
partea vecinilor din
Brazdã F10. Sincere
condoleanþe. Fost ve-
cin DÃUCEANU ION.
Înmormântarea azi, Ci-
mitirul Nord.
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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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Astãzi
GRUPA A

Serbia – Þara G. 21:30
Belgia – Croaþia 21:45
Scoþia – Macedonia 22:00
Clasament: 1. Belgia 3p, 2. Croaþia
3p, 3. Scoþia 1p, 4. Serbia 1p, 5. Ma-
cedonia 0p, 6. Þara G. 0p.

GRUPA B
Bulgaria – Armenia 21:00
Italia – Malta 21:45
Clasament: 1. Armenia 3p, 2. Bulga-
ria 1p, 3. Italia 1p, 4. Cehia 1p, 5. Da-
nemarca 1p, 6. Malta 0p.

GRUPA C
Austria – Germania 21:30, Sp.ro
Suedia – Kazahstan 21:30
Clasament: 1. Germania 3p, 2. Irlan-
da 3p, 3. Austria 0p (0j), 4. Suedia 0p
(0j), 5. Kazahstan 0p, 6. I-le Feroe 0p.

GRUPA E
Cipru – Islanda 20:00
Norvegia – Slovenia 21:00
Elveþia – Albania 21:30
Clasament: 1. Albania 3p, 2. Islanda
3p, 3. Elveþia 3p, 4. Cipru 0p, 5. Nor-
vegia 0p, 6. Slovenia 0p.

GRUPA F
Israel – Rusia 20:00
Irlanda N. – Luxemburg 21:45
Portugalia – Azerbaidjan 23:00
Clasament: 1. Rusia 3p, 2. Portuga-
lia 3p, 3. Azerbaidjan 1p, 4. Israel 1p,
5. Luxemburg 0p, 6. Irlanda N. 0p.

GRUPA G
Bosnia – Letonia 21:15
Slovacia – Liechtenstein 21:15
Grecia – Lituania 21:15
Clasament: 1. Bosnia 3p, 2. Grecia
3p, 3. Lituania 1p, 4. Slovacia 1p, 5.
Letonia 0p, 6. Liechtenstein 0p.

GRUPA H
San Marino – Muntenegru 21:30
Polonia – Moldova 21:45
Anglia – Ucraina 22:00
Clasament: 1. Anglia 3p, 2. Munte-
negru 1p, 3. Polonia 1p, 4. San Mari-
no 0p (0j), 5. Ucraina 0p (0j), 6. Mol-
dova 0p.

GRUPA I
Georgia – Spania 20:30
Franþa – Belarus 22.00
Clasament: 1. Franþa 3p, 2. Georgia
3p, 3. Spania 0p (0j), 4. Belarus 0p, 5.
Finlanda 0p.

• Naþionalele de pe primul loc se ca-
lificã direct la CM, celelalte patru lo-
curi disponibile urmând sã se decidã
din cele mai bune opt (din nouã) echi-
pe clasate pe poziþiile secunde, în
urma unor jocuri de baraj.
• Grupa E, cea a României, este in-
seratã pe larg în pagina 16.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD –

RUNDA A VIII-A
Marþi

Chile – Columbia 22:30
Miercuri
Uruguay – Ecuador 00:30
Paraguay – Venezuela 02:25
Peru – Argentina 04:25
Clasament: 1. Argentina 13p (6j),
2. Chile 12p (6j), 3. Ecuador 12 (6j),
4. Uruguay 11p (6j), 5. Columbia
10p (6j), 6. Venezuela 8p (7j), 7. Peru
6p (6j), 8. Bolivia 4p (7j), 9. Para-
guay 4p (6j).
Primele 4 clasate acced la turneul
final, iar locul 5 va susþine o dublã
de baraj cu o reprezentantã a zonei
CONCACAF.

PRELIMINARII  CM 2014 –
EUROPA – ETAPA A I I-A

Americanca Serena Williams
(cap de serie nr. 4) a câºtigat, ieri-
noapte, pentru a patra oarã în ca-
rierã,  turneul de la US Open, ul-
timul de Grand Slam al anului,
dupã ce a reuºit sã se impunã în
dauna principalei favorite la cu-
nuna cu lauri, bielorusa Victoria
Azarenka, scor 6-2, 2-6, 7-5, în
douã ore ºi 18 minute de joc. Pen-
tru a bifa însã a 10-a victorie di-
rectã din 11 dispute, sportiva de
31 de ani a trecut ºi printr-un
moment extrem de dificil, ea vã-
zându-se nevoitã sã revinã în se-
tul decisiv de la 3-5.

Recompensatã graþie acestei
performanþe cu un cec în valoa-
re de 1,9 milioane de dolari, Se-
rena Williams a devenit astfel doar

a treia jucãtoare din era Open
care realizeazã tripla Wimbledon
– Jocurile Olimpice – US Open,
dupã Steffi Graf (1988) ºi sora
sa Venus (2000).

Rãmânând tot la statisticã, cu
cele 15 titluri de Grand Slam câº-
tigate în carierã, Serena se aflã
acum la trei succese în urma
compatrioatelor Martina Navra-
tilova ºi Chris Evert. Lider deta-
ºat însã în aceastã ierarhie este
australianca Margaret Court, cu
24 de trofee în palmares.

Finala la simplu masculin, din-
tre Andy Murray (Mr. Britanie,
favorit 3) ºi Novak Djokovici
(Serbia, cap de serie nr. 2), s-a
disputat asearã dupã închiderea
ediþiei. Pentru a ajunge aici, fie-

cãruia i-au trebuit patru seturi,
ambii întorcând de la 0-1. Brita-
nicul a trecut de cehul Tomas
Berdych (favorit 6), scor 5-7,
6-2, 6-1, 7-6 (7), iar „Nole”, într-
un meci întins pe douã zile din
cauza condiþiilor meteo nefavo-
rabile, de spaniolul David Ferrer
(cap de serie nr. 4), scor 2-6,
6-1, 6-4, 6-2.

Victorie italianã
la dublu feminin

Perechea italianã Sara Errani/
Roberta Vinci, cap de serie numã-
rul 2, ºi-a adjudecat, duminicã,
proba de dublu feminin a compe-
tiþiei new-york-eze, peninsularele
dispunând de cuplul ceh Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka (fa-
vorite 3), scor 6-4, 6-2.

A fost al doilea titlu de Grand
Slam pentru perechea italianã,
dupã cel de la Roland-Garros,
parcurs ce i-a permis Sarei Errani
sã urce pe primul loc în clasa-
mentul mondial al acestei probe.

Vineri, gemenii americani Mike
ºi Bob Bryan au egalat recordul
de titluri la un turneu de Grand
Slam, impunându-se pentru a pa-
tra oarã la US Open, scor 6-3, 6-
4 în finala cu perechea Leander
Paes/Radek Stepanek (India/ Ce-
hia, nr. 5). Totodatã, cu 12 titluri
de Grand Slam adjudecate în ca-
rierã, fraþii Bryan, cap de serie nr.
2 la Flushing Meadows, au mai
egalat un record, cel al australie-

nilor John Newcombe ºi Tony
Roche. În plus, Mike ºi Bob Bry-
an au devenit cea mai titratã pe-
reche în turneele de Grand Slam
din era Open, depãºindu-i pe aus-
tralienii Mark Woodforde ºi Todd
Woodbridge.

Sorana Cîrstea a devenit
cea mai bine clasatã româncã

Jucãtoarea Sorana Cîrstea a
urcat ºase poziþii ºi se aflã pe lo-
cul 32, cu 1591 de puncte, în ie-
rarhia WTA datã publicitãþii ieri,
devenind cea mai bine clasatã
sportivã din România. Târgoviº-
teanca a depãºit-o pe Monica Ni-
culescu, care a coborât de pe 33
pe 47, cu 1306 puncte. În top 100
se mai aflã Simona Halep, locul
50 (de pe 53), cu 1225 de punc-
te, Alexandra Cadanþu, locul 85
(de pe 68), cu 812 puncte ºi Iri-
na-Camelia Begu, locul 87 (de pe
96), cu 805 puncte.

Primele 10 locuri sunt ocupa-
te de urmãtoarele jucãtoare: 1.
Victoria Azarenka (Belarus) –
10.265p, 2. Maria ªarapova (Ru-
sia) – 8.435, 3. Agnieszka Rad-
wanska (Polonia) – 8.295, 4. Se-
rena Williams (SUA) – 7.900, 5.
Petra Kvitova (Cehia) – 6.690, 6.
Angelique Kerber (Germania) –
5.085, 7. Sara Errani (Italia) –
4.755, 8. Na Li (China) – 4.526,
9. Samantha Stosur (Australia) –
4.200, 10. Marion Bartoli (Fran-
þa) – 3.800.

Campioana României, HCM Constanþa, va
juca pentru a ºaptea oarã în grupele Ligii Cam-
pionilor! „Marinarii” ºi slovacii de la Tatran
Presov  s-au “încãlzit” pentru finala de dumi-
nicã searã în compania unor adversari mo-
deºti, pe care i-au spulberat în semifinalele
turneului de calificare. Dobrogenii au dispus
cu 33-22 de italienii de la Bozen, iar slovacii
au învins cu 36-20 pe Maccabi Rishon (Isra-
el). Ritmul de “Champions League” l-a prins
însã campioana României, care a avut ºi avan-
tajul terenului propriu.

Cu o echipã schimbatã substanþial, cel pu-
þin la nivelul primului “7”, HCM a fãcut deja
uitatã campania precedentã în Liga Campioni-
lor. Punctul de susþinere al Constanþei a rãmas
însã tot portarul Mihai Popescu (13 intervenþii

HCM Constanþa, „abonatã” la Liga Campionilor

la final), care a sãrit din barã în barã ºi a oferit
coechipierilor multe ºanse de contraatac. Ast-
fel, dupã numai 14 minute, “marinarii” s-au
desprins la 14-9. Au pierdut însã ºi doi oameni

în prima reprizã, pe ªimicu – accidentat ºi Ad-
zic – descalificat, dar ºi aºa HCM-ul a intrat la
pauzã cu un avantaj clar, 16-10.

Coordonatele partidei au rãmas aceleaºi ºi
în partea secundã. HCM ºi-a securizat avanta-
jul printr-o apãrare extrem de mobilã, care nu
i-a permis adversarei sã se apropie niciodatã
ameninþãtor. Ba, mai mult, diferenþa s-a mãrit,
23-15 (min. 49), antrenorul Zvonko Sundov-
ski având meritul de a aºeza atacurile atunci
când în tabãra constãnþeanã a mai intervenit
precipitarea. S-a terminat 26-21, iar HCM va
juca în grupa B a Ligii Campionilor alãturi de
finalistele ultimei ediþii, THW Kiel (Germania –
echipa câºtigãtoare) ºi Atletico Madrid (Spa-
nia), plus MKB Veszprem (Ungaria), Celje Pi-
vovarna (Slovenia) ºi IK Savehof (Suedia).

Legendarul cãpitan al lui Inter, Javier
Zanetti, a ajuns la 39 de ani ºi aceasta
poate fi ultimul sezon din cariera sa.
Chiar dacã îºi va pune ghetele în cui
într-un viitor foarte apropiat, legãtura
starului argentinian cu formaþia italianã
nu se va opri însã aici. Oficialii grupãrii
din Milano sunt gata sã-i ofere lui
Zanetti un post de conducere în organi-
grama clubului.

Potrivit Corriere dello Sport, Massimo

Rãmâne pe „Meazza” ºi dupã retragere

Zanetti, indispensabil
pentru Inter

Moratti vrea sã-i punã pe tavã funcþia de
vice-preºedinte, urmând ca Zanetti sã
aibã toate responsabilitãþile ce derivã din
aceastã posturã.

Javier Zanetti se aflã la Inter din 1995,
perioadã în care a bifat 803 de meciuri ºi
a înscris 21 de goluri. Meciul cu numã-
rul 800 a fost jucat de Zanetti chiar cu
Vaslui, în manºa tur a dublei din prelimi-
nariile Europa League, 2-0 pentru italieni
la Piatra Neamþ.

HANDBAL (M)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sport

România va acumula 6 puncte după meciul din seara aceasta

Preliminariile CM
Brazilia 2014, grupa D

Astăzi
Turcia – Estonia – ora 21
Ungaria – Olanda – ora 21.30 (în direct la Dolcesport 2)

Clasament
1. Ungaria 1 1 0 0 5-0 3p
2. România 1 1 0 0 2-0 3p
3. Olanda 1 1 0 0 2-0 3p
4. Turcia 1 0 0 1 0-2 0p
5. Estonia 1 0 0 1 0-2 0p
6. Andorra 1 0 0 1 0-5 0p

Pase scurte, pase lungi

Nici 4.000 de bilete se vându-
seră până aseară pentru meciul de
pe „Naţional Arena”,  care va fi
aproape pustie în seara ac easta,
deşi România debutează pe teren
propriu într-o campanie prelimina-
ră.  Absenteismul este cauzat în
primul rând de faptul că românii
nu au o cultură pentru susţinerea
echipei naţionale. Aproape peste tot
în lume se umplu arenele indife-
rent de forma echipei, de locul de
disputare sau chiar de scor. Ro-
mânii vin la meci doar dacă e unul
important, iar spectacolul trebuie
să vină din teren, ei nu ştiu să-l
provoace şi să-l încurajeze din tri-
bune. Acum avem şi câteva sta-
dioane moderne, care îţi oferă tot
confortul pentru a te desfăşura în
voie la un meci internaţional. Nici
scandalurile, interesele şi mizeria
din fotbalul românesc nu pot fi in-
vocate pentru a-i evita pe tricolori.
După aces t principiu,  „squadra
azzurra”, finalistă la ultimul Euro,
ar fi trebuit abandonată de tifosi.
Există şi explicaţia lipsei perfor-
manţelor şi a unor jucători specta-
culoşi, însă nici „Generaţia de Aur”
nu beneficia de arene pline când
întâlnea out-sideri. Poate fi invo-
cată şi lipsa respectului pentru pu-
blic şi a unui minim interes de a-l
atrage către naţională, mai ales în
momentele dificile. Însuşi Piţurcă
spunea ieri că pentru el 1-0 sau 4-
0 cu Andorra e acelaşi lucru, deşi
după meciul de la Tallin făcea apel
pentru susţinerea în masă a tineri-

lor pe care i-a drapat în tricolor.
Ori, 1-0 sau 2-0 cu bucătarii din
Andorra în condiţiile unei evoluţii
fade ar smulge câteva huidiueli şi
de la cel mai indulgent suporter.
Şi FRF are o strategie de marke-
ting cel puţin ciudată. A scos la vân-
zare acele pachete promoţionale
tocmai pentru a atrage publicul şi
la meciuri care nu suscită interes,
însă cu aceas tă ocazie a îndepăr-
tat naţionala de provincie. Un meci
cu Andorra ar fi înţesat stadionul
Petrolului la prima strigare. Şi în
ţară s-a investit în infrastructură,
în arene c ompetitive, iar tocmai
provincia es te cea care dă cam-
pioane din 2008 încoace, perfor-
manţa ocolind capitala. Supersti-
ţiile şi comoditatea ne pot înc ălzi
preţ de unul sau câteva meciuri,
însă nu reprezintă soluţia, iar naţi-
onala trebuie lăsată să meargă şi
ea către public. Însă în primul rând
suporterii trebuie să ofere, fiindcă

au de unde lua înapoi.  Acum 4
ani, românii s-au revărsat către
Elveţia ş i Austria, ridicându-se,
prin număr,  look ş i comporta-
ment, la un nivel înalt,  peste cel
etalat de favoriţi.  Înainte de a spu-
ne „pas” unui tichet pentru un
meci cu Andorra fanii ştiu că o
aventură braziliană, deşi mai pu-
ţin accesibilă, poate fi memorabi-
lă. Dar până la a te angrena într-o
samba lângă „Maracana” trebuie
să-ţi testezi rezistenţa la răguşeală
şi la meciuri precum cele cu An-
dorra sau Estonia. Oricât de exo-
tice ar fi denumirile lor şi ale com-
ponenţilor sau cât de modest ar fi
CV-ul cu care se prezintă, supor-
terul naţionalei trebuie să conştien-
tizeze că în primul rând se repre-
zintă pe sine. Fiindcă dacă fanii de
pretututindeni s-ar ghida după per-
formanţe şi s-ar eschiva pretextând
lipsa rezultatelor, unele naţionale ar
fi trebuit desfiinţate.

Naţionala de ocazie

Le umplem poarta
amatorilor?

România – Andorra
Bucureşti, „Arena Naţională”, ora 20.30 (în direct

la Antena 1)
România: Tătăruşanu – Măţel, Găman, Chiricheş,

Raţ – Voiculeţ, Pintilii – Torje, Marica, Maxim – M.
Niculae. Selecţioner: Victor Piţurcă.

Andorra: J. Gomes - Vales, Emili Garcia, Lima, A.
Rodrigues - Pujol, Vieira, Clemente, Marc Garcia - Sergi Moreno,

Fernando Silva. Selecţioner: Koldo Alvarez.
Arbitri: Pavle Radovanovic – Dragan Vujovic, Veselin Radunovic (toţi din Muntenegru).

În preliminarii, de obicei punc-
tele din dubla cu echipa ieşită din
ultima urnă se pot contabiliza de
la început. De această dată în gru-
pa noastră victima sigură e Andor-
ra. În campania trecută, Luxem-
burgul şi-a depăş it condiţia, pu-
nând probleme favoriţilor,  însă
Andorra pare mult mai slabă. Şi
totuşi, Piţurcă şi-a început cel de-
al treilea mandat c u un suc ces
obţinut la limită, în ultimul sfert de
oră, contra minusculei San Mari-

no, iar în acest moment România
ocupă cel mai slab loc în clasa-
mentul FIFA, dar în mod normal
în seara aceasta trebuie să le um-
plem plasa amatorilor. Este de aş-
teptat ca faţă de jocul de la Tallin
selecţionerul să facă schimbări în
echipă. Una este sigură, Goian pă-
răsind deja lotul din cauza unei ac-
cidentări, Găman fiind probabil
preferat lui D. Grigore. Sunt pasi-
bili de a fi titulari şi Maxim, Voicu-
leţ sau M. Niculae, în funcţie de

ultimele analize ale lui Piţurcă. Ata-
cantul Vasluiului a prefaţat jocul de
astăzi. „Andorra nu cred că vine
în vizită în România. Dacă nu tra-
tăm meciul serios, putem avea pro-
bleme. Nu trebuie să ne temem de
ei, dar nici să-i privim de sus. Di-
ferenţa de valoare e c lar foarte
mare. Ţin minte un meci cu Insu-
lele Feroe, când am avut un jucă-
tor eliminat şi ne-am cam chinuit
să câştigăm. Chiar nu am vrea să
avem emoţii la această partidă” a

spus Marius Niculae.
Cu Andorra avem în
comun ceva important:
drapelul naţional albas-
tru-galben-roşu. Ţări-
şoara din Pirinei ne-a
marcat şi un gol în cele
două c onfruntări di-
recte, câştigate cu 5-1
şi 2-0 de ai noş tri în
2004. Cel care a mar-
cat în poarta lui Lobonţ
acum 8 ani va evolua
ş i în seara ac eas ta,
Marc Pujol.

Gazon nou pe „Arena Naţională”
Imediat după concertul susţinut

de trupa rock Red Hot Chili Pep-
pers pe 31 august, gazonul de pe
Arena Naţională a devenit imprac-
ticabil, aşa că acesta a fost înlocuit
din nou. Astfel, partida România-
Andorra se va disputa pe o supra-
faţă de joc complet nouă, aceasta
fiind instalată wek-end-ul trecut.
“Nu am văzut gazonul, dar din câte
am auzit este bun. Nu cred că era
aşa de important ca noi să facem
un antrenament pe noul gazon,
dacă e nou, înseamnă că nu trebu-
ie să ne facem probleme” a comen-
tat căpitanul naţionalei, Răzvan Raţ.

Piţurcă: „Vreau 3 puncte…
şi 1-0 e bun”

În preliminariile anterioare, An-
dorra a întâlnit Rusia, Irlanda, Ar-
menia, Slovacia ’i Macedonia în faţa
cărora nu a obţinut niciun punct, gol-
averajul fiind 1-25, iar sâmbătă a fost
zdrobită de Ungaria pe teren propriu,
scor 5-0. Doar 3 victorii are Andor-

ra în cele peste 100 de confruntări
internaţionale şi gravitează în jurul
locului 200 în ierarhia FIFA. Con-
cluzia ar trebui să fie clişeul abordat
în cazul unor asemenea întâlniri –
„se pune doar problema scorului”.
Asta deşi pentru Piţurcă pare să nu
conteze acest aspect: „Îmi doresc
trei puncte şi nimic mai mult. Sper
să fie şi spectacol, dar mă intere-
sează mai mult să câştigăm. Pentru
mine e acelaşi lucru dacă vom câş-
tiga cu 1-0 sau cu 4-0. Se ţine cont
de meciurile directe, e mai puţin
probabil să conteze golaverajul. Un
profesionist trebuie să se gândeas-
că la tot ce se poate întâmpla într-
un joc. Orice echipă mare poate să
piardă dacă nu e conectată la joc.
Şi Real Madrid a pierdut cu o echi-
pă de liga a treia. Noi vom juca
exact aşa cum trebuie. Tot timpul
vrem să fim ofensivi, dar trebuie
să ne şi permită adversarul. Andor-
ra se apără aglomerat şi orice este
posibil. Nici ungurii nu au avut un
joc uşor cu ei, chiar dacă au câşti-
gat cu 5-0. În prima repriză nu au
avut prea multe ocazii de a marca”
a spus Piţurcă ieri.


