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- La noi, Popescule, păduri-
le sunt jefuite ca-n codru.

Se deschid lucrările
Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale
„Muzeul şi cercetarea
ştiinţifică”

O nouă
amânare
în dosarul
„Patria
Imobiliare”

Parlamentul European a luat în dezbatere
ieri, în sesiunea plenară de la Strasbourg, eve-
nimentele care au marcat viaţa politică de la
Bucureşti ş i au destabilizat imaginea ţării
noastre în Uniunea Europeană. Eurodeputa-
ţii români din PSD, PDL, PNL şi UDMR s-au
pregătit pentru dezbatere cu discursuri, întrebări, poziţii scri-
se, precum şi cu mobilizarea grupurilor din care fac parte.
Deşi discuţiile nu s-au încheiat cu o rezoluţie a PE, simplul
fapt că acestea au avut loc este o dovadă că situaţia din Ro-
mânia îi preocupă pe aleşii europeni. Ţara noastră a fost
reprezentată la dezbatere de preşedintele Camerei Deputa-
ţilor, Valeriu Zgonea, şi de ministrul pentru relaţia cu Par-
lamentul, Dan Şova, însă nu şi de premierul Victor Ponta,
care a anunţat încă de săptămâna trecută că nu va merge la
Strasbourg. Vicepreşedintele Comisiei Europene, Viviane
Reding, a declarat că „situaţia din România rămâne fragi-
lă”, ea exprimându-şi speranţa că toţi actorii politici din ţară
sunt hotărâţi să respecte în mod „durabil şi ireversibil” sta-
tul de drept şi independenţa justiţiei.

Povestea dramatică a unui prizonier
de război, ajuns la 100 de ani

Gheorghe
Nedelescu
este city-managerul
Craiovei

Gheorghe Nedelescu îşi ia
în primire, începând de astăzi,
postul de city-manager al
Craiovei. Printre atribuţiile
pe care le are se află salubri-
zarea oraşului, problema
câinilor comunitari, coordona-
rea asociaţiilor de proprietari
şi a cimitirelor. De altfel,
Gheorghe Nedelescu s-a
ocupat de aceste activităţi şi
în timpul mandatului său de
viceprimar, fiind apreciat
pentru calitatea de bun
gospodar. (L. Moţîrliche)

Razboiul vietii
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Bugetul pe 2013 va fi
prezentat la 15 zile de la
instalarea noului guvern

Bugetul pentru anul viitor va fi
prezentat la 15 zile dupã instala-
rea noului guvern, rezultat din
alegerile parlamentare programa-
te în decembrie, derogarea faþã de
termenul legal, de 15 octombrie,
fiind convenitã cu FMI, Comisia
Europeanã ºi Banca Mondialã, a
declarat ministrul Finanþelor,
Florin Georgescu. „Noul guvern
va fi obligat sã prezinte bugetul în
15 zile de la instalare (...) Guver-
nul a stabilit, cu acordul FMI,
Comisiei Europene ºi Bãncii
Mondiale, cã în anii în care
alegerile parlamentare sunt
plasate în ultimle trei luni ale
anului, bugetul sã fie prezentat la
15 zile dupã instalarea noului
guvern”, a spus Georgescu, dupã
o întâlnire cu Comisia de buget-
finanþe din Parlament. El a
explicat cã oficialii organismelor
internaþionale vor sã discute cu
un guvern legitim ºi ales despre
noul buget ºi nu în timpul campa-
niei electorale.

Au fost desemnaþi cei 5
judecãtori membri BEC
pentru parlamentare

Preºedintele Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, Livia Stanciu,
i-a desemnat, ieri, prin tragere la
sorþi, pe cei cinci judecãtori din
Biroul Electoral Central pentru
alegerile parlamentare din 9
decembrie, aceºtia fiind aleºi de la
toate secþiile instanþei supreme.
Au fost desemnaþi ca membri ai
Biroului Electoral Central (CEB)
judecãtorii Aurelia Rusu ºi Paula
Pantea, de la Secþia I Civilã, Iulia
Cârnu, de la Secþia a II-a Civilã,
Liliana Viºan, de la Secþia de
Contencios Administrativ ºi
Fiscal, ºi Maricela Cobzariu, de la
Secþia Penalã. Conform dispoziþii-
lor legale, în 24 de ore cei cinci
judecãtori se vor întruni în ºedinþã
secretã ºi vor desemna preºedinte-
le Biroului Electoral Central
pentru alegerile din 9 decembrie.

Miniºtrii francezi de Interne, Manuel Valls, ºi
ministrul-delegat pentru Afaceri Europene, Bernard
Cazeneuve, au sosit ieri la Bucureºti, pentru a dis-
cuta cu autoritãþile despre problema romilor. Cei
doi au avut întâlniri cu preºedintele Traian Bãses-
cu, cu premierul Victor Ponta, precum ºi cu miniº-
trii Muncii ºi de Interne, Mariana Câmpeanu ºi
Mircea Duºa. Înainte de sosirea oficialilor fran-
cezi, premierul Victor Ponta le-a transmis miniºtri-
lor, la ºedinþa de Guvern, cã doreºte ca actualul
Executiv sã manifeste mai mult pragmatism ºi se-
riozitate decât cel precedent în relaþia cu Franþa în
ceea ce priveºte problema romilor. „Azi avem o
întâlnire pe problema romilor cu prietenii ºi parte-
nerii noºtri, miniºtrii francezi din domeniu. Vreau
sã avem o abordare cu totul ºi cu totul diferitã
decât am avut pânã acum. Împreunã cu consilierul
meu special, domnul Drãghici (n.r. - Damian Drã-
ghici, consilier pe problemele romilor), cu toþi cei-
lalþi implicaþi, vreau nu doar din vorbe sã spunem
cã ne preocupã aceastã problemã, ci sã luãm mã-
suri concrete. Eu vãd vizita aceasta ca un gest de
parteneriat ºi prietenie între douã guverne ºi douã
þãri care au foarte multe lucruri în comun ºi vreau
ca astã searã (n.r. - ieri searã), dincolo de acordul
pe care îl semnãm, sã fim mult mai pragmatici ºi mai
serioºi decât au fost cei de dinainte”.
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Amnesty International a îndemnat România ºi
Franþa sã evite operaþiunile de evacuare a romilor,
recomandând delegaþiei guvernamentale franceze
sosite la Bucureºti sã evite „atitudinea ipocritã”,
folositã ca pretext pentru expulzarea etnicilor romi.
Totodatã, Amnesty a reamintit cã reuniunea de la
Bucureºti intervine dupã ce 26 de familii de romi au
fost evacuate la Baia Mare, iar 200 de persoane de
etnie romã au fost evacuate în zona Villeneuve-le-
Roi (Franþa). „Romii sunt vizaþi de expulzãri forþate

în întreaga Europã. Practic, le sunt refuzate drepturi
esenþiale, precum cel la un spaþiu locativ, la sãnãta-
te ºi educaþie. La aceastã reuniune, autoritãþile ro-
mâne ºi franceze trebuie sã îºi asume angajamentul
clar cã vor evita evacuãrile forþate ºi cã vor modifica
legislaþia, pentru asigurarea unei mai bune protecþii
pentru romi, în ambele þãri. Orice discuþie privind
cooperarea guvernamentalã în cazul romilor trebuie
sã þinã cont de drepturile omului. Evacuãrile forþate
sunt ilegale ºi reprezintã încãlcãri ale drepturilor
omului. A venit momentul ca România ºi Franþa, în
calitãþile de state membre UE, sã înceteze aceste
practici. Cu ocazia întâlnirii, partea francezã trebuie
sã evite atitudinea ipocritã prin care pretinde cã
politicile lor sunt pur ºi simplu o reacþie la modul în
care sunt trataþi romii în România”, precizeazã Am-
nesty International într-un comunicat.

Aproximativ 200 de romi au protestat ieri, la se-
diul Guvernului, nemulþumiþi cã demnitari francezi
vin în România pentru a le cunoaºte problemele,
iar Guvernul doar „se face cã înþelege”, realitatea
fiind cã, din cauza problemelor, ei au ajuns o co-
munitate care se plimbã peste tot în lume. Protes-
tatarii strigau „Vrem sã muncim, nu vrem sã cer-
ºim!”, „Haideþi cu noi, sã scãpãm de hoþi ºi de
mafioþi!”, „Vrem dreptate!”, „Libertate!”, „Demni-
tate!” ºi „Pãcat de sângele vãrsat!”.

Premierul Victor Ponta le-a cerut,
ieri, miniºtrilor, sã nu fie supãraþi
pentru cã actuala guvernare este
pârâtã la Bruxelles ºi Strasbourg de
PDL, deoarece, în opinia sa, acest
partid este unul „fanariot”, care a

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat ieri, într-o conferinþã de pre-
sã comunã cu omologul sãu litua-
nian, Dalia Grybauskaite, rãspunzând
unei întrebãri, cã România va urma
recomandarea Parlamentului Euro-
pean de a redeschide anchete pe
tema închisorilor secrete ale CIA. În-
trebat cum comenteazã adoptarea de
cãtre PE a rezoluþiei care recomandã
Lituaniei, Poloniei ºi României sã re-
deschidã anchete independente cu
privire la existenþa unor presupuse
închisori CIA pe teritoriul acestor
þãri, Bãsescu a rãspuns cã „o luãm
ca pe o recomandare. O vom urma.
Deocamdatã, anchetele fãcute au de-
monstrat cã pe teritoriul României nu
au existat închisori CIA”. Preºedin-
tele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a
precizat, la rândul sãu, cã, la iniþiati-
va sa, Parlamentul lituanian a inves-

Ponta: PDL, un partid fanariot
furat, a distrus ºi crede cã va fi re-
pus la putere de „cineva din afarã”.
Afirmaþiile au fost fãcute de Ponta
la începutul ºedinþei de ieri a Gu-
vernului. „Fac un apel la dumnea-
voastrã ºi la toþi oamenii din aceas-

tã þarã care ºtiu cât de mult
este de muncã, sã nu fiþi prea
supãraþi cã, în timp ce noi
muncim ºi încercãm sã rezol-
vãm problemele þãrii, alþii ne
pârãsc pe la Bruxelles sau pe
la Strasbourg. Este vorba de
un partid fanariot, PDL, care
cât au putut sã stea sã fure,
sã distrugã, au fost fericiþi, iar
când cineva i-a îndepãrtat de
la canalele banilor publici, se
duc ºi pârãsc pe afarã, fãcând
un foarte rãu României în an-
samblu ºi crezând cã cineva
din afarã o sã-i punã înapoi la
furat aici ºi la distrus”, le-a
spus premierul miniºtrilor.

Bãsescu: România va urma recomandarea PE
de a redeschide anchete pe tema închisorilor CIA

tigat în detaliu, în urmã cu doi ani,
aceastã posibilitate de a fi existat în-
chisori CIA în Lituania. „Ancheta a
fost una profundã ºi decisivã. Mai
multe facilitãþi lituaniene au fost con-
struite, în mare parte din cauza coo-
perãrii cu SUA, dar nu e nici o dova-
dã cã au fost folosite ca închisori”, a
spus ºeful statului lituanian. Dalia
Grybauskaite a explicat cã redeschi-
derea anchetei, în acest moment, de-
pinde de procurori: „Azi, aceastã in-
vitaþie, care e nouã din partea Parla-
mentului European, va fi anchetatã
doar de cãtre Procuratura noastrã,
pentru cã e un subiect care nu þine
de politicieni, ci de procurori, ºi ei
vor decide dacã vor redeschide sau
nu ancheta. Aceastã redeschidere
este posibilã doar dacã vor avea noi
fapte, iar acest lucru va fi decis doar
de cãtre procurori”.

Preºedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, afla-
tã în vizitã oficialã în România, a fãcut un apel la
politicienii români, în conferinþa de presã susþinu-
tã ieri la Cotroceni, sã se comporte „matur ºi res-
ponsabil”, atrãgând atenþia cã agitaþia politicã ºi
schimbarea a trei premieri în ºase luni au afectat
absorbþia fondurilor europene din þara noastrã.
„Situaþia internã depinde de dumneavostrã, iar sta-
bilitatea politicã internã e atât de importantã încât
orice forþã politicã, indiferent care ar fi partidul,
trebuie sã se comporte în mod foarte responsa-
bil”, a spus Dalia Grybauskaite. Preºedintele litu-
nian a arãtat cã instabilitatea politicã din România
se reflectã asupra performanþelor þãrii în UE. „Aº
dori sã spun cã aceastã instabilitate, pe care o
putem vedea din exterior acum - schimbarea a trei

„Instabilitatea politicã din România a afectat
absorbþia fondurilor europene”

premieri în ºase luni  - deloc suprinzãtor, se reflec-
tã ºi în capacitatea dumneavostrã de a performa în
UE ºi mã refer aici în special la capacitatea de ab-
sorbþie a fondurilor europene”, a spus ºeful statu-
lui lituanian. Drept exemplu, Dalia Grybauskaite a
amintit cã România este ultimul stat dintre þãrile
membre UE la capitolul absorbþiei fondurilor euro-
pene ºi a arãtat cã acest semnal este unul foarte
negativ: „Þara dumneavostrã este ultima din toate
statele membre la capitolul absorbþiei fondurilor
europene. Acesta e un mesaj foarte negativ. Din
cauza agitaþiei politice, þara e paralizatã ºi nu îºi
poate rezolva problemele. Þara dumneavostrã îºi
pierde posibilitatea de a-ºi folosi toate oportunitã-
þile ºi resursele financiare pe care le aduce aparte-
nenþa dumneavostrã la UE”.
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Cu toate că toţi reprezentanţii
USL care au luat cuvântul în PE
ieri au avut-o drept ţintă, comisa-
rul european pentru Justiţie, Vivia-
ne Reding, nu s-a lăsat intimidată
şi a declarat că, din nefericire, re-
ferendumul privind demiterea pre-
şedintelui nu a pus capăt crizei
politice, iar presiunile asupra jude-
cătorilor au continuat şi după or-
ganizarea acestuia, în încercarea de
a influenţa rezultatul consultării
populare. „Pe 11 iulie m-am întâl-
nit cu ministrul Justiţiei, Titus Cor-
lăţean, iar preşedintele CE Barroso
s-a întâlnit cu Victor Ponta o zi mai
târziu, pentru a-i împărtăşi ingrijo-
rările Comisiei. Ca rezultat, Guver-
nul şi-a asumat angajamente impor-
tante. Au restaurat normele con-
stituţionale, mai ales pentru orga-
nizarea referendumului. Referen-
dumul, din neferic ire, nu a pus
capăt crizei politic e. După, s-au
produs  din nou probe de pres i-
uni asupra procurorilor  şi jude-
cătorilor şi încercări de a influ-
enţa rezultatul referendumului”,
a declarat c omisarul european.
Care, în final, a ţinut să atragă
atenţia c ă „s ituaţia din România
rămâne fragilă”.
Reding, numită „agentul
electoral al lui Traian Băsescu”

Spusele vicepreşedintelui CE au
fost un bun prilej pentru europar-
lamentarul PSD Cătălin Ivan să o
atace puternic, acuzând-o chiar că
s-ar fi comportat ca „agentul elec-
toral al lui Traian Băsescu”. „Unde,
dacă nu aici, în PE, trebuie să spu-
neţi de ce votul a 8,4 milioane de
cetăţeni nu a contat deloc pentru
dumneavoastră în această vară, de
ce o regulă care nu este valabilă
nicăieri în Europa a fost impusă
României şi aici mă refer la pragul
de 50% pentru vot”,  a întrebat
Ivan. Acesta i-a cerut lui Viviane
Reding să explice cum un referen-
dum a devenit lovitură de stat: „Aţi

Parlamentul European a luat în dezbatere ieri, în se-
siunea plenară de la Strasbourg, evenimentele care au
marcat viaţa politică de la Bucureşti în această vară şi
au destabilizat imaginea ţării noastre în Uniunea Eu-
ropeană. Eurodeputaţii români din PSD, PDL, PNL şi
UDMR s-au pregătit pentru dezbatere cu di scursuri,
întrebări, poziţii scrise, precum şi cu mobilizarea gru-
purilor din care fac parte. Deşi discuţiile nu s-au în-
cheiat cu o rezoluţie a PE, simplul fapt că acestea au
avut loc este o dovadă că situaţia din România îi preo-
cupă pe aleşii europeni. Ţara noastră a fost reprezenta-
tă la dezbatere de preşedintele Camerei  Deputaţilor,
Valeriu Zgonea, şi de ministrul pentru Relaţia cu Par-
lamentul, Dan Şova, însă nu şi de premierul Victor Pon-
ta, care a anunţat încă de săptămâna trecută că nu va
merge la Strasbourg. Deşi a fost ţinta criticilor venite
dinspre europarlamentarii PSD şi PNL, vicepreşedin-
tele Comisiei Europene, Viviane Reding, a declarat că
„situaţia din România rămâne fragilă” şi şi-a exprimat
speranţa că toţi actorii politici din ţară sunt hotărâţi
să respecte în mod „durabil  şi ireversibil” statul de
drept şi independenţa justiţiei.

Viviane Reding Corina Creţu Hannes Swoboda

„Ne trebuie un mecanism permanent de evaluare
a justiţiei, în toate statele UE”

Comisarul european pentru Justiţie,  Viviane Re-
ding, a declarat, în concluzia dezbaterii din PE pri-
vind România, că în UE es te nevoie de un mecanism
permanent de evaluare a eficienţei justiţiei în toate
statele Uniunii, iar o iniţiativă în acest sens  va fi pre-
zentată de Comisie în următoarele săptămâni. „Pu-
tem trage, în urma acestei dezbateri, două învăţă-
minte. În primul rând avem nevoie de o abordare
indepedentă şi obiectivă a acestor probleme, deoa-
rece încălc area statului de drept nu are nimic de-a
face cu culoarea politic ă. Justiţia trebuie să fie oar-
bă, nu trebuie să recunoasc ă culoarea politică a par-

tidelor. Iar, apoi, constatăm că nu avem în UE me-
canisme eficiente pentru a îmbunătăţi respectarea
statului de drept mai temeinic şi sistemic”, a decla-
rat oficialul CE. „Ne trebuie un nou ins trument in-
termediar ş i un mecanism mai ţintit, un nou meca-
nism de măsurare, comparare, jalonare a eficienţei
sistemelor judiciare din toate s tatele membre.  Ex-
perţii mei dezvoltă în prezent un fel de tablou de
bord pentru justiţie în toate statele membre”, a spus
Reding, arătând că în următoarele săptămâni va dis-
cuta cu Parlamentul European şi miniştrii de justiţie
din statele membre despre această iniţiativă.

creat un precedent foarte pericu-
los în UE. Aţi reuşit să impuneţi un
preşedinte într-un s tat membru
împotriva voinţei propriului po-
por”. În final, europarlamentarul
PSD a făcut referire şi la „haina
portocalie” pe care o purta comi-
sarul european la şedinţa PE.
Duel verbal
între Macovei şi Creţu

Europarlamentarul PDL Monica
Macovei a cerut, în plenul PE, ca
UE să apere procurorii români care
cercetează fraudele de la referen-
dum, estimate la 1,5 milioane de
voturi, ea primind replica eurode-
putatului PSD Corina Creţu, care a
spus că scrutinul a fost declarat le-
gal de către Curtea Constituţională.
„Procurorii cercetează fraude la re-

ferendum, sunt în lucru peste 500
de dosare. În unul din dosare sunt
alegaţii de 1,5 milioane de voturi
fraudate, iar procurorul general a
declarat că sunt indicii de fraudă
între 5%, 10% şi 15% (...) Trebuie
menţinute aceste dosare şi apăraţi
procurorii, pentru că se încearcă
îndepărtarea lor. Fraudarea unui vot
este forma de corupţie cea mai urâ-
tă, pentru că este împotriva popo-
rului”, a declarat Macovei. Eurode-
putatului PSD Victor Boştinaru a
subliniat că afirmaţiile lui Macovei,
care conţin date confidenţiale, re-
prezintă „dovada halucinantă a in-

tervenţiei unui europarlamentar în
treburile justiţiei”. „Cifra de 1,5 mi-
lioane apare într-un singur dosar,
cel al lui Liviu Dragnea (n.r. – se-
cretarul general al PSD), şi este din
presă, iar cifra până la 15% fraudă
este din declaraţiile procurorului-şef,
pe care vor să îl dea afară”, a repli-
cat imediat Macovei. PSD a atacat
din nou, prin eurodeputatul Corina
Creţu, care a subliniat că rezulta-
tele referendumului din 29 iulie au
fost declarate legale de către Cur-
tea Constituţională, iar PDL, deşi
a avut reprezentanţi în toate secţii-
le de vot, nu a făcut nici o plânge-

re privind acuzaţiile de furt, aces-
tea venind abia la trei săptămâni
după referendum.
Cristian Preda i-a cerut demisia
lui Victor Ponta

„Premierul Victor Ponta es te
acuzat de plagiat de către univer-
sitatea care i-a acordat un titlu de
doctor acum un deceniu şi nu a
avut curajul să vină aici, la dezba-
terea din Parlamentul European
(...) Un asemenea politician repre-
zintă trecutul, nu viitorul, drept
pentru care îi cer demisia”, a ieşit
la atac europarlamentarul PDL
Cristian Preda. Pe de altă parte, el
a afirmat că trebuie mulţumit Co-
misiei Europene pentru intervenţia
promptă din ultimele luni în favoa-
rea respectării statului de drept şi
a independenţei justiţiei. Tot pe pre-
mier l-a vizat şi vicepreşedintele
PPE, Manfred Weber, acesta acu-
zându-l pe Victor Ponta că, deşi
„(...) i-a promis preşedintelui CE,
Barosso, să respecte o serie de ce-
rinţe”, revenit în România „nu a în-
treprins paşii ceruţi, ba din contră,
a încercat să creeze o atmosferă
împotriva Uniunii Europene, ceea
ce mie mi se pare că este o atitudi-
ne antidemocratică”.

Liderul grupului Socialişti&De-
mocraţi din PE, Hannes Swobo-
da, i-a spus  vicepreşedintelui CE
Viviane Reding că a pus sub sem-
nul întrebării obiectivitatea Comi-
siei Europene şi a întrebat-o de ce
în trecut nu s-a reacţionat şi faţă
de acţiunile preşedintelui Traian
Băsescu. Totodată, Swoboda a mai
susţinut că nu se poate vorbi de-
spre o lovitură de stat în România
şi că acuzaţiile în acest sens i se
par „total nedrepte”.

Situaţia României, dezbătută
în Parlamentul European



4 / cuvântul libertãþii joi, 13 septembrie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

S-a scurs un nou termen din
procesul în care patronul agenþiei
„Patria Imobiliare” din Craiova,
Costinel Diculescu, soþia sa, Lia
Roxana ºi cântãreþul de muzicã
popularã Nelu Anca au fost trimiºi
în judecatã, în luna aprilie a aces-
tui an, pentru constituire de grup

Pe 24 septembrie 2011, Iulian
Ruþã, de 25 de ani, din localita-
tea Cilieni, judeþul Olt, l-a ucis pe
Sebastian Podaru, de 24 de ani.
Cei doi erau prieteni ºi bãuserã
împreunã în ziua respectivã, însã
la un moment dat Ruþã s-a ener-
vat ºi l-a luat la bãtaie pe Sebas-
tian. Victima a fost lovitã repetat
cu pumnii ºi picioarele, a cãzut
la pãmânt, agresorul continuând
sã loveascã cu bestialitate pânã a
obosit. Criminalul a fost dus aca-
sã de fratele sãu, în timp ce vic-
tima a intrat în comã ºi a dece-
dat, în plinã stradã, decesul fiind
constatat de medicii de pe am-
bulanþa chematã într-un târziu la
faþa locului. Iulian Ruþã a fost
arestat în aceeaºi zi, de poliþiºtii

Tribunalul Dolj a amânat, ieri, jude-
carea cauzei în care patronul de la „Pa-
tria Imobiliare”, Costinel Diculescu, îm-
preunã cu soþuia sa, Lia Roxana Dicu-
lescu, ºi cu cântãreþul de muzicã popu-
larã Nelu Anca sunt acuzaþi cã au înºe-
lat peste 20 de familii, o parte dintre
ele ajungând pe drumuri, care ºi-au
cumpãrat locuinþe în Malu Mare. Din

cauza lipsei de procedurã cu pãrþile vã-
tãmate, nefiind prezente toate, jude-
cãtoarea a anunþat cã audierea inculpa-
þilor se va face la urmãtorul termen de
judecatã, pe 26 septembrie a.c. Tot
atunci se va lua în discuþie ºi menþinerea
stãrii de arest a lui Costinel Diculescu,
singurul dintre inculpaþi care este dupã
gratii, încã de la sfârºitul anului trecut.

Curtea de Apel Craiova a reparat o greºealã de proporþii
fãcutã de judecãtorii de la Tribunalul Olt care au lãsat în liberta-
te un criminal. Asta dupã ce ºi-a recunoscut fapta ºi a fost
condamnat la 12 ani de închisoare. Pare incredibil, dar aceasta
este realitatea. Un tânãr de 25 de ani din judeþul Olt a ucis un
om, anul trecut, a fost arestat, trimis în judecatã, iar pe 24
aprilie a.c., judecãtorii de la Tribunalul Olt l-au condamnat la
12 ani de închisoare. Numai cã au uitat sã treacã în hotãrâre
menþinerea stãrii de arest. Când a ajuns dosarul la Curtea de
Apel Craiova, mandatul criminalului expirase, astfel cã magis-
traþii, conform legii, au fost nevoiþi sã dispunã punerea în
libertate a acestuia. Pãrinþii tânãrului ucis au rãmas ºocaþi când
au dat nas în nas cu criminalul. Abia marþi searã, Curtea de
Apel Craiova, unde se judecã în acest moment apelul, a dispus
arestarea inculpatului. Mandatul a fost transmis IPJ Olt, iar
poliþiºtii au reuºit sã-l prindã ieri ºi sã-l introducã în arest.

din Olt ºi a fost trimis în judeca-
tã în luna martie a acestui an,
pentru omor calificat. În faþa in-
stanþei autorul îºi recunoaºte fap-
ta, beneficiazã de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, pe 24 aprilie a.c., prin
sentinþa penalã nr. 76, pronunþa-
tã în dosarul nr.1185/104/2012,
Tribunalul Olt îl condamnã pe
Ruþã la 12 ani de închisoare ºi
plata a 30.000 lei despãgubiri ci-
vile cãtre tatãl victimei, Nicolae
Sima, numai cã magistraþii uitã
sã treacã în hotãrâre menþinerea
arestãrii faþã de inculpat, în con-
diþiile în care mandatul acestuia
expira pe 15 mai a.c.

Abia la începutul lunii mai ju-
decãtorii de la Tribunalul Olt îºi

dau seama de greºeala fãcutã ºi,
pe 3 mai a.c., întocmesc o În-
cheiere pentru îndreptarea erorii
materiale, numai cã nu opereazã
modificãrile în sentinþa pronun-
þatã pe fond ºi trimit aºa dosarul
la Curtea de Apel Craiova, pe 19
iunie. A doua zi, pe 20 iunie, in-
stanþa de apel se trezeºte cã avo-
catul lui Iulian Ruþã solicitã „re-
vocarea mãsurii arestului preven-
tiv a inculpatului, întrucât au fost
încãlcate dispoziþiile art. 350 alin.
1 Cod procedurã penalã, instan-
þa de fond, trebuind sã se pro-
nunþe prin hotãrâre cu privire la

mãsura arestului preventiv, nu
printr-o încheiere de îndreptare
eroare materialã. Aratã cã în opi-
nia sa mãsura arestului preventiv
a încetat de drept, întrucât ulti-
ma menþinere a mãsurii arestului
preventiv a fost fãcutã la data de
15.03.2012", dupã cum s-a con-
semnat în încheierea de ºedinþã
din 20 iunie a Curþii de Apel Cra-
iova. În aceste condiþii, Curtea
de Apel constatã încetatã de drept
mãsura arestãrii preventive a lui
Iulian Ruþã.

Abia dupã ce s-a modificat
hotãrârea de fond a Tribunalului

Olt, la termenul de marþi, 11 sep-
tembrie a.c., magistraþii Curþii de
Apel Craiova au dispus arestarea
lui Iulian Ruþã, dupã ce acesta s-
a bucurat de câteva luni de liber-
tate (timp în care a mai provocat
un scandal pentru care poliþiºtii
IPJ Olt i-au întocmit un nou do-
sar penal). Reprezentanþii Curþii
de  Apel Craiova au precizat cã
s-a emis mandat de arestare pe
numele lui Iulian Ruþã, care a fost
transmis cãtre IPJ Olt încã de
marþi seara, iar ieri dimineaþã oa-
menii legii l-au prins ºi l-au in-
trodus în arest. Apelul se va ju-
deca în continuare cu inculpatul
încarcerat.
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infracþional ºi înºelãciune cu con-
secinþe deosebit de grave. Nici la
termenul de ieri, judecãtoarea nu
i-a audiat pe inculpaþi, din cauza
lipsei de procedurã, respectiv a
unora dintre pãrþile vãtãmate care
au lipsit. În schimb, 15 dintre cele
17 victime prezente în sala de ju-

decatã au anunþat cã se constituie
pãrþi civile în procesul penal ºi su-
mele pe care le solicitã inculpaþilor
drept despãgubiri, o parte dintre ele
fiind dispuse sã renunþe la orice
pretenþie financiarã dacã li se vor
încheia contracte de vânzare-
cumpãrare în formã autenticã pe
casele în care locuiesc de doi, trei,
chiar patru ani. Resemnaþi, oame-
nii prezenþi în sala de judecatã au
încercat, fiecare, sã-ºi expunã ca-
uza, însã n-au avut ocazia, jude-
cãtoarea atrãgându-le atenþia cã
vor face asta abia dupã audierea
inculpaþilor. În schimb, fiecare din-
tre cei prezenþi, au fost întrebaþi
despre sumele solicitate drept
despãgubiri ºi care variazã între
30.000 lei ºi 450.000 lei.

Foarte puþini dintre locuitorii
cartierului „rezidenþial” construit de

Diculescu în comuna Malu Mare
sunt într-o situaþie cât de cât bunã,
ºi vorbim despre cei care au con-
tracte de vânzare-cumpãrare pe
casele în care locuiesc. Numai cã,
nici una dintre locuinþe nu benefi-
ciazã de alimentare cu energie elec-
tricã, deºi, în momentul când au
achitat avansul sau suma integra-
lã, oamenii fuseserã informaþi cã
vor avea toate utilitãþile. Sunt însã
persoane evacuate din locuinþele
pentru care au plãtit toatã suma
cerutã de Costinel Diculescu, aºa
cum este cazul familiei Niþu ºi care
au de dus o luptã pe mai multe
fronturi. „Am fost daþi afarã din
casã în urma unei decizii de eva-
cuare a Judecãtoriei Craiova, în
condiþiile în care nu s-a þinut cont

de nici una dintre probele solicita-
te de noi. Am fãcut recurs, aºa cã
sãptãmâna viitoare avem din nou
proces, aici, la Tribunal, pentru cã
cerem anularea hotãrârii de evacua-
re pronunþatã de Judecãtorie. Ne
este greu, însã nu ne lãsãm...”, ne-
a declarat Ana Niþu, care este
prezentã la fiecare termen, susþi-
nând-o pe fiica sa, pe numele cãre-
ia a cumpãrat în 2008 o casã de la
Costinel Diculescu, întreaga fami-
lie ajungând acum sã stea cu chirie.

Urmãtorul termen a fost stabilit
pentru 26 septembrie a.c., datã
când se va lua în discuþie ºi menþi-
nerea arestãrii faþã de Costinel Di-
culescu, întrucât mãsura expirã pe
29 septembrie, dupã cum a anun-
þat judecãtoarea.

Pãrþile vãtãmate din acest dosar sunt Gurgui Elena
Corina, Niþu Oana, Cotoi Pãtru, Rãdulescu Eleonora,
Mitricã Tedi, Alexandru Simona Florentina, Lupu Jenicã,
Antonie Alina, Stancu Lucreþia, Popescu Constantin (în-
locuit ieri cu Popescu Efigenia ºi Popescu Cristian întru-
cât cel dintâi era doar împuternicit sã achiziþioneze lo-
cuinþa pentru Efigenia ºi Cristian), Donose Alin, Traºcã
Aurel, Vasilescu Mihai Marius, Grigorie Andreia, Neaþu
Alexandru, Pop Maria, Popa Dan Nicolae, Buznã Elena,
Vintilã Dan Dumitru (care este, de fapt, Vintilã Dumitru
Cristian – dupã cum s-a consemnat tot ieri), Bãbãlãu
Costinel ºi ªtefãnescu Marius.
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În urmă cu câteva zile am fost în câteva comune doljene pen-
tru a vedea starea în care se prezintă căminele culturale din
judeţ. Nu a fost cea mai plăcută experienţă să le vezi pe unele
într-o stare de degradare avansată, cu săli devastate, scaune

rupe, cu praful de un de-
get şi mucegăite. Despre
activitatea culturală în
aceste lăcaşe nici că se
mai punea vorba. Am gă-
sit totuşi, în comuna Sca-
eşti, satul Valea lui Pă-
tru, o persoană, care în
mod benevol, din pasiu-
ne, ţine aprinsă o flacă-
ră a speranţei. Este vor-
ba de Dana Pavel, soţia
preotului din comunitate.
Este bibliotecar, dar are
grijă să ajute la educaţia
a 45 de  copilaş i, după
orele de şcoală, pentru că
„trebuie ca cineva să se
ocupe de ei”.

Povestea Danei Pavel este oare-
cum simplă. În anul 2005 a fost anga-
jată de Primăria Scaeşti pe postul de
director de Cămin cultural. Pentru că
în afară de evenimentele organizate
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de
Paşte şi la sfârşitul anului şcolar, nu
se întâmpla mai nimic din punct de
vedere al activităţii culturale, în 2006
pune bazele unui ansamblu de dan-
suri folclorice. Când acesta începe să
prindă contur, Dana Pavel pleacă din
funcţia de director de Cămin Cultu-
ral, pe cea de bibliotecară. Începând
cu anul 2007, Dana Pavel se ocupă în
mod benevol de ansamblu de dan-
suri foclorice, pentru că nu a dorit ca
munca ei să se ducă de izbelişte, dar
şi pentru că a prins drag de copiii de
care se ocupa. „Vorbim de copii între
9 şi 19 ani care vin la noi pentru a
învăţa dansuri populare. Chiar dacă
am plecat din funcţia de director al
Căminului cultural m-am ocupat în
continuare de Ansamblu de dansuri
pentru că nu am vrut să se destrame.
Ar fi fost păcat. La şase ani de când
am pus bazele acestui ansamblu am
participat la foarte multe evenimen-
te. Am dansat cu copilaşii şi pe sce-
na Filarmonicii Oltenia din Craiova.
Este o mândrie pentru mine acest lu-
cru, dar nu cred că se compară cu
strălucirea din ochii copiilor după ce
au coborât de pe scenă şi au fost
aplaudaţi”, a declarat Dana Pavel.
„Cineva trebuie
să se ocupe de ei”

Dar ansamblu de dansuri folclori-
ce nu este singura preocupare a Da-
nei Pavel. În satu l Valea lui Pătru,
aceasta se ocupă de aproximativ 45
de copilaşi, de trei ori pe săptămână.
Locaţia este Clubul copiilor din sat,
care a fost înfiinţat cu ajutorul celor
de la World Vision. Au jocuri, jucării,
şi un om cu sufletul mare care se ocu-
pă de ei. De ce? Pentru că spunea ea:

“Investeşte în şcoală!” –
Campanie de colectare de
rechizite pentru elevii nevoiaşi

Hipermarket-ul Real ş i Crucea
Roşie Română au lansat în partene-
riat o campanie de colectare şi dona-
re de rechizite şi cărţi către copiii ne-
voiaşi din întreaga ţară, pentru a le
facilita accesul la  şcoală. Iniţiativa
“Investeşte în şcoală!” aparţine Real
şi se desfăşoară, încă din 2010, sub
denumirea “Academia de rechizite”.
Astfel, în perioada 10 septembrie – 1
octombrie 2012, toţi cei care doresc
să ajute copiii nevoiaşi să meargă la
şcoală au la dispoziţie câte un căru-
cior de cumpărături, marcat cu nu-

mele campaniei “Investeşte în şcoa-
lă”, amplasat după casele de mar-
cat. Se pot dona cărţi, rechizite şi
orice alte echipamente pentru şcoa-
lă. La finalul campaniei, Crucea Ro-
şie va colecta toate rechizitele, căr-
ţile şi donaţiile pentru şcoală şi le va
distribui familiilor cu copii, care au
venituri modeste.

“Filiala de Cruce Roşie Dolj va
organiza mai multe acţiuni publice de
promovare a campaniei în incin ta
Real, în special in zilele de 20-21 sep-
tembrie, între orele 17.00–19.00 şi 22

septembrie, între orele 10.30–13.00,
iar la finalul campaniei va prelua ma-
terialele donate şi le va distribui fa-
miliilor cu copii ş colari si venituri
modeste”, a precizat maria Vin tilăî,
directorul Filialei de Cruce Roşie Dolj.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Prefecţii, însărcinaţi cu actualizarea listelor electorale
Ministrul Administraţiei şi Interne-

lor, Mircea Duşa, a susţinut, marţi,
prima videoconferinţă cu prefecţii şi
responsab ilii administraţiei publice
locale, alături de secretarul de stat, şef
D.O.S.P., chestor principal Ioan Că-
bulea, secretarul de stat pentru Rela-
ţia cu Instituţiile Prefectului, Constan-
tin Cătălin Chiper, secretarul de stat
pentru Comunităţile Locale, Mihai Fi-
for, precum şi reprezentanţi ai struc-
turilor din domeniul ordinii şi siguran-

ţei publice. Şeful MAI le-a transmis
prefecţilor că principala lor sarcină
este aceea de a realiza din timp actua-
lizarea listelor electorale. În acest sens,
ministrul Mircea Duşa a accentuat
faptul că orice persoană trebuie să
respecte legea iar cel ce va greşi va
suporta consecinţele legale. Ministrul
Administraţiei şi Internelor a menţio-
nat că MAI, împreună cu Autoritatea
Electorală Permanentă, lucrează în pre-
zent la un proiect de lege privind re-

glementarea listelor electorale. Aces-
ta va fi supus dezbaterii şi avizării în
Parlament, urmând a se aplica la scru-
tinele viitoare, şi nu la alegerile parla-
mentare. La finalul întâlnirii, Mircea
Duşa a atenţionat autorităţile locale
să aloce din bugetele proprii sume afe-
rente pentru sistemul de încălzire, în
condiţiile în care până la sfârşitul anu-
lui, este asigurat necesarul de com-
bustibil pentru iarnă.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

„aşa îşi pot descoperii vocaţi, îşi pot
dezvolta mintea şi anumite abilităţi”.
„De trei ori pe săptămână ne întâlnim
la Clubul copiilor din satul Valea lui
Pătru cu patruzeci şi cinci de copii.
Avem tot felu de activităţi, care, cred
eu, îi ajută pe cop ilaşi foarte mult.
Activitatea noastră a fost posibilă cu
ajutorul celor de la Worl Vision, care
ne-au ajutat să aranjăm acest Club.
De ce fac acest lucru, nefiind plătită?
Pentru că cineva trebuie să se ocupe
de ei, iar satisfacţiile în această lume
nu sunt doar de natură pecuniară”, a
mai declarat Dana Pavel. Pentru că
copiii sunt mulţi şi gălăgioşi, nu le
poate face faţă o singură persoană.
Aşa că Dana Pavel are alături de ea
câţiva voluntari, din sat: „Nu poţi face
faţă de unul singur cu atâţia copilaşi,
aşa că am alături de mine câţiva vo-
luntari. Aceştia sunt elevi la Liceul
Pedagogic din Craiova. Când v in
acasă, mă ajută de fiecare dată. Aju-
torul lor a os t foarte bine ven it în
această vară când în Căminul cultu-
ral din satul Valea lui Pătru le-am ofe-

rit copiilor un curs de pictură”.
„Poate că vor veni
vremuri mai bune”

Căminele culturale din Scaeşti nu
mai au angajat un referent, pentru că
fostul primar, Anton Bonoiu, a des-
fiinţat postul ca urmare a dispoziţii-
lor OUG 63/2010 emisă de Guvernul
Boc. Din două Cămine culturale, mai
funcţionează doar cel din Valea lui
Pătru, cel din Scaeşti devenind de-
pozit pentru alimentele de la UE ne-
distribuite. „În perioada în care am
fos t directo rul celor două Cămine
culturale aveam activităţi şi la cel din
Scaeşti şi la cel din Valea lui Pătru.
Din păcate astăzi nu mai este cineva
care să se ocupe de aceste instituţii,
pentru că postul a fost desfiinţat. Dar
poate că vor veni vremuri mai bune”,
conchide Dana Pavel. Când vorbeş-
te despre copilaşi de care se ocupă
are aceeaşi strălucire în ochi ca ace-
ea a copiilor care coaboară de pe sce-
nă după ce sunt aplaudaţi.

MARIN TURCITU

Sunt oameni în mediul rural
care ţin aprinsă flacăra speranţei
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Dichisit de soþie, aniversa-
tul a luat loc la masa din
sufragerie, fiind atent la tot ce
se întâmpla în jurul sãu. Întâi
sosesc rudele – cumnatele ºi
nepoþii – care trec sã-i ureze
sãnãtate, oferindu-se apoi sã
ajute cu ce pot la aranjatul
tacâmurilor. În scurt timp,
casa se aglomereazã ºi mai
tare. Viceprimarul Craiovei,
Florentin Tudor, a fost cel
care a deschis uºa locuinþei
pentru a-l saluta, într-un mod
special. ”Am aflat cã astãzi
(n.r. - ieri) împliniþi o frumoa-
sã vârstã ºi ne-am gândit sã
marcãm ºi noi acest moment.
Vrem sã vã spunem cã benefi-
ciaþi de tot respectul nostru,
al autoritãþilor locale”. Din
partea Primãriei Craiova,
sãrbãtoritul a primit un tort ºi
un dar în bani.
Gerul nãpraznic
din lagãrele
sovietice

De-a lungul celor 100 de
ani de viaþã, Dumitru Voina a
trecut prin multe încercãri. A
plecat la rãzboi când avea 30
de ani, fiind concentrat în
Regimentul 6 ”Vânãtori”, cu
gradul de sergent. Dupã trei
luni petrecute în bãtaia focu-
lui, a cãzut prizonier la sovie-
tici, fiind dus, împreunã cu
alþi camarazi, în mai multe
lagãre. ”Nici nu le mai ºtiu
numele, erau sate ruseºti”,
rãspunde, cu greu, bãtrânul.
Iarna ruseascã tocmai se
pornise. Gerul nãpraznic nu
putea fi stãpânit cu mai nimic,
semãnând moartea în rândul
deþinuþilor. În plus, ca peste
tot în lagãrele din timpul
rãzboiului, foametea era la
ordinea zilei. Bãtrânul îºi
aminteºte ºi acum cum

Povestea dramaticã a unui prizonier de rãzboi, ajuns la 100 de ani

Într-o garsonierã micuþã din blocul
”Union”, tapetatã cu fotografii de fa-
milie, soþii Dumitru ºi Elena Voina îºi
aºteaptã invitaþii. Mai mult ca nicio-

datã, au un motiv temeinic sã petrea-
cã: bãtrânul împlineºte 100 de ani, o
vârstã frumoasã la care puþini sperã
sã ajungã.

Paginã realizatã de  LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

prizonierii, unii dintre ei rãniþi
ºi bolnavi, nu primeau decât
atât cât sã mai trãiascã o zi:
câteva firimituri de pâine, ºi
ea veche, ºi încã puþinã apã.
”Din rãzboi a rãmas cu o
teamã sã nu cumva sã rãmâ-
nem fãrã mâncare. Toatã viaþa
a avut grijã sã fim bine
aprovizionaþi. Se ducea prin
toate pieþele ºi cumpãra
mâncare pe care nu o puteau
mânca doi oameni. A recunos-
cut ºi el cã îi este fricã sã nu
mai ajungã sã-ºi doreascã
moartea din cauza foamei”,
spune, cu înþelegere, soþia
Elena.

Nimic nu se comparã însã
cu suferinþele îndurate în
timpul deselor interogatorii la
care era supus. Soþia poves-
teºte cum, la una dintre aceste
”întâlniri”, anchetatorii l-au
bãtut, iar la final l-au lãsat ºi
fãrã vestonul zdrenþuit care-l
mai proteja de frig.
La un glonþ
de moarte

Dar cea mai mare încercare
a fost alta. Dupã ce a scãpat

cu viaþã din ploaia de gloanþe
de pe câmpul de luptã, Dumi-
tru Voina a fost pus faþã în
faþã cu moartea. Într-una din
zile, împreunã cu alþi soldaþi,
au fost scoºi din celule ºi
aliniaþi cu spatele la un zid. Li
se pregãtise moartea. Un
soldat sovietic ºi-a descãrcat,
rând pe rând, revolverul în
fruntea fiecãrui prizonier.
Când a ajuns la el, numai o
minune a fãcut sã trãiascã.
Pistolul s-a lipit de tâmpla lui,
dar ceva s-a întâmplat. ”A
auzit cum soldatul a apãsat pe
trãgaci. Mi-a povestit cã
înainte ºi-a fãcut o cruce

micã, în cerul gurii. Poate ºi
asta l-a salvat pentru cã
pistolul rusului a rãmas fãrã
gloanþe. A încercat apoi sã
tragã de încã trei ori, dar nu a
mai reuºit”.
A fost decorat
pentru merite
deosebite

În iarna lui 1943, scãpa de
lagãr. Era slãbit ºi speriat de
toate ororile pe care le trãise,
dar viaþa mergea mai departe.
De pe frontul de est a ajuns sã
lupte în Ungaria ºi Cehoslova-
cia. Încã un an ºi jumãtate a
luptat în Regimentul Infanterie
Voluntari din Divizia ”Tudor
Vladimirescu”. ”Având gradul
de sublocotenent felcer, a
vãzut toate ororile rãzboiului.
Plecau ºi culegeau rãniþi,
indiferent de pericolele care-i
pândeau la tot pasul. Unii
dintre ei erau ridicaþi fãrã
mâini, fãrã picioare, sfârtecaþi
de brâu în jos, abia mai trãiau.
Pe unii i-a salvat, pe alþii nu”,
relateazã din amintirile bãtrâ-
nului cei apropiaþi. La întoar-
cerea de pe front a fost
decorat cu Medalia ”Victoria”,
iar un an mai târziu a primit

”Crucea Meritul Sanitar”,
Clasa a II-a.
Poartã, ca aminti-
re, un glonþ în corp

Pe lângã decoraþiile pe care
le pãstreazã într-o cutie,
Dumitru Voina s-a ales ºi cu o
amintire mai ciudatã, pe care a
trebuit sã o poarte toatã viaþa.
În timpul unui atac, a fost lovit
fulgerãtor de un glonþ. Proiec-
tilul i-a strãpus corpul în zona
ºoldului ºi a rãmas înfipt
acolo. ”Nu au putut sã-l
opereze. A mers la doctori ºi
aceºtia i-au recomandat sã-l
lase mai bine acolo pentru cã o
extracþie i-ar fi pus în pericol
ºi alte organe. Nu l-a supãrat
niciodatã, doar cã a rãmas cu
o gaurã mare în spate”. În
rest, bolile l-au ocolit pe
bãtrân. Pânã sã ajungã la
vârsta venerabilã de 100 de ani
a fost la spital doar pentru cã
profesia sa, de contabil în
Sãnãtate, i-a cerut-o. ”A fost
un om sãnãtos tun. A mers
mult pe jos ºi a ajutat pe toatã
lumea cât a putut. El fiind din
Basarabia ºi neavând pe nimeni
aici, s-a ataºat mult de familia
mea. Acum ceva timp, când
avea 95 de ani, s-a operat de
cataractã. Eu nu m-aº fi dus,
dar el a avut încredere ºi a
mers. Nu mai vedea deloc, iar
acum ºi-a recãpãtat vederea.
De vreo trei luni, are o proble-
mã cu auzul, mã înþeleg mai
greu cu el”.

”La noi era veselie
mare!”

Deºi va împlini 85 de ani în
scurt timp, soþia Elena este cea
care îl îngrijeºte. De fapt, ea
este cea care l-a þinut în viaþã
pânã acum. Fragilã din punct
de vedere fizic, micuþa doamnã
nu îl scapã de sub atenþie. ”De
patru ani nu am mai ieºit din
casã. Dacã lipsesc o clipã mã
strigã, vrea sã mã vadã acolo,
lângã el”. Dumitru ºi Elena
Voina sunt cãsãtoriþi de 53 de
ani ºi au trecut împreunã peste
multe încercãri, dar ºi prin
multe evenimente care le-au
înseninat zilele. Cele mai
frumoase amintiri sunt aniver-
sãrile ºi, în general, sãrbãtori-
le, ocazii speciale când surori-
le, cumnaþii ºi nepoþii îi vizitau
ºi stãteau toþi în jurul mesei.
”La noi era veselie mare! Ne
adunam toþi ºi petreceam ...
Aºa am fost noi, mai priete-
noºi. ªi când am avut neajun-
suri, ne ajutam unii pe alþii ºi
treceam peste toate”, poves-
teºte doamna Viorica, una
dintre surorile soþiei, care le-a
fost tot timpul alãturi.

Le-am lãsat pe cele trei
surori care, cu ani în urmã, îi
aºteptau pe craioveni la
cinematografele cochete din
centrul Craiovei - la ”Scala” ºi
”Appolo” – rãsfoind albumele
de fotografii. În bucãtãrioara
familiei, se lãsa un aer nostal-
gic, împletit cu aroma îmbie-
toare a unui tort de ciocolatã.
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Pe 8 ºi  9 septembrie,  la
Södertälje, lângã Stockholm
(Suedia), a avut loc Marea Fi-
nalã Europeanã a competiþiei
Young European Truck Driver,
eveniment unic în lume care
aduce laolaltã cei mai buni tineri
ºoferi din Europa.  Marele câº-
tigãtor al ediþiei din 2012 este
Gabriel Warde, un irlandez în

24 de þãri participante la ediþia din acest
an, peste 17.000 de ºoferi de camion în-
scriºi în competiþie, 1.500 de concurenþi
doar din România, premii senzaþionale
printre care un camion Scania Seria R ºi

titlul de cel mai bun tânãr ºofer de ca-
mion din Europa-astfel se prezintã cea
de a cincea ediþie a celei mai mari com-
petiþii pentru ºoferii de vehicule grele
Young European Truck Driver.

vârstã de 35 de ani care partici-
pã pentru a doua oarã la aceastã
competiþie. Reprezentantul Ro-
mâniei, Mihai Turdean, cel mai
tânãr participant dintre cei pes-
te 17.000 de ºoferi de camion
înscriºi, promite cã va reveni ºi
la urmãtoarea ediþie pentru care
este hotãrât sã se antreneze din
greu pentru a câºtiga Marele Pre-

miu: un camion Scania în valoa-
re de maximum 100.000 de
euro, care include contract de
mentenanþã ºi asigurare. „Sunt
mândru cã am avut posibilitatea
de a reprezenta România la
aceastã competiþie ºi sunt sigur
cãºi la noi interesul ºoferilor va
creºte nu numai prin prisma pre-
miului în valoare de 100.000 de
euro, ci ºi a experienþei nemai-
pomenite pe care þi-o oferã echi-
pa Scania, ceilalþi competitori ºi
publicul minunat. Îi felicit pe
câºtigãtori ºi îi asigur pe ceilalþi
participanþi cã peste doi ani mã
voi întoarce în Suedia pentru a
câºtiga marele premiu!”, decla-
rã Mihai Turdean.

Eficienþa utilizãrii
combustibilului

Pentru ediþia de anul acesta,
participanþii au trebuit sã-ºi do-
vedeascã abilitãþile de ºoferi pe
parcursul unor probe cu dificul-
tate sporitã:primul ajutor, stin-
gerea incendiilor, securizarea
mãrfii, verificarea camionului
înainte de plecarea în cursã,
condus preventiv ºi manevrabi-
litate. De departe însã, cea mai
grea probã pentru aceºtia a fost
“super Z”, proba în care con-

curenþii trebuiau sã execute ma-
nevra de dat cu spatele într-un
spaþiu foarte îngust, în forma
de Z, lucru care le-a dat aces-
tora mari bãtãi de cap. Din 2003,
Scania organizeazã concursuri
în întreaga lume pentru a se
concentra asupra singurei enti-
tãþi care poate sã sporeascã si-
guranþa rutierã, sã minimizeze
impactul asupra mediului pro-
vocat de emisiile de noxe ºi sã
îmbunãtãþeascã eficienþa utili-
zãrii combustibilului: ºoferul de
camion.

MARGA BULUGEAN

În toate þãrile din Europa, com-
petiþia Young European Truck
Driver este sponsorizatã de Miche-
lin ºi susþinutã atât de Uniunea In-
ternaþionalã a Transportatorilor Ru-
tieri, cât ºi de Comisia Europeanã.

În România, competiþia este re-
alizatã în parteneriat cu: MOL Ro-
mânia, Schmitz Cargobull, Scania
Credit România I.F.N S.A,
I.F.P.T.R, Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din Ro-
mânia, Crucea Roºie ºi Poliþia Ro-
mânã - Direcþia Rutierã.

Constructorul suedez de ca-
mioane Scania are o istorie inter-
naþionalã de aproape 120 de ani ºi
îºi desfãºoarã activitatea în peste
100 de þãri, având aproximativ
35.000 de angajaþi. În România,
compania este prezentã din 1999.

Vodafone România ºi Research
In Motion a lansat ieri o soluþie de
platã prin factura Vodafone, ce per-
mite utilizatorilor de smartphone-uri
BlackBerry sã achiziþioneze uºor ºi
în siguranþã aplicaþii din BlackBer-
ry App World ºi sã le achite direct
prin factura serviciilor de telefonie.
Utilizatorii vor putea, de asemenea,
sã facã achiziþii direct din anumite
aplicaþii, cum ar fi conþinut supli-
mentar sau mai multe nivele ale unui
joc, fãrã a îºi întrerupe experienþa
de utilizare. „Una din prioritãþile
majore ale Vodafone este permanen-
ta îmbunãtãþire a experienþei de uti-
lizare a internetului mobil pentru
clienþii noºtri. Din acest motiv, sun-
tem încântaþi sã fim primul parte-
ner din România al RIM ce integrea-
zã serviciul de facturare cu Blac-
kBerry App World...”, a declarat
Dragoº Chivu, director, Data Mar-
keting, Vodafone Romania. Peste
90.000 de aplicatii sunt disponibile
utilizatorilor Vodafone România in
BlackBerry App World. Printre cele

Plata pe facturã pentru utilizatorii BlackBerry

mai populare aplicaþii pe care utili-
zatorii le pot achiziþiona din Blac-
kberry App World se numãrã  Whe-
res My Phone Pro, aplicaþie ce aju-
tã la localizarea telefonului, sau so-
luþia de vizualizare ºi editare a foto-
grafiilor Photo Editor Ultimate. În
plus, pasionaþii de sport îºi pot mo-
nitoriza în detaliu performanþele cu
ajutorul aplicaþiei Endomondo
Sports Tracker PRO, dar se ºi pot
distra cu binecunoscutul Solitare.
Fanii muzicii pot asculta melodiile
preferate cu aplicaþia Radio for
BlackBerry, ce oferã acces la peste
50.000 de posturi de radio.

MARGA BULUGEAN

Research In Motion (RIM),
un lider global in inovatia wireless,
a revolutionat industria mobila prin
introducerea solutiei BlackBerry in
1999. Fondata in 1984, cu sediul
in Waterloo, Ontario, RIM activea-
za in America de Nord, Europa,
Asia Pacific si America Latina.
RIM este listata la bursa NASDAQ.

O echipã mobilã a Direcþiei
Regionale pentru Accize ºi Ope-
raþiuni Vamale Craiova a efec-
tuat ieri o acþiune de verificare ºi
control privind modul de achizi-
þie, deþinere ºi comercializare a
bãuturilor alcoolice la o societa-
te comercialã. „În urma verifi-
cãrilor efectuate, inspectorii va-
mali au descoperit 60 de litri de
bere fãrã documente de prove-
nienþã, care urma a fi comercia-
lizatã prin magazinul societãþii”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã al DRAOV Craiova. In-
spectorii vamali au reþinut astfel

60 de litri de bere fãrã
documente de provenienþã

în vederea confiscã-
rii berea descoperitã
ºi au sancþionat so-
cietatea în cauzã cu
amendã în cuantum
de 20.000 lei. „De la
începutul acestei
sãptãmâni, acþiunile
specifice de control
ale echipajelor DRA-
OV Craiova s-au sol-
dat cu reþinerea în vederea con-
fiscãrii a 600 bucãþi þigarete mãr-
cile KENT ºi MORE, 95 de litri
de bere, reþinerea sumei de 568
lei ºi aplicarea de amenzi în cuan-

tum de 56.300 de lei”, se preci-
zeazã într-un comunicat de pre-
sã al DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN

Începând de ieri, Carmen Benga, consilier
la serviciul Control pe teren, din cadrul
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie în Agriculturã
(APIA) Dolj, a fost numitã director executiv
al instituþiei, pe postul vacantat prin reþinerea
pentru luare de mitã de cãtre procurorii DNA
ºi apoi condamnarea definitivã a lui Sergiu
Drãgancea prin Decizia penalã a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie din 16 august 2012.
Numirea consilierului Carmen Benga în
funcþia de director executiv, pe filierã liberalã,
i-a luat prin surprindere pe social-democraþi,
care revendicaserã aceastã funcþie. Dupã
reþinerea lui Drãgancea, în septembrie 2011,
interimatul la conducerea APIA Dolj a fost
asigurat de directorul adjunct Emil Cãlugãru.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer„Cel mai bun tânãr ºofer
de camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europade camion” din Europa

Director nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA DoljDirector nou la APIA Dolj



8 / cuvântul libertãþii joi, 13 septembrie 2012educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Cine le oferã: la Craiova,
managerii ªcolii gimnaziale „Anton Pann”

Iatã, cã am ajuns la
punctul în care Franþa a
trebuit sã recunoascã
oficial cã, în pofida unui
aparat administrativ solid ºi
sofisticate instrumente de
protecþie socialã, se aflã în
incapacitate guvernamenta-
lã ºi, implicit, instituþionalã,

de a  gestiona problematica
romã. Prin urmare, Franþa
vine astãzi la Bucureºti,
reprezentatã fiind la cel
mai nivel înalt, ministrul
francez de Interne, Manuel
Valls, ºi ministrul-delegat
pentru Afaceri Europene,
Bernard Cazeneuve, sã
cearã ajutor oficialitãþilor
române pentru rezolvarea
problematicii rome.

Intervenþii
în forþã ºi evacuãri

Discuþiile reuniunii de la
Bucuresti nu vor schimba
cu nimic situaþia romilor din
Europa, pentru cã interven-
þii în forþã ºi evacuãri, cum
a fost cea vizând cele 200

Vã mai amintiþi desigur presiunea internaþionalã la
care era supusã România în anii 90-97, prin vocile
reprezentative ale marilor puteri europene, printre care
se remarca cu uºurinþã, virulenþa discursului guvernu-
lui francez, ce viza o aºa-zisã încãlcare flagrantã a drep-
turilor fundamentale ale cetãþenilor de etnie romã din
România, de cãtre autoritãþile de la Bucureºti. Cuvin-
te precum ”discriminare, segregare ºcolarã pe criterii
etnice, violente conflicte interetnice, ghetouri în care
trãiesc romii”, constituiau termeni uzitaþi cu ostenta-
þie de mass-media internaþionalã, iar noi, românii, ne-
cunoscând, pe atunci, gradul de emanciparea de care
se bucurau statele lumii, puneam la îndoialã însãºi ca-
litatea civilizaie ºi culturii româneºti.

Paginã realizatã de MIHAELA ENE

persoane de etnie roma, din
zona Villeneuve-le-Roi
(Franta), vor mai exista,
indiferent de documente ºi
tratate oficial asumate de
cele douã pãri. Nu sunt
speranþe pentru o îmbunã-
tãþire a situaþiei romilor în
Europa, din contrã, existã

voci care susþin cã aceste
acþiuni ale “lumii civiliza-
te”  se vor extinde, îmbrâ-
când forma unor acte
violente, practicate de
reprezentanþii grupãrilor de
extremã dreaptã, pe fondul
crizei economice, în þãri
precum Grecia, Italia,
Anglia, Bulgaria. În ziua în
care Amnesty International
îndeamnã România ºi
Franþa sã evite operaiunile
de evacuare a romilor din
statul francez, recoman-
dând delegaiei franceze sã
adopte o atitudine activã de
asumare a etniei rome, la
Craiova, existã oameni
care luptã cu resurse
rudimentare pentru ca

tinerii romi sã frecventeze
cursurile unei unitãþi de
învããmânt.

La Craiova,
cadrele didactice
au învãþat cã
legea tigãneascã
este superioarã
legii ºcolii

Cadrele didactice ale
ªcolii gimnaziale „Anton
Pann” Craiova, împreunã
cu managerii instituþiei
publice, directorul general,
Mariana Becherescu, ºi
directorul adjunct, Petrina
Radu, merg, începând de la
întâi septembrie a.c., în
comunitãþile de romi din
celebrele cartiere ale
Bãniei, “Faa Luncii” ºi
„Mofleni”, sã convingã
familiile rome cã este în
beneficiul lor sã îºi dea
copii la ºcoalã.  Sunt
secondaþi îndeaproape de
mediatorul ºcolar Romeo
Tiberiade, cel care intervi-
ne de fiecare datã prompt,
în limba romani, pentru a
convinge bãtrânii comunitã-
þii cã „lumea s-a schimbat
ºi copii trebuie sã meargã
la ºcoalã ca sã poatã sã
aibã un serviciu”. Le ºtie
obiceiurile, le cunoaºte
leacul…Sunt dascãli simpli,
pentru care voinþa, puterea
de muncã ºi crezul cã pot
schimba ceva în lumea
romilor, constituie argu-
mente clare de viaþã, ce le
oferã forþa sã stea zilnic
peste zece ore în comunitã-
þile igãneºti, pentru a le
vorbi  pãrinþilor viitorilor
elevi ºi a le explica impor-
tanþa educaþie ºi cerinþele
ºcolare.

Sã nu credeþi cã munca

lor se va opri la începutul
anului ºcolar, aºa cum au în-
vãþat de ani întregi, ei ºtiu cã
este de datoria lor sã mear-
gã sãptãmânal la domiciliul
elevilor lor pentru a preîn-
tâmpina abandonul ºcolar
timpuriu. Au învãþat cã Le-
gea tigãneasca este superi-
oarã legii ºcolii, în special
pentru copii rromi care fac
parte din seminþia cãldãra-
rilor, a spoitorilor sau a ga-
borilor.

Voinþa
ºi perseverenþa
cadrelor
didactice
dã roade

Astfel, prin aciuni con-
stante de informare ºi
diseminare a datelor speci-
fice începutului de an
ºcolar, reprezentanii ªcolii
gimnaziale „Anton Pann”
au constituit, pentru anul
ºcolar 2011-2012, douã
clase a I-a cu  aproximativ

50 de elevii de etnie romã,
o clasã pregãtitoare de sine
stãtãtoare, la care se
adaugã o grupã pregãtitoa-
re, în cadrul structurii
afiliate, respectiv ‘coala
Mofleni, ce va funciona în
regim simultan. La un
numãr de 700 elevi, ºcoala
deine personal didactic
specializat, mediator ºcolar,
asigurând totodatã ºi infras-
tructura logisticã necesarã
procesului de învããmânt.
Dacã Bucureºtiul este
codaº în ceea ce priveºte
înscrierea elevilor romi, în
anul ºcolar universitar 2011-
2012, iatã cã, la Craiova,
impedimente precum:
atitudinea refractarã faã de
sistemul public de învãã-
mânt, procentul mare al
pãrinilor de etnie romã
plecai în strãinãtate, nu au
umbrit optimismul cadrelor
didactice, iar eforturile lor,
putem spune, cã poate fi
luat ca model ºi de cãtre
reprezentanii sistemul de
învãþãmânt francez.
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Devenită tradiţională în capitala Băniei, Con-
ferinţa Ştiinţifică Internaţională „Muzeul
şi cercetarea ştiinţifică” a ajuns anul acesta
la ce-a de-a XIX-a ediţie, desfăşurat sub
aceasta titulatură. «În acest an are loc cea
de-a V-a ediţie internaţională, la care, alături
de specialişti români, academicieni, doctori
în ştiinţe, cercetători, cadre universitare din
România, şi-au anunţat participarea, marcante
personalităţi ştiinţifice din Slovacia, Turcia,
Belarus, Republica Moldova şi Albania», a
precizat Florin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei.

Acesta a adăugat că în cadrul Conferinţei
vor fi prezentate 76 de lucrări ştiinţifice, din
domenii precum „Biologie vegetală şi ani-
mală”, „Ecologie şi protecţia mediului”,
„Mineralogie şi Paleontologie”. Lucrările
includ ultimele rezultate ale activităţii de cer-
cetare ştiinţifică a muzeografilor craioveni de
la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olte-
niei, alături de cele ale distinşilor participanţi,
care, de ani buni vin în capitala Băniei să dea
girul acestei manifestări ştiinţifice.

Deschiderii lucrărilor Conferinţei, de dimi-

Se deschid lucrările
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

„Muzeul şi cercetarea ştiinţifică”
De astăzi până sâmbătă, 15 septem-

brie, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei, în colaborare cu Consiliul
Judeţean Dolj, organizează Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională „Muzeul şi
cercetarea ştiinţifică”. Deschiderea
lucrărilor are loc astăzi, ora 10.00, în sala
nr. 1 a Consiliului Judeţean Dolj, unde
vor fi prezentate şi lucrările în plen.

„Bijuterii muzicale” – concert
simfonic în Piaţa Prefecturii

Sub genericul „Bijuterii muzicale”,
Orchestra Simfonică a Filarmonicii
„Oltenia” va interpreta creaţii ale unor
cunoscuţi şi îndrăgiţi compozitori, străini,
dar şi români. Aşa sunt Johann Strauss
II (Annen-Polka, op. 117; valsul „An der
schönen blauen Donau” / „Frumoasa
Dunăre albastră”, op. 314; Polca „Tic-
Tac” din opereta „Die Fleder-
maus” / „Liliacul”; Polca Tritsch-
Tratsch, op. 214), Wolfgang
Amadeus Mozart (Alla Turca /
Marş turc; Uvertura operei „Le
nozze di Figaro” / „Nunta lui
Figaro”, K. 492), Johannes
Brahms (fragment din Uvertura
festivă „Academica”, op. 80);
Franz von Suppé (Uvertura „Die
leichte Kavallerie” / „Cavaleria
uşoară”); Constantin Dimitrescu
(Dans ţărănesc), Iosif Ivanovici
(valsul „Valurile Dunării”).

La pupitrul dirijoral se va afla
Alexandru Iosub, muzician care de
mai bine de două decenii şi-a legat numele
de oraşul Craiova. Născut în anul 1954, la
Piatra Neamţ, a absolvit Liceul de Artă
„Octav Băncilă” din Iaşi şi Academia de

Desfăşurată în perioada 9 iunie – 15 septembrie a.c., stagiunea estiva-
lă a Filarmonicii „Oltenia” a cuprins două concerte corale şi alte două
simfonice, ultimul dintre acestea urmând să aibă loc sâmbătă, 15 sep-
tembrie, cu începere de la ora 19.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”. În caz de
vreme nefavorabilă, evenimentul se va desfăşura în sala instituţiei.

Muzică din Bucureşti (promoţia 1977). În
perioada 1977-1981 a activat ca violonist în
Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din
Bacău, apoi, între 1981-1989 a fost dirijor
al Teatrului Liric „Elena Teodorini”, din
1989 – dirijor al Filarmonicii „Oltenia”, iar
din 1995 – profesor de vioară asociat la
Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craio-

va. S-a făcut cunoscut şi în calitate de
compozitor, scriind muzică de scenă pentru
Teatrul „Colibri” şi, de asemenea, a orches-
trat lucrări pentru diverse ansambluri.

neaţă, îi va urma, începând cu ora 15.00, pre-
zentarea acestora pe secţiuni, la sediul Secţiei
de Ştiinţele Naturii şi în sala de conferinţe a
Muzeului Olteniei. Mâine va fi organizată o
excursie documentară la Peştera Polovragi şi
la Cheile Olteţului, iar a treia zi şi ultima – sâm-
bătă, 15 septembrie – este destinată prezentă-
rii lucrărilor înscrise ca postere în Programul
Conferinţei. Manifestarea se va încheia cu dez-
bateri în plen şi concluzii finale.

Primul concurs naţional
de design de carte din România

Aflat la debut, proiectul „Cele
mai frumoase cărţi din România”
– realizat cu sprijinul Administra-
ţiei Fondului Cultural Naţional
(AFCN) – îşi propune să promo-
veze cele mai valoroase realizări
autohtone în domeniul designului
de carte, la nivel atât naţional, cât
şi european. Cele trei componente
ale sale sunt concursul
naţional de design de
c arte,  o c onferinţă
(master-class) dedica-
tă profes ioniş tilor din
domeniu, susţinută de
una dintre cele mai im-
portante specialiste in-
ternaţionale ale mo-
mentului, Uta Schnei-
der (Germania), şi două expoziţii
(la Frankfurt şi Bucuresti).

Potrivit organizatorilor, concur-
sul – de interes atât pentru profe-
sioniştii din industria cărţii, cât şi
pentru artiştii vizuali şi publicul larg
– îşi propune să evalueze cărţile
ultimilor doi ani, realizate în Ro-

Asociaţia pentru Performanţă ş i Cultură,
în parteneriat cu Uniunea Editorilor din
România ş i Headsome Communication au
lansat primul concurs naţional de design de
carte din România. Competiţia este parte a
proiectului „Cele mai frumoase cărţi  din
România”, un eveniment menit să iniţieze o
dezbatere  profesionis tă pe tema designului
de carte şi să ajute la profesionalizarea
acestui domeniu. Înscrierile  au loc până la
data de 2 octombrie, iar anunţarea finalişti-
lor se va face pe 8 octombrie.

Cursuri în cadrul proiectului
„RESTAURO –

Specializare în arta ţesătoriei tradiţionale”
De luna viitoare vor începe cur-

surile gratuite de ţesător-restaura-
tor în comuna Grădinari, judeţul Olt,
care se adresează şomerilor de la
satele din judeţele Dolj şi Olt. Cur-
surile se vor desfăşura în cadrul
proiectului „RESTAURO – Specia-
lizare în arta ţesătoriei tradiţiona-
le”, derulat de Fundaţia „Cuvântul
care zideşte” a Mitropoliei Olteniei,
în parteneriat cu Asociaţia pentru
Formare Profesională a Adulţilor.

Sunt prevăzute două etape, a
câte şase luni. Prima serie va în-
cepe de luna viitoare şi se va în-
cheia în martie 2013, iar a doua
etapă va debuta în luna aprilie a
anului viitor şi se va finaliza în luna
septembrie a aceluiaşi an. După ce
vor parcurge aceste cursuri, şome-
rii vor primi certificate de califica-
re cu care se pot angaja în dome-
niu. Cei care se ocupă de acest
proiect spun că în continuare se
fac înscrieri la sediul Fundaţiei „Cu-
vântul care zideşte”, situat în in-
cinta Centrului eparhial al Arhiepis-

copiei Craiovei, din strada „Mitro-
polit Firmilian” nr. 3, şi la Primăria
Grădinari, judeţul Olt.

«Pentru a putea urma aceste
cursuri, doritorii trebuie să fie per-
soane inactive pe piaţa muncii, afla-
te în căutarea unui loc de muncă
sau şomeri, care nu deţin compe-
tenţe în meseria tradiţională de ţe-
sător-restaurator covoare. În urma
formarii, acestea vor dobândi spe-
cializare specifică prin participarea
la cursuri autorizate în meseria de
ţesător-restaurator covoare, bene-
ficiind, totodată, şi de servicii de
consiliere şi asistenţă pentru înce-
perea unei activităţi în domeniu»,
a declarat Mariana Pasmangia,
managerul proiectului.

Proiectul es te cofinanţat din
Fondul Social European, prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-
2013, şi are o valoare totală de
2.400.000 de lei, din care valoarea
finanţării nerambursabile este de
aproximativ 2.100.000 de lei.

mânia sau Republica Moldova. În-
scrierile au loc până la data de 2
octombrie, iar anunţarea finalişti-
lor va fi făcută pe 8 octombrie. Cei
interesaţi vor putea găsi mai multe
informaţii despre concurs pe site-
ul www.celemaifrumoasecarti.ro.
Jurizarea va fi făcută în perioada
3-7 octombrie de un juriu format

din cinci specialişti români (Tim
Nadasan, Mircia Dumitrescu, Stela
Lie, Nicu Ilfoveanu, Mario Demez-
zo) şi un consultant extern – Uta
Schneider (Germania).

Pe data de 4 octombrie, Uta
Sc hneider, una dintre c ele mai
apreciate specialiste în domeniul

graficii de carte, directoare timp de
11 ani a Fundaţiei Buchkunst din
Frankfurt (organizator al compe-
tiţiei „Best German Book Design”
şi al concursului  „Best Book De-
sign from all Over the World”), va
susţine o conferinţă (master-class)
pe tema tendinţelor actuale şi a cri-
teriilor de evaluare în domeniul

designului de carte.
Cele două expoziţii din

cadrul proiectului „Cele mai
frum oase cărţi din Româ-
nia” vor avea loc la Frank-
furt, cu prilejul ediţiei de anul
aces ta a Târgului Internaţi-
onal de Carte (10-14 octom-
brie), la standul României,
apoi la Buc ureşti,  la finalul

lunii octombrie, când se va des-
făşura şi ceremonia de premiere.
Dintre cărţile nominalizate, juriul
va selecta trei, c ărora le va acor-
da Premiul I , al II-lea şi al III- lea.
De asemenea, va fi înmânat un
Premiu de înc urajare pentru tine-
rii graficieni.
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Curtea Constituþionalã
a Germaniei a avizat
participarea þãrii la MES

Curtea Constituþionalã Federalã
a Germaniei a avizat, ieri, participa-
rea guvernului de la Berlin la
Mecanismul European de Stabilita-
te (MES - fondul de urgenþã de 500
miliarde euro al statelor din zona
euro), iar tratatul de înfiinþare a
fondului de salvare a zonei euro
poate merge la ratificare în
Parlament, cu anumite condiþii. Cei
opt judecãtori au dat, astfel, undã
verde preºedintelui german,
Joachim Gauck, sã semneze textele
de lege referitoare la fondurile
viitoare ale Mecanismului ºi Pactul
de stabilitate financiarã, semnat de
25 din cele 27 de state membre UE.
Condiþiile puse de Curte se referã la
expunerea financiarã pe care ºi-o
poate asuma guvernul german faþã
de fond, care nu poate depãºi
plafonul de 190 miliarde euro
stabilit iniþial fãrã aprobarea
Bundestagului, camera inferioarã a
Parlamentului. Judecãtorii au
respins, totodatã, o clauzã de
confidenþialitate din tratatul de
înfiinþare a fondului de urgenþã,
hotãrând cã orice decizie a MES
trebuie avizatã de ambele camere
ale Parlamentului german.

BCE devine autoritatea
supremã
de supraveghere
a bãncilor în zona euro

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va deveni, de la 1 ianuarie
2014, autoritatea supremã de
supraveghere a bãncilor din zona
euro, potrivit unui proiect care
trebuie semnat de toate cele 27 de
state membre UE. Surse oficiale
europene au declarat pentru
Bloomberg cã BCE va deveni
autoritatea de top pentru toate
bãncile din zona euro, agenþiile
naþionale de profil urmând sã aplice
directivele instituþiei ºi legislaþia UE,
sã se ocupe de „supravegherea de zi
cu zi” ºi sã pãstreze prerogativele
privind protecþia consumatorilor.
Potrivit propunerilor, BCE va putea
impune sancþiuni, inclusiv amenzi,
bãncilor care refuzã sã aplice
deciziile instituþiei. Agenþii BCE vor
putea efectua inspecþii la sediile
bãncilor. BCE va putea acorda sau
retrage licenþe bancare în cele 17
state ale zonei euro ºi va avea
ultimul cuvânt de spus în privinþa
cerinþelor de adecvare a capitalului.
La rândul sãu, BCE va fi suprave-
gheatã de Parlamentul European ºi
va prezenta rapoarte anuale de
activitate atât PE, cât ºi miniºtrilor
de Finanþe.

Ambasadorul american
în Libia, ucis la Benghazi

Ambasadorul Statelor Unite în
Libia, J. Christopher Stevens, ºi trei
funcþionari americani, au fost uciºi
marþi searã în atacul asupra
consulatului din Benghazi, în estul
Libiei, a declarat ieri, pentru AFP,
un oficial de rang înalt din cadrul
Ministerului de Interne. „Ambasa-
dorul a fost ucis, la fel ºi trei
funcþionari”, a declarat adjunctul
ministrului de Interne, Wanis al-
Sharef. Moartea lui Stevens a fost
confirmatã printr-un mesaj pe
Twitter de cãtre vicepremierul
libian, Mustafa Abu Shagur.
Protestatari înarmaþi au deschis
focul marþi, cu lansatoare de
rachete, asupra consulatului
american din Benghazi (estul
Libiei), în timpul unei manifestaþii
de protest împotriva unui film cu
conþinut presupus ofensator la
adresa Islamului, transmite AFP.

Arhivele Naþionale americane au pus la dis-
poziþia marelui public, din 10 septembrie a.c., do-
cumentele secrete referitoare la masacrul de la
Katyn, din 1940, unde 22.000 de polonezi au fost
uciºi din ordinul personal al lui Stalin. Dovezile
incontestabile atestã cã SUA ºtiau din 1943 cã
URSS era responsabilã de aceastã barbarie ºi nu
Reich-ul german. În 1943, germanii au condus un
grup de soldaþi captivi în pãdurea Katyn, în su-
dul Rusiei. Zona era sub ocupaþie germanã. Pri-
zonierii au descoperit mii de cadavre îngrãmãdite
în gropi comune. Documentele, scrisorile ºi zia-
rele gãsite pe cadavrele în stare avansatã de des-
compunere erau datate, cel mai târziu, 1940. Des-
coperirea îngrozitoare demonstra cã execuþiile nu
erau recente, ci de mai mulþi ani, când zona res-
pectivã se afla sub controlul efectiv al Armatei
Roºii. Doi americani, cãpitanul Donald Stewart ºi
colonelul John Van Vliet, au decis sã informeze
Washingtonul cã responsabilii acestor crime nu
sunt naziºtii. Dar înalþii oficiali ai administraþiei
preºedintelui Roosevelt au fãcut sã disparã me-
sajele codate. Pentru a nu pune în cauzã URSS,
aliatul SUA împotriva Germaniei ºi Japoniei. Pe

Masacrul de la Katyn: Arhivele demonstreazã
cã SUA au protejat URSS

parcursul anilor care au urmat pânã la
sfârºitul rãzboiului, guvernul SUA a rea-
lizat o amplã anchetã, al cãrei raport s-a
publicat în 1952, în plin Rãzboi Rece, con-
cluzionând cu vina sovieticã. Dar în nici
un moment raportul nu menþiona rapor-
tul codat trimis de Stewart ºi Van Vliet.
Care constituia una din probele scrise
mai mult decât elocvente cã Washingto-
nul „a fost pe deplin conºtient de ade-
vãrata naturã a stalinismului” ºi dupã
multã vreme, subliniazã Allen Paul, cer-
cetãtor expert în masacrul de la Katyn.
Printre cele o mie de pagini ale documentelor se-
crete, publicate luni de Arhivele americane, figu-
reazã ºi mesajul codat a cãrui publicare ar fi pu-
tut, poate, schimba cursul istoriei. „Negarea de
cãtre occidentali a crimelor de la Katyn a fost o
loviturã fatalã pentru polonezi, care ºi-au îmbu-
nãtãþit doar situaþia lor”, mai estimeazã Allen Paul.
Alte dovezi cruciale pot fi acum consultate în
arhivele americane, inclusiv raportul special al
ambasadorului britanic pentru prim-ministrul
Winston Churchill. „Noi dispunem ºi în prezent

de numeroase dovezi convingãtoare, pentru a mai
avea îndoieli serioase cu privire la responsabili-
tatea ruºilor în afacerea masacrului de la Katyn”
se poate citi. În 1990, Mihail Gorbaciov a recu-
noscut faptele ºi a adresat scuze publice Polo-
niei, dar, timp de 50 de ani, familiile victimelor de
la Katyn au îndurat discriminarea ºi frustarea.
Moscova a fãcut publice informaþii secrete disi-
pate. În 2010, ordinul de execuþie a 22.000 de vic-
time poloneze, semnat de mâna lui Stalin, a fost
fãcut public.

Preºedintele Vladimir Putin a pla-
sat sub controlul ºi protecþia statu-
lui antreprizele ruseºti „strategice”

Preºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, a susþinut ieri, în faþa plenului Parlamen-
tului European, reunit la Strasbourg, discursul
privind starea Uniunii Europene. Încã din start,
acesta a þinut sã atragã atenþia cã „UE continuã sã
fie în crizã, crizã socialã, crizã economicã ºi o crizã
de încredere”. Din aceastã cauzã, „cetãþenii sunt
frustraþi, se tem, simt cã modul de viaþã le este pus
în pericol. În ultimii patru ani am luat decizii pentru
a face faþã crizei însã, în pofida eforturilor, nu i-am
convins pe cetãþeni, nu am convins pieþele. De
ce? Pentru cã am permis suspiciuni. Prea multe
decizii sunt luate la nivel de summituri, pentru ca a
doua zi aceeaºi oameni care le-au susþinut sã
le submineze. (...) Dacã actorii politici ai UE
nu respectã deciziile pe care chiar ei le-au
luat, cum sã îi convingã pe alþii cã lucrurile se
vor rezolva”, a întrebat preºedintele CE. „Eu-
ropa are nevoie de o nouã direcþie”, le-a trans-
mis Barroso eurodeputaþilor, însã aceasta „nu
poate fi bazatã pe idei vechi. Europa are ne-
voie de o nouã gândire. Într-o lume interco-
nectatã, membrii UE pe cont propriu nu pot
schimba cursul evenimentelor însã, în ace-
laºi timp, nu ºi-au echipat Uniunea cu instru-
mentele necesare pentru a face faþã acestor
noi realitãþi. Globalizarea cere mai multã uni-
une, mai multã integrare ºi mai multã demo-
craþie. Asta înseamnã sã recunoaºtem cã stãm
cu toþii în aceeaºi barcã. În secolul 21, pânã
ºi cele mai mari þãri europene riscã sã fie ne-
însemnate pe lângã þãri precum SUA sau
China”. Preºedintele CE i-a anunþat pe eu-
rodeputaþi cã a venit în faþa lor „sã vã pro-

Putin a plasat Gazprom-ul sub protecþia sa,
în numele intereselor strategice

care opereazã în strãinãtate, printr-
un decret publicat marþi, 11 sep-
tembrie. Decizia survine la o sãp-
tãmânã dupã ce Comisia Europea-
nã a anunþat deschiderea unei
anchete asupra grupului Gazprom.
În conformitate cu acest decret,
comunicarea de informaþii în legã-
turã cu aceste antreprize este con-
diþionatã de acordul Executivului,
când acestea „sunt necesare ser-
viciilor þãrilor strãine, organizaþii-

lor internaþionale, uniunilor de þãri
strãine”. Un purtãtor de cuvânt al
Gazprom, Serghei Kuprioanov, a fã-

cut legãtura cu procedura angajatã
contra grupului gazier de Comisia Eu-
ropeanã. „Aºa cum indicã ºi decre-
tul, Gazprom nu va furniza informaþii
asupra activitãþilor sale, a reduceri-
lor de preþ, dupã acorduri prealabile
cu autoritãþile competente, ca ºi asu-
pra altor modificãri tarifare”, citeazã
agenþia Ria Novosti. Decretul susþi-
ne, de asemenea, autorizarea de cã-
tre statul rus a oricãrui transfer de
acþiuni deþinute de aceste firme în
societãþi strãine, drepturi în activitã-
þile comerciale în strãinãtate sau pro-
prietãþi imobiliare în strãinãtate. Gu-

vernul rus va refuza sã aprobe ase-
menea mãsuri, care sunt de naturã
sã aducã atingere intereselor econo-
mice ale Federaþiei Ruse. Gazprom
este suspectatã de Comisia Europea-
nã de obstrucþie a concurenþei ºi
manipularea preþurilor în multe þãri
din Europa Centralã ºi de Est, mem-
bre ale UE, dependente de gazele
ruseºti. Este vorba de Polonia, Ce-
hia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Li-
tuania, Letonia ºi Estonia. Preºedin-
tele Vladimir Putin a menþionat marþi
cã sperã ca aceste probleme sã fie
rezolvate cât mai repede.

Barroso: „Avem nevoie sã ne îndreptãm
cãtre o federaþie de state”

pun o înþelegere care va stabili o legãturã de înþe-
legere între þãrile membre. (...) Trebuie sã creãm o
piaþã la nivel european. (...) Trebuie sã susþinem
inovaþia, dezvoltarea, cercetarea ºi educaþia. O
coordonare mai bunã a taxelor ar fi spre folosul
tuturor þãrilor membre. Am putea sã continuãm
cu un buget european dedicat reformelor, inves-
tiþiilor. Vreau sã vãd dacã aceleaºi state membre
care au vorbit pânã acum de creºtere ºi investiþii
vor susþinea acum bugetul UE. (...) Trebuie sã
susþinem coeziunea socialã. (...)”.

În continuare, preºedintele CE a þinut sã le schi-
þeze eurodeputaþilor planurile Comisiei pentru vi-

itorul apropiat, ca sã înþeleagã care este direcþia
în care trebuie mers: „Comisia prezintã astãzi pro-
puneri pentru un mecanism de supraveghere ban-
car la nivelul întregii Uniuni. (...) Mecanismul ar
supraveghea toate bãncile, nu doar cele sistemi-
ce, implicând ºi supravegherea de cãtre actorii
naþionali. Acesta este un pas vital pentru Uniu-
nea bancarã pe care am propus-o anterior. Deci-
ziile economice ale unui stat influenþeazã alte sta-
te. (...) Reforma economicã combinatã cu o unita-
te bancarã ºi monetarã, aceºtia sunt paºii ce tre-
buie urmaþi. (...) Aceasta este casa democraþiei
europene, trebuie sã întãrim rolul Parlamentului

European. (...) Lumea are nevoie de o Europã
care poate trimite misiuni militare pentru a
stabiliza zonele din lume care au nevoie. O
uniune financiarã, economicã ºi politicã în-
seamnã cã actuala Uniune trebuie sã evolue-
ze. Sã nu ne temem de cuvinte, avem nevoie
sã ne îndreptãm cãtre o federaþie de state.
Azi cer o federaþie de state naþionale. (...) O
uniune financiarã, economicã, politicã, poa-
te fi începutã în cadrul tratatelor actuale, însã
sunt necesare modificãri ale tratatelor pen-
tru a o înfãptui. Sã o începem acum ºi sã o
continuãm prin modificãrile necesare. Pânã
la alegerile europene urmãtoare, din 2014, CE
va prezenta un model de uniune care trebuie
supus dezbaterii europene. (...) Trebuie sã
folosim alegerile din 2014 pentru a discuta
aceste lucruri. Vom prezenta propuneri expli-
cite pentru modificãri ale tratatelor necesare,
inclusiv amendamente pentru susþinerea de-
mocraþiei. (...)”.
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã urãm
domnului IORGA NICO-
LAE – OCTAVIAN mul-
tã sãnãtate ºi „La Mulþi
Ani”, din partea foºtilor
colegi, Drãgan, Manea
ºi Truºcã.
La a 65 –a aniversare
urez domnului IORGA
NICOLAE  - OCTAVIAN
multã sãnãtate ºi „La
Mulþi Ani!” Inginer Sa-
bin Dimieru.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
efectuarea 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 spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
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 Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. 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.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
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 came-
re semidecomandate, 2
wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea
Bucureºti, an fabricaþie
1980, 55 mii euro, negocia-
bil. 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 sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
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Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 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 diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.

Partcular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
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 pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al 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 intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. 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 utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
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 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 in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. 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. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lân-
gã Real, Calea Severi-
nului. Telefon: 0747/
571.863.
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 Peniten-
ciarul 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.
Telefon: 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. Te-
lefon: 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, în-
matriculat 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: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0733/
696.676.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã la
Sibiu, hidraulicã, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50
niutoni, 5000 lei ng. Re-
laþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Te-
lefon: 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
calorifere oþel (tablã)
100cm/0,60 sau schimb
cu calorifere de fontã fo-
losite. Telefon: 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 mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider 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 foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
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 teh-
nice. 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 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 maºinã tricotaj
mare.  Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând 3 tone grâu preþ
negociabil. Telefon:
0765/291.623.

Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
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.
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.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 semidecomanda-
te, mobilat, Corniþoiu, etaj 3.
Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã-
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitã-
þile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
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 serviciu
în Craiova, caut doamnã
vârstã apropiatã 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 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de
Matematicã – Fizicã pro-
moþia 1962 vã invitã vineri,
28 septembrie 2012, ora
10.00, în Amfiteatrul Insti-
tutului. Contactaþi urgent
organizatorii. Telefoane:
0251/561.078; 0748/
599.012; 0251/418.138.
Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã la
þarã în satul Lipov, fãrã
costuri. Telefon. 0251/
429.943.
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 fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
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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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GRUPA A
Serbia – Þara G. 6-1
(Kolarov 16, Tosici 24, Duricici 39, Tadici 55, Ivanovici

80, Sulejmani 90 / Bale 31)
Belgia – Croaþia 1-1
(Gillet 45+2 / Perisici 6)
Scoþia – Macedonia 1-1
(Miller 43 / Noveski 11)
Clasament: 1. Serbia 4p, 2. Belgia 4p, 3. Croaþia 4p, 4.

Scoþia 2p, 5. Macedonia 1p, 6. Þara G. 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Serbia – Belgia, Macedonia –

Croaþia, Þara G. – Scoþia.
GRUPA B

Bulgaria – Armenia 1-0
(Manolev 43)
Italia – Malta 2-0
(Destro 5, Peluso 90+2)
Clasament: 1. Italia 4p, 2. Bulgaria 4p, 3. Armenia 3p, 4.

Cehia 1p (1j), 5. Danemarca 1p (1j), 6. Malta 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Armenia – Italia, Cehia – Malta,

Bulgaria – Danemarca.
GRUPA C

Austria – Germania 1-2
(Junuzovici 57 / Reus 44, Ozil 52 pen.)
Suedia – Kazahstan 2-0
(Elm 37, Berg 90+4)
Clasament: 1. Germania 6p, 2. Suedia 3p (1j), 3. Irlanda 3p

(1j), 4. Austria 0p (1j), 5. Kazahstan 0p, 6. I-le Feroe 0p (1j).
Etapa viitoare (12 oct.): Irlanda – Germania, Kazahstan

– Austria, I-le Feroe – Suedia.
GRUPA E

Cipru – Islanda 1-0
(Makridis 57)
Norvegia – Slovenia 2-1
(Henriksen 27, Riise 90+4 pen. / Suler 17)
Elveþia – Albania 2-0
(Shaqiri 23, Inler 68 pen.)
Clasament: 1. Elveþia 6p, 2. Islanda 3p, 3. Albania 3p,

4. Cipru 3p, 5. Norvegia 3p, 6. Slovenia 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Albania – Islanda, Slovenia –

Cipru, Elveþia – Norvegia.
GRUPA F

Israel – Rusia 0-4
(Kerjakov 7, 64, Kokorin 18, Faizulin 77)
Irlanda N. – Luxemburg 1-1
(Shiels 14 / Da Mota 87)
Portugalia – Azerbaidjan 3-0
(Varela 63, Postiga 85, B. Alves 88)
Clasament: 1. Rusia 6p, 2. Portugalia 6p, 3. Luxemburg

1p, 4. Irlanda N. 1p, 5. Azerbaidjan 1p, 6. Israel 1p.
Etapa viitoare (12 oct.): Luxemburg – Israel, Rusia –

Portugalia.
GRUPA G

Bosnia – Letonia 4-1
(Misimovici 12 pen., 54, Pjanici 44, Dzeko 90+2 / Gorkss 5)
Slovacia – Liechtenstein 2-0
(Sapara 36, Jakubko 78)
Grecia – Lituania 2-0
(Ninis 55, Mitroglou 72)
Clasament: 1. Bosnia 6p, 2. Grecia 6p, 3. Slovacia 4p,

4. Lituania 1p, 5. Letonia 0p, 6. Liechtenstein 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Grecia – Bosnia, Slovacia –

Letonia, Liechtenstein – Lituania.
GRUPA H

San Marino – Muntenegru 0-6
(Dordevici 24, Beciraj 26, 51, Zverotici 69, Delibasici 78, 82)
Polonia – Moldova 2-0
(Blaszczykowski 33 pen., Wawrzyniak 81)
Anglia – Ucraina 1-1
(Lampard 87 pen. / Konoplyanka 39)
Clasament: 1. Muntenegru 4p, 2. Anglia 4p, 3. Polonia 4p,

4. Ucraina 1p (1j), 5. San Marino 0p (1j), 6. Moldova 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Anglia – San Marino, Moldova

– Ucraina.
GRUPA I

Georgia – Spania 0-1
(Soldado 86)
Franþa – Belarus 3-1
(Capoue 50, Jallet 69, Ribery 80 / Putsila 72)
Clasament: 1. Franþa 6p, 2. Spania 3p (1j), 3. Georgia

3p, 4. Finlanda 0p (1j), 5. Belarus 0p.
Etapa viitoare (12 oct.): Belarus – Spania, Finlanda – Georgia.

• Naþionalele de pe primul loc se calificã direct la CM,
celelalte patru locuri disponibile urmând sã se decidã din
cele mai bune opt (din nouã) echipe clasate pe poziþiile
secunde, în urma unor jocuri de baraj.
• Grupa E, cea a României, este tratatã  pe larg în
pagina 16.

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA – ETAPA A II-A

Învinsã de Anglia în grupa D a CE din
aceastã varã, 0-1 la Doneþk, Ucraina a
fost la un pas, marþi, sã le întoarcã “fa-
vorul” elevilor lui Roy Hodgson, fiind
egalatã abia în minutul 87 (1-1).

Surprinzãtor, ex-sovieticii s-au aflat
mai mult la controlul jocului în prima
parte. Ocaziile mai mari le-au irosit însã
gazdele, în special prin echipierul lui Uni-
ted, Tom Cleverley, care mai întâi l-a
evidenþiat din doar câþiva metri pe Pia-
tov, pentru ca apoi sã trimitã în stâlpul
din stânga acestuia. N-a ratat în schimb
þinta (39) Yevhen Konoplianka – foto,
mijlocaºul legitimat la Dnepr înscriind
golul serii în Europa, cu o “torpilã” din
afara suprafeþei de pedeapsã, care a po-
posit direct în vinclul porþii lui Hart.
Ucrainenii ar fi putut intra la cabine cu
un avantaj chiar mai consistent, dar cã-
pitanul Gerrard a scos ºutul de 2-0 ex-
pediat de Rotan.

Repriza secundã a însemnat o goanã
aproape permanentã dupã obþinerea go-
lului egalizator, întreruptã din când în
când de contre tãioase ale vizitatorilor.

Ucraina, la câteva minute
de-o victorie mare pe „Wembley”

Decisivã s-a dovedit a fi in-
spiraþia lui Hodgson, selecþio-
nerul înlocuindu-l pe Cleverley
(62) cu un alt om al celor de la
United, Wellbeck. Care, dupã
ce a lovit bara (85), a obþinut
penalty-ul ce a consfiinþit remi-
za (henþ la Khacheridi), execu-
tat magistral de Lampard.

Englezii au încheiat jo-
cul în inferioritate nume-
ricã, Gerrard fiind eliminat
în minutul 88 pentru douã
“galbene”. La aceastã par-
tidã Anglia nu s-a putut
baza pe Wayne Rooney,
accidentat.

Defoe, în sfârºit integralist
Englezul Jermain Defoe a reuºit

sã intre în Cartea Recordurilor fot-
balului cu o performanþã greu de
depãºit. La meciul de marþi, atacantul
de la Tottenham a evoluat pentru prima
oarã în carierã 90 de minute întregi pen-
tru prima reprezentativã a Albionului,
la selecþia cu numãrul 51! Defoe a fost
pânã acum de 32 de ori rezervã, iar în
18 meciuri a intrat ca titular, însã nu a
apucat finalul pe teren.

“Furia Roja” ºi-a îmbunãtãþit recordul
de posesie

Spania s-a chinuit teribil pânã sã se
impunã în Georgia, 1-0 printr-un gol
marcat de Roberto Soldado tocmai în
minutul 86, chiar dacã ºi-a fãcut obiº-
nuitul joc de pase. Mai mult, în faþa unui

adversar ultra-defensiv, campioana euro-
peanã ºi mondialã a stabilit un nou re-
cord de posesie.

Nu mai puþin de 80 la sutã din timpul
de joc au avut mingea elevii lui Vicente
Del Bosque. Precedentul reper fusese pus
în varã la un meci amical cu Costa Rica,
scor 2-1, când posesia lor fusese de 79
la sutã. Locul trei, cu 78 la sutã, îl repre-
zintã partida contra Cehiei (2-0) din eli-
minatoriile CE 2012.

În confruntarea de la Erevan, ibericii
au aliniat urmãtoarea formulã de echipã:
Casillias – Arbeloa (Fabregas 80), Pique,
Ramos, Alba – X. Alonso, Busquets (Pe-
dro 57), Xavi – D. Silva (Cazorla 64),
Iniesta – Soldado.

Toate rezultatele ºi marcatorii parti-
delor de marþi  seara sunt prezentate
integral pe coloana din partea dreaptã.

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD – RUNDA A VIII-A

Succesul la scor (4-0) repurtat vine-
rea trecutã contra reprezentativei Urugua-
yului, nimeni alta decât semifinalista ulti-
mei ediþii a CM ºi deþinãtoarea en-titre a
Copei America, n-a fost deloc unul în-
tâmplãtor pentru Columbia. În favoarea
argumentului stã rezultatul consemnat
ieri noapte în Chile, unde galben-albaºtri
s-au distrat cu o altã echipã „grea” a
Americii de Sud, plecând în desagã cu
un excelent 3-1. Golurile oaspeþilor, con-
duºi la pauzã dupã reuºita lui Matias Fer-
nandez (42),  au fost semnate de James
Rodriguez (59) – foto centru, Radamel
Falcao (74) ºi Teofilo Gutierrez (77).

Columbia, de neoprit
„Pumele” s-au

împiedicat în Peru
Întâmpinaþi cu pietre pe

aeroportul din Lima, þinta
predilectã fiind Leo Messi,
argentinienii n-au avut viaþã
mai uºoarã nici pe terenul de
joc, obþinând doar o remizã
(1-1) în compania nãbãdãio-

ºilor peruvieni. Primii au miºcat ta-
bela urmaºii incaºilor, prin Carlos
Zambrano (22), în timp ce pentru
oaspeþii din „Þara tangoului” a mar-
cat Gonzalo Higuain (32).

În celelalte douã confruntãrii ale
etapei, Uruguay ºi Ecuador au în-
cheiat tot 1-1 (Cavani 67 / Caicedo
8 pen.), iar Venezuela s-a întors cu
toate punctele din Paraguy, 2-0, „du-
blã” Salomon Rondon (45, 68). Bo-
livia a stat.

Clasament: 1. Argentina 14p (7j),
2. Columbia 13p (7j), 3. Ecuador 13
(7j), 4. Uruguay 12p (7j), 5. Chile

12p (7j), 6. Venezuela 11p (8j), 7. Peru
7p (7j), 8. Bolivia 4p (7j), 9. Paraguay
4p (7j).

Etapa viitoare (12-13 oct.): Bolivia
– Peru, Argentina – Uruguay, Ecuador –
Chile, Columbia – Paraguay. Venezuela
stã.

Primele 4 clasate acced la turneul fi-
nal, iar locul 5 va susþine o dublã de baraj
cu o reprezentantã a zonei CONCACAF.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii joi, 13 septembrie 2012
Pagină realizată de COSMIN STAICU

sport

Selecţionerul Victor Piţurcă a
declarat că reprezentativa Româ-
niei şi-a îndeplinit obiectivul pen-
tru cele două partide, cu Andorra
şi Estonia, obţinând şase puncte,
apreciind din nou la sueprlativ pre-
staţia echipei. „Am reuşit ce ne-
am propus. Până la urmă s-a ter-
minat foarte bine, scorul e confor-
tabil, deşi golul trei a venit foarte
târziu. Poate şi oboseala a făcut să
marc ăm al treilea gol târziu. Se
poate întâmpla să nu ai ocazii, noi
nu suntem Olanda. E greu să joci
atunci când nu eşti concentrat şi
nu eşti conectat la ce se întâmplă
pe teren. La fel ca şi după meciul
cu Estonia le dau 10 plus băieţilor
mei” a spus Piţurcă. Selecţionerul 
a afirmat că deşi îşi doreşte şase -
puncte în meciurile cu Turcia şi
Olanda, s-ar mulţumi şi cu trei sau
două. „Pentru noi era foarte bine
să nu câştige turcii, aşa ne aşteap-
tă un meci teribil la Istanbul. E
foarte bine că Olanda a bătut în
Ungaria. Eu îmi propun şase punc-
te în aceste două meciuri. Dacă o
să câştigăm trei tot e bine, iar dacă
vor fi doar două, iarăşi e foarte
bine. Suntem outsideri în aceste

Meciul cu Andorra, doar un test pentru dubla cu Turcia şi Olanda

România – Andorra 4-0
Au marcat: Torje 29, Lazăr 44, Gomes 90+1 aut., Maxim 90+4.
România: Lobonţ (Tătăruşanu 46) - Măţel, Chiricheş, Găman, Raţ -

Bourceanu, C. Lazăr - Torje, Grozav, Tănase (Maxim 80) - Marica (Ru-
sescu 54). Antrenor: Victor Piţurcă.

Andorra: Gomes - Rodrigues, E. Garcia, Lima, M. Garcia - Ayala,
Vieira - Clemente (Moreno Marin 86), Pujol Lorenzo (Britos 80) - Go-
mes Perez (Silva Garcia 70). Antrenor: Jesus Luis Alvarez.

Cartonaş galben: Lima ’51.
Arbitri: Pavle Radovanovici - Dragan Vujovici şi Veselin Radunovici

(toţi din Muntenegru).

O echipă tânără a României
a început cu maximum de puncte
preliminariile pentru Mondiale

Vremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelorVremea speranţelor

6 rămâne cifra preferată a lui
Piţi, nu doar dubla 6-6 la barbut
sau pentru combinaţia „satanică”
666, ci şi la fotbal. 6 ani au trecut
de când începea o nouă campanie
victorioasă la cârma naţionalei, 6
puncte a făcut din primele două
jocuri şi 6 goluri au marcat tinerii
săi jucători în primele două parti-
de. Nu mai puţin de 7 fotbalişti
„under 23” a etalat Piţi în startul

campaniei de calificare, unii con-
firmând deja încrederea sa. Cu
Andorra victoria era previzibilă şi
aproape 30.000 de oameni au ve-
nit să vadă premiera de pe „Arena
Naţională”. N-au avut parte de
spectacol, chiar dacă au fost 4 go-
luri. Atmosfera a fost totuşi plăcu-
tă, întreţinută inclusiv prin intona-
rea lui „Deşteaptă-te române!”
„Dodel” nu s-a deşteptat însă şi nu

sunt şanse să o facă. Ca de obicei
în ultima vreme la naţională, a fost
nevoie de o execuţie a lui Torje pen-
tru a ne descătuşa. Până la pauză,
Lazăr a dat primul său gol pentru
România, cu un şut frumos din afa-
ra careului. Scorul a luat proporţii
abia în prelungirile jocului, după o
repriză secundă modestă a noas-
tră, în care cea mai mare ocazie a
aparţinut amatorilor din Andorra.

Maxim a arătat în faza care a în-
cheiat meciul mai multe decât Tă-
nase de când a început sezonul, iar
liderul Ligii I şi-a expus „marfa”
cu s til. Debutul preliminariilor a
adus câteva câştiguri: Piţurc ă a
profitat de meciurile accesibile şi
pentru a promova câţiva jucători
de perspec tivă.  Avem totuş i 6
puncte, faţă de campania anterioa-
ră, când Răzvan Lucescu ne „pro-

copsea” de început cu un egal aca-
să cu Albania şi eşecuri în Bosnia
şi Franţa, în condiţiile în care nici
nu miza unor tineri promiţători.
Carenţe avem des tule, însă pare
mai degrabă vremea speranţelor, a
aşteptărilor, a încurajărilor decât să
tragem semnale de alarmă. Lamen-
tările şi tânguielile ar putea să-i de-
stabilizeze pe puştii entuziaşti care
au invadat naţionala.

Cupa României
Se ştiu toate
echipele calificate
„şaisprezecimi”

Marţi s-au jucat meciurile din
Cupei României, ultima fază înain-
te de intrarea în competiţie a echi-
pelor din Liga I. Ca în fiecare se-
zon, s-au înregis trat şi suprize,
echipe mai slab cotate atingând
faza şaisprezecimilor. Favoritele
eliminate sunt: UTA Arad, FC Bi-
hor, Săgeata Năvodari, Rapid Su-
ceava. Singura echipă din Liga a
IV-a prezentă în această fază, Voin-
ţa Lupac din Caraş Severin, a pă-
răsit Cupa României fără a-şi juca
şansa, deoarece ambulanţa nu a
putut ajunge la timp la stadion, din
cauza unui incendiu care s-a sol-
dat cu victime. Rezultatele înregis-
trate: ASC Bacău (Liga a III-a) –
FC Botoşani (II) 2-3 – după lovi-
turi de departajare, Olimpia Satu
Mare (III) – FC Bihor (II) 3-2 –
după prelungiri, FC Cisnădie (III)
– Voinţa Sibiu (II) 3-4 – după lov.
de dep., CS Baloteşti (III) – Farul
Constanţa (II) 0-1 – după prel.,
Şoimii Pâncota – UTA Arad 1-0,
Pandurii 2 (III) – CS Mioveni (II)
1-2, FCM Alexandria (III) – Spor-
tul (II) 1-3, FC Caracal (III) – Di-
namo 2 (II) 2-1, ASC Berceni –
Săgeata Năvodari 1-0, CS Afumaţi
(III) – Delta Tulcea (II) 0-3, Con-
pet Ploieşti (III) – CF Brăila (II)
0-5, FC Zagon (III) – Rapid CFR
Suc eava (II)  4-1,  Seso Câmpia
Turzii (III) – FCM Târgu Mureş
(II) 0-1, Voinţa Lupac (IV) – Da-
mila Măciuca (II) 0-3 – la masa
verde. Învingătoarele vor întâlni in
16-imi echipe din Liga I.

Piţurcă
e în grafic
Selecţionerul îşi propune între 2 şi 6
puncte din dubla cu Olanda şi Turcia

Preliminariile CM Brazilia 2014, grupa D
Turcia – Estonia 3-0
Au marcat: Emre 44, Umit Bulut 60, Inan 75.
Ungaria – Olanda 1-4
Au marcat: Dzsudszak 7 – pen. / Lens 3, 53, Martens 19, Huntelaar 74.

Clasament
1. România 2 2 0 0 6-0 6p
2. Olanda 2 2 0 0 6-1 6p
3. Ungaria 2 1 0 1 6-4 3p
4. Turcia 2 1 0 1 3-2 3p
5. Estonia 2 0 0 2 0-5 0p
6. Andorra 2 0 0 2 0-9 0p

două meciuri. Ăsta este adevărul,
suntem sub valoarea lor, chiar dacă
nouă românilor ne place să ne dăm
mari”, a completat Piţurcă. Deşi i-
a plăcut atmosfera din tribune, Pi-
ţurcă s-a arătat deranjat că mijlo-
caşul Cristian Tănase a fost hui-
duit de fani. „Mi-a plăcut atmosfe-
ra din tribune, nu şi faptul că anu-
miţi jucători au fost luaţi în coli-
mator de suporteri. Am vorbit cu
Tănase, era marcat de faptul că a
fost fluierat. Şi eu aştept mult mai -
mult de la Tănase, dar îl înţeleg,
pentru că la rândul meu am trecut
prin astfel de momente. Oricum nu
numai el nu a jucat la turaţie maxi-
mă azi, au fost mai mulţi jucători”,
a menţionat Piţurcă. Selecţionerul
a mai spus că se va baza pe Adrian
Mutu dacă acesta va fi în formă:
„Dacă e într-o formă fizică opti-
mă şi va fi titular la Ajaccio ne poate
ajuta în următoarea dublă cu Tur-
cia şi Olanda. Cum să nu mă gân-
desc la un jucător ca Mutu?”

Antrenorul Andorrei
ne dă şanse de calificare

Selec ţionerul reprezentativei

Andorrei, Jesus Luis Koldo Alva-
rez, s-a arătat satisfăcut de pre-
staţia jucătorilor săi în faza defen-
sivă şi a afirmat că echipa Româ-
niei, învingătoare cu 4-0 pe ”Naţi-
onal Arena”, are şanse să ajungă la
turneul final din 2014. „Sunt foar-
te mulţumit de cum au jucat fun-
daşii în această seară. Impresia mea
este că s-a jucat mult mai bine de-
cât cu Ungaria şi chiar cu puţină
atenţie puteam marca în repriza a
doua” a spus Alvarez, care a men-

ţionat că i-a plăcut de Cristian Tă-
nase. Făcând o comparaţie între
România şi Ungaria, Alvarez a afir-
mat: „Sunt două echipe cu stiluri
total diferite. Sunt convins că fie-
care va încerca să-şi impună stilul
şi că va fi o competiţie puternică
între ele. Posibilităţi de calificare
există pentru România. Are şase
puncte şi e la egalitate cu Olanda.
Ţinând c ont de jocul arătat în
această seară, cred că românii pot
obţine calificarea la Mondiale”.


