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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cântecele astea de muzică uşoară, în
care unul zice că e dobitoc, iar altul de vaită
că n-are GPS, mă fac, Popescule, să-mi fie
dor să-mi întâlnesc iubita într-o cârciumioa-
ră la şosea, unde cântă un pian şi o vioară...
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Craiove nii care urcă,  de astăzi, în autobuzele RAT Craiova au la înde mână două
modalităţi de a-şi procura bilete le : de la taxatori,  la pre ţul de 2 lei, iar acolo unde
aceştia nu există, dire ct de  la şoferi, la preţul de  2,5 le i. Până la s fârşitul anului, se
înce arcă şi implementarea unei a treia variante , şi anume comandarea, prin SMS,
a unui bile t e le ctronic, la preţul de  2,2 le i. 3 AD

MIN
ISTR

AŢI
E

pa
gi

na

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

RAT Craiova va veni
cu biletele electronice, prin SMS

Premierul ungar,
Viktor Orban,
a venit la Tuşnad
ca la băi

În ultimii trei ani, premierul ungar,
Viktor Orban, n-a lipsit de la Uni-
versitatea de vară Balvanyos, orga-
nizată totuşi la Tuşnad, unde a ţinut
o prelegere cu titlu incitant, „Tim-
pul nostru”. Media românească,
cu câteva mici excepţii, n-a surmon-
tat prezenţa premierului maghiar, dar
nu s-a inflamat deloc şi a inventa-
riat doar tonul ferm şi absenţa ori-
cărei reflecţii, dintr-un discurs trans-
mis în direct, cum s-a spus, de postul
naţional de televiziune Duna TV şi
radioul public.

10 milioane
de euro, investiţi
în Facultatea
de Mecanică
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Autoritãþile române vor evalua impactul reducerii
TVA la pâine la 9%, începând cu 1 septembrie a.c., pen-
tru a vedea dacã a scãzut evaziunea fiscalã ºi, în funcþie
de rezultat, mãsura s-ar putea menþine sau se va reveni
la TVA de 24%, a declarat ºeful misiunii FMI în România,
Andrea Schaechter. „Reducerea TVA la pâine a fost o
decizie a Guvernului ca parte a rectificãrii bugetare, ob-
iectivul Guvernului fiind reducerea evaziunii fiscale. Este
o mãsurã temporarã, dupã o perioadã se va face o eva-
luare dacã s-a redus evaziunea fiscalã ºi atunci se va
vedea dacã se pãstreazã mãsura sau va fi inversatã”, a
afirmat Schaechter ieri, într-o conferinþã de presã. Aceasta
a atras atenþia cã mãsura trebuie evaluatã cu foarte mare
atenþie ºi sã fie analizatã de ANAF imediat ce vor exista
date care sã arate impactul ºi sã permitã evaluarea. Ieri,
la Conferinþa naþionalã a morarilor ºi brutarilor, ministrul
Finanþelor Publice (MFP), Daniel Chiþoiu, a recunoscut
cã nu crede cã preþul la pâine va scãdea proporþional cu
reducerea de 15% a TVA pe întreaga piaþã, însã a dat
asigurãri cã marii retaileri vor reduce preþurile la produ-
sele de panificaþie, în urma unui acord încheiat cu auto-
ritãþile. „Din punct de vedere al MFP, din punctul meu
de vedere, nici eu nu cred cã preþul la pâine va scãdea
proporþional cu 15% pe întreaga piaþã. Avem, însã, un
angajament ºi un acord semnat cu marii retaileri, unde
se vinde cea mai mare cantitate de pâine ºi, acolo,
avem preþul scãzut la pâine. Nu avem siguranþa cã
retailerii mai mici sau din toatã þara vor reduce preþul la
pâine, dar scopul major al reducerii TVA de la 24% la
9% este de a crea un mediu concurenþial, o piaþã con-
curenþialã, de a reduce evaziunea ºi frauda fiscalã în
tot acest domeniu, pe întreg lanþul, de la producerea
cerealelor pânã la producerea pâinii”, a spus Chiþoiu.
Luni, acesta a anunþat cã impactul negativ al reducerii
TVA la pâine va fi compensat prin creºterea accizelor
la alcool ºi introducerea de accize la bunuri de lux.

România trebuie sã dovedeascã Fondului Monetar

Internaþional (FMI), dupã reducerea TVA la pâine, cã nu
este o þarã de evazioniºti, impactul acestei scãderi de taxã
asupra diminuãrii evaziunii fiscale urmând sã fie evaluat
dupã 9-12 luni, a declarat ieri ºi premierul Victor Ponta. El
a arãtat cã diminuarea evaziunii fiscale este o condiþie
pentru a putea menþine aceastã facilitate ºi a extinde dimi-
nuarea taxei ºi la alte alimente, precum produse din carne.
Luni, premierul admitea public faptul cã experþii FMI sunt
în continuare sceptici legat de impactul favorabil al redu-
cerii TVA la pâine în ceea ce priveºte scãderea evaziunii
fiscale, dar au acceptat totuºi mãsura.

TVA va fi redusã la 9% ºi pentru vânzarea de covrigi,
baghete sau cornuri, alãturi de pâine, dar nu ºi pentru
cozonac, chec ºi alte produse din categoria celor de
patiserie proaspete, a precizat ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin. „Existã deja un cod CAEN, 1071 dacã
nu mã înºel, la care se va aplica TVA redusã, dar din acel
cod CAEN vor fi exceptate produsele de patiserie proas-
pete. Deci cozonacul, checul ºi alte produse care
intrã în aceastã categorie, vor avea tot TVA de
24%. În categoria celor care vor fi exceptate intrã,
în primul rând, pâinea de toate categoriile, în al
doilea rând covrigii, minibaghetele, cornurile, deci
produse care nu sunt catalogate ca fiind proas-
pete”, a spus Constantin. Urmãtorul produs pen-
tru care ar trebui redusã TVA, dacã se va dovedi
cã scãderea taxei la pâine a avut în final efecte
benefice, este carnea, a spus ieri ministrul Agri-
culturii. „De succesul reducerii TVA la pâine de-
pinde extinderea ºi la alte produse. Urmãtorul pro-
dus care cred cã ar trebui sã beneficieze urgent
de scãderea TVA este sectorul cãrnii”, a fost de-
claraþia lui Constantin.

Scãderea preþurilor de raft la pâine ºi produse
de panificaþie va fi proporþionalã cu reducerea
TVA pentru aceastã categorie, de la 24% la 9%,
dã asigurãri Asociaþia Marilor Reþele Comerciale

din România (AMRCR), care sperã cã aceastã mãsurã
va fi extinsã ºi la alte alimente. „Ne aflãm într-o situaþie
extrem de dificilã de subconsum ºi suntem cu toþii de
acord cã o cotã mare de TVA este o frânã în creºterea
consumului ºi, implicit, a bunãstãrii cetãþenilor. (...) Marii
retaileri îºi propun sã întreprindã toate demersurile care
le stau la îndemânã pentru ca preþurile de la raft sã scadã
în mod efectiv cu acelaºi procent cu care va scãdea cota
taxei. Ne exprimãm speranþa cã aceastã mãsurã va fi
urmatã de reducerea taxei pe valoarea adãugatã la toate
produsele, în aºa fel încât sã se relanseze creºterea eco-
nomicã, care a avut atât de mult de suferit printr-o cotã
mare de TVA”, se aratã într-un comunicat al AMRCR.
AMRCR a fost constituitã în anul 2003 ºi are ca membri
marii retaileri Cora, Carrefour, Auchan, Kaufland, Real,
Selgros, Metro Cash & Carry, Billa, Mega Image, Penny
Market, Lidl, Praktiker, Bricostore, Baumax, Dedeman,
Hornbach, OBI ºi Mobexpert.
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Depunerea cererilor pentru
Mãsura 121, prelungitã
pânã pe 14 august

Sesiunea pentru depunerea proiec-
telor aferente Mãsurii 121 referitoare la
modernizarea exploataþiilor agricole a
fost prelungitã pânã la jumãtatea lunii
august, potrivit anunþului publicat pe
pagina principala a portalului Agenþiei
de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit (APDRP). Astfel, cererile de finanþa-
re pentru mãsura de investiþii „Moder-
nizarea exploataþiilor agricole” pot fi
depuse la oficiile judeþene ale APDRP
pânã în data de 14 august 2013, ora
12.00. Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale (MADR) a deschis, în luna
iunie, sesiunea de depunere a proiecte-
lor pentru dezvoltarea fermelor familia-
le, suma alocatã acestei sesiuni fiind de
50 de milioane de euro. În cadrul etapei
vor fi finanþate aproximativ 1.000 de fer-
me de familie, cu o valoare maximã eligi-
bilã a proiectului de 125.000 euro, din
care pânã la 50.000 euro sprijin neram-
bursabil prin PNDR.
Nivel record al ºomajului în
iunie: 736.000 de persoane

Rata ºomajului a crescut în iunie la
7,6% - cea mai mare din 2010 încoace -
, faþã de 7,5% în mai, numãrul estimat al
persoanelor fãrã un loc de muncã fiind
de 736.000, de la 720.000 în luna prece-
dentã sau 710.000 în luna iunie 2012,
potrivit datelor comunicate ieri de Insti-
tutul Naþional de Statisticã (INS). Potri-
vit INS, în luna iunie 2013, rata ºomaju-
lui în formã ajustatã sezonier a fost esti-
matã la 7,6%, fiind în creºtere cu 0,1 punc-
te procentuale faþã de luna anterioarã ºi
cu 0,5 puncte procentuale faþã de nive-
lul înregistrat în luna iunie 2012. „Pe
sexe, rata ºomajului pentru bãrbaþi o de-
pãºeºte cu 1,5 puncte procentuale pe cea
a femeilor (valorile respective fiind 8,3%
în cazul persoanelor de sex masculin ºi
6,8% în cazul celor de sex feminin)”, pre-
cizeazã INS. Pentru persoanele adulte (25-
74 ani), rata ºomajului a fost estimatã la
6,2% pentru luna iunie (6,9% în cazul bãr-
baþilor ºi 5,4% în cel al femeilor).

Autoritãþile române au convenit cu
Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi
Comisia Europeanã (CE) un acord pre-
ventiv pe doi ani, care va totaliza patru
miliarde euro, sumã împãrþitã egal de
cele douã instituþii financiare internaþi-
onale, acordul stand-by urmând sã fie
discutat de boardul FMI în toamnã.

Guvernul a convenit cu FMI ºi CE
un acord prevenitiv de 4 miliarde

de euro, pe doi ani
Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,

spune cã este necesarã achiziþiona-
rea de avioane F16 deoarece aproa-
pe zilnic spaþiul aerian al þãrii este
forþat de aparate de zbor „care nu
sunt identificate sau care nu au apro-
bare de survol”, ultima intervenþie
fiind în noaptea de luni spre marþi.
„Sã ºtiþi cã este foarte necesar sã
achiziþionãm avioanele, pentru cã
aproape zilnic spaþiul aerian al þãrii
este forþat, probabil n-ar trebui sã
vã spun asta, de avioane care nu
sunt identificate sau care nu au apro-
bare de survol, ºi în acel moment
suntem nevoiþi sã ridicãm în aer
avioanele de vânãtoare cu procedu-
rile de somare, pentru ca acele avioa-
ne sã iasã din spaþiul de survol al
þãrii”, a declarat, ieri, la Piteºti, mi-

Duºa: Aproape zilnic spaþiul aerian
este forþat de aparate de zbor

neidentificate sau fãrã aprobare
nistrul Apãrãrii. Potrivit acestuia,
astfel de lucruri se întâmplã „destul
de des” ºi armata se foloseºte, în
momentul de faþã, de MIG-urile din
dotare. „Ieri noapte (n.r. - în noap-
tea de luni spre marþi) s-a întâmplat
ultima oarã, sunt detalii care nu pot
fi fãcute publice. Sunt tot felul de
situaþii când noi, pe procedurile in-
ternaþionale ºi europene pe care le
avem pe aceastã speþã, acþionãm,
dar nu vã pot spune dacã am acþio-
nat în forþã”, a declarat Mircea
Duºa. Minstrul Apãrãrii a participat,
ieri, la Piteºti, la festivitatea de acor-
dare a primului grad de maistru mili-
tari ºi subofiþer al promoþiei „Aurel
Vlaicu 100”, a ªcolii Militare de
Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a For-
þelor Terestre Basarab I.

„CE, FMI ºi BM au purtat discuþii cu
autoritãþile române, care au solicitat ca
programul sã fie unul pe doi ani. Auto-
ritãþile române îºi propun sã trateze
acest acord ca unul preventiv, nu vor
sã tragã din resursele financiare. Ac-
cesul propus ar fi, în total, de patru mi-
liarde euro, sumã împãrþitã egal de CE

ºi FMI. La nivel tehnic, am ajuns la
un acord, dar acordul stand-by tre-
buie sã fie aprobat de boardul FMI,
reuniune programatã în cursul toam-
nei”, a declarat ieri, într-o conferinþã
de presã, Andrea Schaechter, ºeful
misiunii FMI în România. Noul acord
nu include noi companii de stat care
sã fie privatizate majoritar, a declarat
premierul Victor Ponta, întrebat de
jurnaliºti pe aceastã temã. „Cu priva-
tizare majoritarã, nu”, a spus Ponta.

Omar Hayssam a arãtat ieri, la Tri-
bunalul Bucureºti, unde a fost adus
pentru judecarea propunerii de ares-
tare preventivã fãcutã de procurorii
Direcþiei de Investigare a Infracþiuni-
lor de Criminalitate Organizatã ºi Te-
rorism (DIICOT) în dosarul în care este
acuzat de înºelãciune ºi delapidare,
cã solicitã atât justiþiei române, cât ºi
autoritãþilor internaþionale, sã-i fie re-
deschise toate dosarele, pentru „afla-
rea tuturor adevãrurilor”. În sala de
judecatã, el a arãtat cã este încã trau-
matizat în urma acþiunii de aducere a
sa în România ºi cã mai vrea timp pen-

tru angajarea unui avocat ºi pentru
pregãtirea apãrãrii. Rãspunzând la în-
trebãrile instanþei, Hayssam a mai
spus cã abia în cursul zilei de marþi a
putut lua legãtura cu familia sa ºi cã
tot marþi i-a fost adusã la cunoºtinþã
citaþia în acest dosar. „Vreau redes-
chiderea tuturor dosarelor mele, pen-
tru aflarea tuturor adevãrurilor. În
acest dosar nu ºtiu despre ce este
vorba”, a declarat omul de afaceri siri-
an. Judecãtoarea cazului, Brânduºa
Elena Gheorghe, i-a atras atenþia lui
Hayssam cã are cunoºtinþã despre ce
este vorba în acest dosar, cã iniþial a

participat la actele de urmãrire penalã
ºi cã a dat inclusiv o declaraþie în faþa
procurorilor, în faza de urmãrire pena-
lã, iar ulterior a decis sã pãrãseascã
România. În final, acesta a declarat, în
faþa magistratului, cã a cerut justiþiei
române ºi autoritãþilor internaþionale
„redeschiderea dosarelor”. „Sã se re-
judece, ca sã pot aduce probe, sã arãt
toate adevãrurile, sã se ºtie tot”, a mai
spus Hayssam. Omul de afaceri a fost
trimis în judecatã de procurorii DII-
COT, în acest dosar, în octombrie 2012,
alãturi de fratele lui, Mohamad Omar,
cumnatul sãu, Mihai Nasture, ºi doi

parteneri de afaceri, Viorel Vasile Maf-
teucã ºi Doina Farladanschi, fiind acu-
zaþi de înºelãciune ºi delapidare. Ha-
yssam a fost condamnat definitiv, în
lipsã, în trei dosare, la 20 de ani, 16 ani
ºi, respectiv, 3 ani, pentru rãpirea ce-
lor trei jurnaliºti, Marie Jean Ion, Ovi-
diu Ohanesian ºi Sorin Miºcoci, înºe-
lãciune în cazul „Volvo” ºi fraude în
cauza „Foresta Nehoiu”. Hayssam a
fost predat Poliþiei Române în dimi-
neaþa zilei de 19 iulie, anunþa purtãto-
rul de cuvânt al ºefului statului, Bog-
dan Oprea, fãrã a preciza de unde ºi în
ce condiþii.

Hayssam: Cer justiþiei române ºi autoritãþilor internaþionale
redeschiderea tuturor dosarelor mele
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De astăzi,  la şoferii din auto-
buzele RAT o să se găsească din
nou bilete de autobuz, la preţul
stabilit de Consiliul Local Muni-
cipal,  de 2,5 lei. Anunţul a fost
făcut,  ieri, într-o conferinţă de
presă,  de către direc torul regiei,
Radu Preda. „Este un pas în plus
pe care îl facem în relaţia cu c ă-
lătorii noştr i în speranţa că, în vi-
itorul apropiat,  eliminăm oric e
motivare de genul că nu am avut
de unde să ne luăm bilete. RAT
Craiova merge pe o politic ă prin
c are înc urajează c ălătorii să
meargă cu bilet. Şi nu ne dorim
să mergem pe partea cu amenzi
fiindc ă în trecut s -a dovedit că
nu este o politică viabilă şi că nu
reuşim să facem mare lucru aşa.
Pentru a reuşi să ins titui un re-
gim în care amendezi pasagerii
frauduloş i o fac i numai dac ă ai
organele statului lângă tine,  Po-
liţia şi Jandarmeria. Dac ă sunt
doar controlorii regiei, efec tul
es te mult diminuat”,  a declarat
Radu Preda.

Bilete şi abonamemte pe o zi
Conduc erea RAT Craiova a

anunţat că,  până la sfârşitul anu-
lui, se va veni şi c u o soluţie
nouă în privinţa ac hiziţionării bi-
letelor, şi anume pos ibilitatea să
se procure bilete şi abonamente
pe o zi prin intermediul SMS-
ului de pe telefonul mobil. „Sun-
tem în disc uţii cu două compa-

nii pentru a implementa aseme-
nea soluţie, o f irmă locală şi una
de la Buc ureş ti.  Căutăm varian-
te c are să satisfac ă nevoia c ălă-
torilor de a-şi ac hiziţiona bilete
şi ţinem cont şi de nevoile c elor
tineri care sunt familiarizaţi cu
dispozitivele moderne şi care, cu
s iguranţă,  pot să acc eseze un
bilet de pe telefonul mobil. Pro-
babil că,  în următoarele două
luni de zile, o să vă chemăm aici
şi o să vă arătăm c um func ţio-
nează”,  a mai spus Radu Preda.

RAT Craiova va veni cu biletele
electronice, prin SMS

Craiovenii care urcă, de astăzi, în autobuzele RAT Craiova au la îndemână două modalităţi
de a-şi procura biletele: de la taxatori, la preţul de 2 lei, iar acolo unde aceştia nu există, direct
de la şoferi, la preţul de 2,5 lei. Până la sfârşitul anului, se încearcă şi implementarea unei a
treia variante, şi anume comandarea, prin SMS, a unui bilet electronic, la preţul de 2,2 lei.

Biletul electronic
va costa 2,2 lei

Aceas tă soluţie nu va implica
regia din punct de vedere finan-
ciar, mai spune conducerea RAT
Craiova,  de dezvoltare urmând să
se ocupe firma cu care se va în-
cheia colaborarea.  ”Câş tigăm şi
noi, câştigă şi ei. Probabil preţul
unui bilet achiziţionat printr-un ase-
menea sistem va fi undeva în jurul
a 2,2 lei. Vom merge cu o propu-
nere către CL când vom avea ac-
tele perfectate şi hotărârile CA în
care intermediar între biletul de 2
lei de la tonetă şi cel de 2,5 lei de la
şofer să existe acest bilet electro-
nic de 2,2 lei. Din care probabil
firma o să oprească un comision
şi noi să ne păstrăm biletul nostru
de 2 lei. Până la urmă e o taxă pe
comoditate pe care o plătesc cei o
să apeleze cei care o să apeleze la
sistemul acesta”, a explicat Radu
Preda.

Tichetul va avea
valabilitate inclusă

Sistemul va funcţiona simplu.
Călătorul trebuie să trimită un sms

de pe telefonul mobil la un număr
scurt cu numărul traseului cu care
doreşte să călătorească. Instanta-
neu, sistemul îi va trimite înapoi
un mesaj în care se va spune că
biletul solicitat este valabil în ur-
mătoarele 40 de minute. „Biletul
are tot timpul perioada de valabili-
tate egală cu maximum în care ai
putea tu să călătoreşti pe traseul
respectiv. Adică dacă mergi pe un
traseu care are limită maximă de
30 de minute, biletul tău e valabil
40 de minute ca să nu ieşi nicioda-

tă din perioada de valabilitate a lui.
Se mai punea problema că ce se
întâmplă dacă omul se duce şi se
întoarce cu acelaşi bilet. Asta e,
înseamnă că a fost foarte opera-
tiv, o să ne ţăpească pe noi şi o să
aibă două călătorii la preţ de unu”,
a spus directorul RAT Craiova.

Sistemul va fi implementat
de o firmă privată

Conducerea RAT Craiova a pre-
cizat că va avea acces la softul res-
pectiv şi va ţine sub control vânza-
rea de bilete electronice. ”În mo-
mentul în care se vinde un bilet,
vrem să vedem şi noi astfel încât
să ne corelăm cu firma care vinde
biletele ca să nu avem discuţii că se
vinde un număr de bilete şi ajung la
noi mai puţini bani. Vreau să facem
un sistem foarte transparent şi să
ştim tot timpul câţi bani avem de
primit de la ei. Există premisele, se
întâmplă şi în alte părţi şi, cu sigu-
ranţă, trebuie să îl facem şi noi”, a
mai declarat Radu Preda. Se pare
că acest sistem se aplică cu succes
şi în alte municipii din România şi
în alte ţări, conducerea RAT Craio-
va fiind convinsă că şi aici va fi im-
plementat la fel de bine. ”Politica
noastră vizează accesibilitatea călă-
torului la bilet în orice moment al
zilei, în orice punct s-ar afla. Biletul
trebuie să fie accesibil tot timpul când
călătorul intră în contact cu mijloa-
cele noastre de transport în comun”,
este de părere Radu Preda.

Creşteri la vânzarea biletelor
În primele şase luni, RAT Cra-

iova raportează o creştere a vân-
zării de bilete faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut. Astfel, în luna
ianuarie vânzarea de bilete (de la
tonete şi de la taxatori) a crescut
cu 13%, în luna februarie cu 11%,
în martie – 11%, aprilie – 13%, mai
– 11% şi iunie – 12%. „Situaţia se
îmbunătăţeşte şi datorită eforturi-
lor pe care le facem în sensul să îi
convingem pe călători că e mai bine
să călătorească cu bilete. Şi cifrele
ne dau dreptate,  în sensul că mă-
surile pe care le-am instituit încep
să producă efecte, produc bani la
bugetul regiei”, a mai spus directo-
rul Radu Preda. În paralel cu pro-
curarea biletelor de la şoferi, va
exista în continuare şi posibilitatea
de a cumpăra  Faptul că în momen-
tul de faţă găseşti biletul la taxatori
pe unele trasee, şi faptul că am mărit
numărul de privaţi la care se vând
bilete înseamnă ceva”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Radu
Preda
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Cinci tineri din comu-
na doljeanã Cetate s-au
ales cu dosar penal pen-
tru furt calificat, dupã ce
au sustras mai mulþi ºpa-
lieri metalici de pe tere-
nurile cultivate cu viþã-
de-vie, aparþinând unei
societãþi agricole.

În urma cercetãto-
rilor efectuate de poli-
þiºtii din Calafat, au
fost identificaþi Ionuþ
G., de 16 ani, Costinel
D., de 17 ani, Cãtãlin
Chiþu, de 21 de ani,
Ionuþ Creþu, de 21 de
ani ºi Florin Bãlteanu, de 19 ani, toþi din comuna doljeanã Ce-
tate. În perioada aprilie – iunie 2013, aceºtia au sustras din
cultura de viþã-de-vie peste 350 ºpalieri metalici, în valoare de
7.200 lei, pe care i-au comercializat ulterior în comuna Sal-
cia, judeþul Mehedinþi. Pe numele celor cinci doljeni s-a întoc-
mit dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat,
fiind cercetaþi în stare de libertate, în vederea stabilirii întregii
activitãþi infracþionale ºi a recuperãrii prejudiciului.

Grup de hoþi destructurat
de poliþiºtii din Calafat

Poliþiºtii din cadrul
Posturilor de Poliþie
Apele Vii ºi Celaru l-au
depistat ºi prins, marþi,
30 iulie a.c., pe Enache
Arnãutu în vârstã de
28 de ani, din localita-
tea Apele Vii. Pe nume-
le acestuia, Judecãto-
ria Craiova a emis man-
dat de executare a pe-
depsei cu închisoarea,
având de executat 3 ani
pentru comiterea in-
fracþiunii de furt calificat. Cel în cauzã este urmãrit naþional
ºi internaþional ºi a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã din cadrul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj.

Urmãrit internaþional,
dupã gratii

Poliþiºtii Serviciului
Rutier - BDNE în co-
laborare cu Biroul Ru-
tier Craiova, au orga-
nizat ºi  executat în
cursul zilei de marþi,
30 iulie, o acþiune pen-
tru verificarea legalitã-
þii activitãþii de taxime-
tr ie  în Craiova.  De
asemenea, acþiunea a
avut drept obiectiv ºi
prevenirea ºi combate-
rea traversãrilor nere-
gulamentare pe drumurile naþionale din judeþ.  Poliþiºtii de la
Rutierã au constatat 101 abateri de naturã contravenþionalã,
pentru sancþionarea cãrora au fost aplicate amenzi în valoare
totalã de 11.520 lei, fiind reþinute 3 permise de conducere ºi 1
certificat de înmatriculare.

Taximetriºtii craioveni,
verificaþi de Rutierã

Gheorghe Mitroi, contabil ºef
la SC. Electrificare CFR SA - Su-
cursala Electrificare Craiova, ºi
Valentina Ghizdãveþ, contabil în
cadrul aceleiaþi instituþii, au fost
trimiºi în judecatã de DNA.
Aceºtia  sunt acuzaþi de sãvîrºi-
rea infracþiunilor de abuz în ser-
viciu contra intereselor publice
în formã calificatã, evaziune fis-
calã sãvârºitã în legãturã cu in-
fracþiunea de abuz în serviciu în
formã calificatã. De asemenea,
Marian Spînu ºi Alin Florin Neac-
ºu, ambii ºefi ai Sucursalei Elec-
trificare Craiova din cadrul S.C.
Electrificare CFR SA, sunt acu-
zaþi ºi ei de infracþiunea de negli-
jenþã în serviciu, cu consecinþe
deosebit de grave. “Procurorii din
cadrul Serviciului teritorial Cra-
iova au dispus trimiterea în jude-
catã a lui Gheorghe Mitroi, con-
tabil ºef la SC Electrificare CFR
SA - Sucursala Electrificare Cra-
iova la data faptelor ºi Valentina
Ghizdãveþ, contabil în cadrul ace-

leiaºi instituþii, la data faptelor,
pentru comiterea infracþiunilor de
abuz în serviciu contra interese-
lor publice ºi evaziune fiscalã
sãvârºitã în legãturã cu infracþi-
unea de abuz în serviciu în for-

mã calificatã, ambele în formã
continuatã”, aratã un comunicat
al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA).

Dosarul a fost înaintat spre ju-
decare la Tribunalul Dolj.

Persoane trimise în judecatãPersoane trimise în judecatãPersoane trimise în judecatãPersoane trimise în judecatãPersoane trimise în judecatã
pentru fraudarea SC Electrificarepentru fraudarea SC Electrificarepentru fraudarea SC Electrificarepentru fraudarea SC Electrificarepentru fraudarea SC Electrificare

CFR - Sucursala CraiovaCFR - Sucursala CraiovaCFR - Sucursala CraiovaCFR - Sucursala CraiovaCFR - Sucursala Craiova

În dimineaþa zilei de duminicã, 28 iulie a.c., în jurul
orei 5, poliþiºtii Secþiei 4 Poliþie Ruralã Coºoveni, au
fost sesizaþi prin SNUAU 112 despre faptul cã o lo-
cuinþã situatã în comuna Coºoveni, este cuprinsã de
flãcãri. La faþa locului s-a deplasat echipa operativã

de poliþiºti împreunã cu un echipaj de pompieri, care
au localizat ºi stins incendiul. Din cercetãrile efectua-
te ulterior de cãtre poliþiºti, s-a stabilit cã imobilul a
fost incendiat intenþionat de cãtre proprietar, V. Nico-
lae, în vârstã de 57 de ani, în urma unui conflict cu

fiul sãu V. Daniel. Prejudiciul cauzat se ridi-
cã la suma de aproximativ 12.000 de lei. V.
Nicolae a pãrãsit domiciliul ºi fost identificat
ºi prins în cursul zilei de marþi, 30 iulie de
cãtre poliþiºtii din Coºoveni, care l-au pre-
zentat Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de punere în miºcare
a acþiunii penale ºi arestare preventivã, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de distrugere.

În urma analizãrii probatoriului adminis-
trat, unitatea de parchet a promovat propu-
nerea, iar Judecãtoria Craiova a emis man-
dat de arestare preventivã faþã de V. Nicolae
pentru o perioadã de 15 zile, pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de distrugere, fiind introdus
în CRAP Dolj.

Un bãrbat din comuna doljeanã Coºoveni, a fost arestat preventiv în cursul
zilei de marþi, pentru 15 zile, dupã ce poliþiºtii au stabilit cã acesta ºi-a in-
cendiat singur locuinþa, dupã o ceartã cu fiul sãu.

Arestat pentru incendierea propriei locuinþe

Poliþiºti ai Secþiei 6 Poliþie au
indentificat trei tineri craioveni
care, pãtrunzând prin efracþie în
incinta unei soceitãþi comercia-
le, au secþionat ºi sustras un
cablu electric, cuprul rezultat
prin ardere valorificându-l la
un centru de colectare a materi-
alelor feroase.

În urma cercetãrilor efectuate
la nivelul Secþiei 6 Poliþie, au fost
identificaþi B. Fãguþ, de 21 de ani,
M. Marian, de 21 de ani ºi R.
Adrian, de 19 ani, toþi din Craio-
va, în sarcina cãrora s-a stabilit
cã în noaptea de 16/17.07.2013,
au pãtruns prin efracþie în incin-
ta unei societãþi comerciale din
Craiova, de unde au secþionat ºi
sustras un cablu electric în lun-
gime de 100 de metri conectat la

Tineri reþinuþi pentru furt de cablu electric
reþeaua electricã, pe care l-au ars,
iar cuprul rezultat l-au valorifi-
cat la un centru de colectare a
materialelor feroase. În urma
analizãrii probatoriului adminis-
trat, s-a dispus ºi confirmat în-
ceperea urmãririi penale în cau-

zã pentru sãvârºirea infracþiunii
de furt calificat. Autorii au fost
reþinuþi pe bazã de ordonanþã de
reþinere ºi introduþi în CRAP Dolj,
urmând ca în ziua de 31.07.2013
sã fie prezentaþi instanþei cu pro-
punere de arestare preventivã.
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Premierul ungar, Viktor Orban,
a venit la Tuşnad ca la băi

În ultimii trei ani, premierul un-
gar,  Viktor  Orban,  n-a lipsit de la
Universitatea de vară Balvanyos,
organizată totuşi la Tuşnad, unde
a ţinut o prelegere cu titlu inci-
tant,  „Timpul nostru”. Media
românească,  cu câteva mici ex-
cepţii, n-a surmontat prezenţa pre-
mierului maghiar, dar nu s-a in-
flamat deloc şi a inventariat doar
tonul ferm şi absenţa oricărei re-
flec ţii, dintr-un discurs transmis
în direct, cum s-a spus, de postul
naţional de televiziune Duna TV
şi radioul public.  Poate şi datorită
faptului că principalul partid de
guvernământ din Ungaria (Fidesz)
a pus cu botul pe labe toată presa
liberă şi cine nu e cu guvernul...
s-a asfixiat.  Au fost adoptate o
nouă Constituţie, o lege a regle-

MIRCEA CANŢĂR
mentărilor mass-media, dar şi alte
legi importante, totul în scopul
menţinerii puterii. Până şi delega-
ţia Fondului Monetar  Internaţio-
nal a fost trimisă la plimbare din
Ungaria. În opinia lui Viktor  Or-
ban, care are alegeri parlamenta-
re anul viitor, înaintea celor euro-
parlamentare, în contextul actual,
deşi Ungaria e membră a UE, ţara
sa are şansa de a se redefini ca
naţiune puternică şi liberă. Mai
mult, Orban a prezis , nici mai
mult,  nici mai puţin decât decli-
nul şi falimentul societăţii occiden-
tale, înscriindu-se astfel în tabăra
euroscepticilor. Prin ac ordarea
dublei cetăţenii pentru maghiarii
din afara Ungariei s-a tuşat,  de-
loc discret, şi problema revizio-
nismului, c ircumscrisă deocam-

dată reunificării naţiunii maghia-
re, fără modific area graniţelor.
Prelegerea „Timpul nostru” a
fost una festivistă, excesiv pe alo-
curi, ceea ce s-ar putea justifica
doar prin apropierea campaniei
electorale. Paradoxul es te altul:
prin comportamentul său realmen-
te antieuropean, Viktor Orban este
o problemă a Uniunii Europene,
ceea ce n-a contat prea mult la
ultimul summit al PPE. Abordări-
le naţionaliste, derapajele nenumă-
rate nu l-au făcut, până acum, „o
persoană nefrecventabilă”. Dim-
potrivă. Fidesz stăruie în reeva-
luarea relaţiilor cu UDMR, în spe-
ranţa unui sprijin c onsis tent la
mobilizarea maghiarilor din Tran-
silvania, la alegerile legislative de
anul viitor.  Asta s-a perc eput.

Deşi toată strategia pare pertur-
bată de atacurile europarlamenta-
rului Laszlo Tokes, sus ţinut în
obţinerea postului de vicepreşe-
dinte al PE, care a avut propriul
recital, conform obic eiului. Încă
un mandat de premier pentru Vik-
tor Orban nu este de dorit, nici
chiar de cancelariile europene,
obsedate de propriile griji. În alte
momente, prezenţa lui Viktor  Or-
ban la Tuşnad, nu ca musafir, ci
c a la băi, ar fi iritat. De data
aceas ta s-a luat doar act de pre-
zenţa sa ş i de faptul că s-a apro-
piat de „linia roşie”, deloc admi-
sibilă şi pentru un belicos şef de
stat. Şi dacă site-ul Vocea Rusiei
reaminteşte de buna colaborare
economică a Budapes tei cu Mos-
cova, prin investiţiile reciproce ale

celor două ţări, nu omite, cum era
şi f iresc,  să pomenească de vizita
din ianuarie a unei delegaţii con-
duse de Viktor Orban, primită de
preşedintele Vladimir  Putin, care
„a avut cuvinte de laudă şi mulţu-
mire pentru atitudinea realistă,
constructivă şi deschisă a Budapes-
tei”. Dar, ceea ce trebuia demon-
strat abia în finalul articolului se face:
şi e vorba de atitudinea Bucureştiu-
lui. Care nu prea înţelege că într-o
lume în care dependenţele de marii
actori politici sunt indubitabile şi de
neevitat, poate avea surprize. E
drept, formularea „poate avea sur-
prize” lipseşte. Însă a-l bănui pe
Viktor Orban că se joacă aidoma
unui mare şahist, când, din câte
ştim, nu l-a preocupat decât fotba-
lul, este cam mult.

Serviciu Local de Evidenţă
a Populaţiei la Drăgoteşti

Localnicii din comuna doljea-
nă Drăgoteşti nu vor mai fi ne-
voiţi să se deplaseze în localita-
tea Leu pentru a-şi obţine acte-
le de identitate. Direcţia Publi-
că Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Dolj a anunţat că,
începând de astăzi, la ora 10.00,
Serviciul Public Comunitar  Lo-
cal de Evidenţă a Persoanelor
din Drăgoteşti îşi va desc hide
activitatea.

„Persoanele care nu deţin acte
de identitate şi îndeplinesc con-
diţiile de vârstă, deţinătorii de
buletine de identitate sau cărţi de
identitate a căror valabilitate a expirat, sunt aşteptaţi să solicite eliberarea de noi documente
de identitate chiar din prima zi de activitate la acest serviciu”, au anunţat reprezentanţii
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. Programul de funcţionare a
serviciului va fi zilnic de luni până vineri, între orele 08.30-16.30, în ziua de miercuri pro-
gramul prelungindu-se până la ora 18.30, persoanele interesate având la dispoziţie şi un
număr de telefon pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la activitatea centrului local:
0251/456.482. Serviciul local vine în sprijinul celor aproximativ 2.130 de cetăţeni ai comu-
nei care, până acum, se deplasau la sediul Serviciului de Evidenţă a Populaţiei din comuna
Leu pentru a-şi rezolva problemele.

ALINA DRĂGHICI

Ministerul Sănătăţii: Sumele alocate
la rectificare răspund în mare parte

priorităţilor de finanţare
Ministerul Sănătăţii afirmă că sumele ce i-au fost

alocate la rectificarea bugetară, 1,07 miliarde lei în
total, răspund în mare parte priorităţilor de finanţa-
re ale instituţiei şi că cei mai mulţi bani vor merge
către CNAS, pentru plata medicamentelor şi a ser-
viciilor medicale. Alţi 72 de milioane lei reprezintă
credite de angajament care vor putea asigura, până
la finalul anului, funcţionarea programelor gestio-
nate direct de către minister: HIV/SIDA, transplant
şi programul de imunizare, respectiv achiziţionarea
vaccinului pneumococic, se mai precizează într-un
comunicat remis Mediafax, ieri, de Ministerul Să-
nătăţii. De asemenea, instituţia a obţinut alocarea a
90 de milioane de lei, necesare pentru continuarea programului de reabilitare a maternităţilor,
proiect finanţat de Banca Mondială, BEI şi BERD, se mai arată în comunicat. Prima rectifi-
care bugetară din acest an a fost avizată de Guvern în şedinţa de marţi.

Ministrul Apărării,  Mircea Duşa, a de-
clarat, ieri, la Piteşti, c ă restructurarea Ar-
matei nu vizează aspectul numeric, ea f iind
o restructurare „din punct de vedere ope-
raţional”. Ac esta a explicat că, începând cu
anul 2014, va fi o nouă lege cu privire la
statutul cadrelor militare. „Armata este un
sistem care-şi planifică resursele umane
func ţie de capabilitătile pe care trebuie să
le realizeze. Dacă privim Ordonanţa 77,
armata este exceptată de la acele prevederi,
pentru că noi avem nevoie ca unitătile mili-
tare să fie operaţionale. Iar ca să fie opera-
ţionale trebuie să avem un anumit grad de

Restructurarea Armatei
nu vizează aspectul numeric,
ci este una de tip operaţional

încadrare. Companiile sau batalioanele
trebuie să aibă un anumit număr de mili-
tar i potrivit standardelor internaţionale.
Când vorbim de restructurarea Armatei
nu vorbim de restruc turarea armatei din
punc t de vedere numeric, vorbim de re-
structurarea armatei din punct de vedere
operaţional”, a declarat Mircea Duşă. În
ceea ce priveşte retragerea trupelor  din
Afganistan,  minis trul Apărării a prec izat
că pentru anul 2014 se preconizează o
retragere treptată, în conformitate „cu
consultarea NATO şi a tuturor statelor

aliate”. „În conformitate cu planificarea
armatei şi a NATO, începând cu anul viitor
se preconizează o retragere treptată a efec-
tivelor din Afganistan, urmând ca teritoriul
afgan să fie predat către armată afgană. Noi
am redus efectivele în semestrul II cu pes-
te 300 de militari, vom reduce efectivele şi
în semestrul I al anului 2014. În momentul
aces ta avem în jur  de 1.300 de militari, la
începutul anului următor probabil în jur de
1.000 şi spre sfârs itul anului 2014 în jur de
300. Dar aceste cifre nu sunt bătute în cuie,
se va face cu consultarea NATO şi a tutu-
ror statelor aliate”, a c onchis Duşa
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Alexandru, copilul din Drãgoteºti care la
ºase ani cântãrea 120 de kilograme, a murit
ieri-dimineaþã la Spitalul Judeþean de Urgenþã
din Craiova. Acesta fusese internat de urgen-
þã, cu o zi înainte, în secþia de Anestezie
Terapie Intensivã a unitãþii medicale, însã
medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i
salva viaþa.

Bãiatul suferea de obezitate morbidã, iar la
începutul lunii iulie a trecut peste un prein-
farct. Copilul necesita un tratament complex,

Copilul de ºase ani care cântãrea
120 de kilograme a murit

dar ºi o alimentaþie echilibratã. În plus, din
cauza problemelor de dezvoltare, acesta nu
putea sã se deplaseze ºi nici sã vorbeascã. În
urmã cu câteva sãptãmâni, el fusese internat
la Bucureºti unde a fost supus unei intervenþii
chirurgicale, care l-a ajutat sã slãbeascã
câteva kilograme.

Marþi însã Alexandru a fost adus de urgenþã
la Spitalul Judeþean din Craiova cu febrã mare.
Ieri-dimineaþã a suferit de douã ori preinfarct, a
intrat în stop cardiorespirator ºi a murit.

Zilele de caniculã i-au pus la
grea încercare pe craioveni. Bol-
navii cronic, mai ales cardiacii,
au înroºit telefonul dupã ce li s-a
fãcut rãu chiar în casã. Pe par-
cursul acestei sãptãmâni, medi-
cii de la Ambulanþã au intervenit
în cazul a sute de persoane afec-
tate de temperaturile extreme.
Cãldura a fost greu de suportat
în ultimele zile chiar ºi de cãtre
cei care au respectat indicaþiile
medicilor. Cu atât mai mult însã
disconfortul termic s-a resimþit
mai puternic în cazul celor care
nu au þinut cont de aceste reco-
mandãri. Cinci persoane au avut
nevoie de îngrijiri medicale dupã
ce lis-a fãcut rãu ºi au cãzut în
plinã stradã.

Peste 500 de apeluri la Servi-
ciul de Ambulanþã Judeþean
Cel mai solicitat a fost totuºi

Servicul de Ambulanþã Judeþean.
Medicii de la Salvare au trebuit
sã facã faþã unui adevãrat val de
solicitãri. Nu mai puþin de 54 de
ambulanþe au fost mobilizate pe
raza judeþului Dolj, în aceste zile,
pentru a interveni în caz de ne-
voie. Bolnavii cronic au fost cei
care au sunat la 112 cu precã-
dere, dar nu au lipsit nici apelu-
rile venite din partea unor per-
soane cãrora pur ºi simplu li s-a
fãcut rãu chiar dacã nu suferã
de vreo afecþiune medicalã. Aºa

se face cã pe parcursul a douã
zile s-au înregistrat nu mai puþin
de 500 de apeluri la Ambulanþã.

ªi reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj au
demarat în aceastã perioadã o
serie de controale, aproape 50 la
numãr. Potrivit acestora, servi-
ciile de urgenþã au dovedit cã
sunt pregãtite corespunzãtor sã
facã faþã unui numãr mare de
solicitãri provocate de caniculã.
Ambulanþele sunt dotate cu aer
condiþionat, iar spitalele deþin
medicamentele necesare pentru
a acorda asistenþã
medicalã specificã în
astfel de   cazuri.

Sfaturi din partea
medicilor

ªi chiar dacã me-
teorologii au anunþat
o uºoarã scãdere a
temperaturilor, medi-
cii îºi menþin reco-
mandãrile. Pentru ca
populaþia sã suporte
mai uºor temperatu-
rile caniculare ºi pen-
tru a evita apariþia
unor incidente, spe-
cialiºtii din cadrul Di-
recþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au lan-
sat ºi ei o serie de re-
comandãri. În primul
rând, zilnic trebuie

consumate lichide, în-
tre 1,5 ºi 2 litri, fãrã a
aºtepta sã aparã sen-
zaþia de sete. În pe-
rioada de caniculã se
recomandã consumul
unui pahar de apã la
fiecare 20 de minute.
Sfatul este însã acela
de a evita bãuturile al-
coolice – inclusiv be-
rea sau vinul –, care
favorizeazã deshidra-
tarea ºi diminueazã
capacitatea de luptã a
organismului împotriva
cãldurii. Nu sunt reco-
mandate nici bãuturile
cu conþinut ridicat de
cofeinã – cafea ºi cola
– sau de zahãr, aºa
cum ar fi bãuturile rã-
coritoare carbogazoase, care
sunt diuretice.

În schimb, trebuie consuma-
te cât mai multe fructe ºi legu-
me proaspete, întrucât conþin o
cantitate mare de apã. De ase-

menea, este de evitat expune-
rea prelungitã la soare între ore-
le 11.00 ºi 18.00. În situaþia în
care locuinþa este prevãzutã cu
aparat de aer condiþionat, aces-
ta trebuie reglat astfel încât

temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura
ambientalã. Ventilatoarele nu
trebuie folosite dacã tempera-
tura aerului depãºeºte 32 de
grade Celsius.

La fel de importante sunt ºi
indicaþiile pentru persoanele
vârstnice ºi cele cu afecþiuni cro-
nice. Pentru acestea medicii re-
comandã evitarea, pe cât posi-
bil, a plimbãrilor în perioadele de
vârf ale caniculei sau, dacã este
absolut necesar, sã foloseascã
îmbrãcãminte uºoarã din mate-
riale vegetale ºi o pãlãrie de pro-
tecþie împotriva soarelui. De
asemenea, persoanele care su-
ferã de anumite afecþiuni trebu-
ie sã continue tratamentul, con-
form indicaþiilor medicului. Este
foarte important ca în aceste pe-
rioade, persoanele cu afecþiuni
cronice, cardio-vasculare, hepa-
tice, renale, pulmonare, de cir-
culaþie, mentale sau cu hiperten-
siune sã consulte medicul în ve-
derea adaptãrii schemei terapeu-
tice la condiþiile existente.

Cele douã zile de arºiþã, pentru
care meteorologii au emis, de alt-
fel, cod portocaliu de caniculã ºi
discomfort termic, nu au rãmas
fãrã urmãri. Pe parcursul a 48 de
ore, câteva sute de craioveni au

apelat numãrul de urgenþã al am-
bulanþei dupã ce li s-a fãcut rãu
în propria locuinþã. În plus, cinci
persoane au avut nevoie de îngri-
jiri medicale dupã ce au cãzut, în
plinã stradã, din cauza cãldurii.

Bilanþ de caniculã: suteBilanþ de caniculã: suteBilanþ de caniculã: suteBilanþ de caniculã: suteBilanþ de caniculã: sute
de apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþã
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Ieri, la Craiova, în Aula Facultăţii de Me-
canică, din cadrul Universităţii din Craiova,
s-a semnat un nou contract de finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional.
Este vorba despre proiectul „Reabilitare,
modernizare şi extindere spaţii de învăţământ
şi cazare facultatea de Mecanică Craiova
P+4, D+P şi desfiinţare construcţie C4”. La
acest eveniment, au
fost prezenţi -Mari-
lena Bogheanu- di-
rectorul Agenţiei
pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest
Oltenia,  prof .u-
niv.dr Dan Claudiu
Dănişor- Rectorul
Univers ităţii din
Craiova ş i
prof.dr.ing Nicolae
Dumitru,  dec anul
Facultăţii de Meca-
nică. Valoarea aces-
tui contract este de
47.707.143,47 lei
din care finanţarea
nerambursabilă este
de 34.719.100,18
lei (7.999.792,67 euro). Prin implementarea
acestui contract, Universitatea din Craiova
îşi propune reabilitarea  şi modernizarea clă-
dirilor Facultăţii de Mecanică, extinderea şi
refuncţionalizarea unora dintre acestea, cre-
area de condiţii conform normelor pentru
desfăşurarea proceselor educationale. „Este
un moment important pentru noi, profesorii
acestei facultăţi, dar mai ales pentru studen-
ţii noştri. Această facultate merită mai mult
şi azi se vede lucrul acesta. Îi mulţumesc pe
de o parte, fostului rector al Universităţii,
profesorului Vladimirescu împreună cu care
am început proiectul şi mai ales actualului
rector, prof.univ.dr Dan Claudiu Dănişor,

Printr-un proiect derulat prin POR:

10 milioane de euro,
investiţi în Facultatea de Mecanică

Acest contract  se adaugă celor 456 deja semnate până în prezent la
nivelul regiunii  Sud-Vest Oltenia, prin intermediul  cărora se vor realiza
invest iţii  de peste 640 milioane euro.

care a avut deschiderea şi viziunea
completă vizavi de importanţa aces-
tei lucrări de anvergură şi am reuşit
astfel să continuăm împreună. Toată
lumea a înţeles cât este de important
acest proiect şi mă bucură nespus
lucrul acesta. Vreau să-i mulţumesc
în mod expres doamnei director al
ADR SV Oltenia, Marilena Boghea-
nu, care ne-a ajutat enorm, fiind şi
absolventă a facultăţii noas tre”, a
subliniat prof.dr.ing Nicolae Dumitru,
decanul Facultăţii de Mecanică.

Următoarea pe
listă, Facultatea

de Educaţie Fizică
şi Sport

Durata de implementare este de 24
de luni, proiectul mai vizând ca ob-
iective specifice, asigurarea calităţii
şi a accesului la formarea continuă,
întrcânt, condiţiile de spaţiul sunt li-
mitative; asigurarea unui proces edu-
caţional la standarde europene şi a
creşterii capacităţii şi participării po-
pulaţiei la procesul educaţional uni-
versitar şi nu în ultimul rând, crearea
de servicii conexe activităţii educaţi-
onale. Beneficiarii direcţi ai acestui

proiect sunt stundeţii, în primul rând, dar şi
întreg personalul angajat şi nou angajat al
Facultăţii de Mecanică precum şi Universi-
tatea din Craiova, în calitate de instituţie. „Mă
bucură că mă aflu din nou, la un astfel de
eveniment. Trebuie să fim mândrii că am
reuşit să facem ceea ce am făcut până-n

acest moment, reamintindu-ne că proiectul
fusese pus iniţial pe o listă de rezervă. Ni-
meni nu mai spera, nici cel puţin colabora-
torii mei de la Agenţie, nu mai ştiam efectiv
ce argumente să mai prezentăm Autorităţii
de Management, pentru că se vorbea de fapt
de o supracontractare. Vreau să vă spun că
Ministerul ne-a susţinut în permanenţă. Am
depăşit împreună toate dificultăţile şi s-a fă-
cut un mare efort doar pentru a da o şansă
învăţământului universitar din Oltenia, iar prin
ceea ce facem aici, la Facultata de Mecani-
că vom completa infrastructura campusului
universitar. În prezent lucrăm la un alt pro-
iect, tot în cadrul POR. Este vorba de cel

destinat infrastructurii Facultăţii de Educa-
ţie Fizică şi Sport. Tot pe infrastructura de
învăţământ am mai semnat un contract de
finanţare şi cu Primăria Craiova ce vizează
reabilitarea şi modernizarea Colegiului Elena
Cuza”, a subliniat Marilena Bogheanu, direc-
torul ADR SV Oltenia.

19 milioane de euro
accesaţi

de Universitatea
din Craiova

Principalele activităţi ce urmează a fi rea-
lizate, vizează pe de o parte, reabilitarea, re-
funcţionalizarea şi modernizarea clădirii C3.
Pe de altă parte, aşa cum a menţionat direc-
torul ADR SV Oltenia, Marilena Bogheanu,

proiectul vizează reabilitarea aripii centrale a
clădirii C2 – P+1 prin refacere finisaje interi-
oare şi exterioare, modernizarea instalaţiilor
electrice, termice, sanitare dar şi o extindere
a D+P clădirii C2, unde urmează a fi realizate:
o sală de prezentare, expoziţii; un amfiteatru
cu 250 locuri, cu cabine pentru traducători şi
echipamente multimedia; lucrări de moder-
nizare la aripa centrală a clădirii C2; reabilita-

rea şi  modernizarea clădirii  C10; extinderea
clădirii C10 cu corp P+4 pentru laboratoare,
săli de curs, ateliere de proiectare şi bibliote-
ca virtuală şi nu în ultimul rând, construi-
rea unui  teren de sport pentru tenis, bas-
chet, handbal, minifotbal.  Universitatea din
Craiova a mai primit în cadrul POR peste
10,8 milioane euro f inanţare nerambursa-
bilă pentru proiectul „Reabilitare campus
universitar Complex Mecanică - Lucrări de
schimbare de destinaţie a cantinei în bi-
bliotecă, extindere clădire pentru asigura-
rea de spaţii de învăţământ şi facilităţi co-
nexe,  Craiov a, Str. Calea Bucuresti, nr.
107D”. Acest proiect a fost finalizat cu suc-
ces în cursul aces tui an.  „Pentru mine este
un moment aparte, aproape că retrăiesc mo-
mentul semnării primului contract, când şi

eu e ra dec an.
Aces ta este al doi-
lea proiect mare al
Universităţii pentru
infrastructură, un
proiect care a înce-
put într-adevăr cu
întârziere faţă de cel
al Fac ultăţii de
Drept, dar am avut
o voinţă de fier şi
am reuşit să obţi-
nem, per total 19
milioane de euro,
din totalul de 39 mi-
lioane de euro. Adi-
că,  la Craiova,  la
Universitate s-a dus
aproape jumătate

din suma totală. Universitatea chiar a luat partea
leului. Recent, Senatul Universităţii a sem-
nat şi o strategie cu privire la accesarea fon-
durilor europene şi am stabilit că una din
axele priotare este cea legată de infrastruc-
tura de învăţământ. Acest proiect se pliază
foarte bine de această strategie”, a subliniat
prof.univ.dr Dan Claudiu Dănişor, rectorul
Universităţii din Craiova.
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GEORGE POPESCU

Oswald Spengler ºi Alvin Toffler sunt douã
nume de gânditori, savanþi, ce par, prin naþi-
onalitate, specializare ºi, mai ales, prin dis-
tanþa ce-i separã în timp, suficient de diferiþi
spre a fi subînscriºi unei evaluãri comune.

Germanul, Spengler adicã, se nãscuse în
1880, prin urmare mai bãtrân cu doar cinci-
sprezece ani decât Blaga al nostru (fireºte, Lu-
cian, nu vreun…Vasile!) ºi a bulversat orizontul
de gândire al unei bune pãrþi a intelectualitãþii
europene de dupã Primul Rãzboi Mondial prin
cartea sa „Declinul Occidentului” în care schim-
ba radical viziunea despre istorie. Astfel, punând
în cârca istoricilor occidentali eroarea de a con-
cepe Istoria ca un continuum în ascensiune, el
introduce modelul ciclic, definind cultura, con-
siderat substanþã a Istoriei, în termenii unui or-
ganism viu, cunoscând naºtere, copilãrie, ma-
turitate, bãtrâneþe ºi moarte, iar prin raportare la
cele ale naturii, inclusiv posibilitatea renaºterii.
Exilând din spaþiul culturii civilizaþia, Spengler îi
va conferi acesteia din urmã povara unui declin
implacabil: o degradare pe care el o intuia, prin
anii premergãtori Primului Rãzboi, iar deznodã-
mântul, catastrofal pentru Germania sa, n-avea
cum sã nu-l propulseze ca pe un fel de profet al
epocii sale ºi al celei urmãtoare.

Celãlalt gânditor, nu mai puþin profet la vre-
mea sa, americanul Alvin Toffler intriga, la rân-
du-i, pe la mijlocul anilor ªaizeci, elita intelec-
tualã cam de pretutindeni prin diagnozele sale
angoasante cuprinse în cartea devenitã ime-

De la Spengler la TDe la Spengler la TDe la Spengler la TDe la Spengler la TDe la Spengler la Tofofofofofflerflerflerflerfler

Muzeul Þãranului Român a
primit din parte Natasei
Tosici, preºedinta Miºcãrii
Democrate a Românilor din
Serbia o donaþie, care a
constat în trei costume
naþionale, ce au aparþinut
strãbunilor ei, din Valea
Timocului ºi care au fost
lucrate în casã la sfârºitul
sec. XIX, respectiv începutul
sec. XX, fiind reprezentative
pentru portul popular româ-
nesc tradiþional din zonã.
Directorul Muzeului, Virgil
Stefan Niþulescu  i-a mulþu-
mit Natasei Tosici pentru

Costume populare din zona
Timocului,  donate

Muzeului Þãranului Român
gestul frumos pe care l-a
fãcut ºi a pus-o cu aceastã
ocazie sã prezintele cele trei
costume, subliniind prove-
nienþa ºi istoricul acestora.
Evenimentul a suscitat un
interes deosebit prin ineditul
sãu, prin frumuseþea costu-
melor donate, prin mãrturia
pe care o aduc acestea,
peste vremuri ºi anume cã pe
Valea Timocului existã o
comunitate de români, care
ºi-au pãstrat ºi ºi-au exersat
tradiþiile, în pofida tuturor
vicisitudinilor.

MARGA BULUGEAN

Pentru a marca cei 15 ani de
cand este alãturi de comunitate,
Fundaþia Vodafone România, cea
mai veche fundaþie corporatistã din
þara noastrã, a  lansat “Fondul
pentru fapte bune”, un nou pro-
gram de finanþare de tipul “cerere
de propuneri”, în valoare totalã de
300.000 euro. “Fondul pentru
fapte bune” se adreseazã orga-
nizaþiilor neguvernamentale (aso-
ciaþii, fundaþii sau federaþii) ºi in-
stituþiilor publice educaþionale
(ºcoli) sau medicale (spitale) care
doresc sã propunã proiecte meni-
te sã aducã o schimbare realã, în
domeniile educaþie ºi sãnãtate.
Valoarea finanþãrii acordate unui
singur proiect poate varia între
1.000 si 30.000 euro. “Ne bucu-
rãm sã lansãm un nou program,
Fondul pentru Fapte Bune, prin

care invitãm organizaþiile non-gu-
vernamentale care nu beneficia-
zã în prezent de susþinerea Fun-
daþiei sã dezvolte programe noi, în
domeniile educaþiei ºi sãnãtãþii,
preponderent finanþate de noi.

Fondul pentru Fapte Bune a fost
constituit în acest an special pen-
tru a marca aniversarea de 15 ani

a Fundaþiei, din do-
rinþa de a oferi spri-
jin ºi altor organizaþii
decât cele susþinu-
te tradiþional de
noi”, a declarat An-
gela Galeta, direc-
tor Fundaþia Voda-
fone România.

700 de programe

Evaluarea pro-
iectelor propuse
spre finanþare va fi
fãcutã de o echipa
formatã din membri
ai Board-ului Fun-
daþiei Vodafone

România ºi ai echipei Fundaþiei.
Printre criteriile de selecþie se nu-
mãrã:  concordanþa cu misiunea
Fundaþiei Vodafone România ºi cu
domeniile finanþate prin acest fond
(educaþie, sãnãtate), originalitatea,

relevanþa, impactul, alocarea efi-
cientã a resurselor, sustenabilita-
tea sau vizibilitatea proiectului.
Fundaþia Vodafone România este
o organizaþie non-guvernamenta-
lã româneascã cu statut caritabil.
În cei 15 ani de activitate, Funda-
þia a finanþat peste 700 de progra-
me în beneficiul copiilor, bãtrâni-
lor, persoanelor defavorizate, cu di-
zabilitãþi ºi al victimelor calamitã-
þilor naturale.

MARGA BULUGEAN

S-a lansat “Fondul pentru fapte bune”

Calendarul programului
de finanþare este urmãtorul:
• Pânã pe 8 august 2013: în-

scrierea online a proiectelor (ter-
menul limitã pentru completarea
online a aplicþiilor este 8 august
2013, ora 18:00);
• 9 august – 21 august 2013:

evaluarea proiectelor înscrise în
concurs;
• septembrie 2013: anunþul pu-

blic al rezultatelor.

diat best-seller „ªocul viitorului”. El nu pornea
de la conceptul de culturã, ci, subsumându-ºi
cercetarea la nivelul economic, avansa ideea
unui dramatic clivaj între progresul tehnologic
ºi societatea umanã în ansamblul nu doar în-
târziatã, ci ºi incapabilã sã þinã pasul.

În ambele cazuri, se profileazã, chiar dacã
nu la nivelul tematist de suprafaþã, un spec-
tru al crizei, un fel de detectare anticipatã a
ceea ce Toffler însuºi numea atunci un veri-
tabil „cancer al istoriei”.

Cum, din pãcate, se întâmplã mai frecvent
decât s-ar cuveni ºi decât ne convine, ambe-
le profeþii, în ciuda imensului interes de care
s-au bucurat la timpul lor ºi dupã aceea, n-au
reuºit, în planul unei pragmatici a istoriei –
rãmase, aceasta, sub semnul unei strãvechi
buimãceli - , nu doar sã intervinã benefic în
„afacerile” mai mult ori mai puþin murdare
ale umanitãþii, dar nici mãcar sã ne fereascã
de a nu mai repeta erori ale unui trecut furi-
ºat, îmi pare, de fiecare datã în dulapul de
schelete devenit bun comunitar.

Fiindcã, în chiar vertijul crizei în care ne
aflãm, dincolo de dimensiunea ei strict econo-
micã, problemele încã ºi mai pernicioase, cu
un gust al tragicului imposibil încã de repri-
mat, sunt cele ale culturii, ale civilizaþiei ºi ale
acelei incapacitãþi a societãþii de a þine pasul cu
propriile elanuri ºtiinþifice ºi tehnice. Toate
aceste aspecte erau prezente ºi la Spengler ºi
la Toffler, însã ele se regãsesc acum în pliurile

unei existenþe umane ce capãtã, cu viteze ini-
maginabile, spectre de sorginte apocalipticã.
Încã ºi mai grav, pe când rãvãºirea valorilor a
cãpãtat drept de cetate, de vreme ce asistãm,
cotidian, la o rãsturnare pe cale de legitimare,

de nu cumva chiar de legiferare, discursul în-
suºi despre degradare ºi despre pervertire (a
individului ºi a societãþii, a oiþei rãtãcite ºi a
turmei întregi!) riscã sã devinã, ba poate chiar
a devenit, o modã. Moda însãºi.

Oswald Spengler            ºi            Alvin Toffler
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Născut în anul 1944, la
Timişoara, artistul Nicolae
Lengher este absolvent al
Universităţii din Bucureşti. A
debutat în domeniul caricaturii în
anul 1966 şi de atunci a publicat
peste o mie de caricaturi în presa
timişoreană şi cea centrală. A
avut numeroase participări la
saloanele de caricatură din
România, Japonia, Canada,
Olanda, Belgia, Franţa, Turcia,
Iran şi Italia. A deschis cinci
expoziţii personale de caricatură
în România, ultima pe data de 26
februarie a.c., la Muzeul de Artă
Timişoara.

După anii ‘70 a realizat circa
30 de filme de scurtmetraj, iar
din 1994 a semnat regia la cinci
filme: „Hei, tramvai!” (1994,

Expoziţie de caricatură a artistului
timişorean Nicolae Lengher

Cunoscutul caricaturist timişorean Nicolae Lengher îşi prezin-
tă lucrările şi la Craiova. Organizată de Muzeul de Artă şi de filia-
la locală a Uniunii Artiştilor Plastici din România, expoziţia sa –
cuprinzând 50 lucrări – este vernisată astăzi, 1 august, ora 19.00,
la Galeria „ARTA”.

film documentar), „Insula”
(1995, eseu cinematografic),
„Precum în cer, aşa şi pe
pământ” (1996, eseu cinemato-
grafic despre bisericile de lemn
din secolele al XVI-lea – al XVII-
lea din Banat), „La căminul
cultural nu se mai dă film”
(1996, selecţionat la Festivalul
internaţional de film DaKINO în
1997) şi „Oameni, unelte,
meserii” (1997, un serial despre
meserii pe cale de dispariţie). În

Expoziţia de carte „Coca Farago –
100 de ani de la naştere”

La Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Aman” se deschide as-
tăzi expoziţia de carte „Coca Fa-
rago – 100 de ani de la naştere”.
„Poeme pentru singurătate” ş i
„Sunt fata lui Ion Gheorghe An-
tim” sunt numai două dintre titluri-
le expuse, cărora li se adaugă „Dic-
ţionarul general al literaturii româ-
ne”, „Documentar Elena Farago
şi Coca Farago”, fotografii şi al-
bume de familie, picturi originale,
ziare şi reviste la care a colaborat,
precum „Zig-Zag”, „Gînd” şi „Ve-
ritas”. Fiica scriitoarei Elena Fara-
go, Coca Farago, pe numele ei ade-
vărat Ana Virginia (1 august 1913,
Craiova – 1 septembrie 1974, Bu-
cureşti) a fost poetă, prozatoare,
traducătoare şi autoare dramatică.
A studiat într-un institut privat de fete, ulterior frecventând Conservato-
rul craiovean „Cornetti”, unde şi-a susţinut examenul final la secţia artă
dramatică. A manifestat o precoce înzestrare literară, astfel că versuri ale
poetei de numai 10-11 ani îl motivau pe Lucian Blaga a glosa pe seama
artei „miraculoase” a copiilor într-un articol din „Cuvântul” (1925).

N.N. Negulescu îşi lansează volumul
trilingv de poeme „Nunta cuvintelor”

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” în co-
laborare cu Consiliul Judeţean
Dolj vor organiza mâine, 2 au-
gust, ora 17.00, în prezenţa au-
torului, lansarea volumului tri-
lingv de poeme intitulat „Nun-
ta cuvintelor”, semnat de N. N.
Negulescu, membru corespon-

dent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe. Evenimentul va
avea loc în Sala „Nicolae Romanescu” a bibliotecii, unde alături de autor
sunt invitaţi scriitorii Dan Lupescu, director al Direcţiei pentru Cultură
Dolj şi al revistei „Lamura”, Tudorică Mihalache şi Iulia David. 

Potrivit unui anunţ postat pe site-
ul Institutului Cultural Român (ICR),
filialele din provinciile istorice ale Ro-
mâniei şi-au încetat, de ieri, activita-
tea. Decizia de „încheiere a acestui
program-pilot” a fost luată de Co-
mitetul Director al ICR „în urma
unei analize a impactului acţiunilor
derulate de filialele din ţară, în ra-
port cu misiunea Institutului, cu prio-
rităţile actuale şi cu resursele dispo-
nibile”. „ICR le mulţumeşte pentru
colaborare şi pentru efortul depus
tuturor celor implicaţi în acest de-
mers”, se mai menţionează pe site.

Proiectul înfiinţării filialelor Insti-
tutului Cultural Român în provincii-
le istorice ale României – la Iaşi, Cluj-
Napoca, Timişoara şi Craiova – a
aparţinut fostului preşedinte Andrei
Marga şi a fost pus în practică prin
Hotărârea nr. 15.449 din 8 octom-
brie 2012. Marga a preluat condu-

Un proiect cât un mandat:
Institutul Cultural Român

îşi închide filialele din ţară
După ce a anunţat cu surle şi trâmbiţe des-

chiderea unor filiale în provinciile istorice ale
României şi a întocmit un calendar al inaugu-
rărilor – parţial respectat –, Institutul Cultu-
ral Român a comunicat, ieri, încetarea activi-
tăţii acestora cu data de 31 iulie a.c. Proiectul
a aparţinut fostului preşedinte, Andrei Marga,

şi a vizat şi Craiova, unde – după numirea unui
director, în persoana prof. Gabriel Coşoveanu,
găsirea unui sediu, pe strada „Ştirbei Vodă” nr.
7, ba chiar şi semnarea unui acord de parteneriat
cu Te atrul Naţional „Marin Sore scu” –, a fost

abandonat. În favoarea municipiului Târgu Jiu,
unde, de asemenea, cu surle şi trâmbiţe, pe 25
ianuarie a.c. a fost inaugurată Filiala ICR Olte-
nia – Gorj. Andrei Marga a demisionat de la şefia
ICR pe data de 17 iunie a.c., după ce comisiile de
cultură şi politică externă ale Senatului au pro-
pus revocarea sa din funcţie. Marga a apreciat la
momentul respectiv că, de când a fost numit pre-
şedinte, ICR „s-a schimbat în bine”, dar, totoda-
tă, a acuzat că a fost supus defăimărilor, „tipice
înţelegerii primitive a politicii”. În locul său a fost
numit, la scurt timp, Lilian Zamfiroiu.

cerea ICR în septembrie 2012, la
aproximativ o lună după ce Horia-
Roman Patapievici şi-a prezentat
demisia din funcţie. În ceea ce pri-
veşte rolul filialelor, Andrei Marga
susţinea că ele sunt parte a „efortu-
lui de a face activitatea In-
stitutului Cultural Român
cât mai accesibilă celor in-
teresaţi din întreaga ţară”
şi că „vor asigura legătura
între programele lansate
de ICR şi scriitorii, plasti-
cienii, muzicienii, cineaştii
şi alţi creatori din acele
zone ale ţării”.

Prezent la Craiova pe
data de 18 noiembrie
2012, la invitaţia Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”,
pentru a conferenţia în cadrul Întâl-
nirilor „SpectActor”, Andrei Marga
nu a ratat prilejul de a vorbi şi de-

spre filiala locală a acestei instituţii.
„Sunt foarte optimist în privinţa Cra-
iovei”, declara acesta, în timp ce di-

rectorul filialei, conf. univ.
dr. Gabriel Coşoveanu,
aprecia că ea va deveni
funcţională la începutul
acestui an. N-a devenit
niciodată, în schimb pe 25
ianuarie a.c. a fost inau-
gurată Filiala ICR Oltenia
– Gorj. Profitând de con-
text, managerul TNC,
Mircea Cornişteanu, chiar
i-a „smuls” la momentul
respectiv lui Andrei Mar-
ga semnătura pe primul

acord de parteneriat între ICR şi o
instituţie de cultură de pe plan lo-
cal, valabil până pe 30 aprilie 2014.

O vreme, pentru Craiova s-a ve-
hiculat data de 22 februarie a.c.,
apoi evenimentul inaugurării a fost
amânat pentru martie, motivul –
anunţa Marcel Voinea, director ad-
junct al filialei – fiind timpul nece-
sar amenajării sediului instituţiei, si-
tuat pe strada „Ştirbei Vodă” nr. 7,
adică în spaţiul Galeriei „ARTA 2”
a Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia. De atunci, doar bârfele şi
trasul sforilor pentru înlăturarea lui
Gabriel Coşoveanu de la conduce-
rea filialei au mai menţinut în aten-
ţie ICR Craiova. Odată cu anunţul
„încheierii acestui program-pilot”
dispar şi ele…

prezent este unul dintre cei mai
cunoscuţi ziarişti timişoreni,
având aproape 40 de ani de
presă.

Expoziţia de la Galeria
„ARTA” face parte din programul
mai amplu al Muzeului de Artă,
intitulat „Pagini din istoria
caricaturii româneşti”, în cadrul
căruia au mai fost prezenţi cu
lucrări pe simezele craiovene
cunoscuţi şi apreciaţi artişti, între
care Constantin Ciosu, Romeo
Răileanu, Vasile Crăiţă-Mândră,
Sergiu Grapă, Matty Aslan,
Benedict Gănescu ş.a.
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De data aceasta negociatori pa-
lestinieni ºi israelieni se vor întâlni
în Orientul Apropiat. Cele douã
delegaþii se vor întâlni fie în Isra-
el, fie în teritoriile palestiniene
„pentru negocieri oficiale” cu
„obiectivul” gãsirii „unui acord în
urmãtoarele 9 luni”, a declarat se-
cretarul de stat american, John
Kerry (foto), marþi, 30 iulie. „Pãr-

þile au cãzut de acord astãzi ca
toate chestiunile legate de statutul
final, toate chestiunile fundamen-
tale ºi toate celelalte, sã fie puse
pe masa negociatorilor. Eu cred
cu fermitate cã negociatorii sunt
obligaþi sã investeascã pentru
pace. O soluþie viabilã pentru cele
douã state este singura modalitate
de a rezolva acest conflict. ªi nu

existã prea mult timp la dispoziþie
pentru a se ajunge acolo. Nu exis-
tã nici alternativã”. ªeful diploma-
þiei americane, artizanul reluãrii
contactelor directe dintre israelieni
ºi palestinieni, dupã trei ani de în-
gheþ, s-a exprimat, alãturi de mi-
nistrul israelian al Justiþiei, Tzipi
Livni, ºi negociatorul ºef palesti-
nian, Saeb Erekat. Discuþiile direc-
te israeliano-palestiniene s-au re-
luat simbolic luni searã, 29 iulie
a.c., la Washington. SUA au cerut
ambelor pãrþi sã negocieze în bunã
credinþã, pentru a gãsi un „com-
promis rezonabil”. Saeb Erekat a
salutat eforturile patronului diplo-
maþiei americane, afirmând cã sub
egida Washingtonului „sunt mul-
þumit cã toate problemele vor fi
puse pe masã. (...) A sosit timpul
pentru palestinieni de a avea pro-
priul lor stat suveran”. La rândul
sãu, Tzipi Livni s-a arãtat, de ase-
menea, destul de opimistã. „Eu
cred cã istoria nu se face de cãtre
cinici. Ea se face graþie realiºtilor

care nu se tem sã viseze”. Statele
Unite, Uniunea Europeanã, Rusia
ºi Organizaþia Naþiunilor Unite au
cerut împreunã Israelului ºi Pales-
tinei sã nu deraieze negocierile.
Menþionând cã „mai sunt multe de
fãcut”, cvartetul pentru Orientul
Apropiat ºi-a exprimat „speranþa cã
reluarea negocierilor va fi concre-
tã ºi continuã ºi va deschide un
drum clar spre o soluþie a celor
douã state, punând capãt conflic-
tului astfel încât sã se instaleze
pacea ºi securitatea durabile pen-
tru israelieni ºi palestinieni”. ªeful
diplomaþiei franceze, Laurent Fa-
bius, a anunþat cã Francois Hol-
lande va vizita Israelul ºi teritoriile
palestiniene pânã la sfârºitul anului
ºi el însuºi va precede preºedinte-
lui francez, la începutul lunii sep-
tembrie. Franþa susþine angajarea
Washingtonului ºi va sprijini „ori
de câte ori este nevoie ºi posibil”
un asemenea demers. „Noi sperãm
în aceste negocieri, deºi ºtim cã
ele vor fi extrem de dificile”.

Israel-Palestina: Kerry vizeazãIsrael-Palestina: Kerry vizeazãIsrael-Palestina: Kerry vizeazãIsrael-Palestina: Kerry vizeazãIsrael-Palestina: Kerry vizeazã
un acord în urmãtoarele 9 luniun acord în urmãtoarele 9 luniun acord în urmãtoarele 9 luniun acord în urmãtoarele 9 luniun acord în urmãtoarele 9 luni

Preºedintele egiptean Mohamed
Morsi, care a fost înlãturat de la
putere de armatã la 3 iulie a.c. ºi
este în prezent deþinut într-un loc
secret, a respins oferta de recon-
ciliere naþionalã ce i-a fost prezen-
tatã de Catherine Ashton, Înaltul
Reprezentant al Uniunii Europene
pentru Afaceri Externe, relateazã
canalul de televiziune Al Arabiya,
în pagina sa electronicã, citând o
grupare islamistã. Gruparea Al-
Gamaa Al-Islamiya susþine cã
Morsi a respins oferta lui Ashton
de „depãºire în siguranþã” a situa-
þiei, pe care aceasta i-a fãcut-o luni
noaptea, atunci când s-au întâlnit
în locul în care fostul preºedinte
este deþinut de aproape o lunã de
cãtre armatã, relevã la rândul sãu

Egipt: Morsi a respins oferta
de reconcil iere naþionalã

a  ºefei diplomaþiei UEGrecia va reduce, începând
de astãzi, Taxa pe Valoare
Adãugatã (TVA) de la 23 % la
13 % în sectorul restaurante-
lor, o mãsurã pe care Guver-
nul lui Antonis Samaras a
reuºit sã o obþinã de la troica
finanþatorilor internaþionali
(FMI, CE, BCE) pentru a da
o gurã de oxigen consumului
privat, informeazã agenþia
EFE. Deºi creditorii internaþi-
onali nu sunt convinºi de
acest lucru, dupã cum recu-
noaºte chiar Samaras, Guver-
nul sperã ca restaurantele,
cafenelele, barurile ºi servi-
ciile de catering sã traducã
aceastã mãsurã printr-o
diminuare corespunzãtoare a
preþurilor. Matematic, reduce-
rea cu zece puncte procen-

Grecia reduce TVA de la 23 %
la 13 % la anumite servicii

tuale a TVA ar trebui sã se
traducã printr-o diminuare a
preþurilor cu 8,1%, dar,
plecând de la un calcul mai
realist, Guvernul elen nu
crede cã ieftinirea va fi mai
mare de 5%. Tocmai de
aceea, în meniu vor trebui
afiºate preþurile de dinainte ºi
dupã reducerea TVA. Deo-
camdatã, mãsura este tempo-
rarã, Samaras obþinând doar
un „da” din partea troicii, cu
condiþia sã demonstreze
efectivitatea acesteia ºi faptul
cã nu va afecta ºi mai mult
încasãrile fiscale precare.
Astfel, dacã nu se va obþine o
îmbunãtãþire economicã, pe
lângã o reducere a fraudei
fiscale, reducerea TVA va
expira la 31 decembrie.

publicaþia electronicã egipteanã
„Ahram Online”. Aceastã iniþiativã
presupunea cã Morsi recunoaºte
oficial cã nu mai este preºedinte al
Egiptului ºi le cere membrilor Fra-
þilor Musulmani sã se alãture ar-
matei pentru punerea în aplicare a
foii de parcurs. Ashton a declarat
marþi pentru „Al Arabiya” cã a vi-
zitat Cairo pentru a trimite un me-
saj clar cã deþinuþii „reþinuþi din
motive politice ar trebui sã fie eli-
beraþi”. Mai devreme, ea spusese
cã fostul preºedinte se simte bine
ºi are „acces la informaþii”, dar a
refuzat categoric sã ofere vreun
detaliu referitor la locul unde este
deþinut. Întâlnirea sa cu Morsi, pe
care l-a descris ca pe o „persoanã
importantã”, a durat douã ore.

Biroul Federal de Investigaþii (FBI) a încercat
sã-l convingã pe tatãl lui Edward Snowden, fos-
tul consultant al Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA) a SUA care a dezvãluit un program secret
de supraveghere electronicã a comunicaþiilor de
cãtre guvernul SUA, denumit PRISM, sã meargã
la Moscova pentru a-ºi determina fiul sã se în-
toarcã în þarã, dar acesta a refuzat, pentru cã nu
dorea sã devinã „un mijloc de presiune” asupra
fiului sãu, dupã cum a mãrturisit Lon Snowden
(foto) într-un interviu apãrut ieri în publicaþia „The
Washington Post”, citatã de Ria Novosti. Acesta
a spus cã nu ar fi avut nimic împotrivã sã zboare
în Rusia pentru a se întâlni cu fiul sãu, dar s-a
vãzut nevoit sã decline solicitarea agenþilor FBI
pe motiv cã aceºtia nu-i garantau cã la sosirea la
Moscova ei vor reuºi sã stabileascã un contact
cu Edward. Lon Snowden a mai declarat cã nu a
dorit sã stea în aeroport ca „instrument emoþio-
nal” în mâinile FBI, pentru scoaterea fiului sãu
din vizuinã. Vorbind despre posibilele motive care
l-au determinat pe Snowden sã dezvãluie infor-
maþii cu caracter sensibil, Lon a declarat cã punctul

de cotiturã pentru fiul sãu s-a produs în ultimele
6-9 luni, iar interesul sãu pentru politicã a crescut
dupã revoluþia din Tunisia, izbucnitã în 2010. El a
fost îndeosebi impresionat de faptul cã „primãva-
ra arabã” a început de la gestul unui singur om -
sinuciderea vânzãtorului ambulant Mohamed Bo-
uazizi, care ºi-a dat foc la 17 decembrie 2010.
Într-un interviu acordat miercuri postului rus de
televiziune Rosia-24, tatãl lui Snowden a afirmat
cã intenþioneazã sã se deplaseze în Rusia, dar nu
ºtie când exact va avea loc aceastã cãlãtorie. „Nu
voi discuta aceastã problemã cu FBI, sunt cetã-
þean american, sunt tatãl lui Edward Snowden ºi
nu am de gând sã-mi cer scuze pentru aceasta.
Îmi iubesc fiul, sunt mândru de el, cred cã dacã
voi merge în Rusia o voi face din motive legitime
ºi în circumstanþe potrivite”, a mai spus el. Toto-
datã, tatãl ºi-a sfãtuit fiul sãu sã rãmânã în Rusia,
þarã în care fugarul american a cerut un azil tem-
porar. „Ed, totul este bine acasã, te iubim ºi spe-
rãm sã ne vedem în curând. Dar, înainte de toate,
vreau ca tu sã fii în siguranþã”, a declarat Lon
Snowden într-un interviu pentru televiziunea Ro-

sia 24, pe care fiul sãu urma sã îl vadã. „Cred cã
Rusia are intenþia fermã ºi posibilitatea de a-l pro-
teja pe fiul meu. Dacã aº fi în locul sãu, aº rãmâ-
ne în Rusia”, a conchis el. Edward Snowden este
blocat de mai bine de o lunã în zona de tranzit a
aeroportului ªeremetievo din Moscova, de când
a venit din Hong Kong. La 16 iulie, el a depus o
cerere de azil temporar în Rusia, dar Serviciul rus
pentru Migraþie tergiverseazã sã-i dea un rãspuns.

Tatãl lui Snowden: FBI mi-a cerut sã merg la Moscova ºi sã-l conving sã se întoarcã

Avantaj de trei procente
al coaliþiei conduse de
Angela Merkel

Coaliþia de guvernãmânt
condusã de cancelarul german
Angela Merkel continuã sã se
situeze pe primul loc în preferinþele
populaþiei, în perspectiva alegeri-
lor care se vor desfãºura pe 22
septembrie în Germania, iar un
sondaj de opinie dat publicitãþii
ieri de institutul demoscopic Forsa
o crediteazã cu un avantaj de trei
procente faþã de partidele de
opoziþie, relateazã EFE. Potrivit
Forsa, dacã alegerile ar avea loc
duminica viitoare, Uniunea
Creºtin-Democratã (CDU, a
cancelarului Merkel), împreunã cu
aripa sa bavarezã, Uniunea
Creºtin-Socialã (CSU), ar obþine
41% din voturi, iar partenerul lor
de coaliþie, Partidul Liber-
Democrat (FDP), ar primi 5%.
Partidul Social Democrat (SPD) ar
obþine 22%, iar partenerul sãu
potenþial de coaliþie, Verzii, 13%,
potrivit Forsa. Formaþiunea
„Stânga” ar câºtiga 8% din voturi,
iar Partidul Piraþilor ar avea
numai 3%, fapt pentru care nu ar
putea fi reprezentat în parlament.
Spania: Mecanicul trenului
care a deraiat „nu înþelege”
de ce nu a putut frâna

Mecanicul trenului deraiat pe 24
iulie la Santiago de Compostela, în
Spania, a declarat cã „nu înþelege”
de ce nu a putut sã frâneze la timp,
pentru a împiedica producerea
catastrofei soldate cu 79 de morþi,
potrivit unui fragment al declaraþiei
date judecãtorului publicat de „El
Pais”. „Sincer vã spun cã nu ºtiu,
nu sunt atât de nebun sã nu fi
frânat”, a declarat Francisco José
Garzon Amo în cursul audierii sale
de cãtre judecãtorul Luis Alaez,
duminicã, informeazã „El Pais”.
„Aþi activat frâna la un moment
dat?”, l-a întrebat, imediat,
judecãtorul. „Când era deja
inevitabil”, a  rãspuns mecanicul,
„înainte ca trenul sã se rãstoarne,
am activat totul, dar vãd cã nu, nu,
nu trece. (...) Nu am avut timp
pentru nimic. (...) Nu înþeleg, în
continuare”. Primele informaþii
oferite marþi de „cutiile negre” ale
trenului au dezvãluit cã acesta
mergea cu 192 de kilometri pe orã
cu câþiva kilometri înainte de locul
accidentului, dupã care a frânat ºi a
deraiat la o vitezã de 153 de
kilometri pe orã, într-un viraj în
care viteza este limitatã la 80 de
kilometri pe orã.
Inundaþii în Myanmar:
Peste 25.000 de persoane
au fost evacuate

Peste 25.000 de persoane au fost
evacuate în estul Myanmarului,
devastat de inundaþii, a anunþat un
oficial local ieri. Dupã mai multe
zile ploioase, nivelul apei a crescut
în mod spectaculos în statul Karen,
la graniþa cu Thailanda, determi-
nând mii de persoane sã se refugieze
în 80 de tabere improvizate, a
explicat pentru AFP Chum Hre, un
oficial din cadrul Ministerului
pentru Acþiune Socialã ºi Ajutor
Umanitar. „În total, 24.499 de
victime ale inundaþiilor au fost
evacuate” în statul Karen ºi
aproape 1.000 în statul Mon, situat
tot la graniþa cu Thailanda, a
precizat el. Thailanda vecinã a fost,
de asemenea, afectatã de ploi. ªapte
provincii din regat erau inundate
ieri, potrivit Ministerului de Interne.
Trei persoane au murit începând de
luni, în urma cãderii unor copaci.
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Anunþul tãu!
S.C. Domeniul Coroanei Segarcea
SRL angajeazã  Consilier în relaþii
economice internaþionale. Cerinþe
obligatorii: cunoaºterea limbii chine-
ze. CV-urile se depun la sediul firmei
din Segarcea, str. Dealul Viilor nr. 108,
jud. Dolj, pânã la data de 5.08.2013.
S.C. OMV PETROM SA cu sediul în
Bucureºti, str.Coralilor, nr.22, sector1,
reprezentat prin S.C. Aquaproiect SA,
titular al proiectului „Umplere ºi re-
construcþie ecologicã amplasament
batal Vârteju, jud. Dolj”, anunþã publi-
cul inrteresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã, pentru proiectul” Um-
plere ºi reconstrucþie ecologicã am-
plasament batal Vârteju , jud. Dolj „
amplasat în comuna Talpaº, jud.
Dolj.1 Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº nr.1, jud. Dolj,
în zilele de luni- vineri , între orele
9-14, precum ºi la adresa de internet:
http//arpmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 06.08.2013.
  Lichidator judiciar al debitoarei S.C.
ASMAR S.R.L. vinde prin licitaþie pu-
blicã cu strigare construcþie cu nivel
de înãlþime P+1E+M cu destinaþie lo-
cuinþã cu suprafaþa utilã 156,87 mp ºi
suprafaþa construitã 82 mp ºi teren
intravilan aferent în suprafaþã totalã
de 250 mp din care 168 mp liber de
construcþii situate în Craiova str. Pic-
tor Barbu Iscovescu nr.2 jud. Dolj.
Preþul bunurilor scoase la vânzare
este de 368.534 lei. Licitaþia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, Calea Bucureºti, nr. 15B, jud.
Dolj, în data de 06.08.2013, ora 12,00.
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/
415.158 e-mail: nicksprl@ yahoo.com

Consiliul Local al Municipiului Craiova organizeazã, la sediul sãu din str. A. I. Cuza, nr. 7, în confor-
mitate cu prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu-
þiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/2009, modificatã ºi
completatã prin OUG nr. 68/2013, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de
manager la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova.

Concursul se organizeazã conform prevederilor Regulamentului de organizare ºi desfãºurare a con-
cursului, elaborat în temeiul Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
instituþiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/2009, modifi-
catã ºi completatã prin OUG nr. 68/2013, dupã cum urmeazã:

-  22 august 2013, depunerea proiectelor de management de catre candidati;
-  23 august 2013- 04 septembrie 2013, analiza proiectelor de management-prima etapã;
-  6 septembrie 2013, sustinerea proiectelor de management in cadrul interviului–a doua etapã.

  Dosarele de concurs ºi proiectele de management se depun la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A.I. Cuza, nr. 7, pânã la data de 22.08.2013, ora 16:30.

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie dupã actul de identitate;
• curriculum vitae (de preferat model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• diplome de studii ºi, dupã caz, documente care atestã efectuarea unor specializãri;
• adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetãþenie românã sau acte similare în situaþia persoane-

lor cu altã cetãþenie;
• declaraþie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitate de politie politica;
• declaraþie pe propria raspundere ca nu detin o functie de conducere la o alta institutie publica;
• proiectul de management, întocmit ºi structurat conform cerinþelor din Caietul de obiective,

nesemnat, fãrã elemente de identificare ale candidatului, în format printat ºi în format electronic
(CD sau DVD).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintã însoþite de documentele originale, care se
certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs sau în copii
legalizate.

Regulamentul concursului, caietul de obiective, criteriile de participare la concurs ºi bibliografia se
pot descãrca de pe pagina oficialã de internet a Primãriei Municipiului Craiova (http://www.primaria-
craiova.ro) sau se pot obþine de la sediul autoritãþii.

Relaþii suplimentare se pot obþine de la Primãria Municipiului Craiova, Serviciul Resurse Umane,
telefon 0251/416235, interior 358.

  Consiliul Local al Municipiului Craiova organizeazã, la sediul sãu din str. A. I. Cuza, nr. 7, în con-
formitate cu prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul in-
stituþiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/2009, modificatã
ºi completatã prin OUG nr. 68/2013, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului
de manager la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova.

             Concursul se organizeazã conform prevederilor Regulamentului de organizare ºi desfãºura-
re a concursului, elaborat în temeiul Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 privind mana-
gementul instituþiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/
2009, modificatã ºi completatã prin OUG nr. 68/2013, dupã cum urmeazã:

-  22 august 2013, depunerea proiectelor de management de catre candidati;
-  23 august 2013-06 septembrie 2013, analiza proiectelor de management-prima etapã;
- 10 septembrie 2013, sustinerea proiectelor de management in cadrul interviului-a doua etapã.

  Dosarele de concurs ºi proiectele de management se depun la sediul Primãriei municipiului
Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7, pânã la data de 22.08.2013, ora 16:30.

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie dupã actul de identitate;
• curriculum vitae (de preferat model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• diplome de studii ºi, dupã caz, documente care atestã efectuarea unor specializãri;
• adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetãþenie românã sau acte similare în situaþia persoane-

lor cu altã cetãþenie;
• declaraþie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitate de politie politica;
• declaraþie pe propria raspundere ca nu detin o functie de conducere la o alta institutie publica;
• proiectul de management, întocmit ºi structurat conform cerinþelor din Caietul de obiective,

nesemnat, fãrã elemente de identificare ale candidatului, în format printat ºi în format electronic
(CD sau DVD).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintã însoþite de documentele originale, care se
certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs sau în copii
legalizate.

Regulamentul concursului, caietul de obiective, criteriile de participare la concurs ºi bibliografia se
pot descãrca de pe pagina oficialã de internet a Primãriei Municipiului Craiova (http://www.primaria-
craiova.ro) sau se pot obþine de la sediul autoritãþii.

Relaþii suplimentare se pot obþine de la Primãria Municipiului Craiova, Serviciul Resurse Umane,
telefon 0251/416235, interior 358.
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DISPOZIÞIA NR.4657

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 ºi alin.4 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicatã, privind adminis-
traþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã  extraordinarã în data

de 06.08.2013, ora 10.00  în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiu-
lui Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.Pieþe
ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al municipiului
Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al activitãþi-
lor finanþate integral sau parþial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anului 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii ordonatorilor terþiari de credite ai bugetului
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea (cumpãrarea) terenurilor situate în municipiul Craio-
va, str.G-ral N.Mãgereanu, nr.16, respectiv nr.17.

7. Proiect de hotãrâre privind  preluarea bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al munici-
piului Craiova din administrarea Serviciului Public de Evidenþã a Persoanelor Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii prin licitaþie publicã a contractului de delegare
pentru activitatea de dezinsecþie, dezinfecþie ºi deratizare, în municipiul Craiova.

   Emisã azi  31.07.2013

                PRIMAR, SECRETAR,
    Lia - Olguþa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
 Cons. jr. Alina Constantinescu

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioasã
pânã în 45 ani pentru în-
grijire copii în Italia. Ofer
500 Euro. Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei
bãtrâne. Telefon: 0749/
780.751.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin evidenþã
contabilitate. Telefon:
0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
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 garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon: 0764/
447.730.
Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.

Vând 2 garsoniere etaj 1
comuna Stoina, judeþul
Gorj. Telefon: 0730/
600.132
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Telefon:
0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular. Te-
lefon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.

Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.

3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
Vând apartament 4 ca-
mere zonã ultracentralã.
Telefon: 0742/423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona Preaj-
ba. Telefon: 0744/
617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzi-
re centralã, anvelopatã
termic, eventual schimb
2 apartamente, 2 came-
re sau variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI

Vând teren stradal, uti-
l i tãþi. Telefon: 0760/
339.646.
Vând teren stradal, uti-
l i tãþ i i .  Telefon:0760/
339.646.
Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravi lan.  Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã
Telefon: 0766/
820.993.

Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preajba 900
mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, pozi-
þie excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
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ANUNT LICITATIE

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2, jude-
tul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro or-
ganizeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica si a HG 168/2007 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza art. 123 din Legea
215/2001 republicata licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 20
ani a suprafetei de 42000 mp din care luciu de apa 35000 mp situata in comuna
Leu, sat Leu aflata in domeniul privat al comunei Leu.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 42000 mp din care luciu de apa
35000 mp situata in comuna Leu, T 110 P 971 aflata in domeniul privat.

Pot participa la licitatie: persoane juridice, persoane fizice care fac dovada
achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, garantiei de participare in
suma de 5% din valoarea imobilului, achitarii contravalorii caietului de sarcini
in suma de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul Pri-
mariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor 14.08.2013.
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data de 27

august 2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii, adresa, nr. de

telefon al ofertantului.
Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata

de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor
c)  acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in data de

28 august 2013 ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de conce-

sionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, Craiova.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu, comparti-
mentul secretariat sau telefon: 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutitiile abilitate in vederea publicarii:
17 iulie 2013.

ANUNÞ

SC Termo Craiova SRL anunþã cã, în perioa-
da 05.08.2013, ora 0.00 ºi 09.08.2013, ora
24.00, UE II (CET ªimnic) intrã în revizia anua-
lã ceea ce implicã oprirea furnizãrii de agent
termic primar pentru prepararea apei calde
menajere.

Asociaþiile de proprietari rãu – platnice de
mai jos se vor închide începând cu data de
5 august ºi vor rãmâne închise ºi dupã re-
pornirea UE II pânã la achitarea datoriilor
cãtre SC Termo Craiova SRL.

Asociaþiile cu datorii: Asociaþia Prop. 1 IUG,
Asociaþia Prop. 2 IUG, Asociaþia Prop. 3 Geor-
ge Enescu, Asociaþia Prop. I3 N. Titulescu,
Asociaþia Prop. U8 Lãpuº, Asociaþia Locat.
21 Craioviþa Nouã, Asociaþia Prop. 11 1 Mai,
Asociaþia Prop. 9 Constantin Brâncoveanu.

Pentru celelalte asociaþii de proprietari fur-
nizarea apei calde va începe cu data de
09.08.2013.

Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avantajos.
Telefon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Peli-
nului), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641; 0723/
591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibilita-
te de construire lângã
reþea gaze, cu dublã
ieºire, dechidere 34
m, paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.

Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat. Te-
lefon: 0745/043.152.

Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capa-
citate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând chioºc izopan, faþã
termopane, copertine.
Preþ convenabil. Telefon:
0758/ 059.424.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând grâu 10 lei baniþa.
Telefon: 0762/933.364.
Ofertã specialã - Vând þi-
glã ELPRECO 500 de
bucãþi. Telefon: 0764/
637.101.

Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã zin-
catã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon: 0751/403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863. 0765/
027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând combinã Internaþi-
onal 541. Tg-Jiu. Tele-
fon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã) preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte puþin
folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart 80
lei,  maºinã de spãlat
rufe, pompã defectã
200 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier. Te-
lefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
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Vând fa ianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
r ism, material  gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând º i fonier  lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condi þ ionat ,  mobi lã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
t i ru l  Nord.  Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, ja-
luzele diferite mãrimi,
lustre 2 ºi 3 braþe - 25
le i .  Telefon.  0761/
355.869.

Vând/ închir iez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împre jmu i t  cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu
vechi, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigi-
der. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

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 pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, excepþio-
nal. Telefon: 0725/
533.042.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã,zonã cu vad. Te-
lefon. 0761/ 665.763.
Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon: 0744/
563.822.
Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.

Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI

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

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE

Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
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.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

CONDOLEANÞE
Regret profund dece-
sul prietenului IONCI-
CÃ GRIGORIE ºi trans-
mit fiicei sale Mariana
ºi întregii familii întrea-
ga mea compasiune
ºi sincere condolean-
þe. George Socoteanu.
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Steaua a fãcut un pas uriaº spre
accederea în play-off-ul Ligii Campio-
nilor, ultimul hop dinaintea fazei gru-
pelor, dupã a trecut cu 2-0, marþi sea-
rã, în deplasare, de Dinamo Tbilisi.

Iancu ºi Tãtãruºanu au scris is-
toria confruntãrii din capitala gruzi-
nã! Goalkeeper-ul a ieºit primul la
rampã, parând un penalty, pentru ca
apoi fostul jucãtor al Viitorului sã reu-
ºeascã o „dublã” de vis.

Cu stadionul trei sferturi gol, at-
mosfera încinsã de care oficialii ste-
liºti se temeau înainte de meci s-a
mutat pe gazon.

Tãnase – evoluþie excelentã,
Latovlevici – de coºmar

Începutul a fost aspru, campionii
Georgiei aruncându-ºi în fiecare duel
toatã energia ºi pregãtirea fizicã ob-
þinutã cu Duºan Uhrin antrenor (fost
la Timiºoara ºi CFR Cluj).

Repriza întâi s-a jucat aproape pe
o singurã laturã de teren, pe cea din-
spre bãncile de rezerve.

Tãnase a fãcut o primã jumãtate
de orã cum probabil n-a reuºit nici-
odatã în carierã, chinuindu-l teribil
pe fundaºul dreapta al gazdelor, Se-
turidze. Mai întâi, „decarul” l-a ame-
þit cu douã-trei driblinguri pânã a
rãmas singur în careu, însã centra-
rea din faþa porþii a fost prea rapidã
pentru lentul Nikolici (22). Apoi
(29), Tãnase a dat o pasã „a la Pir-
lo”, pe culoar, acelaºi Nikolici a pre-
luat excelent, dar a ºutat slab ºi
portarul a reþinut.

Din pãcate pentru ea, Steaua n-a
avut mai mulþi Tãnase pe teren. Dim-
potrivã, Latovlevici a gafat aproape
la fiecare fazã. Oamenii lui Uhrin au

Iancu ºi Tãtãruºanu,Iancu ºi Tãtãruºanu,Iancu ºi Tãtãruºanu,Iancu ºi Tãtãruºanu,Iancu ºi Tãtãruºanu,
decisivi la Tbilisidecisivi la Tbilisidecisivi la Tbilisidecisivi la Tbilisidecisivi la Tbilisi

Steaua îºi continuã marºul cãtre grupele UCL

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Marþi

Dinamo Tbilisi (Geo) – STEAUA 0-2

(Iancu 64, 80)
ªahtior Karagandy (Kaz) – Skenderbeu Korce (Alb) 3-0
(Dzidici 8, Murtazaev 79, Kiznicenko 90)
Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjardar (Isl) 1-0

(Royer 25)
Nomme Kalju (Est) – Viktoria Plzen (Ceh) 0-4

(Cisovsky 2, 52, 90+2, Duris 77)
FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv (Isr) 1-0

(Stocker 39)
FC Nordsjaelland (Dan) – Zenit St. Petersburg (Rus) 0-1
(Kerjakov 49)
PAOK Salonic (Gre) – Metalist Harkov (Ucr) 0-2

(Devici 43 pen., 72)
Dinamo Zagreb (Cro) – Sheriff Tiraspol (Mol) 1-0

(Rukavina 89)
PSV Eindhoven (Ola) – Zulte Waragem (Bel) 2-0

(Depay 61, Locadia 75)
Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv) 1-0

(Bisevac 64)

Asearã, dupã închiderea acestei ediþii

APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor (Slv)
Molde FK (Nor) – Legia Varºovia (Pol)
Ludogorets Razgrad (Bul) – Partizan Belgrad (Srb)
FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur)
Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue)

Returul  este programat în 6/7 august.

speculat ºi au venit tãvãlug doar pe
partea lui Lato, care a fost fãcut
„avion” de Merebaºvili în minutul
28, însã Tãtãruºanu a parat. Repri-
za s-a încheiat calm, fãrã alte faze.

Reghecampf a mutat primul. L-a
simþit pe Nicuºor Stanciu depãºit de
miza meciului ºi l-a lãsat în vestiar.
A intrat Gabriel Iancu, iar la prima
atingere de balon a ºi „clãdit” ceva

periculos. I-a creat spaþiu în stânga
lui Tãnase, a cãrui centrare a fost
trimisã mult peste de Adi Popa, din
mijlocul careului (51).

Meciul s-a aprins iarãºi. Tãnase
a continuat sã joace aproape de unul
singur ºi a fost cât pe ce sã marche-
ze la „bomba” sa din minutul 55,
când Loria a scos, greu, de sub barã.
Gruzinii au reacþionat la rându-le ºi,
profitînd de o eroare a lui Pintilii,
Glisici s-a trezit singur cu Tãtãruºa-
nu, lucru care i-a înmuiat genunchii
ºi l-a fãcut sã tragã moale (56).

Momentul psihologic
Patru minute mai târziu, Chiricheº

ºi Szukala, care s-au comportat ca
niºte amatori la o degajare a lui Lo-
ria, iar faza s-a terminat cu penalty
pentru gazde, urmare a unui henþ
comis de Latovlevici. Tãtãruºanu a
ieºit însã la rampã în cel mai greu
moment al Stelei din 2013 ºi a apã-
rat execuþia lui Xisco (61)!

Cu glonþul trecându-i pe lângã
ureche, Steaua a avut reacþie de

echipã mare. A marcat pe traseul
Bourceanu – Gabi Iancu, cel din
urmã prinzând un ºut fenomenal, cu
stângul, de la 22-23 de metri.

Finalul a fost al Stelei. A profitat
de bîjbîielile georgienilor, care au ju-
cat ultimele 30 de minute cu gândul
la penalty-ul irosit de vedeta lor, ºi
au bombardat poarta lui Loria. Mai
întîi a ratat Szukala, „cap” din 5 metri

la o palmã de barã (71), dupã care
Iancu, Tãnase ºi Bourceanu au dat
cu piciorul unui 0-2, având o triplã
ocazie în aceeaºi fazã (74).

Grupele Europa League,
ca ºi asigurate

Meciul, ºi cel mai probabil califi-
carea, s-a închis cu 10 minute înain-
te de final. Tãnase l-a mai ridiculizat
o datã pe Seturidze, i-a aºezat min-
gea perfect lui Iancu, care a demon-
strat mult sânge rece la cei doar 19
ani ºi a pus mingea în vinclu. 2-0!
Dacã nu se va întâmpla ceva nepre-
vãzut la retur, Steaua are asigurat par-
cursul în grupele Europa League.

Echipe
Dinamo Tbilisi: Loria – Seturid-

ze, Kvaraþhelia, Ustaritz, Glisici –
Merebaºvili (Hoºolova 87), Griga-
laºvili, Hmaladze, Kvirkvelia – Xis-

co (Vouho 67), Dvali (D. Goga 79).
Antrenor: Duºan Uhrin Jr.

Steaua: Tãtãruºanu – Georgiev-
ski, Szukala, Chiricheº, Latovlevici
– Pintilii (Gardoº 84), Bourceanu –
Popa, Stanciu (Iancu 46), Tãnase –
Nikolici (Piovaccari 57). Antrenor:
Laurenþiu Reghecampf.

Chiricheº pleacã la Tottenham!
Favorit sã-i ia locul,

polonezul Vasluiului, Celeban
Steaua nu va mai putea miza la

meciul retur pe Vlad Chiricheº, care
va fi vândut în Anglia, la Tottenham
Hotspur, pentru 8 milioane de euro.
Iniþial, Steaua dorea sã îl pãstreze pe
fundaº ºi în play-off-ul Ligii, însã
oferta londonezilor i-a determinat pe
oficialii campioanei sã îºi dea acor-
dul ca mutarea sã se efectueze mai
devreme. În acest context, Reghe-
campf se vede într-o situaþie delica-
tã, Steaua având doar douã variante
viabile pentru postul de fundaº cen-
tral: Szukala ºi Gardoº. Dacã primul
a demonstrat cã este o piesã esenþi-
alã în mecanismul roº-albaºtrilor, fot-
balistul venit de la Chiajna a avut în
ultimul an o evoluþie oscilantã, îm-
binând partidele reuºite cu evoluþii
mai puþin bune. Cum singura vari-
antã de rezervã pentru cei doi este

Doru Bratu - care nu a mai intrat în
calculele lui Reghe din finalul sezo-
nului trecut - este clar cã oficialii din
Ghencea vor încerca sã aducã un
fotbalist de valoare pe postul de fun-
daº central.

Dupã toate probabilitãþile, alesul
este Piotr Celeban, fundaºul golghe-
ter al Vasluiului. În ciuda faptului cã
nu are o talie impreionantã - mãsoa-
rã doar 1,81 m -, acesta are un simþ
al porþii ieºit din comun pentru un
fotbalist de un asemenea profil. Anul
trecut a înscris 7 goluri pentru gru-
parea moldavã, la fel ca ºi Sânmãr-
tean, un fotbalist cu profil ofensiv.

Relaþiile extrem de bune dintre
cluburi ºi dezinteresul lui Porum-
boiu în ceea ce priveºte echipa sunt
atuurile pentru care mutarea are
ºanse mari de reuºitã.

“Transferul la Steaua ar fi pentru
mine un mare pas înainte, cred cã
orice jucãtor din România ºi-ar dori
sã vinã la acest club.”, declara sãp-
tãmâna trecutã fundaºul pentru spor-
towefakty.pl, nu înainte de a subli-
nia faptul cã s-ar bucura sã îl aibã
coleg pe Lukasz Szukala, fotbalist
care i-ar face acomodarea mult mai
uºoarã: “Ar fi frumos sã am un
compatriot în echipã, care ar putea
sã mã susþinã de la început.”

Digi Sport 1
19:00, 21:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Petrolul Ploieºti – Vitesse Arnhem, Pandurii
Târgu Jiu – Hapoel Tel Aviv.

Digi Sport 2
18:00 – FOTBAL – Liga Europa: FK

Trencin – Astra Giurgiu / 21:30 – FOTBAL
– Turneu amical la Munchen (Germania),
finala mare: învingãtoarele din meciurile
Man. City – AC Milan ºi Bayern – Sao Paulo

(s-au disputat asearã dupã închiderea edi-
þiei) / 1:30 – Jocurile Mondiale destinate
sporturilor neolimpice  (Cali/Columbia).

Digi Sport 3
17:45 – BASCHET (M) – Preliminariile

Campionatului European 2015: România –
Bulgaria /  19:30 – FOTBAL – Turneu ami-
cal la Munchen (Germania), finala micã: în-
vinsele din meciurile Man. City – AC Milan
ºi Bayern – Sao Paulo (s-au disputat asearã

dupã închiderea ediþiei) / 23:00, 5:00 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Carlsbad (SUA):
ziua întâi.

Dolce Sport 1
21:15 – POLO – Campionatul Mondial

de Nataþie de la Barcelona, semifinala 1:
Ungaria – Croaþia / 23:00 – TENIS – Tur-
neul de la Washington (SUA).

Dolce Sport 2
19:00 – ÎNOT – CM de Nataþie / 22:45 –

POLO – CM de Nataþie, semifinala 2: Mun-
tenegru – Italia.

TVR 2
19:00 – NATAÞIE – CM de la Barcelona.
Eurosport
11:00, 19:00 – ÎNOT – CM de Nataþie /

21:30 – FOTBAL – Campionatul European
Under 19, finala: Serbia – Franþa.

Eurosport 2
18:30 – CICLISM – Turul Poloniei.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

 „Sunt foarte bucuros cã am
înscris, dar mai ales cã am câº-
tigat acest meci ºi ne-am fãcut
viaþa puþin mai uºoarã pentru
retur. Am fãcut un meci foarte
bun, toatã echipa. Sunt prime-
le mele goluri în cupele euro-
pene ºi vreau s-o þin tot aºa”.

Gabriel Iancu – autorul
golurilor Stelei.

„Mai avem de jucat 90 de minute ºi am spus cã pentru noi cel mai
important era sã nu primim gol, dar sã marcãm. Dinamo este o echipã
foarte bunã, am reuºit sã înscriem de douã ori ºi, sincer, nu m-am temut
deloc. ªtiam cã Dinamo e o formaþie care joacã bine pe contraatac, a fost
un meci important ºi sunt fericit cã am câºtigat. Chiar dacã Tãtãruºanu
nu apãra acel penalty, sunt sigur cã reuºeam sã marcãm cel puþin un gol
pânã la final. N-am fi pierdut, dar Ciprian ne-a salvat la acea fazã”.

Laurenþu Reghecampf – tehnician Steaua.

„ªansele de calificare sunt foar-
te mici acum, dar ne vom lupta
din rãsputeri. Trebuie sã înscriem
repede, asta e clar. Pentru noi s-a
terminat totul la acel penalty ratat.
Steaua a marcat rapid ºi am cã-
zut, mai puteam primi 2-3 goluri
pe final. Aºa este când întâlneºti
echipe mari, îþi speculeazã orice
greºealã, orice punct slab”.

Duºan Uhrin Jr. – antrenor
Dinamo Tbilisi.

sursa: ziuanews.ro
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Oţelul 2 2 0 0 3-1 6
Pandurii 2 1 1 0 4-2 4
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Botoşani 2 1 1 0 2-1 4
Săgeata 2 1 1 0 2-1 4
Petrolul 2 1 1 0 2-1 4
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Ceahlăul 2 1 0 1 4-2 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
FC Vaslui 2 1 0 1 2-3 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Rapid 2 0 1 1 2-3 1
Braşov 2 0 1 1 2-4 1
 Viitorul 2 0 1 1 1-5 1
Mediaş 2 0 0 2 1-3 0
„U” Cluj 2 0 0 2 1-3 0
Corona 2 0 0 2 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a III-a
Vineri, 2 august

„U” Cluj – Ceahlăul – ora 20.30 (Digisport 1)

Sâmbătă, 3 august
FC Botoşani – Săgeata Năvodari – ora 18.00 (Digisport 1)
Steaua – Rapid – ora 21.00 (Digisport 1)

Duminică, 4 august
Corona Braşov – Astra Giurgiu – ora 19.00 (Digisport 1)
Petrolul – FC Braşov – ora 21.00 (Dolcesport 1)
Pandurii – Oţelul – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 5 august
ACS Poli Timişoara – Gaz Metan – ora 19.00 (Digisport 1)
Viitorul – Dinamo – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

După ce au s trâns deja o recoltă importantă de
puncte pentru coeficientul UEFA, cele 3 echipe ro-
mâneşti din Europa League forţează intrarea în play-
off, în seara aceasta fiind programată prima manşă a
turului 3 preliminar. Cea mai uşoară misiune pare să o
aibă echipa care a intrat cel mai devreme în competi-
ţie, Astra Giurgiu, care joacă în Slovacia, contra lui
Trencin, de la ora 18 (Digisport 2). Daniel Isăilă nu
se poate baza decât pe 16 jucători de câmp valizi,
fiind convocat şi juniorul Sergiu Ungurean. Yahaya
acuză o ruptură musculară şi va lipsi mai mult timp
de pe teren, Laban este suspendat după eliminarea din
meciul retur cu Omonia (2-1), Bukari are de câteva
zile piciorul în ghips, iar Fatai nu a primit viza de Slo-
vacia şi a rămas acasă. Ar putea debuta însă fostul
petrolist Marian Cristescu, în timp ce Dani Coman a
făcut şi el deplasarea în Slovacia, însă rămâne de vă-
zut dacă îi va lua locul lui Silviu Lung junior între
buturi. La fel ca Astra, Trencin este o echipă relativ
nouă, fondată în 1992, iar locul 3 ocupat în sezonul
trecut este cea mai bună performanţă din istorie. Din
2007, clubul a fost preluat de fostul internaţional olan-
dez Tshen La Ling, care a jucat la Ajax, echipă care l-
a împrumutat la Trencin pe atacantul Gino van Kes-
sel. Dacă Astra a trecut în tururile anterioare de Dom-
zale şi Omonia Nicosia, Trencin a eliminat-o pe IFK
Goteborg. Primul unsprezece al lui Daniel Isăilă ar
putea arăta astfel: Lung jr – Măţel, Ben Yousef, Mure-
şan, Morais – Takayuki, M. Cristescu – Enache, Tem-
bo, William – Budescu. Neamţul Christian Dingert va
conduce la centru disputa din Slovacia.

Pandurii s-au mutat pe „Cluj Arena”
Pandurii Târgu Jiu nu va mai avea acelaşi adversar

facil de la debutul în cupele europene, trebuind să se
şi deplaseze de acasă, turul cu Hapoel Tel Aviv fiind
programat de la ora 21 (Digisport 1) pe „Cluj Arena”,

FK Trencin (Slc) – ASTRA
PETROLUL – Vitesse Arnhem (Ola)
PANDURII – Hapoel Tel Aviv (Isr)
Slovan Liberec (Ceh) – FC Zurich (Elv)
Motherwell FC (Sco) – Kuban Krasnodar (Rus)
Estoril Praia (Por) – Hapoel Ramat Gan (Isr)
Vojvodina Novi Sad (Srb) – Bursaspor (Tur)
AO Xanthi (Gre) – Standard Liege (Bel)
BK Hacken (Sue) – FC Thun (Elv)
FC Minsk (Blr) – St. Johnstone (Sco)
Tromso IL (Nor) – Differdange 03 (Lux)
Botev Plovdiv (Bul) – VfB Stuttgart (Ger)
Asteras Tripolis (Gre) – Rapid Viena (Aus)
St’Etienne (Fra) – Milsami-Ursidos (Mol)
Siroki Brijek (Bos) – Udinese Calcio (Ita)
FC Sevilla (Spa) – Mladost Podgorica (Mun)
Swansea City (Ang) – Malmo FF (Sue)
Randers FC (Dan) – Rubin Kazan (Rus)

FK Jablonec (Ce h) –
Stromsgodset IF (Nor)

Qarabag Agdam (Azb)
– Gefle IF (Sue)

HNK Rijek a (Cro) –
MSK Zilina (Slc)

Slask Wroclaw (Pol) – Club Bruges (Bel)
FK Ventspils (Let) – Maccabi Haifa (Isr)
KS Kukesi (Alb) – Metalurg Doneţk (Ucr)
Zalgiris Vilnius (Lit) – Lech Poznan (Pol)
FK Aktobe (Kaz) – Breidablik UBK (Isl)
Hajduk Split (Cro) – Dila Gori (Geo)
Dinamo Minsk (Blr) – Trabzonspor (Tur)
Cernomoreţ Odesa (Ucr) – Steaua Roşie Bel-

grad (Srb)

Returul va avea loc joia viitoare.

LIGA EUROPA – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANŞĂ

Pandurii, Astra şi Petrolul joacă în
seara aceasta manşa tur din turul al
treilea preliminar al Europa League

Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi
Spre play-off
pe 3 fronturi

stadionul celor de la Universitatea Cluj. Cristi Pustai
nu are probleme de lot pentru jocul de astăzi, în care
ar putea alinia formaţia: Mingote – Unguruşan, Erico,
Paraskevas, Momcilovic – Breveld, Anton – Buleică,
Nistor, Eric – Matulevicius. Hapoel Tel Aviv este cea
mai galonată echipă din Israel în cupele europene,
având cele mai multe succese. Israelienii, care au în-
tâlnit Rapidul acum doi ani în grupele Europa League
(0-1 la Tel Aviv şi 3-1 pe Naţional Arena), au eliminat-
o pe Beroe Stara Zagora în turul anterior (4-1 şi 2-2)
nu sunt în cel mai bun moment, pierzând o serie de
jucători importanţi, dar beneficiază de aportul a doi
fotbalişti importanţi, internaţionalii Vermouth şi Da-
mari. Hapoel a sosit la Cluj de luni, înaintea gorjenilor,
care în aceeaşi zi au disputat meciul de la Ploieşti,
urmărit şi de antrenorul Ran Ben Shimon. Acesta a
apreciat forţa ofensivă a oltenilor şi apreciază că şan-
sele de calificare sunt egale, în ciuda experienţei su-
perioare a echipei sale. Meciul va fi condus de o bri-
gadă din Rusia, cu Vitali Meşkov la centru.

Petrolul are cel mai dificil adversar
După ce pescarii din Feroe i-au încălzit pe băieţii

lui Cosmin Contra, aceştia au parte de un adversar
puternic, Vitesse Arnhem, formaţia care s-a bătut la
titlu cu Ajax, PSV şi Feyenoord până spre finalul edi-
ţiei trecute a Eredivisie. Olandezii şi-au vândut însă
vedetele, atacantul ivorian Wilfried Bony, achiziţionat
de Swansea şi mijlocaşul Marco van Ginkel, ajuns la
Chelsea. Meciul va începe la ora 19 (Digisport 1) şi va
fi condus de o brigadă din Spania, cu Carlos del Cerro
la centru. „Lupii” s-au despărţit de jucători importanţi
precum Bokila, Adrian Cristea, Grecu sau Marian Cris-
tescu, achiziţiile cele mai importante fiind Dore şi Tei-
xeira. Petrolul ar putea începe în formula: Pecanha –
Alcenat, Geraldo, Benga, Guilherme – Hoban, Musti-
var – Boudjemaa, Teixeira, Grozav – Hamza.


