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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu e bine, Popescule, cu coman-
dntul pe care îl avem acum la câr-
mă, plutim numai în derivă.

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 3

interviu / 7

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

Pertinenta
declaraţie a lui
Mircea Geoană

Paradoxal, dacă uneori decla-
raţiile „de uz inte rn”, evident
polit ice, ale  senatorului de Dolj
Mircea Geoană, au mai susci-
tat comentarii „contra”, chiar
pătimaşe, cele de uz extern au
probat siste matic talent politic
şi abilitate  diplomatică.  Nu e
vorba de promovarea unui stan-
dard dublu, ci de cu totul altce-
va, mult mai rafinat, mai e xact
de un profe sionalism în mate-
rie de diplomaţie. Care pe ntru
Mircea Geoană nu este o dex-
teritate anexă, conjuncturală, ci
chiar vocaţie.

O  fată în vârstă de 13
ani  a fost răni tă,
i eri, î ntr-un acci -

dent petrecut î n Crai ova.
Fata aşt epta pe  tr otuar
schimbarea cul ori i semaforul ui electric pentru a
traversa, l a i nteresecţia bul evardului  „1 Mai” cu
strada „Tabaci”, când a fost lovită de un Opel Ca-
li bra ce a ri coşat în urma ciocnirii cu o ambulan-
ţă. Şoferul  autoturi smului  a fugit de la locul  fap-
tei, abandonându-şi  maşina, iar fata a scăpat, din
feri cire, cu l ezi uni uşoare. Pol iţiştii  îl  caută pe
şoferul fugar.
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$1 EURO ...........................4,4250 ............. 44250
1 lirã sterlinã..........................5,1531.......................51531

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 13 august - max: 36°C - min: 23°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3292........33292
1 g AUR (preþ în lei).......141,8977.....1418977

Cursul pieþei valutare din 13 august 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Circulaþia pe unele sectoare de autostrãzi
ºi drumuri naþionale europene pentru vehi-
culele rutiere, altele decât cele destinate ex-
clusiv transportului de persoane, va fi in-
terzisã în data de 15 august, între orele

06:00 - 22:00, a anunþat, ieri, Compania
Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale din România (CNADNR). Astfel, cir-
culaþia va fi întreruptã pe traseul DN1 -
Centura Bucureºti - Otopeni - Ploieºti (in-

trare municipiu), DN1 -
Ploieºti (ieºire municipiu) -
Braºov (intrare municipiu),
DN1 - Cluj - Napoca (ieºi-
re municipiu) - Oradea (in-
trare municipiu), DN2 - Sã-
bãoani (intersecþie cu DN
28) - Suceava - Siret (in-
trare oraº), A2 - Bucureºti
(ieºire municipiu) - Fundu-
lea - Lehliu - Drajna - Fe-
teºti - Cernavodã (intersec-
þie cu DN 22C), DN22C -
Cernavodã - Medgidia - Ba-
sarabi (intersecþie cu DN
3), DN3 – Basarabi - Con-
stanþa, DN39 - Agigea (in-
tersecþie cu DN 38) - Man-

galia (intrare municipiu), DN7 - Piteºti (ie-
ºire municipiu) - Râmnicu Vâlcea - Veºtem
(intersecþie cu DN1), DN7 - Ilia (intersec-
þie cu DN 68A) - Arad (intrare municipiu).
„Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Dru-
muri Naþionale din România reaminteºte uti-
lizatorilor cã, potrivit prevederilor HG
nr.1777/2004 privind introducerea restric-
þiei de circulaþie pe unele sectoare de auto-
strãzi ºi drumuri naþionale europene pentru
vehiculele rutiere, altele decât cele destina-
te exclusiv transportului de persoane, pânã
la data de 15 septembrie 2013, circulaþia
vehiculelor cu masa totalã maximã autori-
zatã mai mare de 7,5 tone, altele decât cele
destinate exclusiv transportului de persoa-
ne, este interzisã în zilele de vineri, sâmbã-
tã, duminicã ºi de sãrbãtoare legalã, pe sec-
toarele de drum ºi în intervalele orare pre-
vãzute în aceastã Hotãrâre”, se aratã în co-
municatul instituþiei. Încãlcarea prevederi-
lor HG nr.1777/2004 constituie contraven-
þie ºi se sancþioneazã cu amendã.
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Reguli noi pentru

paºapoartele copiilor
Noi reguli pentru eliberarea paºa-

poartelor pentru copii au intrat, de ieri,
în vigoare. Vârsta de amprentare s-a
schimbat de la 6 ani, cât era pânã acum,
la 12 ani, informeazã Direcþia Genera-
lã de Paºapoarte. De asemenea, s-a mo-
dificat ºi durata valabilitãþii acestui act.
Potrivit sursei citate, ca urmare a unei
decizii a Comisiei Europene, „înce-
pând cu data de 12 august 2013, mino-
rii care nu au împlinit vârsta de 12 ani
sunt exceptaþi de la obligaþia de furni-
zare a impresiunilor digitale”. Paºapor-
tul electronic este valabil acum numai
trei ani pentru copiii sub 12 ani ºi cinci
ani pentru cei care au peste 12 ani.
Noile reguli impun ºi alte taxe. Un pa-
ºaport simplu electronic cu valabilita-
te cinci ani costã 270 de lei, iar cel pen-
tru minorii sub 12 ani costã 244 de lei.
La aceste costuri se adaugã taxa con-
sularã de 32 de lei.
CNADNR a prelungit

restricþia de circulaþie pe

podul de la Agigea
Restricþia de circulaþie pe podul de

la Agigea a fost prelungitã pânã în
data de 30 septembrie 2013, a infor-
mat, ieri, într-un comunicat de presã,
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România
(CNADNR), potrivit Agerpres. Con-
form sursei citate, în toatã aceastã pe-
rioadã traficul rutier pe podul de la
Agigea se va desfãºura, pe cele patru
benzi ale podului, restricþionat în am-
bele sensuri de circulaþie, cu o vitezã
de 50 km/h. În acest context, conducã-
torii auto sunt rugaþi sã respecte re-
stricþia de circulaþie instituitã ºi sem-
nalizarea rutierã temporarã. De peste
un an, podul de la Agigea, care are o
lungime de circa 250 de metri ºi o lãþi-
me de peste 20 de metri, se aflã în pro-
ces de reabilitare, prima din ultimii 20
de ani, lucrãri ale cãror costuri se ri-
dicã la 4,7 milioane de euro ºi care
trebuie finalizate în doi ani.

Regimul hidrologic înregistrea-
zã valori normale ale debitelor
afluente, fiind suficiente rezerve
de apã pentru populaþie, industrie
ºi agriculturã, ºi nu este necesarã
aplicarea Planului de restricþii ºi
folosirea apei în perioade defici-
tare, informeazã Administraþia
Naþionalã „Apele Române”.
Administraþia Naþionalã „Apele
Române” (ANAR) precizeazã cã
debitul Dunãrii la intrarea în þarã,
în secþiunea Baziaº, va fi staþio-
nar, la valoarea de 2.380 de metri
cubi pe secundã, fiind aproape la
jumãtate faþã de media multianua-
lã a lunii august (4.300 de metri
cubi pe secundã). Pe tot sectorul
aval Porþile de Fier, debitele vor fi
în scãdere. „Existã o rezervã
suficientã de apã în lacurile de
acumulare. Astãzi (luni - n.r.), în
principalele 36 de lacuri de
acumulare existã un volum total
de 3,69 miliarde metri cubi, care
asigurã satisfacerea tuturor
folosinþelor de apã. Administraþia
Naþionalã «Apele Române»

Apele Române:  Sunt  rezerve
suf ic iente de apã

Partidul maghiar extremist Job-
bik a calificat drept „provocare
deliberatã” o declaraþie oficialã a
Ministerului Român de Externe,
care ceruse duminicã guvernului
de la Budapesta sã se delimiteze
de poziþiile belicoase ale Jobbik.
Istvan Szavay, lider Jobbik, a rei-
terat interesul partidului sãu pen-
tru minoritatea maghiarã din Tran-
silvania, potrivit politics.hu. Rea-
mintim cã duelul declaraþiilor s-a
declanºat sâmbãtã, 10 august,
cînd liderul Jobbik, Vona Gabor,
a declarat la Tabãra Tineretului
Maghiar din Ardeal (Erdelyi Ma-
gyar Ifjak-EMI) de la Borzont
(Harghita), cã partidul pe care îl
conduce va apãra drepturile ºi in-
teresele maghiarilor din Transilva-
nia, asumându-ºi responsabilitatea
unui conflict cu România. Dumi-
nicã, 11 august, Ministerul Aface-
rilor Externe a „condamnat cu fer-
mitate”, într-un comunicat de pre-
sã, declaraþiile lui Vona Gabor ºi a

Jobbik calificã drept „provocare
deliberatã” declaraþia oficialã a
Ministerului Român de Externemonitorizeazã permanent volumul

de apã stocat în lacurile de
acumulare ºi în secþiunile de
control, astfel încât, pentru
perioada urmãtoare, rezerva de
apã stocatã în acumulãri garan-
teazã asigurarea apei brute la
valorile normale pentru toþi
utilizatorii: populaþie, industrie,
energie, agriculturã, pisciculturã
ºi agrement. În acest moment,
Administraþia Naþionalã «Apele
Române» asigurã resursa de apã
necesarã programului de irigaþii,
aºa cum a fost elaborat de cãtre
Administraþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri Funciare”, se aratã
într-un comunicat. ANAR
precizeazã cã, pe baza debitelor
afluente realizate în ultima lunã în
principalele lacuri de acumulare,
a prognozelor hidrologice pentru
lunile imediat urmãtoare ºi a
cerinþelor de apã ale folosinþelor,
resursele de apã pentru alimenta-
rea folosinþelor prin sisteme
centralizate vor fi asigurate fãrã
restricþii.

cerut Guvernului de la Budapesta
sã se disocieze de declaraþiile Job-
bik. Tot duminicã a venit ºi repli-
ca MAE maghiar, care a afirmat
într-un comunicat de presã cã
Jobbik este un partid de opoziþie
care nu este implicat în activita-
tea guvernului ungar ºi nu împãr-
tãºeºte responsabilitãþile acestuia.
Poziþionãrile dure ale Jobbik vin
pe fondul apropierii viitoarelor ale-
geri parlamentare din Ungaria (n.r.
– din primãvara anului 2014). Vor
fi primele alegeri desfãºurate con-
form noii Constituþii, iar lupta pen-
tru un loc în Parlamentul de la
Budapesta se anunþã extrem de
durã, cãci numãrul de parlamen-
tari a scãzut de la 386 la 199. Elec-
toratul maghiar din afara graniþe-
lor este o mizã pentru toate parti-
dele, iar radicalizarea discursului
politic legat de drepturile minori-
tãþii maghiare din strãinãtate este
o constantã a campaniilor electo-
rale din Ungaria.

Biroul Permanent Naþional al
PDL nu l-a sancþionat pe deputa-
tul Costicã Canacheu pentru vizi-
ta pe care acesta a efectuat-o în
Taiwan, împreunã cu alþi trei co-
legi parlamentari, dar i-a atras
atenþia cã a greºit deplasându-se
acolo în calitate de ales democrat-
liberal, a declarat liderul formaþi-
unii, Vasile Blaga, ieri, la finalul
ºedinþei BPN. „Am discutat cu
domnul Canacheu, i-am spus po-

ziþia PDL, fermã, o singurã Chi-
nã, poziþie pe care, de altfel, ºi
dânsul o susþine. ªi i-am spus cã
din punctul nostru de vedere a fost
o greºealã deplasarea domniei sale
acolo (n.r. - în Taiwan, þarã nere-
cunoscutã de cãtre România),
pentru cã este parlamentar al PDL,
dar sancþiuni nu au fost decise”,
a declarat liderul PDL. Preºedin-
tele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea, spunea joia trecutã cã

dezaprobã abordarea celor patru
parlamentari care au fost recent
în Taiwan fãrã sã aibã mandat din
partea statului român. La rândul
sãu, Ministerul român al Aface-
rilor Externe a afirmat, tot joi, cã
dezavueazã deplasãrile unor re-
prezentanþi ai statului român, in-
clusiv parlamentari, în zone ne-
recunoscute de România, precum
Taiwan, ºi a anunþat cã ºeful di-
plomaþiei a dispus mãsuri pentru

retragerea paºaportului de servi-
ciu utilizat de unul dintre mem-
brii delegaþiei (n.r. – deputatul in-
dependent Remus Cernea). Pre-
cizarea MAE vine dupã ce presa
a relatat cã patru deputaþi, res-
pectiv Remus Cernea, social-de-
mocraþii Ninel Peia ºi Ovidiu Iane
ºi democrat-liberalul Costicã Ca-
nacheu, au fost recent în Taipei,
pe cheltuiala Ministerului de Ex-
terne din Taiwan.

PDL nu l-a sancþionat pe deputatul Costicã
Canacheu pentru deplasarea fãcutã în Taiwan
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Paradoxal, dacă uneori declara-
ţiile „de uz intern”, evident politice,
ale senatorului de Dolj Mirc ea
Geoană, au mai suscitat comenta-
rii „contra”, chiar pătimaşe, cele de
uz extern au probat sistematic ta-
lent politic şi abilitate diplomatică.
Nu e vorba de promovarea unui
standard dublu, ci de cu totul alt-
ceva, mult mai rafinat, mai exact
de un profesionalism în materie de
diplomaţie.  Care pentru Mircea
Geoană nu este o dexteritate ane-
xă, conjuncturală, ci chiar vocaţie.
Iată ce a declarat pentru Mediafax
fostul bun ministru de Externe al
României. „Atitudinea Ungariei nu
este o noutate pentru nimeni. De-

MIRCEA CANŢĂR

Pertinenta declaraţie a lui Mircea Geoană
claraţiile extremiştilor din ţara ve-
cină sunt un element de instabili-
tate nu de azi, de ieri, ci de ani
întregi. Acţiunile iredentiste trebu-
ie sancţionate dur. Preşedintele Tra-
ian Băsescu trebuia să ia atitudine
din momentul în care au început
declaraţiile şi acţiunile destabili-
zatoare, nu astăzi, când este mânat
doar de interese electorale. (...) Nu
ne putem permite, mai ales în con-
textul reputaţiei pe care o avem, din
păcate, în rândul partenerilor ex-
terni, să escaladăm un conflict care
nu ne face bine. (.. .)”. Mirc ea
Geoană nu omite să-i readucă amin-
te preşedintelui Traian Băsescu că
era, până deunăzi, „cel mai bun

prieten din regiune” al premierului
Ungariei, Viktor Orban şi acum un
an, la Balvanyos, se plimbau de braţ.
În opinia lui Mircea Geoană, astfel
de discuţii nu-şi au rostul în Ro-
mânia anului 2013, membră a Uni-
unii Europene, existând riscul ca
ţara noastră să fie văzută ca un fac-
tor de dezechilibru în Europa. Mai
pe şleau, liderului Jobbik nu-i răs-
punzi cu jobbikării. E adevărat că
aceste extremisme sunt de obicei
ştiri de vară, deşi anul acesta s-a
sărit rău calul. Cumpătarea diplo-
matului Mircea Geoană nu este de-
loc surprinzătoare şi se circumscrie
tonului bine calibrat, în orice îm-
prejurare în care a fost vorba de

demersuri de asemenea factură. În
pofida atâtor şi atâtor pasagere „ac-
cidente de parcurs politic”, chimia
diplomatului cu acelaşi nume nu s-
a modificat. Ţâfna i-a rămas străi-
nă, nu se bălăceşte în sofisme ief-
tine, iar simţul oportunităţii e viu.
Cunoaşte bine „pragul de reactivi-
tate” al cancelariilor europene, dar
şi al actorilor politici de pe conti-
nent. Fie că enunţă un punct de
vedere privind relaţiile cu Mosco-
va, unde are încă, în şeful diplo-
maţiei, Serghei Lavrov, un parte-
ner de dialog, motiv pentru care n-
a ezitat să-l laude pe Titus Corlă-
ţean după vizita acestuia în capitala
Rusiei, fie că aminteşte ceva de-

spre Belgrad, ca să nu mai vorbim
de Berlin, Paris, Roma sau Stras-
bourg, Mircea Geoană lasă impre-
sia că ştie cu exactitate grila în care
îi va fi decriptat mesajul, motiv pen-
tru care nota de deplină salubritate
a discursului i-a rămas dominantă.
Tentativele de a-l scufunda în nă-
molul politic al Dâmboviţei, chiar
de apropiaţi, care i-au supralicitat
unele erori umane, nu l-au terminat
pe senatorul de Dolj, şi acum cu o
bună popularitate la Dăbuleni şi în
zona imediată, care are virtutea de
a asculta, deşi ştie o mulţime de
lucruri, pregătindu-se cu argumente
pentru intervenţia următoare. Una
inteligentă.

În caietul de sarcini al achizi-
ţiei, se menţionează că primul lot
de 20 de autobuze trebuie să fie
livrat în 30 de zile de la intrarea în
vigoare a contractului, urmând ca
diferenţa de 30 de autobuze să fie
pusă la dispoziţie în două tranşe a
câte 15 autobuze. SC Evobus Ro-
mânia SRL, cu sediu în Bucureşti,
contestă acest timp de livrare, con-
siderându-l „nerealis t”.  ”Este o
condiţie atipică, nu se regăseşte în
mod uzual în prevederile caietelor
de sarcini privind achiziţia de au-
tobuze”, se arată în contestaţie. În
opinia firmei, condiţia de livrare
este de natură să restrângă partici-
parea la proceduri, în contextul în
care autobuzele destinate transpor-
tului urban de călători sunt bunuri
care se realizează la comandă, iar
„durata construcţiei şi adaptarea lor
în funcţie de specificaţiile cumpă-
rătorului fiind de ordinul câtorva
luni de zile”.

Termenul de livrare
este prea scurt

Reprezentanţii SC Evobus Ro-
mânia SRL susţin, prin intermediul
unui avocat, că Primăria Craiova va

Licitaţia pentru achiziţia celor 50 de autobuze este contestată de două firme. Unul
dintre ofertanţi cere suspendarea procedurilor pe motiv că Primăria Craiova vrea
ca livrarea primelor 20 de autobuze să se facă foarte repede, ceea ce înseamnă că
autobuzele se află deja în curtea câştigătorului. Cealaltă firmă contestă atât terme-
nul de livrare, cât şi capacităţile tehnice, susţinând că doar un singur producător din
România poate face autobuzul dorit.

achiziţiona, astfel, 50 de autobuze
la care calitatea şi preţul oferit vor
fi irelevante, atâta timp cât cel puţin
20 de autobuze „sunt disponibile în
curtea cuiva la data semnării con-
tractului”. Timpul de livrare, de 30
de zile pentru primele 20 de auto-
buze, este contestat şi de firma SC
Auto Exact SRL din Bucureşti care
cere „de urgenţă” suspendarea pro-
cedurii de licitaţie din acest motiv.
„Autoritatea contractantă a creat un
filtru de care nu poate trece decât
operatorul economic care are posi-
bilitatea de a livra 20 de autobuze în
30 de zile”. În contestaţia depusă
de SC Auto Exact SRL se precizea-
ză că, pe piaţă, perioada de la lan-
sarea comenzii şi livrare este în
medie de 60 sau 90 de zile, şi nu de
30 de zile, concluzia fiind că „se
favorizează un anumit operator eco-
nomic”.

Autobuzele au rezervorul
prea mare

Licitaţia este c ontestată şi din
punctul de vedere al capacităţii teh-
nice a autobuzelor. Primăria Cra-
iova cere, printre altele, ca mijloa-
cele de transport în comun să aibă

podeaua joasă, dar şi un rezervor
pentru combustibil de 300 de litri.
Firma Evobus România SRL sus-
ţine că un rezervor de mare capa-
citate este inutil pentru municipali-
tate. „Supradimensionarea contra-
vine chiar intereselor  autorităţii
contractante, un rezervor mai mare
este implicit mai greu şi
va conduce la un con-
sum suplimentar de com-
bustibil”, se arată în con-
testaţie. Din calculele fir-
mei, un autobuz parcur-
ge în oraş zilnic o dis-
tanţă de 165 de kilometri
pentru care ar fi necesa-
ră o cantitate de 75 de
litri de combustibil. „Li-
citaţia r idică semne de
întrebare în condiţiile în
care un singur furnizor
de autobuze ce acţionea-
ză pe piaţa din România
echipează autobuzele sale
cu rezervoare de astfel de
capacitate, în timp ce
marea majoritate oferă
rezervoare de maxim 280
de litri”.

Un leasing pe 5 ani
Primăria Craiova a lansat li-

citaţia pe data de 20 iulie, iar  te-
menul limită de depunere a ofer-
telor a fos t s tabilit pentru 9 sep-
tembrie. Autorităţile vor să cum-
pere cele 50 de autobuze noi
printr-un leas ing financiar care
va f i achitat într-o perioadă de 5
ani. Valoarea achiziţiei es te de
51,75 milioane de lei,  fonduri
integrale de la bugetul loc al,  din-
tre c are 37,82 milioane de lei
reprezintă valoarea es timată a
mijloacelor  de transport în c o-
mun ş i 13,93 milioane de lei es te

costul es timat al leasingului,  re-
prezentând taxele şi comisioane-
lor care vor f i plătite. Conform
caietului de sarcini,  preţul ofer-
tei reprezintă 60% din punc taj,
iar termenul de livrare al auto-
buzelor – 40%. Cele 50 de auto-
buze vor fi nou-nouţe, s ilenţioa-
se, de mare capacitate,  cu trapă
joasă pentru acc esul mai uşor şi
cu aer  c ondiţionat.  Autorităţile
speră ca primele 20 de mijloace
de transport să fie c umpărate în
ac eastă toamnă ş i să f ie sc oase
în trafic.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Reamintim cã poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul Serviciului
Operaþiuni Speciale (SOS) Dolj,
au organizat, la sfârºitul lui oc-
tombrie 2012, o operaþiune de des-
tructurare a unui grup infracþio-
nal organizat specializat în comi-
terea de infracþiuni de trafic de
persoane ºi trafic de minori prin
exploatare sexualã, prostituþie ºi
proxenetism, care acþiona în ju-
deþele Dolj ºi Olt. Oamenii legii
au oprit, în trafic, pe o stradã din
Craiova, trei taxiuri, în interiorul
cãrora au fost depistate nouã ti-
nere, douã dintre ele minore, ce
urmau sã fie transportate la un
hotel, în vederea exploatãrii se-
xuale. Împreunã cu trei dintre fete,
într-una din maºini, era ºi coor-

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
respins, ieri, ca nefondate, recursurile for-
mulate de Sanda Cazacu ºi ceilalþi cinci in-
culpaþi care mai sunt dupã gratii în dosarul
reþelei de proxeneþi destructuratã în noiem-

brie anul trecut de oamenii legii. Tribunalul
Dolj, care judecã pe fond cauza, a menþi-
nut, pe 7 august, arestarea preventivã a
celor ºase inculpaþi, iar aceºtia, nemulþu-
miþi, au fãcut recurs, însã fãrã succes.

donatoarea reþelei, Sanda Caza-
cu, de 47 de ani, din Craiova,
suspectatã de traficarea mai mul-
tor minore ºi tinere. Atât femeia,
cât ºi ºoferii celor trei taxiuri,
respectiv Sorin Popescu, Clau-
diu Crãciun ºi Daniel Dincã, toþi
din Craiova, au fost duºi la sediul
DIICOT Craiova, unde, dupã ce
i-a audiat, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea lor pentru 24 de ore.
Ulterior, continuând acþiunea, oa-
menii legii i-au mai prins ºi pe
Marin Bãrbulescu, din Craiova,
Gheorghe Croitoru, Valentin Croi-
toru ºi Mãdãlin Croitoru, toþi trei
din Slatina, Daniel Brâncuº, din
Craiova, Ovidiu Gronea ºi Cos-
min Falcoe, ambii din Craiova.
Potrivit anchetatorilor, toþi cei 11
sunt acuzaþi cã, în perioada 2010-
2012, au racolat ºi exploatat se-
xual, în hoteluri din Craiova ºi din
judeþul Olt, peste 20 de victime,

unele dintre acestea minore, ob-
þinând astfel venituri ilegale de
peste 70.000 de euro.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizito-
riul prin care au dispus, în decem-
brie 2012, trimiterea în judecatã
a membrilor grupãrii de proxeneþi
coordonatã de Sanda Cazacu sub
acuzaþiile de trafic de minori, ini-
þierea sau constituirea unui grup
infracþional organizat ori aderarea
sau sprijinirea sub orice formã a
unui astfel de grup ºi proxene-
tism. Pe parcursul procesului o
parte dintre inculpaþi au fost eli-
beraþi, în acest moment fiind dupã
gratii Sanda Cazacu ºi alþi cinci
complici ai ei. La ultimul termen
de judecatã pe fond, pe 7 august,
magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut arestarea preventivã a
celor ºase inculpaþi: „În baza

art.300 2 C.p.p. constatã legalã
ºi temeinicã mãsura arestãrii pre-
ventive ºi menþine starea de arest
faþã de inculpaþii :CAZACU SAN-
DA,FALCOE COSMIN FANE,
CROITORU MÃDÃLIN NICU-
ªOR, BRÂNCUª DANIEL CRIS-
TIAN, BÃRBULESCU MARIN
LEONARD ºi CROITORU VA-
LENTIN IONUÞ. Respinge cere-
rile de înlocuirea a mãsurii a

mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
localitatea”, dupã cum se aratã
în încheierea de ºedinþã a Tribu-
nalului Dolj. 

Cu toþii au fãcut recurs, însã
ieri, judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova le-au respins recursurile, in-
culpaþii rãmânând dupã gratii. Ur-
mãtorul termen de judecatã al pro-
cesului este pe 12 septembrie.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, în jurul orei 11.00, o
ambulanþã a Serviciului Judeþean
de Ambulanþã (SAJ) Dolj, care
circula cãtre Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova unde
transporta un pacient, a fost lo-
vitã de un autoturism Opel Cali-
bra, înmatriculat în Italia. În
urma impactului, ºoferul a pier-
dut controlul autoturismului ºi a
lovit o tânãrã care aºtepta sã tra-
verseze strada. Imediat dupã pro-
ducerea accidentului ºoferul Ope-
lului a fugit de la locul faptei, iar
victima, Adelina T., în vârstã de
13 ani, din comuna doljeanã Bu-
covãþ, a fost dusã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru îngrijiri medicale. Din fe-
ricire, fata a scãpat cu leziuni

A lovit o ambulanþã ºi apoi a fugit
O fatã în vârstã de 13 ani a fost rãnitã, ieri,

într-un accident petrecut în Craiova. Fata aºtep-
ta pe trotuar schimbarea culorii semaforului
electric pentru a traversa, la interesecþia bule-
vardului „1 Mai” cu strada „Tabaci”, când a

fost lovitã de un Opel Calibra ce a ricoºat în
urma ciocnirii cu o ambulanþã. ªoferul autotu-
rismului a fugit de la locul faptei, abandonându-
ºi maºina, iar fata a scãpat, din fericire, cu le-
ziuni uºoare. Poliþiºtii îl cautã pe ºoferul fugar.

care nu-i pun
viaþa în primej-
die, astfel cã nu
a rãmas interna-
tã. Poliþiºtii Bi-
roului Rutier
Craiova l-au
testat pe ºoferul
ambulanþei cu
etilotestul, stabi-
lind cã bãrbatul,
Marin ªerban, de
51 de ani, din
Craiova, nu con-
sumase bãuturi

alcoolice, iar în urma cercetãri-
lor au stabilit cã accidentul s-a
petrecut pe fondul nerespectãrii
culorii semaforului electric.  Oa-
menii legii îl cautã acum pe ºofe-
rul fugar. Dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj, pa-

cientul ºi asistenta care erau în
ambulanþã nu au pãþit nimic, fi-
ind preluaþi de o altã maºinã a
SAJ Dolj.

„Din cercetãrile efectuate la
faþa locului se pare cã accidentul
s-a petrecut pe fondul nerespec-
tãrii culorii semaforului electric
de cãtre conducãtorul autoturis-
mului. ªoferul de pe ambulanþã a
fost testat cu etilotestul, rezulta-
tul fiind negativ, iar în cauzã s-a
întocmit dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã. Poli-
þiºtii desfãºoarã activitãþi speci-
fice pentru prinderea conducãto-
rului auto care a fugit ºi ºi-a aban-
donat maºina la locul accidentu-
lui”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
organizeazã, astãzi, o serie de ma-
nifestãri pentru a atrage atenþia
populaþiei asupra efectelor neglijen-
þei ºi improvizaþiilor. Asta pentru cã,
începând cu anul 2011, Inspecto-
ratul General pentru Situaþii de Ur-
genþã a declarat fiecare zi de 13,
care se suprapune cu ziua cu marþi,
drept „Marþi 13 - Ziua Informã-
rii Preventive” în România.

Cu aceastã ocazie, Inspectora-
tul pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj îºi „deschide porþile”
la sediile Detaºamentelor de Pom-
pieri 1 ºi 2 din Craiova, Detaºa-
mentul de Pompieri Calafat, Sec-
þia de Pompieri Craiova, Secþia de
Pompieri Segarcea, Secþia de Pom-
pieri Bãileºti ºi Garda de Interven-

þie Bechet. În plus, în centrele
comerciale din Craiova vor fi ame-
najate puncte de informare pre-
ventivã.

 „Din cauza neglijenþei, statis-
ticile consemneazã anual peste 200
de persoane decedate în urma in-
cendiilor, cele mai frecvente cau-
ze fiind defecþiunile sau improvi-
zaþiile la instalaþiile electrice ºi de
gaze precum ºi coºurile de fum
necurãþate. Pentru a afla regulile
de prevenire a incendiilor dar ºi a
altor situaþii de urgenþã ºi pentru
a vedea tehnica din dotarea pom-
pierilor, îi aºteptãm pe toþi cetãþe-
nii interesaþi la sediile subunitãþi-
lor noastre, dar ºi la punctele de
informare”, ne-a declarat mr. Flo-
rin Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU
Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU

Personalizarea unei instituþii – ºi cu
atât mai mult a unui guvern – este o
enormã eroare: rãdãcinile ei se împart
între un paternalism, ale cãrui rema-
nenþe persistã mult timp dupã perioade
dictatoriale, ºi interesul, deseori mes-
chin, al presei aliniate Opoziþiei, de a-
ºi focaliza, uzurpator, critica pe o þintã
transformatã într-un fel de eºantion
simbolic.

Se uitã – sau se ignorã – cã o insti-
tuþie, îndeosebi în democraþie ºi indife-
rent de locul ei pe scara sistemului so-
cial, este o interconexiune între instanþe
ºi actori individuali beneficiari ai unei
distribuþii pe criteriul unei bune funcþi-
onalitãþi. Un premier, ca ºi un ºef al
unei companii, fie aceasta statalã ori
privatã, este, la urma urmei, un dirijor
de orchestrã, responsabil, ce-i drept, de
calitatea întregii execuþii ca ºi de diso-
nanþele inerente.

Actul politic: între un gest ºi altulActul politic: între un gest ºi altulActul politic: între un gest ºi altulActul politic: între un gest ºi altulActul politic: între un gest ºi altul
Cu toate acestea, pentru un lider bine

consiliat, cãci pe marea ºi imprevizibila
scenã publicã consilierea (sfãtuirea ace-
ea care, prin tradiþie milenarã, a menþi-
nut organice ºi familia ºi comunitatea)
s-a dovedit esenþialã, crucialã, aº spu-
ne. Nimic nu-i mai contraproductiv de-
cât deciziile, gesturile, reacþiile pripite,
umorale, ale unor lideri derobaþi, uneori,
chiar ºi de la bune intenþii intim asuma-
te, de cãtre linguºitorii de serviciu.

Iatã douã exemple contrastante, cu
doi premieri din þãri ºi zone geografice
diverse, unul norvegian, aºadar crescut
în spiritul ordinii ºi al lucrului binefãcut,
altul, român, aºadar „meridional”, tânãr
altminteri inteligent ºi, cred, cu bune ºi
lãudabile intenþii, dar mai dedulcit ace-
lui levantinism pe care îl ironiza Cara-
giale, dar nu numai el.

Nu vreau sã calific opþiunea premie-
rului Ponta pentru un concediu transo-

ceanic ori pe unde va fi fost. E dreptul
d-sale, mãcar ºi printr-o elementarã omo-
logare cu dreptul fiecãruia dintre noi, de
a-ºi programa, decide ºi materializa lo-
cul ºi contextul în care sã-ºi petreacã un
rãgaz de timp dupã un an nelipsit de în-
cordãri ºi de solicitãri la limita unui tra-
valiu anxios. Însã dintr-o stricã perspec-
tivã de imagine, din nefericire mai im-
portantã astãzi decât proiecte finalizate,
gestul n-are cum sã nu-i dãuneze. ªi asta
cu atât mai mult cu cât adversarul sãu
declarat, preºedintele Bãsescu, a plusat,
la imagine – fiindcã alt obiectiv nici nu
prea i-a mai rãmas spre final de mandat
– recalibrându-ºi, cu o parcinomie tacti-
coasã, vechile bãi de mulþime, acum mai
curând niºte bãiþe.

Însã un alt gest m-a captivat ºi sur-
prins, în egalã mãsurã, dar nu numai pe
mine, ci ºi media continentale. E vorba
de premierul norvegian, Jens Stolten-

berg, care, cu o lunã înaintea unui noi
test electoral, a îmbrãcat uniforma de
taximetrist ºi, o dupã-amiazã întreagã,
a purtat pe strãzile din Oslo pasageri
de toate categoriile, vârstele ºi …ori-
entãrile politice, cu scopul declarat de
a afla care sunt problemele reale ale
oamenilor de rând.

Aproape toþi l-au recunoscut, mai de-
vreme ori mai târziu, la volanul Merce-
desului, iar reacþiile au oscilat de la sa-
lutul firesc, însoþit de un dialog într-o
vãditã notã de normalitate, ºi pânã la
ºocul, distribuit între cei tineri ºi mai
vârstnici, increduli în faþa descoperirii.

Nu mã îndoiesc cã dl Stoltenberg are
consilieri de ispravã.  Cred însã cã, sep-
tentrional cum se gãseºte, n-a pus, în
gestul acesta al sãu, nicio fãrâmã de ipo-
crizie. Vreau sã spun cã n-a fost, în ini-
þiativa sa, nimic din recuzita unui lider
sedus de artificiile ieftine ale unui …joc.

Decizia de excludere a
lui Vadim Tudor este
controversatã ºi în opinia
preºedintelui PRM Dolj,
Ion Dãbuleanu care spune
cã 36 de delegaþii judeþene
din 44 cât au fost în total,
la acest Congres, l-au
susþinut pe europarlamen-
tarul Vadim Tudor ºi doar 8
delegaþii, din zona de Nord
a þãrii au decis schimbarea.
„Din Dolj am mers vreo 32
de membrii ºi l-am susþinut
cu tãrie pe cel care este de
fapt preºedintele partidului,
adicã, pe domnul Corneliu
Vadim Tudor. PRM este un
brand al dânsului”, a spus
Ion Dãbuleanu, preºedinte-
le PRM Dolj. De fapt toatã
Oltenia este cu Vadim
Tudor, mai puþin judeþul
Vâlcea. „Ne-au sunat ºi pe
noi ºi ne-au întrebat dacã

nu vrem sã mergem cu
Funar dar noi i-am refuzat
pe colegii de la Vâlcea ºi
le-am spus cã noi nu îl
trãdãm pe domnul Vadim
Tudor....”, a subliniat Ion
Dãbuleanu.

3500 cu carnet,
restul sunt simpatizanþi...

Organizaþia de Dolj a
PRM numãrã în prezent
peste 3500 de membrii
cotizanþi, dar mai sunt alte
câteva mii de simpatizanþi.
Partidul are filiale peste
tot, în aproape toate locali-
tãþile din judeþ. Aºa susþine
liderul organizaþiei. La
aceºti membrii devotaþi
partidului, D-tru Stoian,
secretarul general al PRM
Dolj, prezent de asemenea
la conferinþa de presã, îi
mai adaugã ºi pe cei plecaþi

prin PSD ºi PNL. „Tot de
la noi sunt, au plecat din
PRM, cu toþii, suntem de
fapt foarte mulþi. Cu carnet
mai suntem vreo 3500, dar
avem mulþi simpatizanþi,
vreo 7.300. Sã nu mai
vorbim de cei care au
plecat din PRM, la alte
partide ºi sunt acum pri-
mari, preºedinþi de consilii
judeþene, deputaþi, etc. Una
peste alta suntem mulþi. Pe
scaunele ãstea unde stãm
noi acum, au stat oameni

importanþi, acum au plecat
din PRM, dar ce ei nu sunt
tot peremiºti ?!...tot pere-
miºti sunt, au plecat sã le
fie ºi lor mai bine, dar noi
suntem împreunã,  ne
ajutãm, ne susþinem reci-
proc...”, a spus D-tru
Stoian.

Vadim cu patru avocaþi,
Funar cu niciunul

Europarlamentarul
Corneliu Vadim Tudor a
contestat în instanþã,

decizia de la Congres ºi a
avut prima înfãþiºare,
sãptãmâna trecutã, la
Tribunalul Bucureºti. „Sã
vedeþi diferenþa. Preºedin-
tele nostru a venit însoþit
de patru avocaþi, printre
care ºi doamna Paula
Iacob, ºi a depus o cerere
în intervenþie în acest
proces. Din partea celeilal-
te grupãri, adicã a d-lui
Funar, nu a venit niciun
avocat ºi atunci instanþa a
amânat dezbaterile pentru
3 septembrie, motivul fiind
cã PRM, reprezentat de
prim-vicepreºedintele Ioan
Bâldea, nu a avut avocat.
Vã daþi seama cã procese-
le ãstea se întind pe mulþi
ani...dar pânã atunci, tot
domnul Vadim va fi preºe-
dintele nostru, a PRM.
Pânã la emiterea hotãrârii,
preºedintele este reprezen-
tat de domnul Vadim Tudor.
Noi nu vrem sã mai conti-
nuãm cu dezbinarea, cel
mai bine ar fi dacã PRM ar
merge înainte, rolul nostru
nu este ãsta...noi suntem
cu România Mare, noi aici
trebuie sã luptãm”, a mai
spus liderul peremiºtilot
doljeni.

LAURA MOÞÎRLICHE

MARGA BULUGEAN

Conducerea Organizaþiei Judeþe-
ne a Partidului România Mare Dolj
s-a întrunit ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, pentru a-ºi
exprima susþinerea necondiþionatã
faþã de preºedintele Corneliu Vadim
Tudor, pe care îl identificã cu ima-
ginea partidului. Pe 29 iulie, Con-
gresul extraordinar al PRM, convo-
cat la Alba Iulia, la care au partici-

PRM Dolj îl susþine pe Vadim Tudor
la preºedinþia partidului

pat în jur de 700 de delegaþi, a decis
excluderea din partid a lui Corne-
liu Vadim Tudor ºi alegerea lui
Gheorghe Funar în funcþia de pre-
ºedinte. Vadim Tudor a calificat
acest congres ca fiind ilegal, “bazat
pe acte false”, ºi a susþinut cã nu
poate fi exclus din partid pentru cã
PRM e brand înscris la OSIM pe
numele sãu. 

Conducerea PRM Dolj duce în acest moment tratati-
ve pentru racolarea în partid a douã personalitãþi mar-
cante. „Este vorba de un membru PSD ºi de un membru
PNL. Potenþi financiar dar ºi intelectual. Nu divulgãm
încã numele celor doi, pentru cã trebuie sã recunoaºtem
cã cei doi au pus o condiþie ºi anume cã venirea lor în
partid este legatã de decizia justiþiei, în sensul cã vor
veni doar dacã rãmâne domnul Vadim la cârma partidu-
lui”, a mai spus Ion Dãbuleanu, preºedintele PRM Dolj.
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De la 1 ianuarie, reþeta
electronicã a devenit obligato-
rie lãsând în urmã prescripþia
în format clasic, pe hârtie. ªi,
chiar dacã la un moment dat
existau anumite temeri, cadre-
le medicale au reuºit sã se
adapteze la noul format de re-
þetã, astfel încât prescrierea
sau eliberarea prescripþiei
electronice nu a ridicat proble-
me deosebite. În prezent, toþi
medici, inclusiv cei de familie,
cei din ambulatorii ºi spitale,
sunt obligaþi sã elibereze doar
reþete în format electronic.

Iar avantajele nu au întâr-
ziat sã aparã. În primul rând
un control mai bun, astfel în-
cât reprezentanþii Casei de
Asigurãri de Sãnãtate pot ve-
rifica dacã prescrierile medi-
cilor se regãsesc în ce elibe-
reazã farmaciile la preþuri
compensate. În plus, un alt atu
subliniat de autoritãþi este acela
cã reþeta electronicã reduce
considerabil riscul erorilor de
prescriere, venind astfel în spri-
jinul pacienþilor.

Spre exemplu, dacã sunt pre-
scrise medicamente incompa-
tibile între ele, medicul este
avertizat. La fel se întâmplã ºi

În urmã cu un an, reþeta electroni-
cã dãdea mari bãtãi de cap actorilor
din sistemul de sãnãtate românesc.
Contestatã deopotrivã de medici ºi
pacienþi, prescripþia în noul format
pare însã, acum, la câteva luni bune
dupã ce a devenit obligatorie, total

integratã în sistemul sanitar româ-
nesc. Nu este însã decât un prim pas,
obligatoriu, pe care spitalele ºi cabi-
netele medicale au trebuit sã-l facã
pentru a intra în era electronicã. Ur-
meazã anul acesta cardul de sãnãta-
te, iar din 2014 ºi dosarul electronic.

dacã doza prescrisã pacientu-
lui este prea mare sau dacã nu
se respectã regulile impuse de
sistemul de decontare. De ase-
menea, datele pacientului sunt
protejate, diagnosticul fiind ti-
pãrit codificat.

Cardul de
sãnãtate, aceeaºi
poveste

La fel de problematic ca ºi
reþeta electronicã anul trecut,
este acum cardul de sãnãtate
care ar urma sã fie implemen-
tat pânã la finele acestui an.
Nu se ºtie însã, deocamdatã
cine îl va inscripþiona ºi distri-
bui. Medicii de familie au
anunþat cã refuzã sã facã
acest lucru, deºi s-a stabilit
deja ca pânã la sfârºitul anului
sã fie produse nu mai puþin de
7,5 milioane de carduri. Între
timp, au lansat o campanie on-
line pentru strângerea de sem-
nãturi prin care susþin introdu-
cerea cardurilor de sãnãtate,
dar resping ideea ca acestea
sã fie distribuite ºi inscripþio-
nate de cãtre ei. „DA cardului
de sãnãtate! NU distribuirii!
NU inscripþionãrii!” este slo-
ganul campaniei prin care me-

dicii de familie cer solidaritate
în demersurile privind distribui-
rea ºi inscripþionarea carduri-
lor de sãnãtate.

Medicii de familie au þinut
sã precizeze, în schimb, cã nu
se opun nicidecum unei infor-
matizãri a sistemului sanitar ro-
mânesc, contribuind încã de la
început la încurajarea unui ast-
fel de demers, mai ales în ca-
zul reþetei electronice.

Urmeazã dosarul
electronic

Cardul de sãnãtate va conþi-
ne informaþii medicale vitale,
cum ar fi grupa de sânge ºi RH-
ul. Cardul are inscripþionate, la
vedere, pe lângã nume ºi pre-
nume ºi codul de identificare în
sistemul de sãnãtate. În plus, va
avea un cip pe care vor fi în-
cãrcate de medicul de familie
ºi alte informaþii esenþiale:
CNP-ul, grupa sanguinã, RH-
ul, diagnostice medicale cu risc
vital, boli cronice, dar ºi datele
de contact ale medicului.

Documentul electronic va
avea elemente de securitate
speciale împotriva falsificãrii ºi
contrafacerii. Însã, în situaþia
în care asiguratul va pierde

cardul de sãnãtate, îl va dete-
riora sau îi va fi furat, acesta
va suporta costurile. În termen
de 15 zile calendaristice de la
producerea uneia dintre aces-
te situaþii, titularul sau, dupã
caz, reprezentantul legal ori
împuternicitul acestuia este
obligat sã solicite prin interme-
diul casei de asigurãri de sã-
nãtate eliberarea unui nou
card naþional.

Pe de altã parte furnizorii de
servicii medicale, medicamente
ºi dispozitive medicale aflaþi în

relaþii contractuale cu casele
de asigurãri de sãnãtate au
obligaþia de a acorda asistenþã
medicalã titularilor de card na-
þional în condiþiile prevãzute de
contractul-cadru ºi de norme-
le metodologice de aplicare a
acestuia.

De anul viitor va demara ºi
testarea pilot pe 5.000 de pa-
cienþi a dosarului electronic, un
document medical ce ar urma
sã conþinã istoricul medical al
fiecãrui bolnav.

RADU ILICEANU

Preþurile de consum au scãzut
în iulie cu 0,34% faþã de luna an-
terioarã, dupã ce alimentele s-au
ieftinit cu 1,6%, astfel cã rata
anualã a inflaþiei a ajuns la 4,41%,
potrivit datelor anunþate ieri de

Preþurile de consum au scãzut
în iulie cu 0,34%

Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Cele mai mari reduceri de
preþuri au fost înregistrate la ca-
tegoriile „legume ºi conserve de
legume” - 13,3% ºi „fructe ºi con-
serve din fructe” - 4,49%. Faþã

de luna iunie, preþurile mãrfurilor
nealimentare ºi tarifele servicii-
lor au crescut cu 0,5%, respectiv
cu 0,3%. Cel mai mult s-au scum-
pit þigãrile ºi energia electricã,
preþurile urcând cu 8,04%, res-
pectiv 5,57%, iar în ceea ce pri-
veºte serviciile principala creºte-
re, de aproape 9%, este cea cu
apa, canalizarea ºi salubritatea.
Banca Naþionalã a României a
redus sãptãmâna trecutã progno-
za de inflaþie pentru acest an ºi
anul viitor, la 3,1%, de la proiec-
þia anterioarã de 3,2%, respectiv
3,3%. Þinta de inflaþie a bãncii
centrale este de 2,5% plus/minus
un punct procentual. „La sfârºi-
tul lunii septembrie, poate chiar
mai devreme, inflaþia va intra în
intervalul de variaþie din jurul þin-
tei”, a declarat guvernatorul
BNR, Mugur Isãrescu. În iunie,
preþurile de consum ale popula-
þiei au stagnat faþã de luna ante-
rioarã, rata anualã a inflaþiei pla-
sându-se la 5,37%.

Investiþiile strãine directe
atrase de România în primul
semestru au totalizat 666 mi-
lioane de euro, în scãdere cu
19% faþã de perioada simila-
rã a anului anterior, când flu-
xul de capital strãin intrat pe
piaþa localã a atins 826 mili-
oane de euro. Creditele intra-
grup au însumat 570 milioane
euro, iar participaþiile la capi-
tal consolidate cu pierderea
netã estimatã au totalizat 96
milioane euro, potrivit datelor
BNR. Guvernul
îºi  propune sã
atragã pânã la
sfârºitul anului
investiþii de „mi-
nimum 10 miliar-
de euro” în ener-
gie, resurse mi-
nerale, agricultu-
rã, industrie ºi in-
frastructurã, care
sã creeze cel pu-

þin 50.000 locuri de muncã,
conform planului naþional lan-
sat în iulie. Executivul mizea-
zã în acest sens ºi pe relan-
sarea relaþiilor politice ºi eco-
nomice externe atât cu Euro-
pa, cât ºi cu Asia. Anul tre-
cut, investiþiile strãine directe
atrase de România au scãzut
pentru al patrulea an conse-
cutiv, la 1,6 miliarde de euro,
reducerea fiind de 11% faþã
de nivelul de 1,8 miliarde de
euro consemnat în 2011.
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În deschiderea discursului,
preºedintele Traian Bãsescu a
declarat cã “nu îºi meritã ca-
litatea de cetãþean român cel
care cerea mai zilele trecute ca
Transilvania sã fie trecutã sub
protectorat”, fãcând astfel o
trimitere cãtre europarlamen-
tarul Laszlo Tokes, care a fã-
cut aceastã afirmaþie. “Am în-
ceput din pãcate de puþinã vre-
me politica de redobândire a
românismului în afara frontie-
relor. Nu avem în intenþii ni-
mic de genul celor nefericiþi
susþinuþi de un cetãþean român
care nu-ºi meritã aceastã cali-
tate, cel care mai zilele trecu-
te cerea ca Transilvania sã fie
trecutã sub protectorat”, a
mai spus, luni, la Izvorul Mu-
reºului preºedintele Traian Bã-
sescu. Preºedintele a subliniat
ideea cã niciodatã regionaliza-
rea nu se va face pe criterii et-
nice. „Numai Stalin a organi-
zat regiunea autonomã ma-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

A XI-a ediþie a Universitãþii de Varã de la Izvorul Mureºului...

Ieri dimineaþã, în prezenþa preºedintelui
României, Traian Bãsescu, la Izvorul Mure-
ºului s-au deschis lucrãrile „Universitãþii de
Varã”. Alãturi de parlamentarii pe Diaspora -
deputatul Eugen Tomac, preºedintele Comi-
siei pentru românii de pretutindeni din Came-
ra Deputaþilor ºi senatorul Viorel Badea, pre-
cum ºi alþi parlamentari români. ªeful statului
nu a ratat ocazia ºi a discutat despre modul în
care sunt tratate minoritãþile la noi în þarã,

România putând fi oricând luat oricând ca un
model ºi cum sunt trataþi românii, în þãrile
vecine, unde nu le sunt recunoscute drepturi-
le, arãtând cu degetul cãtre românii din Valea
Timocului. Preºedintele României a vorbit ºi
despre regionalizare ºi a precizat cã aceasta
nu se va face niciodatã pe criterii etnice, subli-
niind cã România nu va avea niciodatã o re-
giune autonomã, ºi a avertizat cã “Ungaria a
devenit un focar de instabilitate în regiune”.

Deputatul Eugen Tomac:
„Trebuie sa avem conºtiinþa faptului ca am pornit pe un drum bun

ºi ca daca acum câþiva ani erau doar câþiva oameni care ºtiau de
problemele românilor
din Valea Timocului
acum s-au schimbat
foarte clar datele pro-
blemei. Statul Român
trebuie sã se implice în
Republica Moldova,
Serbia, Ucraina, Mace-
donia, Ungaria, Bulga-
ria pentru a crea insti-
tuþii funcþionale care sa
ajute romanii de acolo.

Preºedintele Traian Bãsescu i-a îndemnat pe româ-
nii din Republica Moldova sã cearã unirea cu Româ-
nia, pentru cã o vor avea:

”Marea majoritate a populaþiei
din Moldova nu doreºte unirea
cu România”, dar dacã vor cere
unirea, o vor avea. ”Nu existã
niciun partid românesc care sã
nu vrea unirea cu Moldova, cum
nu existã vreun partid român
care sã nu-ºi fi dorit intrarea Ro-
mâniei în UE ºi NATO. Nu aveþi,
încã, o majoritate criticã, dar
dacã aþi dovedi acest lucru va asi-
gur cã nu ar fi nicio piedicã în
România pentru unire”, a mai
spus ºeful statului.

ghiarã. Aºa ceva nu va fi în
România: o regiune autonomã.
Nimeni nu poate fi mai auto-
nom ca altcineva pe teritoriul
României. Vreau sã  cred cã
Parlamentul nu se va împiedi-
ca în proiectul de reorganiza-
re”, a declarat preºedintele.

„Politica Budapestei
a început sã creeze dificultãþi”

Continuând în aceeaºi notã
criticã, Traian Bãsescu consi-
derã cã unii politicieni ma-
ghiari ºi chiar reprezentanþi ai
Parlamentului Ungariei au de-
pãºit “limita decenþei” prin
declaraþiile extremiste la adre-
sa populaþiei majoritare, ºi a
promis cã acest lucru nu se va
mai repeta. “Anul acesta s-a
ajuns la limita unde e prea mult
ºi nu se va mai repeta. Am cre-
zut cã funcþioneazã decenþa.
Dar anul acesta mi-au dovedit
cã pot fi indecenþi. Ungaria a
devenit un focar de instabili-
tate în regiune. Politica Buda-
pestei a început sã creeze di-
ficultãþi, iar România îºi va
asuma leadership-ul punerii la
punct a Budapestei”, a promis
ºeful statului. Preºedintele Tra-
ian Bãsescu i-a criticat pe ofi-
cialii din Harghita care nu îºi
exprimã public nemulþumirile
legate de liderii ungari care vi-
ziteazã Ardealul. “Un profesor

m-a întrebat de ce e lãsat Vik-
tor Orban sã circule liber prin
Harghita ºi Covasna. Eu vã în-
treb: Dacã nu v-a plãcut, de
ce nu l-aþi fluierat? Guvernul
nu o sã vinã sã-l fluiere”, a
declarat preºedintele la Univer-
sitatea de Varã de la Izvoru
Mureºului, judeþul Harghita .

„Vlahii trebuie
sã se declarare români”

În discursul rostit la eveni-
mentul dedicat minoritãþilor din
România ºi din afara graniþelor
þãrii, Traian Bãsescu  a mai

spus cã “sperã ca pas cu pas,
statele din jurul nostru vor
ajunge sã îi trateze pe români
aºa cum ºi noi îi tratãm pe mi-
noritari în România”. Preºedin-
tele Bãsescu s-a mai referit ºi
la celelalte comunitãþi minori-
tare româneºti care se aflã la
graniþele României ºi a atras
atenþia cã existã cazuri când
chiar minoritatea românã nu se
declarã români, de aici ºi reu-
ºita, mai ales pe Valea Timocu-
lui a politicilor de asimilare a ro-
mânilor. “Simt exact ce se în-
tâmplã în toate þãrile din jurul
frontierelor þãrii cu comunitãþi-
le româneºti. Vlahii: foarte pu-
þini se declarã români, se recu-
nosc o micã parte, ceea ce ex-
plicã de ce nu se pot forma ºcoli
de limbã românã. Adevãrul este
cã politica de asimilare a româ-
nilor a dat rezultate. Problema
pe care trebuie sã ne-o punem
este cum contrabalansãm aceste
politici de asimilare a români-
lor”, a afirmat Traian Bãsescu.

Apel de solidaritate pentru
românii de dincolo  de graniþe

Preºedintele României a mai
constatat ºi un alt fapt, româ-

nii nu sunt foarte uniþi. “Pri-
mul lucru pe care trebuie sã-l
facem este solidaritatea româ-
nilor în afara frontierelor în-
tre ei. Sunt multe asociaþii care
se ceartã între ele  ºi în Unga-
ria ºi Ucraina. Asociaþiile se
acuzã reciproc ºi se suspec-
teazã cã sunt infiltrate de ser-
viciile de securitate. Avem ne-
voie de corectitudine ºi de so-
lidaritate. Nu vom finanþa ac-
tivitãþi serioase acolo unde so-
lidaritatea între români nu
existã. Statul român riscã sã
se compromitã. Primul apel pe
care îl fac în mod deosebit
este acela al solidãritãþii între
toþi vlahii care se revendicã a
fi români”, a îndemnat Traian
Bãsescu. Extinderea filialelor
ICR reprezintã un pas pentru
recuperarea românismului.
“Vrem ca pas cu pas statele
din jurul nostru sã-i trateze pe
români aºa cum îi tratãm pe
minoritari în România. De ace-
ea ICR încearcã sã-ºi extindã
filialele fiind un pas pentru re-
cuperarea românismului. In-
tenþia noastrã este aceea de a
fi un pol de pace ºi solidarita-
te”, completat ºeful statului.
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Potrivit datelor communica-
te de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, în Craiova, cele

mai multe educatoare angaja-
te sunt la Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit “Dumbrava
Minunatã”, fiind vorba de 24
de cadre didactice, la 14 gru-
pe cu 366 de copii. De ase-
menea, Grãdiniþa cu program
prelungit “Nicolae Romanes-
cu” din Craiova se aflã în to-
pul celor mai cãutate de cãtre
pãrinþi, în aceastã unitate de
învãþãmânt preºcolar desfãºu-
rându-ºi activitatea 20 de edu-
catoare, 10 grupe cu 338 de
copii. Pentru noul an
ºcolar, la Grãdiniþa
cu program prelun-
git “Cãsuþa cu po-
veºti” s-au înscris 11
grupe cu 328 de co-
pii, care vor fi pre-
gãtiþi de 22 de edu-
catoare. Printre pre-
feratele pãrinþilor
craioveni se numãrã
ºi Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit “Pi-
nochio” a fost prin-
tre preferatele cra-
iovenilor, aici fiind
înscriºi 280 de copii.

Doar 9 copii
înscriºi la Gogoºu

În  ceea  ce  pr i -
veºte celelalte loca-
li tãþ i  doljene,  aºa
cum se întâmplã de
câþiva ani, sunt mul-

te comune unde, din cauza îm-
bãtrânirii populaþiei, numãrul
copiilor înscriºi la grãdiniþã

este în scãdere. La unitãþile de
învãþãmânt preºcolar din Fi-
liaºi sunt 16 grupe cu 339 de
copii înscriºi ºi 19 educatoa-
re, la Almãj sunt trei grupe cu
36 de preºcolari ºi 3 educatoa-
re; la Drãgoteºti, patru grupe,
4 educatoare, 59 de prichindei;
la Cârna, trei grupe, 3 educa-
toare, 25 de preºcolari; la Sea-
ca de Pãdure, 2 grupe, 2 edu-
catoare, 21 prichindei, la Mis-
chii -2 grupe, 2 educatoare, 28
de copii; la Mãceºu de Jos -1

educatoare, o grupã, 19 copii;
la ªcoala Gimnazialã “Ilie
Martin” – Brabova –1 grupã,
1 educatoare, 30 de micuþi, la
Gogoºu -1 grupã, 1 educatoa-
re, 9 copii.

208 unitãþi de învãþãmânt
nu au avut autorizatþie

de funcþionare anul trecut
Ca în fiecare an însã, pro-

bleme existã încã în multe uni-
tãþi de învãþãmânt din afara
Craiovei. Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a trimis note te-
lefonice cãtre toþi directorii
unitãþilor de învãþãmânt din ju-
deþul Dolj, urmând ca pânã pe
20 august aceºtia sã transmi-
tã situaþia exactã în care se
aflã ºcolile ºi grãdiniþele pe
care le manageriazã. “Cele

mai multe unitãþi ºcolare au
intrat deja în proces de igieni-

zare ºi pregãtire pentru înce-
perea noului an ºcolar. Din ne-
fericire însã, probleme mai
existã în special în localitãþile
în care nu s-au finalizat lucrã-
rile de racordare la apa curen-
tã. De aici decurg probleme cu
autorizaþiile de funcþionare ºi
avizele sanitare”, a precizat
conducerea ISJ Dolj. În anul
ºcolar trecut, din 708 ºcoli ºi
grãdiniþe existente în judeþul
Dolj, 208 nu au avut autoriza-
þie de funcþionare, o serie de
unitãþi de învãþãmânt preºco-
lar au rãmas fãrã autorizaþie
de funcþionare deoarece nu în-
truneau condiþiile minime de
igienã. Pentru a asigura sãnã-
tatea copiilor, o unitate de în-
vãþãmânt trebuie sã aibã cel
puþin apã curentã ºi toalete în

interior.

Grãdiniþele particulare
oferã o gamã largã

de activitãþi opþionale
La nivelul judeþului sunt

aproximativ 380 de grãdini-
þe de stat, dintre care 348
cu program normal ºi 33 cu
program prelungit ºi cinci
unitãþi preºcolare particula-
re acreditate - Grãdiniþa cu
program normal “Axia”,
Grãdiniþa cu program pre-
lungit “Tedy Bear”, Grãdi-
niþa cu program normal ro-
mano-catolicã “Sfântul An-
ton”, Grãdiniþa cu program
normal “Ethos”, Grãdiniþa
cu program normal “Mado-
na Dudu”. La o grãdiniþã
de stat cu program prelun-
git, taxa pentru hranã este
de 8 lei pe zi, adicã aproxi-
mativ 170 - 200 lei pe lunã.

Urmeazã apoi alte sume pen-
tru activitãþile opþionale: limbi
strãine, balet, dans, karate etc.
La o grãdiniþã particularã, taxa
lunarã este ceva mai mare, por-
neºte chiar de la 500 de lei la
care se adaugã bani pentru asi-
gurarea mesei ºi alþi 15 lei pe
zi pentru cei care au nevoie de
transport între casã ºi unitatea
de învãþãmânt. În taxa fixã in-
trã activitãþile obligatorii, con-
form Ministerului Educaþiei, re-
chizitele, plus activitãþi opþiona-
le diferite de la o instituþie la
alta: limba englezã, picturã, grã-
dinãrit, iniþiere PC, educaþie
plasticã, rutierã, ecologicã etc.
Separat, pentru alþi bani, copi-
lul poate urma cursuri de dans,
pian, teatru etc.

În anul ºcolar 2013-2014, grãdini-
þele doljene îºi deschid porþile pen-
tru peste 12.000 de copiii. 276 de gru-
pe cu 6.649 de preºcolari cãrora le
vor preda 443 de educatori sunt în
Craiova, iar în judeþ se pregãtesc de
grãdiniþã 6.032 de prichindei repar-
tizaþi în 356 de grupe, urmând sã fie

îndrumaþi de 368 de educatoare. Pre-
gãtirile pentru primirea lor sunt curs
de derulare, dar, la fel ca în alþi ani,
problema cea mai arzãtoare a unitã-
þilor de învãþãmânt din meidul rural
este lipsa apei curente, motiv pentru
care obþinerea avizului sanitar de
funcþionare va fi imposibilã.

12.000 de copiii sunt aºtepaþi12.000 de copiii sunt aºtepaþi12.000 de copiii sunt aºtepaþi12.000 de copiii sunt aºtepaþi12.000 de copiii sunt aºtepaþi
în aceastã toamnã la grãdiniþãîn aceastã toamnã la grãdiniþãîn aceastã toamnã la grãdiniþãîn aceastã toamnã la grãdiniþãîn aceastã toamnã la grãdiniþã

Pe parcursul lunii august, pãrinþii care nu au cu cine sã îºi
lase acasã micuþii, trebuie sã ºtie cã ºi în aceastã perioadã, în
fiecare cartier craiovean existã unitãþi preºcolare care îi aº-
teaptã pe copii: “Eden”, “Pinochio”, Grãdiniþa “Piticot”, Elena
Farago, Ion Creangã, “Cãsuþa fermecatã”, “Curcubeul copilã-
riei”, “Voiniceii”, “Sfânta Lucia” ºi “Cãsuþa cu poveºti”.
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Tabăra de tradiţie şi spiritualitate
ortodoxă pentru copii şi tineri

din diaspora, la Tismana

Pentru al optulea an consecutiv, Mitropo-
lia Ortodoxă Română a Europei Occidentale
şi Meridionale, prin Centrul de Coordonare
Pedagogică, organizează, la iniţiativa Înaltprea-
sfinţitului Iosif, Mitropolitul ortodox român
al Europei Occidentale şi Meridionale, şi cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, Tabăra internaţională de tradiţie şi
spiritualitate ortodoxă. Anul acesta, copiii şi
tinerii au fost repartizaţi pentru participarea la
tabere în trei localităţi din România: la Nemţi-
şor (judeţul Neamţ) şi Mănăstirea Caraiman
(judeţul Prahova), încheiate recent, şi la Mă-
năstirea Tismana (judeţul Gorj).

Nu mai puţin de 55 de copii cu vârste
cuprinse între 7 şi 12 ani iau parte la diverse

Copii şi t ineri din
familiile de români stabili-
te în ţările  occidentale
participă, în perioada 10-19
august, la Tabăra internaţi-
onală de tradiţie şi spiritua-
litate ortodoxă, organizată
în apropiere a Mănăstirii
Tismana, judeţul Gorj.
Derulat de Mitropolia
Ortodoxă Română a
Europei Occidentale şi
Meridionale , proie ctul
oferă copiilor şi tinerilor
din diaspora pos ibilitatea
de a intra în contact cu
tradiţiile ş i identitatea culturală, lingvistică şi religioasă a părinţilor lor şi
să trăiască, timp de două săptămâni, în ţara de origine. 

activităţi la Tismana, sub coordonarea pă-
rintelui Iulian Nistea, de la Catedrala Mitro-
politană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi
Rafail” din Paris. Potrivit cotidianului „Zia-
rul Lumina” al Patriarhiei Române, tabăra
oferă copiilor posibilitatea să desfăşoare ac-
tivităţi într-un spectru foarte larg.

«Sunt propuse diverse ateliere: de icoa-
ne, linogravură, teatru, dans, muzică, limba
română etc. De asemenea, copiii vor desco-
peri frumuseţile naturii prin vizitarea peşte-
rilor şi a împrejurimilor, vor dobândi cunoş-
tinţe despre tradiţiile româneşti şi despre cre-
dinţa strămoşească, prin intermediul cate-
hezelor, al excursiilor şi drumeţiilor», men-
ţionează „Ziarul Lumina”.

Târgul handmade „Bizarre Bazaar” –
ediţie de Slatina

După cum precizează organizatorii, mo-
tivul pentru care au ales municipiul Slatina
pentru desfăşurarea celei de-a IX-a ediţii a
Târgului „Bizarre Bazaar”  este dorinţa de a
le oferi tinerilor din Olt ocazia de a-şi pro-
mova talentul, invitându-i să participe atât la
expoziţie, cât şi la ateliere de creaţie.

Târgul va reuni creatori din judeţele Dolj
şi Olt, care vor expune spre vânzare bijute-
rii executate prin diferite tehnic i (croşeta-
te, împletite, modelate, pictate) din diferite
materiale (argint, cupru, alamă, piele, c ris-
tale, textile, pastă ceramică), diverse acce-
sorii şi obiecte de decor,  ta-
blouri şi fotografii,  dar şi
produse c osmetice (săpu-
nuri, creme,  uleiuri etc. ),
toate realizate manual.

Toate vor putea fi admira-
te şi cumpărate pe parcursul
celor trei zile de târg, între
orele 9.00 şi 20.00. De ase-
menea, artiştii expozanţi vor
susţine ateliere de creaţie pen-
tru copiii şi tinerii din Slatina,
care vor putea pleca apoi aca-
să cu obiectele realizate de ei.

Asociaţia „Carousel Pro-
ject” – organizaţie de tine-
ret, neguvernamentală – a

După ce i-a bucurat pe craioveni, timp de mai multe ediţii, cu o multitudine şi o
diversitate de produse lucrate manual, Asociaţia „Carousel Project” din Craiova
organizează Târgul handmade „Bizarre Bazaar” şi la Slatina, în parteneriat cu Fun-
daţia Judeţeană pentru Tineret Olt. Evenimentul se desfăşoară începând de astăzi
până joi, 15 august, în aer liber, în parcul din faţa Casei Tineretului Slatina (mai
precis, la intersecţia bulevardului „Al. I. Cuza” cu strada „Ecaterina Teodoroiu”).

fost înfiinţată în septembrie 2012, prin pro-
gramul „Tineret în Ac ţiune” al Uniunii Eu-
ropene, c u misiunea dec larată de promo-
vare a principiilor şi valorilor antrepreno-
riatului social ş i ac tivismului civic în rân-
dul tinerilor. Târgul handmade „Bizarre Ba-
zaar” reprezintă una dintre activităţile im-
portante ale asoc iaţiei, care se adresează
în principal tinerilor  cu talent artistic , pro-
movându-le acestora originalitatea ş i cre-
ativitatea, s timulându-le dinamismul, im-
plicarea în c omunitate,  luc rul în echipă şi
asumarea responsabilităţii. 

Majoritatea oamenilor – şi putem
include aici chiar mari violonişti ai
lumii – nu ar putea face diferenţa
dintre sunetul unei Guarneri sau al
unei Stradivarius. Se spune că dife-
renţa se „simte” numai atunci când
se cântă pe fiecare dintre cele două
instrumente, însă aceasta depinde
mai mult de tehnica violonistului, de
presiunea cu care arcuşul atinge
coardele sau chiar de viteză, decât
de caracteristica sunetului în sine.

Cu toate acestea, discuţiile pri-
vind valoarea şi performanţele ce-

Programul duelului:
Gabriel Croitoru (vioară) şi Horia Mihail (pian)
 Piotr Ilici Ceaikovski: Meditaţie pentru vioară şi pian op. 42 nr. 1
 Pablo de Sarasate: Dans spaniol nr. 8 op. 26
 Saint-Saens – Ysaye: Studiu în formă de vals „Ciocârlia” –

prelucrare folclor de Grigoraş Dinicu
Liviu Prunaru (vioară) şi Horia Mihail (pian)
 Nicolo Paganini: Cantabile şi Vals, op.19, pentru vioară şi pian
 Manuel de Falla – Kreisler: Dans spaniol (La vida breve)
 Richard Wagner: Albumblatt (File de album): Romanze pentru

vioară şi pian
 Henry Wieniawski: Souvenir de Moscou pentru vioară şi pian
Gabriel Croitoru (vioară) şi Liviu Prunaru (vioară)
 Charles de Beriot: Grand Duo Concertant no. 3 pentru două viori 
Liviu Prunaru (vioară), Gabriel Croitoru (vioară) şi Horia Mi-

hail (pian)
 Christian Sinding: Serenada no. 2 op 92 pentru două viori şi pian 

Între 23 septembrie şi 4 octombrie a.c., Liviu Pru-
naru (vioara Stradivarius „Pachoud”, datată 1694) şi
Gabriel Croitoru (vioara Guarneri  „Catedrala”, din
1731, ce i-a aparţinut lui George Enescu), „arbitraţi”
de pianistul Horia Mihail, se „duelează”, din nou, în
cadrul a opt recitaluri susţinute în tot atâtea oraşe
ale ţării. Între acestea, şi Craiova, unde muzicienii
vor urca pe scena Filarmonicii „Oltenia” pe data de

27 septembrie, ora 19.00. Primul duel al viorilor a
avut loc în toamna anului 2011, când a vizat şi Craio-
va, şi a continuat pe parcursul anului trecut, însă s-a
încheiat indecis, declararea câştigătorului – Stradi-
varius sau Guarneri – fiind amânată. De aici s-a năs-
cut necesitatea unui al treilea duel, muzicienii având
speranţa că entuziasmul publicului din anii trecuţi
se va păstra sau chiar va creşte.

lor două tipuri de viori au existat încă
de la făurirea acestora, când doi din-
tre lutierii finalului de secol al XVII-
lea – Antonio Stradivari şi Giuseppe
Guarneri – au dat viaţă unor instru-
mente ce aveau să devină, peste
timp, cele mai faimoase viori din
întreaga lume. Competiţia comer-
cială din acea perioadă s-a transfor-
mat, peste timp, într-o competiţie
muzicală, care i-a împărţit pe împă-
timiţii melomani în două tabere.

Vioara Stradivarius, construită de
celebrul lutier italian în 1694, instru-

ment pus la dispoziţia lui Liviu Pru-
naru de vestita orchestră Royal Con-
certgebouw – Amsterdam, al cărei
concertmaestru este de şapte ani, şi
vioara Guarneri del Gesu, datată
1731, instrument pe care a cântat
George Enescu şi care este oferit
violonistului Gabriel Croitoru de
Muzeul Naţional „George Enescu”,
în patrimoniul căruia se află, se vor
întrece, din nou, anul acesta, într-
un program generos cu lucrări sem-
nate de P.I. Ceaikovski, Saint-Sa-

ens, N. Paganini, R. Wagner ş.a.
Vechea rivalitate de trei secole nu îşi
va găsi nici acum, probabil, răspun-
sul, dar va deveni pretextul unor
recitaluri extraordinare…

Acestea vor avea loc la Braşov
(23 septembrie), Târgu Mureş (24
septembrie), Turda (25 septem-
brie), Craiova (27 septembrie), Pi-
teşti (28 septembrie), Iaşi (30 sep-
tembrie), Bacău (1 octombrie) şi
Bucureşti (4 octombrie), toate cu
începere de la ora 19.00. Evenimen-

tele sunt organizate de Radio Ro-
mânia Cultural şi Asociaţia Cultura-
lă „Accendo”, co-producători fiind
TVR 3 şi Radio România Regional,
co-finanţator – Administraţia Fon-
dului Cultural Naţional, iar partener
principal – Muzeul Naţional „Geor-
ge Enescu”.

Alte două ediţii ale „Duelului vio-
rilor – Stradivarius sau Guarni-
eri?” s-au desfăşurat între 26
septembrie – 6 octombrie 2011 şi
12-25 septembrie 2012.
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Tensiune în creºtere în Egipt,
unde partizanii preºedintelui isla-
mist Mohamed Morsi, destituit de
cãtre armatã, ºi-au consolidat, în
cursul zilei de ieri, baricadele din
cele douã pieþe din Cairo, pe care
le ocupã, împreunã cu femei ºi
copii, de peste o lunã, deºi poliþia
a ameninþat cu dispersarea lor în
orice moment. Comunitatea inter-
naþionalã, care a încercat recent,

fãrã succes, mai multe medieri,
temându-se de vãrsare de sânge,
n-a putut face altceva decât obþi-
nerea promisiunii unui proces de
reconciliere înaintea alegerilor an-
ticipate preconizate la începutul
anului viitor. La expirarea ultima-
tumului, duminicã seara, poliþia a
anunþat o operaþiune „iminentã”,
dar „gradualã”, cu „încercuiri ºi
somaþii”, care ar putea dura

„douã-trei zile”. Autoritãþile cautã
sã convingã sutele de manifestanþi
sã procedeze la evacuarea paºni-
cã înaintea lansãrii unui atac mai
determinat. În piaþa Rabaa Al-Ada-
wiya, bastionul manifestãrilor
pro-Morsi, zeci de oameni înar-
maþi cu bâte sunt pe baricade de
cãrãmizi ºi saci de nisip, care blo-
cheazã intrãrile principale în tabã-
ra actualã de corturi din jurul
moscheei. De la o mare tribunã
sonorizatã, liderii lor nu înceteazã
sã cearã, neobosit, revenirea lui
Mohamed Morsi ºi sfârºitul lovi-
turii de stat. Unii au mãrºãluit la
pas, cu bastoane de cauciuc sub
umãr, la ordinele unui lider, înainte
de a începe o serie de exerciþii fi-
zice. „Doctrina islamului ne înva-
þã cã nu existã nimic mai rãu de-
cât datul înapoi în faþa inamicului.
Preþul va fi mare, dar victoria ne
aºteaptã pe drum”. Fraþii Musul-
mani, influenta confrerie islamistã
a lui Morsi, care a câºtigat în urmã
cu un an legislativele, dupã cãde-

rea lui Hosni Mubarak, repetã cu
locurile Rabaa Al-Adawiya ºi Nahda
sunt paºnice. La miezul nopþii, la
Rabaa, Farid Ismail (foto), unul
din cadrele Fraþilor Musulmani, a
þinut o conferinþã de presã pentru
a cere ocuparea „tuturor pieþelor”
în cursul zilei de ieri, transmiþând
un mesaj pentru liderii loviturii de
stat: „Poporul egiptean îºi conti-
nuã revoluþia”. Protestatarii l-au
huiduit pe generalul Abdel Fatah al-
Sissi, ºeful Armatei ºi veritabilul om
forte al þãrii. Nu mai e nici o nou-
tate cã Fraþii Musulmani solicitã
eliberarea necondiþionatã a lui
Morsi ºi a principalilor lideri ai con-
freriei, arestaþi dupã 3 iulie, unii
urmând a fi judecaþi pe 25 august
pentru incitare la moarte ºi restau-
rarea Constituþiei suspendate de
militari. Ahmed al-Tayyeb, marele
imam al Al-Azhar, principala insti-
tuþie sunitã a þãrii, a chemat dumi-
nicã la reconciliere naþionalã, dar
iniþiativa a fost respinsã de Fraþii
Musulmani.
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se pregãtesc de asaltul poliþieise pregãtesc de asaltul poliþieise pregãtesc de asaltul poliþieise pregãtesc de asaltul poliþieise pregãtesc de asaltul poliþiei

Taifunul Utor a atins ieri coas-
tele Filipinelor, fiind considerat cel
mai violent taifun care loveºte coas-
tele arhipelagului, iar 23 de persoa-
ne au fost date dispãrute, au anun-
þat autoritãþile. Este vorba de pes-
cari plecaþi pe mare în weekend,
în largul coastelor de est ale insu-
lei principale, Luzon, traversate de
taifun, a anunþat directorul Agen-
þiei pentru catastrofe naturale.
Utor, însoþit de ploi torenþiale ºi
rafale de vânt care ajung la 200 de
kilometri pe orã, a atins uscatul ieri
dimineaþã cãtre ora 3.00 (dumini-
cã, 22.00, ora României). Taifu-
nul se afla la nivelul provinciei Nu-
eva Vizcaya (nord) ºi urma sã se

Fi l ip ine:  Ce l  puþ in  23
de  persoane date  d ispãrute

în  urma ta i funulu i  Utor
Liderul Al-Qaeda din

Peninsula Arabicã (AQPA),
Nasser al-Whaychi, a promis
cã-i va elibera pe membrii
reþelei extremiste þinuþi
prizonieri, într-un mesaj
online postat în noaptea de
duminicã spre luni, scrie AFP.
În acest mesaj, intitulat
„Scrisoare cãtre captivii din
închisorile tiranilor”, ºeful
ramuriei yemenite a Al-Qaeda
susþine cã „detenþia nu va mai
dura, iar lanþurile se vor
desface” ºi le promite prizo-
nierilor care sunt membri ai
Al-Qaeda „o ieºire rapidã”.
„Fraþii voºtri sunt pe cale sã

Liderul AQPA promite eliberarea
membrilor Al-Qaeda þinuþi

prizonieri în „închisorile tiranilor”
dãrâme zidurile (...), iar
victoria este aproape. Suntem
pe aceeaºi navã. Unii se aflã
pe punte, iar alþii în calã. ªi
fiecare echipã o salutã pe
cealaltã”, a adãugat el. Fost
om de încredere al lui Osama
bin Laden, Nasser al-Whaychi
conduce acea ramurã a Al-
Qaeda care este consideratã
de SUA a fi cea mai activã.
AQPA este suspectatã cã se
aflã în spatele ameninþãrilor
cu atentate care au determinat
închiderea de misiuni diplo-
matice americane ºi europene
în circa 20 de þãri, printre
care ºi Yemen.

îndrepte, în cursul zilei de ieri, spre
Marea Chinei de Sud. Ploi puterni-
ce s-au abãtut asupra capitalei,
Manila, dar nu au fost anunþate
inundaþii. Majoritatea ºcolilor din
oraº erau, însã, închise. Cursurile
au fost suspendate, de altfel, în toa-
te localitãþile aflate în calea taifu-
nului, iar mai multe zboruri interne
au fost anulate. Insulele Filipine se
aflã pe traiectoria taifunurilor ºi
sunt afectate de aproximativ 20 ast-
fel de fenomene anual. Unele ucid
sute de persoane. În decembrie,
taifunul Bopha a cauzat moartea a
aproximativ 200 de persoane în
inundaþii ºi alunecãri de teren pe
Insula Mindanao (sud).

Apãrarea suveranitãþii Gibraltarului începe
sã semene cu cea a malvinelor. Primarul Lon-
drei, Boris Johnson (foto), în „Daily Tele-
graph”, a acuzat locuitorii spanioli din Gibral-
tar, aceastã limbã pe pãmânt britanic din ex-
tremitatea sudicã a Peninsulei Iberice, de pro-
movarea unor sentimente anti-britanice, exact
cum a procedat Argentina în momentul în care
a vrut sã intre în posesia Insulelor Falkland,
din largul coastelor sale, în 1982. Aceastã es-
caladare verbalã s-ar traduce, din partea spa-
niolã, prin posibilitatea stabilirii unui acord di-
plomatic cu guvernul englez, pentru a-ºi valo-
rifica drepturile asupra strâmtorii care separã
Europa de Africa. Ministrul Afacerilor Exter-
ne spaniol, Jose Manuel Garcia Margallo, a
evocat chiar posibilitatea depunerii unui recurs
la ONU, pentru revizuirea condiþiilor de suve-
ranitate ale Gibraltarului. Câteva blocuri de
ciment, aruncate în mare, au fost suficiente
pentru a reanima cearta asupra Gibraltarului,

între cele douã þãri. În cauzã, 70 de blocuri de
ciment aruncate la sfârºitul lunii iulie, în par-
tea sa de Gibraltar. Oficial s-a vorbit de crea-
rea unui recif artificial de regenerare a faunei
marine. Pescarii spanioli din regiune au fost
împiedicaþi de la aruncarea plaselor. Guvernul
spaniol le-a luat apãrarea ºi a decis
represalii, pentru a spori controlul,
instituind o taxã de 50 de euro la
frontierã, ceea ce a provocat bloca-
rea traficului. În subsidiar, este vor-
ba de revendicarea teritorialã a Spa-
niei asupra teritoriului de 30.000 de
locuitori, obiect al unui conflict de
trei secole între Madrid ºi Londra.
Un alt eveniment care nu este de natu-
rã a îmbunãtãþi situaþia este acela cã
nave de rãzboi britanice au plecat luni
pentru manevre în Mediteranã, nu de-
parte de strâmtoare. Aceste manevre
sunt prevãzute de mai multã vreme, a

justificat ministrul britanic al Apãrãrii în „Daily
Telegraph” vineri, 9 august, dar Fabian Picardo,
ºeful Executivului din acest teritoriu britanic din
partea de sud a Spaniei nu vede „un nou interes,
de importanþã strategicã, a Gibraltarului ºi a ape-
lor sale teritoriale” pentru Londra.

Umbra Malvinelor planeazã asupra Gibraltarului

Doi vameºi de pe aeroportul
J. F. K. s-au simþit rãu dupã ce
au deschis un colet suspect

Doi vameºi de pe aeroportul
newyorkez John F. Kennedy s-au simþit
rãu duminicã dimineaþa dupã ce au
deschis un colet care ar fi putut conþine
un gaz toxic, au anunþat surse din
cadrul poliþiei federale (FBI). Poliþia
federalã a declarat pentru AFP cã a
trimis o echipã sã îi examineze atât pe
cei doi vameºi, cât ºi pachetul, care ar
fi putut sã conþinã „substanþe toxice”.
„New York Post” scria pe site cã acest
colet a fost testat pozitiv pentru VX (o
versiune puternicã de gaz sarin), un
gaz neurotoxic, dar poliþia a declarat
pentru AFP cã sunt necesare mai multe
zile pentru aflarea rezultatelor testelor.
Postul de televiziune WNBC, care cita
un funcþionar din cadrul poliþiei, a
precizat cã acest colet ar putea
proveni din China. Incidentul, care a
avut loc în contextul unor temeri cu
privire la atacuri teroriste asupra unor
þinte americane, s-a produs în localul
de primirea corespondenþei din
strãinãtate pentru Coasta de Est.
Au furat material umanitar
britanic în valoare
de 550.000 de euro

Islamiºti shebab au furat material
ºi furnituri umanitare, în Somalia,
finanþate de cãtre guvernul britanic,
în valoare de aproximativ 550.000 de
euro. Acest furt, dezvãluit „cu scris
mãrunt” în raportul financiar anual
al Departamentului pentru Dezvolta-
re Internaþionalã (DFID), riscã sã
alimenteze temeri cu privire la modul
de gestionare de cãtre Marea Britanie
a ajutorului sãu extern, într-o
perioadã de reduceri bugetare.
Raportul menþioneazã „furtul, în
perioada noiembrie 2011-februarie
2012, de cãtre (islamiºti) shebab, în
sudul Somaliei, de material ºi
furnituri umanitare finanþate de cãtre
DFID, din sedii ºi depozite ale unor
organizaþii partenere, cãrora DFID
le-a furnizat fonduri în vederea
realizãrii de proiecte ºi programe”.
Aceastã pierdere, dintr-un total de 80
de milioane de lire sterline (aproape
93 de milioane de euro) reprezentând
ajutoare alocate Somaliei în perioada
2012-2013, a apãrut în raportul
financiar din acest an, ancheta fiind
finalizatã în 12 luni.
Guvernul israelian
a aprobat eliberarea
a 26 de deþinuþi palestinieni

Guvernul israelian a aprobat
eliberarea a 26 de palestinieni
deþinuþi de mult timp, potrivit unui
comunicat oficial, chiar înainte de
reluarea negocierilor de pace
directe, prevãzutã pentru mâine. „În
urma deciziei Guvernului de a relua
negocierile de pace cu palestinienii
ºi de a numi o Comisie ministerialã
în vederea eliberãrii de deþinuþi în
timpul negocierilor (...), Comisia a
aprobat eliberarea a 26 de deþinuþi”,
a anunþat Biroul premierului
Benjamin Netanyahu într-un
comunicat. Imediat dupã acest
anunþ, numele deþinuþilor vizaþi au
fost publicate pe site-uri ale unor
închisori israeliene. Potrivit presei,
majoritatea celor 104 palestinieni ºi
israelieni arabi plasaþi în detenþie -
care urmeazã sã fie eliberaþi toþi, în
patru etape, în funcþie de progresele
înregistrate în negocierile de pace -
au fost implicaþi în atacuri soldate cu
moartea unor israelieni. „Paispreze-
ce deþinuþi care se aflã pe lista
aprobatã (n.r. – duminicã, de cãtre
Comisia guvernamentalã) vor fi
transferaþi la Gaza, iar 12 în Iudeea
ºi Samaria (n.r. - Cisiordania)”, se
aratã în comunicat.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Fi-
nantelor Publice Craiova - Administraþia
Judeteana a  Finanþelor Publice Dolj orga-
nizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G.nr.92/ 2003 rep. privind Codul
de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pen-
tru debitorii: 1. SC VATRA  AP SRL, Craiova,
str. Campia Islaz, nr. 103, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 2314891 in data de
26.08.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: raft universal pe cadru din teava
cu 4 polite, pret pornire licitatie 18 lei; raft
din lemn cu doua polite, pret pornire lici-
tatie 5 lei; masa 2 buc, pret pornire licitatie
7 lei/buc. Amplasare: sediul societatii. 2.
SC SAFTA PREST CONSTRUCT SRL  Craio-
va, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. A21,
ap. 3, jud. Dolj, cod identificare fiscala
25877380, in data de 26.08.2013, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: combina frigo-
rifica LG, tip GB3033TINK, pret pornire lici-
tatie 390 lei, masina de spalat LG, tip
F1256LD, pret pornire licitatie 230 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 3. SC GITAVAL
SRL, Craiova, str. M  Viteazul, nr. 5, bl. 7,
parter, jud Dolj, cod identificare fiscala
29081798 in data de 26.08.2013 ora 15.00
pentru vanzarea bunurilor: copiator prin-
ter Xerox 6204Wide – defect, pret pornire
licitatie 2.075 lei; copiator Bizhub C250 –
defect, pret pornire licitatie 385 lei. Ampa-
sare: sediul  societatii. 4. SC CONSTALIN
COM  SRL Craiova, str. Brestei, nr. 279, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 10135102 in
data de 27.08.2013, ora 10.00 pentru van-
zarea bunului: autoturism marca Daewoo
Matiz, nr. inmatriculare DJ-07-SSN, an fa-
bricatie 2004, pret pornire licitatie 1.510 lei.
Amplasare: sediul societatii. 5. SC CRISI-
CO PRODCOM  IMPEX  SRL Craiova, Cl.  Se-
verinului, nr. 34, jud Dolj, cod identificare
fiscala 15926922 in data de 27.08.2013, ora
13.00 pentru vanzarea bunurilor: betonie-
ra LIMEX-165L LS, pret pornire licitatie 160
lei; freza universala FU32, pret pornire lici-
tatie 3.465 lei; ferastrau altenativ FA320,
pret pornire licitatie 405 lei. Amplasare: se-
diul societatii. 6. SC CORI SRL Craiova, str.
Fratii Buzesti, nr. 10, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 2320095 in data de 27.08.2013,
ora 15.00 pentru vanzarea bunurilor:impri-
manta multifunctionala Brother MFC-
6490CW, pret pornire licitatie 413 lei, auto-
turism Daewoo  Cielo, nr. inmatriculare DJ-
03-ELT, an fabricatie 1996, pret pornire li-
citatie 1.275 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 7. ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE
APA PENTRU IRIGATII, loc. Amarastii de Jos,

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
jud. Dolj, cod identificare fiscala 14205057
in data de 28.08.2013, ora 11.00 pentru van-
zarea bunurilor: instalatie de irigat prin as-
persiune IIA 17 – 16 buc, pret pornire lici-
tatie 1.418 lei/buc; instalatie de irigat prin
aspersiune IIA 17 – 6 buc, pret pornire lici-
tatie 1.335 lei/buc;instalatie de irigat prin
aspersiune IIA 17 – 2 buc, pret pornire lici-
tatie 1.178 lei/buc, amplasate la diverse
persoane fizice din loc. Amarastii de Jos,
sat Ocolna. 8. SC VALVIO PROD SRL  Craio-
va, Aleea 4 Drumul Apelor, nr. 4, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 6780029 in data de
29.08.2013, ora 12.00 pentru vanzarea pro-
prietatii imobiliare compusa din teren in-
travilan 664 mp si cladire hala productie
Sc =  369,78 mp, nr cadastral 6116, CF
201834 situata la sediul societatii, pret por-
nire licitatie 161.625 lei. 9. SC M.R.P. TAXI
SRL Craiova, cart. Rovine, bl. D4, sc. 1, ap.
1, jud. Dolj, cod identificare fiscala
15675677 in data de 30.08.2013, ora 11.00
pentru vanzarea bunului: autoturism in ex-
ploatare taxi, marca Dacia tip SL/LSDAE/
LOGAN, nr. inmatriculare DJ-09-YYB, an fa-
bricatie 2006, pret pornire licitatie 3.805 lei.
Amplasare: sediul societatii. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiin-
þeze despre aceasta A.J.F.P. - Dolj înainte
de datele stabilite pentru vânzare, mentio-
nate mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in
cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la ter-
menele de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei urmãtoarele documente:
oferta de cumpãrare; dovada plaþii taxei
de participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie bancarã,
taxa de participare  reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte
în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952
deschis la Trezoreria A.J.F.P.Dolj; împuter-
nicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC; pen-
tru persoanele juridice strãine, actul de în-
matriculare tradus in limba românã; pen-
tru persoanele fizice strãine, copie de pe
paºaport; pentru persoanele fizice româ-
ne, copie de pe actul de identitate; dova-
da emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante faþã de acestea (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în
raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând sã se prezinte la da-
tele stabilite pentru  vânzare si la locul fi-
xat in acest scop. Împotriva prezentului

înscris, cel interesat  poate introduce con-
testaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoºtiinþã, în confor-
mitate cu prevederile art. 172-173 din OG
nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile si
completãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea par-
ticipantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adju-
decatarului care nu a platit preþul. Potivit
dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003, rep, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, cand urmeaza sa se ia ma-
suri de executare silita, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru in-
formatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
În data de 16 sept. la sediul CMR Oltenia
din str. Brestei, nr. 3A, va avea loc con-
curs pentru ocuparea a 3 locuri vacante
de meteorolog previzionist stagiar. Ce-
rinþe: licenþã în fizicã sau informaticã, ab-
solvirea cursului “Programul de forma-
re de bazã 2013” a meteorologilor previ-
zioniºti la SNM Bucureºti, vechime în do-
meniul de prognozã minim 1 an ºi 8 luni.
Tematica –meteorologie sinopticã. Tel.:
0251.411.711, int. 106.
Consiliul Local Cetate organizeazã licita-
þie concesionare teren extravilan pe data
de 16.08.2013, ora 10. Relaþii la telefon:
0251/ 364.022.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj organizeazã con-
curs (examen) la sediul instituþiei din Cra-
iova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,
în data de 25.09.2013, ora 10.00, proba scri-
sã, ºi în data de 27.09.2013, ora 14.00, in-
terviul, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 3 posturi îngrijitor la do-
miciliu, 1 post asistent medical principal,
1 post îngrijitor (contracte individuale de
muncã încheiate pe perioadã nedetermi-
natã). Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 27.08.2013, ora 16.00 la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse
Umane, Organizare, Salarizare- camera 3.
Informaþii suplimentare se pot obþine la
sediul instituþiei – camera 3 sau la telefon:
0251/ 407.009.
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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 bã-
trâne. Telefon: 0749/
780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãspunde-
re 53 ani, îngrijesc copil ex-
ternã sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon: 0766/
695.652.
Economistã tin evidenþã con-
tabilitate. Telefon: 0751/
239.088.
Executãm acoperiºuri, sub-
zidiri, garduri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii, zidãrii, fi-
nisaje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
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, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultracentral,
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 apar-
tament 2 camere + diferen-
þa. Telefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament complet
renovat. Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament 2 camere
ultracentral. Telefon: 0744/
344.227.

Vând apartament 2 came-
re, decomandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particular. Telefon:
0722/245.594. 
Vând apartament 2 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/175.746.
Vând apartament 2 camere
decomandate, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re, etaj 2/4, Craiova central.
Telefon: 0351/429.144.
Vând apartament 2 camere
decomandate, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
360.302, 0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, decomandat, mobilat 1
Mai. Preþ avantajos. Tele-
fon. 0761/ 671.641.
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 came-
re, complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.

Vând apartament 3 camere
decomandate,superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
48.500 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere, 4 bal-
coane, ultracentral. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4 camere
zonã ultracentralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apartament
3 camere decomandate ºi
casã + teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã Amaradia. Tele-
fon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã cu mansardã, la
roºu, zona Preajba. Telefon:
0744/617.404.

Vând casã la 25 km de Cra-
iova. Telefon: 0748/777.510.
Vând casã Malu Mare, la stra-
dã. Telefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, jude-
þul Dolj, la 16 km de Craio-
va. Telefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependinþe,
livadã, vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp intravilan
situat în Segarcea str. Unirii,
nr.29F ( în spatele Liceului)
cadastru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/ 510.255.
Vând 800 mp, Comuna
Predeºti ideal pentru casã,
zonã pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren 1300 mp Malu
Mare, ªcoala generalã,
cadastru, poziþie excelen-
tã 15 euro mp. Telefon:
0725/505.440.

Vând teren, zona Metro-Ci-
troen, zonã bunã pentru
Showroom, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp, preþ
interesant. Telefon. 0762/
109.595.
Vând teren stradal, utilitãþi.
Telefon: 0760/339.646.
Vând teren stradal, utilitãþii.
Telefon:0760/ 339.646.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºal-
niþa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. intravi-
lan, zona ANL (Parc) preþ
negociabil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba 900 mp.
Telefon: 0723/253.544.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp zona
Metro (spate), 20 euro/mp.
Telefon: 0724/099.961.
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Telefon:
0762/109.556.

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova,
str. Unirii nr. 19, în cadrul proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor în judeþul
Dolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a
apelor pentru realizarea investiþiei  “Staþie de
transfer ºi compostare Calafat”

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate me-
najere, ape tehnologice rezultate din spalarea zone-
lor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor fi
deversate dupã ce au fost epurate, conform prevde-
rilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului.

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str.
Unirii nr. 19, în cadrul proiectului “Sistem de Ma-
nagement Integrat al Deºeurilor în judeþul Dolj”,
intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a apelor pentru
realizarea investiþiei  “Staþie de sortare ºi compos-
tare Craiova- Mofleni”

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate
menajere, ape tehnologice rezultate din spalarea
zonelor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor
fi deversate dupã ce au fost epurate,  conform prevde-
rilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Teren Cârcea, 1500 mp, bi-
lateral, (str. Poºtei/Pelinului),
utilitãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/591.673.
Vând loc de casã, ªimni-
cu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de con-
struire lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, dechide-
re 34 m, paralel cu drumul
european. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren intra-
vilan, satul Predeºti la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 4300mp teren intravi-
lan la 10 km de Craiova –
cedez 4500mp pentru reno-
varea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura Nord
600 mp, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravilan Pie-
leºti (Peugeot), certificat
urbanism, 3000 mp, 10
euro/mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
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 Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full options, bleu-ma-
rin, piele, xenon, motor de
2000 cm3. telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 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.
Telefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior handicapat
nou. Telefon. 0723/ 726.218.
Vând cãrãmidã de sobe de
teracotã telefon: 0758/
467.336.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.

Vând groapã boltitã Sineas-
ca. Telefon: 0770/ 871.554.
Vând pick-up de producþie
ruseascã, fabricaþie 1987 cu
60 discuri Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil.Telefon: 0766/
355.375.
Vând car bãtrânesc cu jug,
autentic, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând chioºc izopan, faþã ter-
mopane, 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. Te-
lefon: 0762/933.364.
Ofertã specialã - Vând þiglã
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. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balotat, sti-
cle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã 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 feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863. 0765/
027.337.
Vând pãlãrie fetru 55 nouã
gri - 50 lei, covor persan 220/
180 bine întreþinut - 70 lei. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând combinã Internaþional
541. Tg-Jiu. Telefon: 0722/
528.202.

Vând cadru metalic nou pen-
tru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã) preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
janþã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu microunde
cu geam spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe, pompã
defectã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã albã,
maºinã de cusut Singer,
mini aragaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi depen-
dinþe, zona Tribunalul Jude-
þean, str. Iancu Jianu. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folositã.
Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã. Te-
lefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn masiv,
triploc 5 aþe ºi uberdek Ri-
moldi. Telefon: 0757/
072.050.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de cu-
sut, plãci muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, aragaz
+ butelie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.

Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Telefon:
0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrãni-
toare mari din plastic ºi ta-
blã groasã pentru pui, cur-
cani ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi cen-
trifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. 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 suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtã-
rie, 2 radio casetofoane (30
Ron/buc). Telefon: 0729/
977.036.

Vând araci roºii, fasole, vie
0,30-1-2  lei/buc. Telefon:
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 altoiþi,
fructe mari puieþi de
pruni, 2 lei bucata. Tele-
fon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciucuri
noi, Cehia schimbãtor în tor-
pedou pantã. Telefon: 0351/
467.841; 0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

marþi, 13 august 2013
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând 100 baniþe grâu
vechi, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. 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 cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar –  nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr 100 litri must Feteas-
cã. Telefon. 0751/ 166.399.

AUTO
Cumpãr auto Tico de la  unic
proprietar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru ampla-
sare chioºcuri sau magazi-
ne pe perioadã nedetermi-
natã, zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Primesc fatã  în gazdã. Te-
lefon: 0769/ 680.597.
Închiriere sau colaborare
pentru termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, semimobi-
lat. Telefon: 0744/563.822.
Închiriez apartament. Te-
lefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat, mo-
bilat, Randez-vous Brazdã.
Telefon: 0747/896.616.

Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
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 apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Domn onest 57/175/75
doresc cunoºtinþã doam-
nã aspect plãcut, vârstã
apropiatã. Telefon: 0764/
422.380.

Dacã în acest oraº mai exis-
tã o fatã cu vârsta cuprinsã
între 30 ºi 34 ani dornicã de
o relaþie serioasã cu un bã-
iat simpatic ºi realizat finan-
ciar este rugatã sã sune la
nr. 0760/557.030.

DIVERSE
Caut donator rinichi, grupa
01. Telefon: 0766/683.126.
Caut sã fac menaj sau îngriji-
re copil sau bãtrân. Telefon.
0764/568.897. 0751/ 911.417.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

În conformitate cu HCLM
138/2013, S.C. Piete si
Targuri Craiova S.R.L.
cu sediul in Craiova,
str.Calea Bucuresti, nr.
51, organizeaza  nego-
cierea directa din data de
19.08.2013 in vederea
inchirierii spatiului, pozi-
tia cadastrala nr. 1 - spa-
tiu flori din Piata Valea
Rosie care apartine do-
meniului public al Muni-
cipiului Craiova. Docu-
mentatia de participare la
negocierea directa se
achizitioneaza de la S.C
Piete si Targuri Craiova
SRL. Ofertele se depun
la sediul S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL pana la
data de sustinere a nego-
cierii directe (inclusiv),
ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la
sediul S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL in data
mai sus mentionata, ora
11:00. Relatii suplimenta-
re la sediul S.C Piete si
Targuri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696.

PIERDERI
Pierdut Carnet de asigurat
pe numele UNGUREANU
DANIELA AURELIA,comu-
na Coºoveni, str. Zugravu-
lui nr. 29. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
S-a scurs un an de când
preabunul meu soþ, col. (r.)
ALEXANDRU ÞÃÞULES-
CU, a trecut la cele veºnice.
Un an de nesfârºitã triste-
þe, de lacrimi ºi dor, infinit
mai lung decât cei 65 pe cere
i-am trãit împreunã ocrotitã
ºi mângâiatã de bunãtatea,
iubirea cinstea ºi devota-
mentul sãu fãrã margini. Alã-
turi de copiii noºtri, Mircea
ºi Rodica, de familiile lor ºi
de bunii noºtri prieteni îl co-
memorãm astãzi, 13 august
2013, cu durere ºi pioºenie.
Eternã-i va fi amintirea!
Asociaþia Pensionarilor
Civili „Mihai Viteazul”
aminteºte împlinirea a 6
luni de la dispariþia cole-
gului TRICÃ ION vicepre-
ºedinte ºi om de o aleasã
nobleþe sufleteascã. Nu
te vom uita niciodatã.
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Fotbal

• Galatasaray Istanbul, din postura de campioanã, a
cucerit a 13-a Supercupã a Turciei, nou record, dupã ce a
reuºit sã treacã cu 1-0, duminicã searã, la Kayseri, într-un
meci ce a avut nevoie de prelungiri, de marea rivalã,
concitadina Fenerbahce. Unicul gol al disputei, una în care
învinsa a evoluat din minutul 63 în inferioritate numericã
(eliminat Bruno Alves) a fost marcat de ivorianul Didier
Drogba (99). Cele douã se luptaserã pentru distincþie ºi
anul trecut, câºtig de cauzã având tot trupa pregãtitã de
Fatih Terim, 3-2.

• Tehnicianul scoþian David Moyes ºi-a trecut în
palmares primul trofeu alãturi de Manchester United! Este
vorba despre FA Communty Shield (Supercupa Angliei),
câºtigatã pentru a 20-a oarã de „diavoli”, veritabil record în
Albion. S-a întâmplat duminicã, pe arena londonezã
Wembley, scor 2-0 contra divizionarei secunde Wigan
Athletic. Ambele reuºite au fost semnate de acelaºi jucãtor,
olandezul Robin van Persie, în minutele 6 ºi 59.

• Gruparea West Ham United a ajuns la un acord cu
Liverpool pentru transferul mijlocaºului Stewart Downing
(29 de ani).

Downing a ajuns pe “Anfield” în 2011, fiind achiziþionat
de la Aston Villa pentru 20 de milioane de lire sterline.

El a marcat sezonul trecut de cinci ori în 45 de meciuri
disputate în toate competiþiile.

La West Ham, Downing va fi coechipier cu românul
Rãzvan Raþ, achiziþionat în aceastã varã.

Tenis

• Ajunsã mai mult decât surprinzãtor în finala turneului
de la Toronto (Canada), dupã a dispus rând pe rând, în
afara ucrainencei Olgãi Savciuk (tur I), numai de nume
mari ale tenisului mondial, Caroline Wozniacki (Danemar-
ca, nr. 10 WTA), Jelena Jankovici (Serbia, nr. 15), Petra
Kvitova (Cehia, nr. 9) ºi Na Li (China, nr. 5), Sorana
Cîrstea n-a mai avut replicã ºi în faþa liderei ierarhiei,
americanca Serena Williams, cedând, duminicã searã, fãrã
drept de apel, 2-6, 0-6.

Pentru parcursul senzaþional de la Toronto, târgoviº-
teanca în vârstã de 23 de ani a fost recompensatã cu un
premiu în valoare de 213.000 de euro ºi 620 de puncte
WTA.

• Degeaba au sperat canadienii cã favoritul lor, Milos
Raonic, ar putea furniza surpriza în faþa lui Rafael Nadal.
Ibericul nu i-a lãsat nici o ºansã reperezentantului gazdelor
în finala de la Montreal, adjudecatã sec, cu un dublu 6-2. A
fost a treia victorie pentru „El Matador” pe hard-ul
canadian, dupã cele din 2005 ºi 2008.

Atletism

• Jamaicanul Usain Bolt a câºtigat, duminicã, la Mosco-
va, pentru a doua oarã titlul mondial în proba de 100 de
metri, înregistrând timpul de nouã secunde ºi 77 de sutimi.

Bolt, care astfel a reuºit cea mai bunã performanþã a
anului, i-a devansat pe americanul Justin Gatlin (9,85) ºi pe
compatriotul sãu, Nesta Carter (9,95).

Bolt mai câºtigase aurul mondial la 100 de metri ºi în
2009, la Berlin.

Scrimã

• Echipa femininã de spadã a României, formatã din Ana
Maria Brânzã, Simona Pop Deac, Maria Udrea ºi Raluca
Sbîrcia, a câºtigat, duminicã, medalia de bronz la Campiona-
tele Mondiale de scrimã de la Budapesta, impunându-se cu
33-28 în dauna Franþei.

Învinse în semifinele de Rusia (33-44), care ulterior avea
sã ºi triumfe, tricolorele au trecut în primul tur de Danemar-
ca (45-14), în optimi de Venezuela (45-30) ºi în sferturi de
Coreea de Sud (36-32).

ªTIRI

Digi Sport 2
18:00, 2:00 – TENIS (M/F) – Turneul de la Cincinnati

(SUA): ziua a 2-a.
Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Under 21, meci amical: Anglia –

Scoþia.
Sport.ro
21:30 – FOTBAL – Under 21, meci amical: Anglia –

Scoþia.
GSP TV
18:00 – FOTBAL – Under 19, meci amical: România –

Danemarca / 20:30 – FOTBAL – Under 21, meci amical
România – Cipru.

Eurosport
8:35 – ATLETISM – Campionatul Mondial de la

Moscova (Rusia): ziua a 4-a / 15:15 – CICLISM – Turul
Beneluxului / 17:30 – ATLETISM – CM de la Moscova.

Eurosport 2
14:00, 18:30 – HOCHEI PE GHEAÞÃ – Turneu ami-

cal la Praga (Cehia): Salavat Yulaev Ufa (Rusia) – AK
Bars Kazan (Rusia), Sparta Praga (Cehia) – Dinamo Riga
(Letonia).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECTBUNDESLIGA – ETAPA I

Rezultate complete

Vineri: Bayern Munchen – M’gladbach 3-1 (Rob-

ben 12, Mandzukici 16, Alaba 69 pen. / Dante 40

aut.);

Sâmbãtã: Leverkusen – Freiburg 3-1 (Kiessling 22,
Heung-Min Son 47, Sam 52 / Hanke 40), Hannover

– Wolfsburg 2-0 (Andreasen 17, Huszti 84), Augsburg

– Dortmund 0-4 (Aubameyang 24, 66, 79, Lewandow-

ski 86 pen.), Hertha – Frankfurt 6-1 (Ramos 18, 71,

Brooks 32, Allagui 58, 60, Ronny 89 / Meier 37 pen.),

Hoffenheim – Nurnberg 2-2 (Abraham 34, Modeste
51 / Frantz 54, Ginczek 57), Braunschweig – Werder

0-1 (Junuzovici 82);

Duminicã: Mainz – Stuttgart 3-2 (N. Muller 14, 78,

Okazaki 65 / Ibisevici 16, Harnik 82; Alexandru

Maxim a fost rezervã la oaspeþi), Schalke – Hamburg

3-3 (Huntelaar 2, 45+2, Szalai 72 / Van der Vaart

12 pen., Beister 24, Sobiech 49).

LIGUE 1 – ETAPA I

Rezultate complete
Vineri: Montpellier – Paris SG 1-1 (Cabella 10 / Max-

well 60);
Sâmbãtã: Bordeaux – Monaco 0-2 (Riviere 82, Fal-

cao 87), Evian TG – Sochaux 1-1 (Ehret 4 / Contout
54), Lille – Lorient 1-0 (Origi 13), Lyon – Nice 4-0 (La-
cazette 13, 68, Grenier 55, Gourcuff 90+2), Nantes –
Bastia 2-0 (Dordevici 23, Palmieri 90+1 aut.; La oas-
peþi, Claudiu Keºeru a evoluat întreaga reprizã secun-
dã), Rennes – Reims 2-1 (Pajot 9, Erdinc 85 / Krycho-
wiak 45), Valenciennes – Toulouse 3-0 (Melikson 37
pen., Saez 53, Pujol 90+3; La învingãtori, Aurelian
Chiþu a evoluat începând cu minutul 83. De cealaltã
parte, Mihai Roman nu a jucat, fiind accidentat).
Duminicã: Ajaccio – St’Etienne 0-1 (Brandao 34; La

gazde, Adrian Mutu a jucat pânã în minutul 74, în timp ce
la oaspeþi, Bãnel Nicoliþã a fost introdus pe teren imediat
dupã pauzã), Guingamp – Marseille 1-3 (Yatabare 74 /
Gignac 2, Payet 4, 18).

În afarã de Real,
Tottenham mai are nu
“muºteriu” pentru Gareth
Bale, dupã ce Manchester
United s-a declarat
interesatã de transferul
galezului. Potrivit cotidia-
nului englez The Indepen-
dent, echipa lui David
Moyes ºi-a stabilit ca
obiectiv transferul fotba-
listului de 24 de ani al lui
“Spurs”.

Potrivit sursei citate,
Daniel Levy se aratã
neîncrezãtor cã Real ar
avea banii necesari pentru
Bale ºi este dispus sã
audã ºi oferta “diavolilor
roºii”.

Londonezii ar putea

Adversar redutabil pentru Real

United, ºi ea pe firUnited, ºi ea pe firUnited, ºi ea pe firUnited, ºi ea pe firUnited, ºi ea pe fir
în “telonovela” Baleîn “telonovela” Baleîn “telonovela” Baleîn “telonovela” Baleîn “telonovela” Bale

cere ca parte a tranzacþiei
cu United introducerea
mexicanului Chicharito
Hernandez în afacere.

Singura problemã este
cã, la oferte apropiate,
Tottenham ar prefera sã
nu îºi întãreascã o rivalã
din Premier League, deci
Madridul ar fi avantajat.

În ceea ce-l priveºte pe
galez, el este deja decis.
Vrea sã plece de la
Tottenham ºi opþiunea lui
e Real. Formaþie care,
conformei presei interna-
þionale, ar fi fãcut deja
pânã acum douã oferte,
cifrate undeva în jurul
sumei de 100 de milioane
de euro, ambele respinse.

Udinese nu-l mai vrea. Granada abia
aºteaptã sã-l reprimeascã în lot. Watford
ºi QPR îl vor în Anglia. Bologna nu se
poate decide între el ºi Gicu Grozav, iar
Rennes ar vrea sã-l adu-
cã-n Ligue 1. Cu toate
aceste “peþitoare”, Ga-
briel Torje ar putea
ajunge, totuºi, în Ger-
mania. Potrivit Kicker,
mijlocaºul român este
dorit de nimeni alta de-
cât Schalke 04, grupa-
re care va evolua în ac-
tualul sezon al Ligii
Campionilor.

Iniþial, fosta echipã a
lui Ciprian Marica l-a
vrut pe elveþianul Valen-
tin Stocker (24 de ani),
de la FC Basel, dar
acesta s-a dovedit a fi
prea scump, peste 4
milioane de euro. Ceea

Torje, spre Schalke?
ce a fãcut ca Schalke sã se reorienteze
spre un alt mijlocaº de picior stâng, Ga-
briel Torje.

Jurnaliºtii germani au facut însã ºi o

gafã. Ei au notat cã reprezentanþii lui
Schalke, locul 4 în ultimul sezon în Bun-
desliga, l-ar fi urmãrit pe Torje la meciul
câºtigat de Udinese cu 4-0 în faþa echi-

pei bosniace Siroki Bri-
jeg, în turul trei preli-
minar al Europa Lea-
gue, dar românul nici
mãcar nu a fãcut parte
din lista UEFA trimisã
de Guidolin, aºadar nu
a fost în lot ºi deci nu
a jucat.

Torje mai are con-
tract cu Udinese pânã
în 2016, dar antreno-
rul Francesco Guidolin
i-a transmis deja cã nu
mai conteazã pe el.
Anul trecut, mijlocaºul
de 23 de ani  a jucat 34
de meciuri pentru Gra-
nada în La Liga, mar-
când trei goluri.
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sport

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
ACS Poli 4 3 1 0 8-4 10
Astra 3 3 0 0 12-3 9
Petrolul 4 2 2 0 4-2 8
Botoşani 4 2 2 0 5-3 8
Ceahlăul 4 2 1 1 6-3 7
Pandurii 4 2 1 1 6-4 7
Steaua 2 2 0 0 4-2 6
Oţelul 4 2 0 2 5-5 6
Săgeata 4 1 2 1 4-4 5
CFR Cluj 4 1 2 1 4-7 5
Dinamo 4 1 1 2 3-4 4
FC Vaslui 2 1 0 1 4-2 3
Chiajna 1 1 0 0 1-0 3
Braşov 4 0 2 2 3-6 2
„U” Cluj 4 0 1 3 3-7 1
Viitorul 3 0 1 2 1-6 1
Mediaş 3 0 0 3 2-5 0
Corona 4 0 0 4 2-10 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a IV-a
FC Braşov – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Madeira 79 / Vaşvari 42, Hadnagy 56.
Săgeata Năvodari – ACS Poli 1-2
Au marcat: Fl. Popa 35 / S. Szekely 4, Boldea 68.
CFR Cluj – Viitorul 2-1
Aui marcat: Batin 35, 75 / Gavra 50.
Concordia – Corona 1-0
A marcat: Florea 25 – pen.
Oţelul – Petrolul 1-2
Au marcat: Costin 20 / Geraldo 23, Hamza 86.
Ceahlăul – Pandurii 1-0
A marcat: Stana 18.
Astra Giurgiu – „U” Cluj 3-1
Au marcat: Ivanovski 6, 86, Budescu 9 / Ben Yousef 89 – aut.
Dinamo – Steaua 1-2
Au marcat: Rotariu 67 / Latovlevici 5, Fai 38 – aut.
Meciul Gaz Metan – FC Vaslui s-a jucat aseară.

Echipa lui Mititelu
a surclasat
Ştiinţa Turceni

Echipa lui Adrian Mititelu a câştigat, scor
3-0, partida amicală disputată duminică
seară, la Turceni, în compania formaţiei
locale, Ştiinţa. Golurile au fost marcate de
Goge (22), Stoianof (65) şi Ahoua (90).
Gazdele, antrenante de Viorel Cojocaru, au
evoluat în formula: Geică - Schinteie, Bă-
trânca, Barbu, Olteanu – Butoi, Tolcescu,
Lupu, Agarafinei - Ficioru, Pimcea.. De
partea cealaltă, Nicolo Napoli i-a folosit pe:-
 Hotoboc - Mitic, Bălaşa, Cosic, Buşu -
Săceanu, Mârzeanu, Goge, Cruceru - Sto-
ianof, Bălan. Au mai intrat: Preda - N. Ni-
colae, Frăsineanu, Acka,  Ahoua, Dinu,
Rioşanu, Ciocârlă, Gigi Mititelu, Stănia,
Căle. Mâine, de la ora 18.30, echipa lui
Mititelu va juca un alt amical, la Podari,
cu echipa locală.

Mâine
seară,
tricolorii
întâlnesc
Slovacia
într-un
amical pe
„Arena
Naţională”

Portari: Bogdan Lobonţ (35 de ani, AS Roma), Ciprian Tătăruşanu (27 de ani, Steaua), Silviu Lung (24 de
ani, Astra).

Fundaşi: Alexandru Măţel (24 de ani, Astra), Constantin Nica (20 de ani, Atalanta), Dorin Goian (33 de ani,
Asteras Tripolis), Vlad Chiricheş (24 de ani, Steaua), Valerică Găman (24 de ani, Astra), Dragoş Grigore (27 de
ani, Dinamo), Iasmin Latovlevici (27 de ani, Steaua).

Mijlocaşi: Gabriel Torje (24 de ani, Udinese), Bănel Nicoliţă (28 de ani, St. Etienne), Costin Lazăr (32 de ani,
PAOK), Mihai Pintilii (29 de ani, Steaua), Ionuţ Neagu (24 de ani, Oţelul), Ovidiu Hoban (31 de ani, Petrolul),
Alexandru Maxim (23 de ani, VFB Stuttgart), Cristian Tănase (26 de ani, Steaua).

Atacanţi: Bogdan Stancu (26 de ani, Genclerbirligi), Gicu Grozav (23 de ani, Petrolul), Marius Alexe (23 de
ani, Sassuolo), Ciprian Marica (28 de ani, fără echipă).

Lotul convocat de Victor Piţurcă
pentru meciul cu Slovacia:
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Naţionala României pregăteşte
dubla decisivă cu Ungaria (6 sep-
tembrie) şi Turcia (10 septembrie),
din preliminariile Cupei Mondiale,
cu un amical împotriva Slovaciei.
22 de jucători au fost convocaţi de
selecţionerul Victor Piţurcă, pen-
tru meciul programat mâine, de la
ora 21, pe Arena Naţională. „La
echipa naţională nu există meciuri
cu caracter amical. Totul se con-
tabilizează în c lasamentul FIFA.
Rezultatele pentru noi contează
foarte mult. Dacă vom ajunge la
baraj, sper să fim capi de serie. Am
ales Slovacia ca adversar pentru că
seamănă la stil cu Ungaria”, a pre-
faţat Vitor Piţurcă jocul cu Ham-
sik şi compania. Faţă de acţiunile
anterioare, postul de fundaş dreapta
este oarecum acoperit, Măţel fiind
în formă bună, iar Nica a înregis-
trat un upgrade prin transferul în

Lotul convocat de Jan Kozac pentru meciul cu România.
Portari: Ján Mucha (Samara) Dušan Kuciak (Legia Varşovia) Mat-

thew Kozáčik (Viktoria Plzeň)
Fundaşi: Peter Pekarík (Hertha Berlin) Martin Skrtel (Liverpool) Jan

Durica (Lokomotiv Moscova) Michal Breznaník (Amkar Perm) Dušan
Šventohas (Red Bull Salzburg) Jozef Piaček (Zilina) Marian Čišovský
(Viktoria Plzeň) Tomáš Hubočan (Zenit St. Petersburg)

Mijlocaşi: Viktor Pečovská (Zilina) Thomas Kóňa (Manchester City)
Samuel Stefanik (Trenčín) Juraj Kucka (Genoa) Marek Hamsik (Na-
poli) Stanislav Sestak (Bursaspor) Robert Mak (FC Nuremberg) Vladi-
mir Weiss (Olympiakos Piraeus)

Atacanţi: Frantisek Kubik (Arsenal Kiev) Martin Jakubko (Amkar
Perm) David Depetris (Caykur Rizespor) Adam Nemec (Union Berlin)

Serie A. Surprinde
c onvoc area lui
Goian,  gafeur de
talie la ultimele me-
c iuri ş i ajuns în
Grec ia la apusul
carierei. De aseme-
nea, un alt favorit al

lui Piţurcă, Dragoş Grigore, nu-şi
justifică apariţia. În schimb, selec-
ţionerul a lăsat deoparte orgoliile în
cazul lui Latovlevici, care reapare
la lot datorită formei exc elente.
„Nu chem un jucător pentru un gol.
Latovlevici a jucat bine mereu la
echipa de club. Pentru meciurile
cu Ungaria ş i Olanda au fost Raţ
şi Radu Ştefan, acum el este opţi-
unea numărul unu.  Va juc a titular,
sper să joac e bine ş i să rămînă.
M-aş bucura să evolueze şi la na-
ţională cum o face la Steaua, să
dea goluri şi să danseze cum vrea
el să facă ce gesturi vrea” a spus-
 Victor Piţurc ă la conferinţa de
presă de ier i.  

Marica, în continuare
fără echipă

Probleme apar la jucătorii care

au dat satisfacţie la naţională, dar
nu joacă la echipele de club. Torje
şi Marica sunt în căutarea unui nou
loc de muncă, iar Maxim este doar
om de umplut foaia de joc la Stut-
tgart. „Momentul în care se află
echipa naţională nu este unul foar-
te bun. Sunt unii jucători care au
situaţii problematice. Mă refer în
special la Marica, fotbalist care nu
are echipă. Şi Torje este în aceeaşi
situaţie,  cei de la Udinese vor să-
l vândă sau să îl împrumute.
Dacă nu îşi va găsi echipă,  el se
va întoarce la Granada” a decla-
rat selecţionerul. În schimb,  după
un sezon ratat, Nicoliţă a reapă-
rut în prima echipă a lui St. Etien-
ne şi imediat a fost c onvocat. Cei
mai în formă jucători ai Petrolu-
lui, Grozav ş i Hoban, nu lipsesc,
la fel ca şi Costin Lazăr. Piţurcă
nu ne-a sc utit de prezenţa lui
Bogdan Stancu nici de ac eas tă
dată,  dar l-a uitat pe Budesc u,
golgheterul Ligii I  ş i artizan al
parcursului Astrei în c upele eu-
ropene. „M-am gândit şi la Bu-
descu,  am renunţat la el în ulti-
mul moment. E opţiunea a treia,
după Maxim şi Grozav. Probabil
că ei vor juc a c âte o repriză cu
Slovac ia” a spus  Piţi. Bourceanu
es te o altă absenţă surprinzătoa-
re, însă motivul es te unul medi-
cal. Vedetele Slovacilor sunt Ham-
sik de la Napoli (foto),  Skrtel de
la Liverpool şi Weiss de la Olym-
piakos . În lot se află şi doi fotba-
lişti care au evoluat în Liga I, Ci-
sovsky la Poli Timişoara şi Ku-
ciak la FC Vaslui. Jocul de mier-
curi va fi arbitrat de o brigadă din
Republica Irlanda, formată din
Neil Doyle, Wayne Mc Donnell şi
Ciaran Delaney. Al patrulea ofi-
cial va f i românul Marius Avram.

Tineretul
lui Săndoi,
amical cu
Cipru

Naţionala de tineret a
României va disputa as-
tăzi, la Berceni, de la ora
20.30 (în direct la GSP
TV), un meci amical cu
naţionala similară a Cipru-
lui. Pentru acest joc, Emil
Săndoi a c onvocat următorul lot: Portari: Laurenţi Brănescu
(Juve Stabia), Alexandru Buzbuchi (Viitorul Constanţa); Funda-
şi: Andrei Peteleu (Săgeata Năvodari), Andrei Marc (Ceahlăul
Piatra-Neamţ), Mihai Leca (Concordia Chiajna), Florin Plăma-
dă (FC Botoşani), Alin Toşca (Viitorul Constanţa), Steliano Filip
(Dinamo Bucureşti); Mijlocaşi:  Alin Cârstocea, Ionuţ Năstăsie
(ambii Viitorul Constanţa), Andrei Vaştag (Corona Braşov), Ni-
colae Stanciu, Gabriel Iancu (ambii Steaua Bucureşti), Tiberiu
Serediuc (Concordia Chiajna), Cristian Bărbuţ (ACS Poli Timi-
şoara), Dorin Rotariu (Dinamo Bucureşti); Atacanţi: Mihai Ro-
man (Săgeata Năvodari), Cristian Gavra (Viitorul Constanţa).


