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Masterplanul
de deşeuri al
Doljului a fost
deblocat

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE LA PREŢUL DE 750 RON / TO
FLOAREA-SOARELUI LA PREŢUL DE 1.750 RON / TO

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0251.334.398
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

APIA Dolj verifică
dosarele fermierilor
şi demarează
controalele în teren

Băiatul lui Caiac, “Coco”,
săltat pentru trafic de droguri
Ofiţerii Brigăzii de

Combatere a Criminali-
tăţii Organizate (BCCO)
Craiova,  sprijiniţi de
„masc aţii” IPJ  Dolj,
SOS Dolj şi SRI Dolj,
sub coordonarea unui
proc uror DIICOT –
Serviciul Teritorial Cra-
iova au desc ins ,  ier i
după-amiază, la zece lo-
cuinţe din Craiova apar-
ţinând membrilor  unei
grupări suspectate de trafic de droguri de risc şi de substanţe suscep-
tibile de a avea efecte ps ihoactive. Descinderile s-au făcut în urma unui
flagrant delict realizat în Craiova, cinci dintre membrii grupării f iind
prinşi cu aproximativ 700 de grame de substanţe etnobotanice primite din
Bucureşti. Printre persoanele vizate de acţiunea oamenilor legii se numără
şi fiul lui „Caiac”, Cosmin Pârvu zis Coco, una dintre percheziţii fiind
efectuată la domiciliul său, de pe strada „Constantin Brâncuşi”, din muni-
cipiu, un alt echipaj poposind pe „Câmpia Islaz”, la nr. 4A, o locaţie ce-i
aparţine lui Mădălin Curteanu zis Hazard, percheziţionată şi anul trecut de
ofiţerii antidrog ai BCCO Craiova, aici fiind un cunoscut punct de vânzare
a etnobotanicelor. În urma descinderilor, mai multe persoane, între care şi
cei doi băieţi ai lui Caiac, „Coco” şi „Soare” (Sorin Pârvu), au fost ridicate
şi duse la sediul DIICOT Craiova pentru audieri, procurorul de caz ur-
mând să dispună măsurile necesare.

CARMEN ZUICAN

Percheziţii
la domiciliul
şi birourile
lui Sarkozy

2 AC
TU
AL
ITA

TE

pa
gi

na

Zi extrem de agitată, ieri, în Parlamentul României. Con-
vocaţi în sesiune extraordinară, senatorii şi deputaţii au re-
nunţat la ordinea de zi anunţată iniţial. La cererea aleşilor
USL, au fost luate în discuţie şi aprobate solicitările de revo-
care din funcţie a Avocatului Poporului, Gheorghe Iancu, şi
schimbarea preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor,
Vasile Blaga şi Roberta Anastase. Astfel, în urma celor două
şedinţe extraordinare ale Senatului (de la ora 17.00) şi Came-
rei (de la ora 19.00), liderul PNL, Crin Antonescu, este noul
preşedinte al Senatului, iar deputatul de Dolj Valeriu Zgonea
noul preşedinte al Camerei.

Crin Antonescu, noul preşedinte al Senatului,
Valeriu Zgonea – la Camera Deputaţilor
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$1 EURO ...........................4,4505 ............. 44505
1 lirã sterlinã..........................5,5458.......................55458

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 4 iulie - max: 35°C - min: 18°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5347........35347
1 g AUR (preþ în lei).......182,9096......1829096

Cursul pieþei valutare din 4 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean
Învãþãmânt: Carmen Rusan

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Nãstase, revocat
din calitatea de deputat

Comisia Juridicã a Came-
rei Deputaþilor a anunþat,
ieri, retragerea calitãþii de
deputat a lui Adrian Nãstase.
Plenul Camerei va lua act de
acest anunþ, iar retragerea
calitãþii va deveni efectivã în
momentul publicãrii în
Monitorul Oficial. Reamintim
cã Adrian Nãstase a fost
condamnat, printr-o sentinþã
definitivã ºi irevocabilã, la
doi ani de închisoare cu
executare în dosarul de
corupþie „Trofeul Calitãþii”.

Ovidiu Miculescu – director
la Radioul Public,
Sãftoiu la TVR

Ovidiu Miculescu a fost
validat ca preºedinte - direc-
tor general al Radioului
Public, ieri, de cãtre Comisii-
le de culturã ale Parlamentu-
lui, cu 17 voturi „pentru” ºi
4 „abþineri”, dupã ce acesta
obþinuse votul noului Consi-
liu de Administraþie al SRR.
Miculescu a fost susþinut
pentru aceastã funcþie de
USL, dupã ce, vinerea trecu-
tã, Demeter Andras a anunþat
cã renunþã la funcþia de
preºedinte-director general al
Radioului Public. Tot ieri,
Claudiu Sãftoiu a fost vali-
dat ca preºedinte - director
general al Societãþii Române
de Televiziune (SRTv), de
cãtre Parlament, cu 265 de
voturi „pentru” ºi 5 „împo-
trivã”. Sãftoiu a fost ales în
aceastã funcþie marþea
trecutã, de cãtre Consiliul de
Administraþie, însã nu a putut
fi validat de Parlament din
lipsã de cvorum.

Preºedintele Senatului, Vasile Blaga, a fost schim-
bat din funcþie cu 70 de voturi „pentru” ºi o abþine-
re. Votul a fost, potrivit preºedintelui de ºedinþã,
pesedistul Ioan Chelaru, secret electronic. PDL nu
a participat la ºedinþã. Reprezentanþii PSD ºi PNL
susþin în cererea de revocare din funcþie a lui Blaga
cã acesta nu ar fi dovedit imparþialitatea la care era
obligat, având o acþiune discreþionarã, dar ºi faptul
cã acesta nu mai beneficiazã de sprijinul majoritãþii
senatorilor. În locul lui Blaga a fost propus co-pre-
ºedintele USL Crin Antonescu. Fiind singurul can-
didat, acesta a fost ales cu 73 de voturi „pentru”, un
vot fiind anulat. Votul a fost secret, pe buletine.
Imediat dupã anunþarea rezultatului a ºi fost con-
vocatã o ºedinþã de Birou Permanent. Vasile Blaga,
a anunþat asearã cã a contestat la Curtea Constitu-

þionalã revocarea sa din funcþie. Votul de la Senat
este extrem de important pentru USL deoarece, în
caz de suspendare din funcþie a preºedintelui Tra-
ian Bãsescu – procedurã care urmeazã sã se de-
clanºeze chiar în zilele urmãtoare – cel care asigurã
interimatul este preºedintele Camerei Superioare a
Parlamentului.

Aceasta a fost acuzatã de USL cã a încãlcat re-
gulamentul Camerei în ºedinþele plenului reunit din
20 ºi 27 septembrie 2011, când s-a dat votul pentru
numirea unor consilieri la Curtea de Conturi. USL a
invocat cã în cadrul acelor ºedinþe Anastase a su-
pus la vot rapoarte care ar fi fost întocmite abuziv
de comisiile de buget-finanþe.

Bãsescu le cere liderilor USL,
UDMR ºi UNPR sã înceteze

Preºedintele Traian Bãsescu le-a cerut, marþi
seara, lui Victor Ponta, Crin Antonescu, Daniel Con-
stantin, Gabriel Oprea ºi Kelemen Hunor sã înce-

teze imediat acþiunile împotriva instituþiilor statu-
lui român: „Privind la evenimentele care s-au des-
fãºurat în ultimele sãptãmâni ºi au culminat cu ac-
þiunile de azi, din Parlament, cer premierului Ponta,
co-preºedintelui USL Crin Antonescu ºi Daniel
Constantin, precum ºi domnului preºedinte UNPR,
Gabriel Oprea, ºi preºedintelui UDMR, Kelemen
Hunor, sã înceteze imediat, ei ºi partidele lor, acþi-
unile împotriva instituþiilor statului român. Repet:
celor nominalizaþi le cer sã înceteze imediat acþiu-
nile împotriva statului român. (...) Þinta finalã a
acþiunilor majoritãþii parlamentare conduse de Pon-
ta, Antonescu este punerea sub control a Justi-
þiei. Suspendarea preºedintelui e doar o etapã in-
termediarã, care, conform planificãrii lor, urmeazã
sã aibã loc zilele urmãtoare”.

Valer Dorneanu, Avocatul Poporului
Dupã înlocuirea din funcþie a lui Vasile Blaga,

cele douã Camere ale Parlamentului s-au reunit din
nou în ºedinþã comunã, pentru a discuta propune-
rea USL de revocare din funcþie a Avocatului Popo-
rului, Gheorghe Iancu. Cu 236 voturi „pentru”, un
vot „împotrivã” ºi 19 abþineri, proiectul de hotãrâre
a fost aprobat ºi, în aceste condiþii, Valer Dorneanu,
care este adjunctul Avocatului Poporului, a preluat
interimar funcþia. Vicepreºedintele Senatului, Ioan
Chelaru (PSD), a spus cã revocarea din funcþie a lui
Gheorghe Iancu a fost solicitatã de USL pentru „în-
cãlcarea Constituþiei ºi a legilor în vigoare”.

Schimb acid de replici între Ponta ºi Blaga
Începând cu ora 10, aºa cum fusese stabilit, pre-

mierul Victor Ponta a venit în faþa Camerelor reunite
ale Parlamentului pentru a prezenta raportul despre
Consiliul European, ocazie cu care între acesta ºi

preºedintele Senatului, Vasile Blaga, a avut loc un
schimb acid de replici. Premierul i-a spus lui Blaga
cã „e greu sã spui cã eºti din opoziþie când preºe-
dintele te sprijinã. (...) Fiecare îºi alege stãpânul. Eu
prefer sã am Parlamentul ºi poporul. (...) Nu voi rãs-
punde atacurilor la persoanã pentru cã vreau sã mã
bat cu stãpânul. (...)”. Simþindu-se atacat, Vasile
Blaga a reacþionat imediat, pe un ton iritat: „Nu va
mai trece mult timp pânã când românii vor fi arestaþi
pe stradã pentru delicte de opinie. (...) Domnule
Ponta, vã cerem sã vã daþi demisia de onoare, aºa
cum i-aþi cerut domnului Mang (n.r. – fost ministru
al Educaþiei). (...) Ne-aþi spus cã aþi fost la Bruxelles,
la Consiliul European, dar nu ne-aþi spus cã aþi fã-
cut acest lucru încãlcând grav Constituþia Româ-
niei, îndepãrtând astfel România de normele euro-
pene. (...) Aþi deschis calea cãtre anarhie, acesta
este mesajul pe care l-aþi transmis românilor ºi, în
acelaºi timp, l-aþi dus la Bruxelles. Realitatea este cã
numai dumneavoastrã vã bucuraþi de Europa, pe
români vreþi sã-i scoateþi din Europa”.

ªi Curtea Constituþionalã este în vizorul USL
Parlamentarii USL au discutat, luni seara, despre

o eventualã acþiune în instanþã împotriva judecãto-
rilor Curþii Constituþionale a României (CCR) sau
retragerea mandatelor celor numiþi de Parlament,
deranjaþi fiind de faptul cã instituþia a aprobat ca
preºedintele Traian Bãsescu sã meargã la Consilul
European. Potrivit unor surse parlamentare, aleºii
PSD ºi PNL au discutat douã variante pentru rezol-
varea conflictului dintre Parlament ºi CCR: fie o  ac-
þiune în instanþã împotriva judecãtorilor CCR, pen-
tru abuz în serviciu – deoarece au introdus în deci-
zia privind reprezentarea la Consiliul European con-
cepte ºi instituþii care nu existã în legea fundamen-
talã, fie retragerea mandatelor judecãtorilor, pe ace-
laºi considerent al încãlcãrii legii fundamentale. În-
trebat ieri, de jurnaliºti, dacã Guvernul intenþionea-
zã sã schimbe Legea de organizare a CCR prin ordo-
nanþã de urgenþã, premierul a rãspuns negativ. „Nu!
Cum o sã schimbe Guvernul judecãtorii de la Curtea
Constituþionalã, ce este nebunia asta ? Miercuri
(n.r. - astãzi) avem o ºedinþã obiºnuitã de Guvern”.

Judecãtorii CCR au reacþionat imediat, afirmând
cã toate atacurile din ultima perioadã echivaleazã
cu desfiinþarea Curþii Constituþionale în componenþa
actualã, stabilitã pe baza Constituþiei, încãlcându-
se dispoziþiile constituþionale potrivit cãrora pe tim-
pul mandatului judecãtorii sunt inamovibili.

Zi extrem de agitatã, ieri, în Parlamentul României. Convo-
caþi iniþial în sesiune extraordinarã pentru ca premierul Victor
Ponta sã prezinte raportul referitor la ceea ce a fãcut la Consi-
liul European din 28-29 iunie, de la Bruxelles, pentru a discuta
câteva zeci de proiecte de lege restante ºi pentru a încerca sã
dea o formã constituþionalã legii votului uninominal pentru ale-
gerile parlamentare din toamnã, care a fost declaratã neconsti-
tuþionalã de cãtre CCR, senatorii ºi deputaþii au þinut-o din
ºedinþã extraordinarã în ºedinþã extraordinarã, unele din aces-
tea convocate chiar pe parcursul zilei de ieri. De ordinea de zi

anunþatã luni s-a ales praful – în sensul cã nu a mai fost valabilã
decât prezentarea raportului de cãtre premierul Ponta, în faþa
Camerelor reunite – ºi, la cererea aleºilor USL, au fost luate în
discuþie ºi aprobate solicitãrile de revocare din funcþie a Avo-
catului Poporului, Gheorghe Iancu, ºi schimbarea preºedinþi-
lor Senatului ºi Camerei Deputaþilor, Vasile Blaga ºi Roberta
Anastase. Astfel, în urma celor douã ºedinþe extraordinare ale
Senatului – de la ora 17, ºi Camerei – de la ora 19, liderul PNL,
Crin Antonescu, este noul preºedinte al Senatului, iar deputa-
tul de Dolj Valeriu Zgonea, noul preºedinte al Camerei.
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Trenurile vor avea, cel
puþin pânã vineri, întârzieri
între 20 ºi 60 de minute, din
cauza menþinerii restricþiilor
de vitezã impuse de avertizãri-
le cod portocaliu ºi galben de
caniculã, informeazã Compa-
nia Naþionalã de Cãi Ferate
CFR SA, potrivit Mediafax. În
perioada de caniculã (35 - 38
de grade în aer), temperaturile
înregistrate la nivelul ºinei
sunt cuprinse între 45 - 55
grade Celsius, iar mãsura de
reducere a vitezelor de circu-
laþie, în anumite intervale de

timp, în care temperaturile
depãºesc limitele normale,
este o mãsurã obligatorie
pentru siguranþa traficului
feroviar, aplicatã de toate
administraþiile de cale feratã,
precizeazã reprezentanþii CFR.
Cãlãtorii sunt sfãtuiþi ca, în
perioada de valabilitate a
avertizãrii de caniculã, înainte
de efectuarea cãlãtoriei, sã
solicite informaþii despre
întârzierile produse în traficul
feroviar la staþiile ºi agenþiile
CFR din Bucureºti ºi din þarã,
la telefon 021/9521.

Pânã v iner i ,  ce l  puþ in ,  t renur i le  vor  avea întârz ier i  de  20-60 de minute



  cuvântul libertăţii / 3miercuri, 4 iulie 2012 actualitate

Crucea Roşie Română
împlineşte, azi, 136 de ani

Pe 4 iulie 1876, România se în-
scria pe harta mondială a Crucii
Roşii, deschizând prima sucursală
la Bucureşti. De-a lungul istoriei
sale, a fost un important simbol al
speranţei şi alinării, pentru toţi cei
aflaţi în nevoie. Ori de câte ori răz-
boiul, epidemiile sau dezastrele au
lovit ţara, în perioadele de nesigu-
ranţă şi suferinţă, Crucea Roşie

Română a fost activă, pentru a
uşura suferinţa umană. Toate aces-
tea au fost posibile, în primul rând,
datorită voluntarilor din întreaga
ţară, care au acţionat cu prompti-
tudine şi devotament, ori de câte
ori a fost nevoie. Schimbările so-
ciale şi criza economică sunt acum
provocările principale cărora ome-
nirea trebuie să le facă faţă.

De Ziua Crucii Roşii Române
trebuie amintite rezultatele Filialei
de Cruc e Roşie Dolj, care anul

acesta a primit titlul de “ONG-ul
anului” în 2011. Totodată, în 2012,
Filiala Dolj a obţinut locul I la Com-
petiţia Naţională de Prim Ajutor şi,
ca urmare, echipa judeţului nostru
participă la Convenţia Europeană
de Prim Ajutor, c are va începe
mâine, în Irlanda. De altfel, pleca-
rea se întâmplă să fie chiar azi, de
Ziua Crucii Roşii Române. De-a

lungul anului,
Cruc ea Roş ie
Dolj a implemen-
tat proiectul naţi-
onal de prim aju-
tor  “Înfiinţarea
unui sistem naţi-
onal standardizat
al Cruc ii Roşii
Române de pre-
gătire pentru

acordarea primului ajutor de baza”,
în cadrul căruia au fost pregătiţi,
gratuit, 10 instructori şi 100 de vo-
luntari. Pe de altă parte, prin pro-
iectul “Banca de Alimente a Crucii
Roşii”, în anul 2011 au fost sprijini-
te 202 familii (876 de persoane) cu
2.135 kg de alimente, 255 de fami-
lii au primit 1.275 tichete sociale în
valoare de 10 lei fiecare şi au fost
donaţi 25.398 de lei pentru rezolva-
rea unor cazuri medico-sociale.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Sens unic pe strada
„Alexsandru Macedonski”

Începând din această dimineaţă, se instituie
sens unic de circulaţie  pe o porţiune extinsă a
străzii  „Alexandru Macedonski”, de la inter-
secţia cu strada „Arieş” până la intersecţia cu
strada „Al.I. Cuza” circulaţia urmând a se
desfăşura dinspre intersecţia cu strada „Arieş”
spre intersecţia cu strada „Al.I. Cuza”.  «Până
la data când se va închide circulaţia rutieră pe

strada „Arieş”, se va amâna luarea hotărârii
privind schimbarea priorităţii de trecere în
intersecţia străzii „Alexandru Macedonski” cu
strada „Împăratul Traian”, în sensul că vehicu-
lele care circulă pe strada „Alexandru Mace-
donski” au prioritate de trecere faţă de vehicu-
lele care circulă pe strada „Împăratul Traian”,
în această intersecţie», se arată într-un comu-
nicat al Primăriei Craiova. Toate aceste modifi-
cări survin ca urmare a situaţiei din teren
privind desfăşurarea lucrărilor de deviere a
reţelelor de utilităţi aferente realizării pasaju-
lui subteran.

LAURA MOŢÎRLICHE

Conducerea PRM Dolj
a demisionat.

Pleacă la PNL
“PRM este, în prezent, un par-

tid în mare picaj. Nu mai are oa-
meni valoroşi, nu mai are surse de
venit, iar conducerea centrală este
mai degrabă preocupată să vândă
cărţi decât să fie interesată de acest
partid”, a declarat, ieri, preşedin-
tele PRM Dolj, Paul Dumitrache,
înainte de a anunţa că îşi dă demi-
sia de la şefia organizaţiei judeţe-
ne. “Plec din partid”, a c onchis
acesta.

Dumitrache a mai spus că de-
cizia definitivă a luat-o după ce
PRM a trecut peste hotărârea filia-

lei de a retrage sprijinul
consilierilor din localita-
tea Celaru. “Cons ilierii
noştri de la Celaru şi-au
manifestat dorinţa de a
susţine PDL-ul, în pofida conven-
ţiei noastre verbale cu USL-ul. Ni
s-a transmis de la centru să-i vali-
dăm, iar pentru mine asta înseam-
nă că nu sunt serioşi şi au făcut o
mare greşeală”, a mai spus Dumi-
trache.

Întrebat dacă deja are în vedere
o altă formaţiune politică, acesta a
afirmat că se reîntoarce la PNL,

cu mai multe organizaţii locale, şi
că în acest sens a purtat deja dis-
cuţii cu reprezentanţii liberalilor
doljeni. Potrivit lui Paul Dumitra-
che, în ţară conducerile mai mul-
tor  filiale judeţene şi-au anunţat
retragerea din PRM şi aderarea la
PNL. Printre acestea s-ar număra
Constanţa şi Vasluiul.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,
şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, au ieşit, ieri, într-o confe-
rinţă de presă, pentru a anunţa că au făcut
demersurile pentru deblocarea masterpla-
nului de deşeuri, un proiect european cu o
valoare de 50 de milioane de euro. Reco-
mandându-se “o gazdă bună c e sunt”,  Lia
Olguţa Vasilescu a explicat că l-a invitat pe
preşedintele Ion Prioteasa la Primăria Cra-
iova întrucât a ţinut să participe la prima sa
conferinţă de presă în c alitate de primar:
“Este prima mea conferinţă de presă şi, de
aceea, l-am invitat spec ial pe domnul pre-
şedinte Ion Prioteasa. Pot să vă spun că
am fost împreună la Bucureşti şi am dis-
cutat cu reprezentanţii de la POS Mediu
despre masterplanul de deşeuri pe care vrem
să-l debloc ăm”, a explicat primarul.
Olguţa a semnat pentru Masterplanul lui
Prioteasa

Urându-i un mandat “s trălucit”, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj a prec i-
zat, la rândul său, c ă va exista o s trânsă
colaborare între c ele două instituţii pe c are
le conduc şi că primul proiect comun es te
masterplanul de deşeuri: “Dintre proiecte-
le majore ale Consiliului Judeţean unul a
rămas în aer.  Deş i de 5 ani luc răm la el,
deş i a fost foarte aproape să f ie implemen-

Masterplanul de deşeuri al Doljului
a fost deblocat

Masterplanul de deşeuri al Doljului a fost deblocat, după ce
primarul Lia Olguţa Vasilescu şi-a dat acceptul ca depozitul eco-
logic al Craiovei să fie folosit pentru sursă de depozitare a gu-
noiului din judeţ. Edilul-şef  susţine că nu se va ajunge la o su-
prasolicitare la Mofleni întrucât deşeurile vor fi compactate şi
va scădea volumul de deşeuri.

tat, deşi 50 de milioane de euro au
stat la uşa judeţului. Aceşti bani nu
au putut să f ie luaţi şi,  cu siguranţă
că dac ă nu îi luăm de la comunitatea
europeană, c raioveanul va trebui să
bage mâna în buzunar. Dacă nu fa-
cem ac est pas , banii se întorc la Uni-
unea Europeană şi e păcat de munca
pe care am depus-o până ac um”,  a
declarat preşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, Ion Prioteasa.
“Patriotismul” lui Solomon a ţinut în loc
proiectul

Potrivit primarului, masterplanul de de-
şeuri a fost blocat din cauza “patriotismului
exagerat” al fostului primar, Antonie Solo-
mon, care s-a pus în calea acestui proiect
pe motiv că tot gunoiul din judeţ ar fi ajuns
în depozitul ecologic de la Mofleni. “Fostu-
lui primar îi era frică că o să arunce tot ju-
deţul gunoiul la Craiova. Nu va fi deloc aşa.
Am discutat cu specialiştii şi ne-au asigurat
că va fi aceeaşi cantitate de gunoi cât se
depozitează acum numai din Craiova, pen-
tru că tot gunoiul va fi compactat”. Singu-
rul impediment ar putea fi cu transportul
gunoiului din judeţe, primarul Vasilescu men-
ţionând însă că a primit asigurări din partea
primarilor localităţilor din Dolj că nu vor
aglomera traficul în Craiova.

Prioteasa: “Depozitul de la Mofleni nu
putea fi mutat”

Preşedintele Ion Prioteasa susţine că nici
nu exista o altă variantă pentru rezolvarea
problemei gunoiului, dec ât aduc erea lui la
Craiova. Ac esta a explic at că s -a încercat
mutarea depozitului de la Mofleni în alte
două zone – la Breasta ş i Sopot –, dar că
autorităţile centrale în domeniu au respins
această intenţie. “Am discutat ultima dată
cu fostul ministru al Mediului,  Lazlo Bor-
bely, să mutăm ac est depozit. Ne-a expli-
cat că mai are cereri asemănătoare pentru
mutare din partea altor 271 de localităţi şi
că, dacă va da curs propunerii noastre, va
trebui să fie schimbată întreaga legislaţie”.
“Ne înc ăpăţânam degeaba şi nu era altă
variantă. În plus, de anul viitor, Craiova tre-
buie să aibă staţii de sortare şi compost.
Dacă nu, o să luăm amenzi foarte mari”, a
explicat Vasilescu.

Va fi implementat în doi ani
Masterplanul  de deşeuri are o valoare de 50

de milioane de euro şi presupune crearea unei
reţele de colectare şi transport a deşeurilor me-
najere din întreg judeţul. Proiectul a fost scris
de Consiliul Judeţean Dolj şi nu a reuşit să fie
implementat din cauză că beneficiarul nu a pu-
tut să demonstreze că deţine o sursă pentru
depozitarea în condiţii de siguranţă a gunoiului.
Potrivit preşedintelui Ion Prioteasa, proiectul a
fost declarat acum eligibil, iar în următoarele
luni se va lansa licitaţia de execuţie. Conform
documentaţiei, are o durată de implementare de
doi ani, timp în care trebuie să se amenajeze
mai multe staţii de sortare, compostare şi trans-
fer, să se reabiliteze 1470 de platforme de pre-
colectare selectivă – dintre care 348 în Craio-
va, să se achiziţioneze peste 120.00 de com-
postare individuale pentru toate gospodăriile din
Dolj şi peste 7.300 de containere.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La garajul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, unde au
fost relocaþi toþi poliþiºtii „cu pro-
bleme”, mai exact cei care sunt
puºi la dispoziþie deoarece sunt ju-
decaþi pentru diverse fapte penale
ºi nu au plecat de bunãvoie, înce-
pe curãþenia. Doi dintre poliþiºtii
de aici, rutieriºtii ªtefãniþã Cris-
tian Nedelcu ºi Cosmin Viorel Bã-
laºa, vor pleca. Asta pentru cã luni,
2 iulie a.c., au pierdut ºi ultima

Reamintim cã, pe 19 aprilie
a.c., a apãrut pe Internet un fil-
muleþ care a generat o mulþime de
dezbateri, în care se vedeau douã
persoane ce scotoceau în bagaje-
le victimei unui accident rutier.
Scena respectivã se petrecuse, de
fapt, pe 6 aprilie a.c. ºi fusese
surprinsã ºi filmatã cu telefonul
mobil de un ºofer care circula pe
bulevardul “1 Mai” din Craiova: o
femeie a fost lovitã, pe trecerea
de pietoni, de o maºinã, bagajele
i-au sãrit victimei din mânã în
momentul impactului, iar în timp
ce aceasta zãcea pe jos, în aºtep-
tarea ambulanþei, doi romi, un bãr-
bat ºi o femeie, adunã plasele de
pe jos ºi le pun pe scuar. În timp
ce ºoferul ºi alþi martori se strâng
în jurul victimei, bãrbatul începe
sã îi caute în bagaje. Ia ceva dintr-

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
respins, luni, recursurile formulate de
ªtefãniþã Cristian Nedelcu ºi Cosmin
Viorel Bãlaºa, agenþi de poliþie din
cadrul Biroului Rutier Craiova, împo-
triva hotãrârii Tribunalului Dolj, prin
care au fost condamnaþi, în anul 2010,
la un an ºi ºase luni, respectiv un an
de închisoare cu suspendare pentru

ºansã de a fi achitaþi. Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie le-a respins
recursurile, astfel cã rãmân cu
condamnãrile primite la Tribuna-
lul Dolj, menþinute ºi de Curtea de
Apel Craiova. Mai exact, prin sen-
tinþa penalã nr. 228 din 26 mai
2010, pronunþatã de Tribunalul
Dolj, ªtefãniþã Cristian Nedelcu a
primit un an ºi ºase luni de închi-
soare, iar Cosmin Viorel Bãlaºa –
un an de închisoare, pentru luare

de mitã, în ambele
cazuri instanþa dis-
punând suspenda-
rea condiþionatã a
executãrii pedep-
sei. În aceste con-
diþii, potrivit Statu-
tului Poliþistului,
cei doi vor fi daþi
afarã. Reprezen-
tanþii IPJ Dolj
spun cã cei doi
agenþi vor pãrãsi
Poliþia, însã dupã

ce li se va comunica oficial sentin-
þa definitivã. „Pânã în acest mo-
ment nu am primit documente ofi-
ciale din care sã rezulte cã cei doi
agenþi de poliþie au fost condam-
naþi definitiv. În momentul în care
vor ajunge la IPJ Dolj, imediat vor
fi demarate procedurile legale de
destituire a acestora”, ne-a decla-
rat comisar-ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Au picat
mai multe teste
de integritate

  Cei doi agenþi de la Rutierã au
ajuns în faþa instanþei dupã ce au
picat testele de integritate efectua-
te de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, în anul 2009. De
fapt, cel suspectat cã ar lua ºpagã
de la ºoferi, motiv pentru care a ºi
fost demaratã ancheta în acest caz,
era Nedelcu. Primul test de inte-
gritate la care a fost supus agentul

de la Rutierã s-a desfãºurat pe 5
martie 2009, când acesta a primit
o ºpagã de 200 de lei de la un ofi-
þer sub acoperire ca sã nu-l sanc-
þioneze pentru cã a trecut cu ma-
ºina pe roºu. Ulterior, pe 7 aprilie
2009, agentul ªtefãniþã Cristian
Nedelcu, care acþiona în zona “Ciu-
percã”, a tras pe dreapta alt inves-
tigator sub acoperire, care i-a dat
300 de lei pentru a nu-i suspenda
permisul. Trei zile mai târziu, pe
10 aprilie 2009, ofiþerii anticorup-
þie, sub coordonarea procurorului
de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, au organizat fla-
grantul. Un investigator sub aco-
perire, la volanul unui Jaguar ºi cu
300 de lei marcaþi criminalistic, a

pornit în vitezã pe DE 70, în zona
CET Craiova, unde agentul Nedel-
cu supraveghea traficul. Bineînþe-
les cã investigatorul a fost tras pe
dreapta, iar agentul Bãlaºa, cole-
gul de echipaj al lui Nedelcu, i-a
spus cã circula cu vitezã peste li-
mita legalã ºi i-a cerut actele. ªofe-
rul i-a rugat pe poliþiºti sã nu-l sanc-
þioneze ºi a pus bancnotele marca-
te în certificatul de înmatriculare
al maºinii, pe care i l-a înmânat lui
Nedelcu. Acesta i l-a pasat lui Bã-
laºa, care a scos banii ºi i-a pus în
buzunarul portierei. Cei 300 de lei
au fost gãsiþi de poliþiºtii antico-
rupþie în torpedoul maºinii, ambii
poliþiºti fiind ulterior trimiºi în ju-
decatã pentru luare de mitã.
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una din plase ºi pune în buzunar,
apoi stã de vorbã cu femeia care
îl însoþeºte. Cea din urmã ia ºi ea
la verificat bagajele, scoate ceva
ºi îndeasã în sân, apoi pleacã dupã
bãrbat.

Victima accidentul respectiv,
craioveanca Luminiþa Cojocaru, în
vârstã de 49 de ani, nu a depus
plângere cu privire la furt, iar
ºoferul vinovat de accident fuse-
se sancþionat conform legislaþiei
în vigoare, astfel cã poliþiºtii de la
IPJ Dolj au aflat despre furt de la
televiziunile care au difuzat ima-
ginile respective. Pe 20 aprilie a.c.,
oamenii legii i-au identificat pe
“protagoniºtii” filmuleþului, stabi-
lind cã este vorba despre Elena
Iamandiþã, de 34 de ani, din Cra-
iova, ºi Isam Mihalache, de 19 ani,
din municipiul Drobeta-Turnu

Severin. Cei doi au fost ridicaþi ºi
duºi la Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova.

Tânãrul de 19 ani a fost reþinut
pentru 24 de ore, ulterior fiind
prezentat instanþei, care i-a emis
mandat de arestare preventivã, în
timp ce faþã de femeie cercetãrile
au continuat fãrã dispunerea vre-
unei mãsuri preventive, întrucât
existau suspiciuni cã nu ar avea
discernãmânt. Procurorii au con-
semnat în rechizitoriu cã, „profi-
tând de neputinþa victimei acci-
dentului de a se apãra, cele douã
persoane au sustras din geanta
acesteia bunuri ºi documente per-
sonale. Mai exact, femeia ºi bãr-
batul au vãzut cum victima a fost
lovitã de maºinã, s-au apropiat de
locul accidentului ºi au luat gean-
ta ºi sacoºa victimei pe care le-au
pus pe scuar. Dupã aceea femeia
a fãcut paravan în faþa tânãrului
de 19 ani, care a umblat în baga-
jele victimei. Pentru cã fapta a fost
comisã în loc public, în sarcina
tânãrului s-a reþinut comiterea in-
fracþiunii de furt calificat. Cu pri-
vire la femeia implicatã în comi-
terea faptei s-a dispus disjunge-
rea cauzei ºi constituirea unui alt
dosar, întrucât cercetarea acesteia

nu a fost finalizatã”, dupã cum
ne-a explicat procurorul Nicolae
Uncheºelu, purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova, la momentul tri-
miterii în judecatã a tânãrului. Este
foarte posibil ca Elena Iamandiþã
sã scape de orice acuzaþie, pen-
tru cã nu are discernãmânt, dupã
cum reiese din unele documente

pe care le-a prezentat anchetato-
rilor.

Procesul pe fond s-a finalizat
luni, 2 iulie a.c., când judecãtorii
au pronunþat soluþia în dosar ºi
l-au condamnat pe Isam Mihala-
che la 3 ani de închisoare cu exe-
cutare. Atât el, cât ºi procurorii
pot face recurs împotriva aces-
tei decizii.

luare de mitã. Hotãrârea ÎCCJ este
definitivã, astfel cã cei doi poliþiºti,
care de la prinderea în flagrant au fost
trecuþi la garajul IPJ Dolj, trebuie sã
plece din Poliþie. Reprezentanþii IPJ
Dolj au precizat cã, în momentul în
care vor primi documentele oficiale din
care sã rezulte cã au fost condamnaþi
definitiv, cei doi vor fi daþi afarã.

Rutieriºtii Bãlaºa ºi Nedelcu, condamnaþi definitiv:
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Cezar Preda şi Cristian Preda
sunt prim-vicepreşedinţi ai PDL,
în urma Convenţiei Extraordinare
a partidului de la sfârşitul săptă-
mânii trecute. Ieşirea lor la rampă
cu declaraţii belicoase la adresa
USL, gen „au declarat jihadul îm-
potriva României democ ratic e”,
deşi groteşti, deloc cumpănite, au
noima lor. Trădând o nervozitate
irepresibilă. Cum însă prim-vice-
preşedintele PDL, Cezar Preda, nu
pare altceva decât o clonă a rudi-
mentarului Ioan Oltean, eurodepu-
tatul Cristian Preda era bănuit de
o anvergură intelectuală de luat în
seamă, la 38 de ani devenind de-
canul Facultăţii de Ştiinţe Politice
şi Administrative (FSPA) din ca-
drul Universităţii Bucureşti. După
un masterat la Sorbona şi un doc-
torat la Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales de la Paris.
Ori, când Cristian Preda afirmă că
„societatea se confruntă din nou
cu tentaţia totalitară”, comentând
pe blog sesiunea extraordinară a
Parlamentului, impresia că gândeş-

MIRCEA CANŢĂR
te aidoma tizului său Cezar Preda
devine stăruitoare. De ce nu este
posibilă momentan o coabitare pre-
cum cea din Franţa, din cel de-al
II-lea septenat al lui Francois Mit-
terrand, nu constituie o întrebare
la care eurodeputatul Cristian Pre-
da să dea răspuns. Şi în acest sens
n-a avansat nici un demers public,
inclusiv la Convenţia Extraordina-
ră a PDL, prin care să demonstre-
ze europenismul său. Falanga fun-
damentalistă a PDL nu poate ac-
cepta consecinţele dezastruoase ale
înfrângerii la alegerile locale, stă-
ruind în menţinerea unor pârghii
de comandă adjudecate într-un alt
moment istoric, când deţinea ma-
joritatea, prin alianţe destrămate,
în cele două Camere. N-a fost un
capăt de lume prezenţa premieru-
lui Victor Ponta la Consiliul Euro-
pean de la Bruxelles , având,  în
acest sens, acceptul Parlamentu-
lui. În schimb, se supralicitează o
decizie a CCR, de neînţeles, care
a inflamat sc ena politic ă. Putea
CCR să invalideze in integrum o

hotărâre a Parlamentului României,
considerat sediul democraţiei, lo-
cul comun al intersectării intere-
selor politice, al dezbaterilor con-
tradictorii cu privire la modul de
soluţionare a problemelor sociale
şi a conflictelor majore care apar
în societate? Potrivit Constituţiei
României, organele reprezentative
ale statului român sunt Parlamen-
tul şi Preşedintele, aleşi de acelaşi
corp electoral, desigur, în condiţii
diferite, dar cu aceeaşi finalitate,
care se bucură de egală legitimita-
te. Adunarea Constituantă nu şi-a
imaginat niciodată că în competi-
ţia pentru reprezentativitate Parla-
mentul ar putea avea un rol secun-
dar în raport cu preşedintele Ro-
mâniei. Explicaţia acestei formu-
lări cons tituţionale,  opina prof.
univ. dr. Ioan Vida, fostul preşe-
dinte al CCR, în „Comentarii pe
articole la Constituţia României”,
poate porni şi de la faptul că între
cele două organisme reprezentati-
ve ale poporului român nu poate
exista o poziţie de egalitate, în con-

diţiile în care reglementarea atri-
buţiilor prezidenţiale este de natu-
ră constituţională, iar răspunderea
politică a preşedintelui nu poate
avea loc decât în faţa Parlamentu-
lui şi a poporului, în cadrul refe-
rendumului pentru demiterea din
funcţie. „Constituţia României con-
diţionează exercitarea unor atribute
prezidenţiale de acordul Parlamen-
tului (...), iar controlul parlamen-
tar asupra preşedintelui României
face ca sistemul politic românesc
să aibă un semnificativ caracter
parlamentar, care însă nu este pla-
sat nici în zona sistemelor parla-
mentare de obârşie şi nici în cea a
sistemelor semiprezidenţiale clasi-
ce. Locul său este la intersecţia
celor două sisteme”. „Tentaţia to-
talitară” invocată de eurodeputa-
tul Cristian Preda este o sintagmă
stranie, fără nici un sens. Un lu-
cru este adevărat însă: pentru a fi
valorificate resursele la un com-
portament democratic  al elitelor
parlamentare, cei care trebuiau să
înţeleagă noua realitate politică erau

chiar parlamentarii PDL. Prin fle-
xibilizarea relaţiilor cu cealaltă „ta-
bără” şi instituirea dialogului „ca
armă de luptă” democratică. Când
politicienii bănuiţi de un plus de
cunoaştere se lasă contaminaţi de
cei care deplâng pierderea privile-
giilor, impasul logic nu întârzie. Şi
asistăm la ceea ce vedem cu ochii,
mai exact la ceea ce debitează eu-
roparlamentarul Monica Macovei
pe blogul personal: „Astăzi, Ponta
şi USL dau o lovitură de stat, au
înlocuit legea cu propriile pofte ti-
ranice. (...) Ponta şi USL acapa-
rează ilegal Parlamentul şi încearcă
astăzi să schimbe şefii celor două
Camere, prin proceduri ilegale. (...)
Au acaparat şi televiziunea şi radi-
oul. (...) Suntem în plină lovitură
de stat. E timpul ca toţi românii să
vadă adevărul şi să se opună, altfel
dictatura şi tirania se instalează peste
noapte”. La TV Info, canal public,
este aşteptată în continuare Moni-
ca Macovei, pentru a continua în-
văţământul politic de masă. Ca o
prelungire a celui de odinioară.

Imposibila coabitare

Conform eurodeputatului Victor
Boştinaru, “ieri (n.r. – luni, 2 iulie),
PDL nu a ratat ocazia de a se face
de râs în Parlamentul European so-
licitând organizarea unei dezbateri
privitoare la situaţia din România.
Prin vocea lui Theodor Stolojan,
PDL a acuzat pretinse derapaje de
la funcţionarea democratică a insti-
tuţiilor din România şi aşa-zise în-
călcări ale libertăţii presei de guver-
nul USL. Dincolo de respingerea
clară de plenul PE a solicitării PDL-
iste, domnul Stolojan şi PDL-ul do-
vedesc că suferă de o amnezie de
netratat. Cine să-l creadă pe dom-
nul Stolojan în Parlamentul Euro-
pean când domnia sa a condus per-
sonal invazia PDL în Comisia de
Petiţii care discuta cazul referitor la
includerea libertăţii presei ca ame-
ninţare la securitatea naţională? Cine
poate să parieze pe ataşamentul de-
mocratic al lui Stolojan şi PDL când,
în timpul dezbaterii privitoare la li-
bertatea presei sau constituţia din
Ungaria, Theodor Stolojan şi trupa
PDL au fost vajnicii susţinători ai

Victor Boştinaru: “PDL nu a ratat ocazia
de a se face de râs în Parlamentul European”

Plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a
respins demersurile demagogice ale europarlamentarilor
PDL care au încercat să introducă în dezbaterea PE, într-
un mod profund denaturat, situaţia politică din România.
Culmea este că cei de la PDL cereau o dezbatere cu pri-
vire la derapajele de la democraţie şi încălcări ale liber-
tăţii presei, uitând că cel care a încercat includerea aces-
teia în Strategia Naţională de Apărare (SNAp) ca vulne-
rabilitate a statului român a fost preşedintele Traian Bă-
sescu, iar ei au făcut scut în jurul acestuia subiect de fie-
care dată când s-a încercat a fi dezbătut.

lui Viktor Orban? Episodul de
ieri, dincolo de ridicolul situa-
ţiei, arată deruta care a cuprins
PDL-ul”. Solicitarea făcută de
europarlamentarii PDL a avut

doar susţinerea Grupului PPE, la
care sunt afiliaţi.
Au încercat să închidă petiţia
pentru libertatea presei

Trebuie reamintit comporta-
mentul celor de la PDL de-a lungul
acestor ani cu privire la libertatea
presei din România, pentru a ve-
dea cât a fost de făţarnic demersul
lor de luni, din Parlamentul Euro-
pean. În Comisia PETI s-au dez-
bătut, pe 2 decembrie 2010, peti-
ţiile împotriva includerii în Strate-
gia Naţională de Apărare (SNAp) a
presei ca vulnerabilitate a statului
român, înaintate de Confederaţia
Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia şi Federaţia Română a Jur-
naliştilor MediaSind, precum şi de
un grup de jurnalişti din cadrul
trustului Intact. Conform regula-
mentului Comisiei PETI, cele două
petiţii distincte au fost discutate
împreună. La acea dată, petiţiile au
fost declarate închise cu votul a
16 eurodeputaţi PPE, majoritatea
din PDL, deşi acest grup avea drep-

tul doar la 12 membri în Comisia
de Petiţii. Mai mult decât atât, con-
form Regulamentului Parlamentu-
lui European, ca votul să fie vala-
bil, PDL avea nevoie de 18 voturi,
reprezentând jumătate plus unu din
numărul membrilor Comisiei. În
data de 25 ianuarie 2011, preşedin-
ta Comisiei PETI, eurodeputata
Erminia Mazzoni, a anunţat că pe-
tiţiile jurnaliştilor români care re-
clamau introducerea presei în Stra-
tegia Naţională de Apărare ca vul-
nerabilitate a statului român, au fost
redeschise. Decizia redeschiderii
petiţiilor a fost luată în unanimitate
la nivelul coordonatorilor tuturor
Grupurilor Politice, după ce Con-
ferinţa Preşedinţilor Parlamentului
European a decis pe 15 decembrie
să recomande negocieri pentru
soluţionarea contestării votului.
Europarlamentarii PPE nu au vrut
să discute cu reprezentanţii
presei din România

Comisia pentru Petiţii a Parla-
mentului European (PETI) s-a aflat
într-o vizită oficială de documenta-
re în România, în perioada 23-26
noiembrie 2011. Conform agendei
preliminare a vizitei, eurodeputaţii

conduşi de Erminia Mazzoni (PPE),
preşedintele Comisiei PETI, s-au
întâlnit cu principalii petiţionari ro-
mâni. Cu cei care se opuneau pro-
iectul minier de la Roşia Montană,
cu cei care reclamau încălcarea le-
gislaţiei europene privind mediul în
regiunea Dobrogea, cu cei care atră-
geau atenţia asupra impactului po-
tenţial al parcurilor eoliene asupra
siturilor Natura 2000 sau situaţia
cailor sălbatici din pădurea Letea.
Nu în ultimul rând, pe agenda eu-
roparlamentarilor din Comisia PETI
se afla o discuţie a petiţiilor privind
libertatea presei din România. De-
legaţia cuprindea nouă membri ai
Parlamentului European, din aproa-
pe toate grupurile politice. În frun-

tea delegaţiei se afla preşedinta Co-
misiei PETI, eurodeputata Erminia
Mazzoni, din partea PPE, grupul
politic din care face parte şi PDL.
Majoritari în această delegaţie erau
tot europarlamentarii PPE. De la so-
cialişti şi liberali erau prezenţi doar
patru eurodeputaţi, printre care şi

social-democratul Victor Boştinaru
şi liberala Adina Vălean. În momen-
tul în care trebuia să înceapă dez-
baterea cu jurnaliştii români, euro-
deputaţii PPE şi cei de la grupul Ver-
zilor, în frunte cu preşedinta Comi-
siei PETI, italianca Erminia Mazzoni,
s-au ridicat şi au ieşit din sala unde,
până în urmă cu un sfert de oră,
discutaseră cu petiţionarii care re-
clamau abuzurile din Dobrogea.
Chiar şi translatorii părăsiseră cabi-
nele de unde se făceau traducerile.
Jurnaliştilor români li s-a comuni-
cat că europarlamentarii PPE nu
fuseseră informaţi şi despre exis-
tenţa unei astfel de dezbateri. Greu
de crezut, pentru că, aşa cum spu-
neam, chiar preşedinta Comisiei

PETI, membră a PPE, a dispus re-
deschiderea petiţiei ziariştilor din
România care reclamau abuzurile
actualei puteri asupra mass-media
şi încercările repetate ale regimului
Traian Băsescu de a limita liberta-
tea de exprimare.

MARIN TURCITU
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TotalSoft, liderul pieþei de
ERP din România, a semnat
un contract cu Electroputere
Craiova care prevede furni-
zarea unei platforme software
complexe, cu componente
destinate managementului ac-
tivitãþii specifice producãto-
rului de echipamente electro-
tehnice, la care se vor adãu-
ga instrumente de analizã ºi
raportare financiarã, dar ºi de
urmãrire a  indicatorilor de
performanþã ai companiei.
Contractul s-a semnat în urma unui concurs de oferte, la care
au participat mai mulþi furnizori locali de soluþii ERP, ºi are ca
obiectiv înlocuirea unei aplicaþii dezvoltate intern, cu o platfor-
mã software puternicã, ce permite gestionarea integratã a acti-
vitãþii de producþie, urmãrirea profitabilitãþii contractelor, ges-
tiunea resurselor umane ºi analiza indicatorilor financiari. Cha-
risma ERP, împreunã cu know-how-ul dobândit de TotalSoft
în cele peste 40 de proiectele derulate cu companii din verticala
de producþie, va sta la baza acestei platforme informatice ºi va
susþine procesul de transformare internã din cadrul Electropu-
tere, în vederea atingerii obiectivelor de business.

Electroputere: platformã
software complexã

Începand cu aceastã sãp-
tãmânã, clienþii Vodafone
România care cãlãtoresc în
strãinãtate pot folosi, pe te-
lefonul mobil, serviciile de
voce ºi date naþionale, inclu-
se în abonament sau în ex-
traopþiunile Cartelei Vodafo-
ne, la un nivel optimizat de
costuri, datoritã noului pro-
dus pe care Vodafone l-a lan-
sat recent pe piaþa din Ro-
mânia: Roaming pe zi.  Oda-
tã activatã, opþiunea este va-
labilã pânã la ora 00:00 a
României ºi este disponibilã
în 45 de þãri. „Opþiunea Roa-
ming pe zi este un produs revoluþionar, care îºi propune sã
ajusteze percepþia clienþilor asupra potenþialelor costuri ridi-
cate ale roaming-ului. Pânã acum, cei care cãlãtoreau în afara
þãrii ºi îºi activau serviciul de roaming foloseau cu economie
serviciile de voce ºi cu ºi mai multã precauþie traficul de date.
Noul nostru produs, lansat într-un moment în care încep va-
canþele de varã, reconfigureazã serviciile de roaming disponi-
bile în România”, a declarat Andreea Cramer, director, Voi-
ce Marketing, Consumer Unit, Vodafone România.

 “Roaming pe zi”

Plafonul CEC Bank de ga-
rantare a creditelor prin pro-
gramul “Prima Casã 4” a fost
majorat cu 11,5 milioane de
euro, dupã epuizarea plafo-
nului aprobat iniþial, a anun-
þat, ieri, banca de stat. Prin
acest program CEC Bank
acordã împrumuturi în lei ºi
euro la dobânzi de ROBOR
(rata dobânzii la împrumuturi
pe piaþa interbancarã româ-
neascã) la trei luni + 1,9
puncte, respectiv EURIBOR
(referinþã pe piaþa interban-
carã pentru creditele în euro) la trei luni + 4 puncte. Benefi-
ciarii creditelor trebuie sã asigure un aport propriu în valoare
de minimum 5% din preþul de achiziþie sau costul de construi-
re a locuinþei. Durata maximã de finanþare este de 30 de ani.

Plafonul CEC Bank pentru
programul “Prima Casã 4”
a fost majorat

În luna iunie 2012, inspecto-
rii vamali din cadrul Direcþiei
Regionale pentru Acci-
ze ºi Operaþiuni Vamale
Craiova, direcþiilor ju-
deþene pentru accize ºi
operaþiuni vamale ºi bi-
rour i le  vamale  din
subordine au desfãºurat
mai multe acþiuni spe-
cifice de verificare ºi
control privind respec-
tarea legislaþiei fiscale ºi
vamale în vigoare de
cãtre persoane fizice ºi
juridice, pe raza judeþe-
lor Dolj, Argeº, Gorj, Olt, Vâl-
cea ºi Teleorman. „Din totalul

acestora, 99 de acþiuni s-au sol-
dat cu aplicarea de amenzi con-

travenþionale în cuantum de
569.600 lei ºi reþinerea în ve-

derea confiscãrii a peste 23.284
bucãþi þigarete netimbrate, 10

kg tutun prelucrat ,
10.077 litri bãuturi alco-
olice ºi 5.008.003 lei pro-
veniþi din vânzarea fãrã
autorizaþie de produse
energetice-benzinã ºi
motorinã”, se precizeazã
într-un comunicat  de
presã al DRAOV Craio-
va. Valoarea totalã a bu-
nurilor reþinute în vede-
rea confiscãr i i  º i   a
amenzilor aplicate în luna
iunie 2012 de inspectorii

vamali  este de aproximativ
6.000.000 lei.

Inspectorii vamali au dat amenzi
de peste 6 milioane de lei

Luna trecutã,

 „Pentru a veni în sprijinul clien-
þilor ºi a permite accesul cât mai
facil la propriile lor resurse finan-
ciare, BCR are instalate pe litora-
lul românesc 68 de ATM-uri ºi
peste 200 de POS-uri”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al BCR. Totodatã, BCR a pregãtit
pentru clienþii sãi mai multe sfa-
turi pentru folosirea eficientã ºi
sigurã a banilor în vacanþã, cum
ar fi, de exemplu, folosirea car-
dului pentru plãþi la comercianþi.
Comisionul este zero, este cea mai
simplã ºi sigurã metodã de platã

ºi, în plus, se evitã riscul de a pier-
de numerarul. Dacã este nevoie de
numerar este bine sã se utilizeze
bancomatele propriei bãnci. “Pen-
tru cardurile de debit BCR retra-
gerile de numerar de la oricare din
ATM-urile din Erste Group au ace-
laºi comision ca ATM-urile BCR
din România”, se mai specificã în
comunicatul respectiv.

Asigurare complexã
de cãlãtorie

Reþeaua de ATM-uri a bãncilor
membre a Erste Group este de pes-

te 6.300 de unitãþi.
Un alt sfat ar fi acela
ca atunci când se ri-
dicã banii de la ATM
sau când se plãteºte
cu cardul sã se aco-
pere tastatura când
se introduce codul
PIN. Ar fi indicat sã
se foloseascã cardu-
rile de credit pentru
a plãti la comercianþi
cumpãrãturile de va-

canþã beneficiind de perioada de
graþie (pânã la 53 de zile în cazul
BCR). Prin intermediul cardurilor
de credit BCR sunt ºi cumpãrãtu-
rile asigurate pentru o perioadã de
timp dupã achiziþionare. Pe de altã
parte, dacã se foloseºte cardul
Gold BCR pentru plata biletelor de
avion, se beneficiazã chiar de o
asigurare complexã de cãlãtorie
gratuit. Turiºtilor li se mai reco-
mandã sã urmãreascã cu atenþie
extrasele de cont, de oriunde din
lume, cu ajutorul Canalelor Alter-
native (internet ºi phone banking)

pentru a avea o mai bunã evidenþã
a banilor cheltuiþi ºi pentru a se
evita surprizele neplãcute. Cei
care vor cãlãtori în afara þãrii ar
trebui sã se asigure înainte de ple-
care cã ºtiu unde sã sune în caz
cã ar avea probleme cu cardul: l-
au pierdut, a fost furat, s-a blo-
cat, existã nelãmuriri legate de
sumele cheltuite.

Peste 2 milioane de români ºi-au pro-
pus sã plece în aceastã varã în concediu,
litoralul românesc fiind una dintre prime-
le destinaþii alese. Pentru cei care au de-
cis sã îºi petreacã concediul în strãinãta-
te, Bulgaria, Turcia ºi Grecia se numãrã
printre þãrile alese ca destinaþie de vacan-

þã. Suma medie pe care un turist român
doreºte sã o cheltuiascã într-un concediu
petrecut în þarã este de 140 EUR/persoa-
nã, în timp ce pentru un concediu petre-
cut în strãinãtate românii sunt dispuºi sã
plãteascã 410 EUR/persoanã, reiese
dintr-o analizã a echipei BCR Cercetare.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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- Discutam, la sfârşitul lunii fe-
bruarie a acestui an, despre ceea ce
aveau de făcut fermierii pentru a
primi subvenţiile acordate de APIA
în cadrul Campaniei SAPS 2012.
Acum, odată încheiată sesiunea de
depunere a cererilor, care sunt pri-
mele concluzii?

- Primirea cererilor aferente spriji-
nului pe suprafaţă s-a finalizat în data
de 11 iunie a.c., pentru campania 2012.
S-au depus, în total, 53.987 de cereri,
pen tru o suprafaţă de 435.000 ha.
Numărul de cereri este cu aproxima-
tiv 1.500 mai mic decât în campania
2011, în schimb, suprafaţa solicitată
a crescut. E un lucru îmbucurător fap-
tul că şi după controalele pe care noi
le vom efectua suprafaţa eligibilă va
fi, totuşi, mai mare decât în campania
2011. Fermierii vor primi, aşadar, mai
mulţi bani. Un alt aspect pozitiv este
şi faptul că numărul marilor fermieri
care au depus cereri de s prijin  pe
suprafaţă este de 839, în creştere faţă
de anul trecut, când au fost 810. Asta
înseamnă că mai mulţi fermieri au tre-
cut de baremul celor 50 ha, intrând în
categoria marilor fermieri.
Verificări de la A la Z

- Ce are de făcut instituţia până
la momentul în care dosarele dol-
jenilor ajung să fie declarate eligi-
bile la plată?

- În acest  moment , noi derulăm
un control admin is trativ, asta în-
seamnă verificarea tu turor dosare-
lo r primite, p recum şi un control în
aplicaţ ia informatică. În  cazul în
care există dosare cu  nereguli – în
sensul că s unt incomplete, pent ru
că fermierii nu  au  p rezen tat încă
toate documentele care trebuiau
anexate cererii de plată –  fermierii
vor fi notificaţi ş i vor avea obliga-
ţia  să prezinte documentele dove-
ditoare sau alte documente, după
caz, astfel încât dosarul să parcur-
gă fluxul de autorizare la  plată. În
paralel, APIA Dolj face şi un con-
tro l administrativ în s istemul infor-
matic, ceea ce înseamnă că verifi-
căm dacă datele din dosarul cererii
de sprijin  corespund cu datele in-
trodus e în  sis temul in formatic, as t-
fel încât în u rma aces tui cont rol să
iasă la iveală toate neregulile, care,
evident , trebuie justificate.

După finalizarea aces tui cont rol,
undeva în jurul datei de 15 iulie, vom
demara contro lul în teren, care, ca
în fiecare an , se desfăşoară cu in-

APIA Dolj verifică dosarele fermierilor
şi demarează controalele în teren

S-a încheiat prima etapă, cea de depunere a cererilor,
la două dintre cele mai importante ajutoare acordate
de la bugetul de stat şi din fonduri comunitare – plăţile
pe suprafaţă şi cele naţionale directe complementare
în sectorul zootehnic, derulate prin Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură (APIA). În prezent, la nivelul
APIA Dolj, sunt verificate toate dosarele fermierilor şi,
în paralel, au loc controale în sistemul informatic al
Agenţiei, urmând ca de la 15 iulie să înceapă controale-
le în teren şi prin teledetecţie. Potrivit conducerii APIA
Dolj, se estimează că în acest an cuantumul sprijinului
la hectar va fi de circa 110 euro, iar data de la care se va
acorda plata în avans se preconizează a fi şi în acest an
16 octombrie. Pe larg, despre toate procedurile deru-
late în acest sens în Dolj am stat de vorbă cu directorul
de la centrul judeţean APIA, Emil Călugăru.

spectorii APIA. Eşant ionul de con-
trol îl vom primi de la nivelul superi-
or, de la APIA cen tral şi, bineînţe-
les, acel control prin teledetecţie, de
asemenea, pe un eşantion pe care îl
vom primi tot de la  APIA central.
Aceste controale se vor desfăşura
în perioada u rmătoare în funcţ ie de
numărul eşant ionului, până la sfâr-
şitul lunii august, astfel încât cel târ-
ziu până la data de 1 octombrie să
finalizăm toate controalele în teren
şi să introducem datele în sis temul
informatic.

- Se poate vorbi deja de o sumă
reprezentând sprijinul acordat fer-
mierilor pe acest an şi despre o even-
tuală dată de la care vor începe plă-
ţile?

- Şi în acest an se preconizează
data de 16 octombrie pentru efectua-
rea plăţii în avans. Deocamdată, nu
se cunoaşte cuantumul sprijinului pe
suprafaţă, se estimează că el va fi de
circa 110 euro. Anul trecut a fost de
91,2 euro/ha, din fondurile FEGA, la
care se adaugă plata de la buget, care
va fi stabilită prin hotărâre de guvern
înainte de începerea plăţii în avans.
Pentru măsurile de agromediu, zone-
le defavorizate – în Dolj este vorbe
de 31 de comune – se păstrează cuan-
tumul de 80 euro/ha, respectiv pen-
tru Pachetul IV – culturi verzi, cuan-
tumul este de 130 euro/ha. Aceste
ultime sume se cunosc deja, deoare-
ce în fiecare an sunt aceleaşi, fiind
stabilite prin Programul 2007-2013.

- Fermierii care nu au cultivat
terenul primesc sau nu subvenţie?
Întrebarea se impune, întrucât se
face confuzie între terenurile necul-
tivate şi cele neîntreţinute, lăsate în
paragină.

- Terenul necultivat este acel te-
ren agricol care este lăsat necultivat
în mod voit, dar trebuie să fie întreţi-
nut, adică fără buruieni sau gunoaie,
astfel încât să fie respectate bunele
condiţii de agromediu. În acest caz,
fermierul primeşte subvenţia, dar nu-
mai pentru sprijinul pe suprafaţă, ne-
existând cultură pe el. Cum spuneaţi,
trebuie făcută diferenţa între un teren
necultivat şi unul neîntreţinut. Tere-
nul nelucrat, ca să devină eligibil la
plată, trebuie să fie bine întreţinut.
Evident, unde există şi cultură, în ge-
neral, fermieri au grijă să nu fie buru-
ieni, dar, pe terenul nelucrat mai creş-
te uneori şi vegetaţie nedorită, iar aco-
lo noi acţionăm în consecinţă, aşa cum
arată procedura.

Eliberarea adeverinţelor,
condiţionată de plata
impozitelor locale

- Au fost, din nou, probleme cu
adeverinţele pe care agricultorii le
obţin de la primării, fără de care
dosarele de cerere sunt incomplete
şi, implicit, declarate neelig ibile.
Solicitanţii s-au plâns că le-a fost
refuzată eliberarea. Mai mult, că au
fost condiţionaţi să plătească taxe-
le şi impozitele locale în schimbul
documentului…

- Este adevărat, adeverinţa pe care
o eliberează primăriile agricultorilor
este necesară la dosarul cererii spri-
jinului pe suprafaţă, şi nu toţi fermie-
rii au beneficiat de ea. Oamenii tre-
buie să înţeleagă faptul că sprijinul
pe suprafaţă se acordă conform OUG
nr. 125/2006. Conform acesteia, fer-
mierul trebuie să prezinte documen-
tele care dovedesc utilizarea sau fo-
losinţa terenului, atunci când APIA
le solicită. Potrivit art. nr. 7, alin. 5 din
această OUG, documentele care do-
vedesc dreptul de folosinţă şi cele
din  care reiese ut ilizarea terenu lui
agricol se stabilesc prin ordin al mi-
nist rului Agricultu rii şi Dezvoltării
Rurale. Este vorba de Ordinul nr. 246/
2008, care de curând a fost şi modifi-
cat şi completat cu Ordinul nr. 127/
7.06.2012 şi publicat în MO în data
de 11 iunie a.c. La art. 4 se precizează
foarte clar că fermierul trebuie să pre-
zinte documentele de utilizare sau de
folosinţă ale terenului, dar să facă şi
dovada utilizării efective a terenului
agricol, respectiv “adeverinţa elibe-
rată în conformitate cu înscrisurile
existente în registrul agricol de la pri-
mărie”. Registrul agricol de la primă-
rie este întocmit pe baza Ordinului
nr. 95, unul comun al MADR, al MAI,
Institutului Naţional de Statistică şi
al Ministerului Finanţelor, şi cuprin-
de normele impuse în perioada 2010-
2014, în care se specifică foarte clar,
la art. 2. alin. 1, că registrul agricol
constituie bază de date pentru reali-
zarea, cu ajutorul sistemelor electro-
nice de calcul, al verificărilor încruci-
şate între datele registrului agricol şi
datele înscrise în registre specifice,
ţinute de alte instituţii, cum este ca-
zul APIA. Această adeverinţă ates-
tă, practic, identificarea pe blocuri fi-
zice a terenurilor declarate de fermieri.
Pe de altă parte, prin această adeve-
rinţă se confirmă modul de deţinere a
suprafeţelor pe care fermierii le de-

clară în obţinerea sprijinului, fie că
este un titlu de proprietate, contract
de arendă sau concesionare ori alte
documente ş i, nu în  ult imul rând,
constituie o verificare suplimentară
pentru APIA, în sensul că preîntâm-
pinăm apariţia eventualelor fraude
privind accesarea ilegală a unor fon-
duri pentru sprijinul pe suprafaţă.

Din punctul meu de vedere, pri-
măriile  trebuie să elibereze aceste
adeverinţe pentru că ele fac trimitere
la Registrul agricol, se atestă în ele
dacă fermierul are un număr nominal
unic în evidenţele fiscale ale primă-
riei şi în nici unul dintre actele nor-
mative pe care le-am discutat aici nu
se condiţionează plata taxelor şi im-
pozitelor pentru eliberarea adeverin-
ţelor. Aşa încât aceste documente ar
trebui eliberate, atât timp cât actele
normative nu impun res tricţii d in
acest punct de vedere. Fermierii care
totuşi nu şi-au depus aceste docu-
mente, pentru că avem şi asemenea
cazuri, odată cu depunerea cererii vor
fi notificaţi că trebuie să aducă ade-
verinţele cel mai târziu  până la auto-
rizarea la plată. În mod clar nu se va
face autorizare la plată dacă aceste
documente nu există la dosar.
Instanţa decide
în cazul unui abuz

- Asta înseamnă că fermierii sunt
prejudiciaţi şi, atunci, ei îşi pot cere
drep turile în instanţă, acţionând
primăria în judecată?

- Fermierii pot să parcurgă orice
etapă legală în ob ţinerea dreptului
privind această adeverinţă.

- Ce se întâmplă dacă fermierul
câştigă procesul cu primăria, dar
campania de acordare a subvenţii-
lor s-a încheiat?

- Perioada campaniei este clar sta-
bilită prin regulamentele europene.
Orice cerere venită după data de 12
iunie, în cazul acestui an, este consi-
derată neeligibilă la plată, pentru că
pe loc este eliberată înştiinţare nega-
tivă, că nu mai beneficiază de acest
sprijin . Din punctul de vedere al
APIA, orice dosar care nu a fost în-
registrat în baza noastră de date şi,
evident, în registrele manuale nu mai
este eligibil la p lată. Motiv pentru
care, dacă se constată abuzuri de
acest gen, fermierii se pot adresa in-
stanţelor sau organelor abilitate ale
statului pentru obţinerea drepturilor
de care au fost prejudiciaţi.

Noi le-am explicat în amănunt pri-

marilor aceste detalii, că nu trebuie
să utilizeze această adeverinţă ca un
inst rument  de şan taj, pentru p lata
taxelor şi impozitelor locale. Evident,
dumnealor îşi pot organiza cum do-
resc activitatea din primărie, dar acest
document, din punctul de vedere al
APIA, trebu ie eliberat . Noi le-am
atras atenţia să nu folosească aceas-
tă adeverinţă ca un instrument de
constrângere, pentru că, iată, oame-
nii pot pierde subvenţia. S-a întâm-
plat şi ca oamenii să fie îndrumaţi gre-
şit, la unele primării, să nu meargă la
APIA pentru că nu li se vor primi ce-
rerile. Nu este adevărată, noi primim
cererile, chiar dacă nu au adeverinţa,
iar noi îi notificăm asupra faptului că
trebuie să o aducă. Însă, dacă nici în
urma notificării nu le aduc, dosarele
lor, chiar depuse, vor fi considerate
neeligibile la plată.

- Să sperăm că părţile implicate
au înţeles…

1.572 de cereri
pentru exploataţiile de bovine

- Ce ne puteţi spune despre aju-
toarele acordate sectorului zooteh-
nic?

- Cererile pentru ovine-caprine s-
au depus, etapa s-a finalizat încă din
15 iunie şi deja s-a extras eşantionul
de control pe teren. Avem de verifi-
cat 101 exploataţii, dar o mare parte
dintre ele a fost verificată. Va urma
un supracontrol pe un eşantion mai
mic, după care cererile îşi vor urma
fluxul de autorizare la plată.

La specia bovine, luni (n.r. –  2
iulie a.c.) a fost ultima zi de depu-
nere a cererilo r. Au fost înreg istra-
te 2.820 de solicitări, faţă de 2.542
în  2011. Şi în  acest caz se face un
control admin ist rativ, dar trebu ie
menţionat că la specia bov ine nu
se face contro l în  teren, ci un con-
trol pe baza declaraţ iilo r fermierilor
şi a unor verificări încruciş ate cu
baza de date a Autorităţii Naţiona-
le San itare Veterinare şi pent ru Si-
guranţa Alimentelor. De asemenea,
la ovine-caprine s-a depăşit  numă-
rul cererilor în registrate anul trecut,
vorbim de 1.572 de cereri, cu 10%
mai mult faţă de 2011.

Urmează depunerea cererilor pen-
tru producătorii de lapte de vacă din
zonele defavorizate. Este o măsură a
cărei sursă de finanţare este tot bu-
getul european. Încă nu s-a stabilit
data exactă pentru primirea acestor
cereri, în schimb am transmis la nive-
lul Direcţiei Economice a APIA cen-
tral centralizatoarele cu fermierii eli-
gibili pentru această schemă de spri-
jin din anul precedent. Suma este de
87 de euro/cap de animal.

- Cum staţi la capitolul rentă via-
geră?

- Din luna martie noi am transmis
invitaţii către rentieri, cu perioada în
care  trebuiau să se prezinte la noi.
Termenul acela a expirat, dar, evident,
oamenii se pot prezenta în continua-
re. După data de 31 august carnetele
nu se mai pot viza. În judeţ sunt circa
3.000 de carnete şi în acest moment
s-au vizat aproximativ 2.200 dintre ele.
Cuantumul rentei viagere este de 50
euro/ha în cazul arendării şi 100 euro
în cazul vânzării, bani care se primesc
în fiecare an, cu condiţia să fie vizat
carnetul de rentier, dar numai pentru
cei care au apucat să devină rentieri
până în anul 2009.

Interviu realizat de ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis, ieri, o atenþio-
nare de cod portocaliu de cani-
culã în nouã judeþe din vestul Ro-
mâniei, printre care se numãrã ºi
Doljul, avertizarea fiind valabilã
pânã vineri, 6 iulie. Potrivit me-
teorologilor, în aceastã perioadã,
în Banat, Criºana, precum ºi în
vestul Olteniei ºi al Transilvaniei,
canicula va persista ºi se va in-
tensifica. “Disconfortul termic va

fi în continuare deosebit de accen-
tuat, iar indicele temperaturã-ume-
zealã va atinge ºi depãºi pragul
critic de 80 pe arii extinse. Tem-
peraturile maxime vor atinge frec-
vent 37-38 de grade ºi izolat 39
de grade, mai ales miercuri, joi ºi
vineri. În restul þãrii se menþine
cod galben de caniculã”, a preci-
zat Ion Marinicã, meteorologul
de serviciu de la Centrul Meteo-
rologic Regional Craiova. Judeþe-

le aflate sub cod portocaliu sunt
Satu Mare, Bihor, Arad, Alba, Hu-
nedoara, Timiº, Caraº-Severin,
Mehedinþi ºi Dolj.

Datã fiind avertizarea de cod
portocaliu de caniculã emisã de
meteorologi, autoritãþile trag un
semnal de alarmã pentru ca po-
pulaþia sã fie extrem de atentã în
urmãtoarele zile – inclusiv astãzi
– din cauza temperaturilor mari.

 Inspectoratul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Oltenia
a solicitat luarea urmãtoarelor mã-
suri: au fost reactivate punctele de
prim-ajutor (în Craiova acestea se
aflã la sediul Prefecturii Dolj, la
sediul Palace al Primãriei Craio-
va, în Piaþa Centralã ºi la sediul
Serviciului de Asistenþa Socialã
din cartierul Lãpuº); a fost aver-
tizatã ºi informatã populaþia cu
privire la mãsurile ce trebuie luate
în astfel de situaþii (evitarea ex-
punerii la soare, consumul de li-
chide, protejarea de razele soare-
lui); monitorizarea în permanenþã

a zonelor cu risc la incendiu ºi
luarea unor mãsuri pentru preve-
nirea acestora; intensificarea con-
troalelor efectuate de ITM la an-
gajatori, pentru verificarea modu-
lui în care aceºtia respectã legis-
laþia în vigoare privind protejarea
angajaþilor în perioadele cu tem-
peraturi ridicate; inventarierea sur-
selor de apã la primãrii ºi identifi-
carea surselor suplimentare pentru
populaþie ºi animale; supraveghe-
rea permanentã a calitãþii apei; in-

terzicerea scãldatului în locuri nea-
menajate în acest sens; interzice-
rea focurilor în aer liber pentru ar-
derea tufãriºurilor sau a vegetaþiei
ierboase, precum ºi în zonele cu
vegetaþie forestierã. De asemenea,
este interzisã utilizarea focului la o
distanþã mai micã de 100 m faþã
de liziera pãdurii, fãrã aprobarea
organului silvic ºi luarea mãsurilor
de prevenire; anunþarea urgenþelor
prin serviciul unic 112.

ALINA DRÃGHICI

Judeþul Dolj, sub cod portocaliu
de caniculã pânã vineri

În ceea ce priveºte schimbãrile preco-
nizate în cadrul sistemului de asigurãri
obligatorii de sãnãtate, iniþiatorii proiec-
tului propun ca acestea sã poatã fi înche-
iate fie la o societate de asigurãri, fie la o
societate mutualã de asigurãri. Persoa-
nele scutite de la plata contribuþiei vor fi
copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de
la vârsta de 18 ani ºi pânã la 26 de ani,
numai dacã sunt elevi – inclusiv absol-
venþii de liceu pânã la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de 3 luni –
ucenici sau studenþi ºi dacã nu realizeazã
venituri din muncã. În categoria celor scu-
tiþi intrã ºi tinerii cu vârsta de pânã la 26
de ani care provin din sistemul de protec-
þie a copilului ºi nu realizeazã venituri din
muncã sau nu sunt beneficiari de ajutor
social acordat în temeiul Legii nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat.

Trei pachete de servicii de sãnãtate
Sistemul de asigurãri va fi structurat

pe trei mari pachete de servicii. Pache-

tul de servicii de sãnãtate de bazã este
cel de care beneficiazã asiguratul care îºi
plãteºte contribuþia. Al doilea tip este
Pachetul minimal de servicii de sãnã-

tate ce are în componenþã servicii de sã-

nãtate finanþate de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Sãnãtãþii, inclusiv
pentru urgenþele medico-chirurgicale, ºi
se adreseazã celor care nu sunt asigu-
raþi. În fine, existã ºi un al treilea pachet,
cel social de servicii de sãnãtate, care
se va acorda asiguraþilor cu venituri mici
ºi persoanelor asistate social, pentru ser-
vicii de sãnãtate cu risc funcþional sau

vital, altele decât cele din pachetul de
bazã, decontate de la bugetul de stat. Pe
lângã acestea, se poate opta, suplimen-
tar, pentru un pachet de asigurãri faculta-
tive de sãnãtate. Este vorba de un sistem
prin care se constituie un fond de asigu-
rare, prin contribuþia unui numãr de per-
soane expuse la producerea riscului de
îmbolnãvire, care nu este acoperit de asi-
gurãrile obligatorii.

O altã noutate constã în dreptul de a
alege atât asigurãtorul, cât ºi furnizorii de
servicii de sãnãtate autorizaþi, pe care îi
vor gãsi pe lista asigurãtorului.

Tot odatã cu adoptarea acestui proiect
de lege, Casele de asigurãri de sãnãtate
se vor transforma în societãþi mutuale de
asigurãri de sãnãtate. Fiecare asigurat se
înscrie într-o astfel de asociaþie, la alege-
re. Astfel, cele 42 case se vor transfera
în 8-10 societãþi mutuale de asigurãri, ur-
mând ca, începând de anul viitor, cetãþe-
nii sã poatã sã înscrie adeziunile. Asigu-
ratul se poate înscrie fie la o societate

mutualã de asigurãri de
sãnãtate, fie la un asigu-
rãtor privat. ªi Casa
Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate se va trans-
forma în Autoritatea
Naþionalã de Reglemen-
tare a Asigurãrilor Obli-
gatorii de Sãnãtate
(ANRAOS).

Se introduce coplata
Autoritãþile intenþio-

neazã sã introducã ºi
coplata. Aceasta este o
sumã fixã ce trebuie plã-
titã de asigurat pentru a
putea beneficia de ser-
viciile de sãnãtate din
pachetul de bazã, înca-

satã suplimentar de furnizor faþã de suma
decontatã din fond. Proiectul prevede o
serie de categorii ce vor fi scutite de la
coplatã. Printre acestea, pensionarii cu
venituri numai din pensii de pânã la 740
lei pe lunã ºi femeile însãrcinate ºi lãuze-
le – pentru servicii de sãnãtate în legãtu-
ra cu sarcina ºi lãuzia. O categorie im-
portantã scutitã de la plata acestei con-
tribuþii este cea a bolnavilor cu afecþiuni
incluse în programele naþionale de sãnã-
tate ale Ministerului Sãnãtãþii, pentru ser-
viciile medicale aferente bolii de bazã res-
pectivei afecþiuni, dacã nu realizeazã ve-
nituri din muncã, pensie sau din alte re-
surse. ªi copiii pânã la vârsta de 18 ani
vor beneficia de scutire. La fel tinerii în-
tre 18 ani ºi 26 de ani, dacã sunt elevi,
absolvenþi de liceu, pânã la începerea anu-
lui universitar, dar nu mai mult de 3 luni,
ucenicii sau studenþii, dacã nu realizeazã
venituri din muncã.

Spitalele devin unitãþi nebugetare
Noul proiect de lege a Sãnãtãþii anunþã

schimbãri esenþiale ºi pentru unitãþile sa-
nitare cu paturi. Astfel, spitalele vor fi or-
ganizate în unitãþi nebugetare ºi vor avea
libertatea sã facã angajãri ºi sã ofere sa-
larii în funcþie de competenþã. Spitalele
vor putea fi publice, private ºi publice cu
structuri în care se desfãºoarã activitate
privatã. Acestea vor avea obligaþia sã
acorde primul ajutor de urgenþã medical,
în funcþie de competenþã, oricãrei persoa-
ne care se prezintã în unitate. De aseme-
nea, spitalele publice se pot organiza ca
instituþii de sãnãtate autonome financiar,
care nu se încadreazã în categoria insti-
tuþiilor publice bugetare. Iniþiatorii proiec-
tului susþin cã se vor pãstra formele de
organizare de tipul institut, spital univer-
sitar sau spital clinic.

RADU ILICEANU

Ministerul Sãnãtãþii a publicat, ieri, în dezbatere publicã proiectul
pentru noua Lege a Sãnãtãþii. Principalele modificãri aduse vizeazã
reorganizarea sistemului de asigurãri de sãnãtate, organizarea ºi func-
þionarea spitalelor, precum ºi creºterea controlului calitãþii servicii-
lor. Autoritãþile au anunþat, totodatã, cã intenþioneazã sã reducã deze-
chilibrul financiar existent în sistemul sanitar.

Ce schimbãri propune proiectul noii Legi a SãnãtãþiiCe schimbãri propune proiectul noii Legi a SãnãtãþiiCe schimbãri propune proiectul noii Legi a SãnãtãþiiCe schimbãri propune proiectul noii Legi a SãnãtãþiiCe schimbãri propune proiectul noii Legi a Sãnãtãþii
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Seară de operetă în centrul Craiovei
Teatrul Liric „Elena Teodorini”

vă invită sâmbătă, 7 iulie, de la ora
20.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”, la
un nou concert cuprins în progra-
mul stagiunii estivale 2012, reali-
zată în colaborare cu Primăria şi
Consiliul Local Municipal.  Es te
vorba despre o seară de operetă,
prezentată de Corul Liricului cra-
iovean, dirijat de Florian George

Zamfir. Vor evolua, de asemenea,
solista Mihaela Popa, iar la pian –
Maria Cristiana Stan.

Programul va cuprinde lucrări
din muzica clasică universală şi ro-
mânească. Aşa sunt „Boccaccio”,
de Franz von Suppé (Corul intro-
ductiv; Act II: Cupletul Isabellei),
„Mam’Zelle Nitouche”, de Fl.
Hervé (Corul „Cântă cocoşii”; Act

I: Corul „În zarea purpurie”; Corul
final: „ Drum bun”; Act II: Aria
Denisei „Toba turcească”), „La
Calul Bălan”, de R. Benatzky (Act
I: Corul „La hanul vesel”; Act II:
Corul rândăşiţelor; Corul final şi
Marşul), „Voievodul Ţiganilor”, de
J. Strauss (Corul „Vin ţiganii”; Act
II: Corul „Hai să batem fierul”), „Li-
liacul”, de J. Strauss (Act II: Co-
rul final), „Văduva veselă”, de J.
Strauss (Act III: Corul grizetelor).
Din repertoriul românesc craiove-
nii vor putea audia „Iac-aşa”, de
S. Nicolescu; „Galop”, de C. Rîpă;
„Vine hulpe”, de A. Pop; „Chin-
dia”, de Aş. Paşcanu.

Stagiunea estivală a Teatrului Li-
ric „Elena Teodorini” va mai cu-
prinde în toamnă, mai precis pe 22
septembrie, Gala Operei, prezen-
tată de soliştii, orchestra şi corul
instituţiei, tot în aer liber, în Piaţa
Prefecturii. Deschiderea noii sta-
giuni artistice, 2012-2013, va avea
loc la 11 octombrie, cu premiera
operei „Bărbierul din Sevilla”, de
Gioachino Rossini.

MAGDA BRATU

Tabără gratuită pentru elevi, în
cadrul proiectului „Alege şcoala”

Aproape o sută de elevi din Pro-
topopiatele Craiova Nord şi Craio-
va Sud se vor bucura, în perioada
4-17 august, în tabere gratuite, în
cadrul proiectului „Alege şcoala”,
derulat de Patriarhia Română, în
parteneriat cu Fundaţia „World Vi-
sion” România. Astfel, 30 de copii
din Protopopiatul Craiova Sud vor
vizita, în perioada 12-17 august,
mai multe lăcaşuri sfinte şi zone
turistice, printre care Mănăstirea

Buşteni ş i Munţii
Bucegi. De aceeaşi
tabără vor benefi-
cia, între 4 şi 10 au-
gust, şi 48 de copii
din Protopopiatul
Craiova Sud.

„Copiii vor lua
parte la ateliere de
lucru, plimbări pe
munte, dar şi la sluj-
be religioase şi alte
activităţi educative.
Câte trei elevi din
fiecare parohie în-
scrisă în proiect be-

neficiază de această tabără gratui-
tă”, a precizat preotul Tuiu Stancu,
de la Parohia Predeşti.

În c adrul proiec tului „Alege
şcoala”, elevii aparţinând Protoie-
riilor Craiova Nord şi Craiova Sud
au participat la o serie de activităţi
catehetice, care au avut drept scop
prevenirea şi combaterea fenome-
nului de abandon şcolar.

MAGDA BRATU

În judeţul Dolj, peste 5.400 de
candidaţi, din cei 6.684 de înscrişi,
sus ţin examenul la Matematică.
Emoţiile sunt foarte mari. Anul tre-
cut, aproximativ 4.000 de elevi nu
au reuşit să promoveze nici una
dintre cele două sesiuni din cauza
ac es tei probe.
Problema a fos t
una naţională, atin-
gându-se un nu-
măr-rec ord de
c andidaţi nepro-
movaţi, de aproxi-
mativ 100.000 de
elevi.

 Examenul de
astăzi se desfăşoa-
ră în 23 de centre
de examen. Potri-
vit inspec torului
şc olar  Cerasela
Cremene, secreta-
rul comisiei de ba-
calaureat, „1.237
de elevi vor susţi-
ne proba la Istorie,
iar 5.411 la Mate-
matică”.
Doljul, pe locul al doilea
la numărul de eliminaţi

Proba obligatorie a profilului
începe la ora 9.00. Ca în fiecare

Emoţii la cotă maximă!

Absolvenţii de liceu susţin astăzi proba obligatorie a profilului,
care i-a pus pe candidaţi să aleagă între două discipline, în func-
ţie de specializarea pe care au urmat-o: Matematica pentru cla-
sele de real şi tehnic şi Istoria pentru cele teoretice.

an, este interzis accesul în sală cu
telefoane mobile sau alte instru-
mente care ar putea fi utilizate pen-
tru copiat. Comisiile de suprave-
ghere sunt foarte vigilente. La pro-
ba scrisă de Limba şi literatura ro-
mână, 120 de elevi au fost elimi-

naţi, din cauza tentativelor de frau-
dă. Potrivit unui comunicat trans-
mis de Ministerul Educaţiei, Cer-
cetării, Tineretului şi Sportului, cele
mai multe cazuri de încercare de
fraudă la bacalaureat s-au înregis-

trat în Bucureşti – 18, Dolj – 13 şi
Caraş-Severin – 9. Judeţul Dolj
ocupă, astfel, locul al doilea pe ţară
la numărul de elevi eliminaţi pen-
tru copiat.
Sancţiunile pentru copiat,
valabile două sesiuni

Cei eliminaţi
de la o probă nu
mai pot partici-
pa la examenele
acestei sesiuni,
pierd pos ibilita-
tea recunoaşterii
notelor obţinute
până acum şi nu
mai au dreptul să
susţină bacalau-
reatul în urmă-
toarele două se-
s iuni.  Potrivit
metodologiei de
b a c a la u r e a t ,
candidaţii au trei
ore la dispoziţie
pentru rezolva-
rea subiectelor,

din momentul în care s-a încheiat
distribuirea acestora. Ei pot părăsi
centrul de examen cel mai devre-
me după o oră şi jumătate de la dis-
tribuirea subiectelor. În centrele de
examen vor avea dreptul să intre

şi părinţii, numai dacă au solicitat
şi au primit autorizare de acces.
Examenul se derulează
sub cod portocaliu

Din cauza temperaturilor ridicate
din această perioadă estivală, Mi-
nisterul Educaţiei, Cercetării, Tine-
retului şi Sportului a solicitat in-
spectoratelor şcolare judeţene să
întreprindă măsuri specifice în ve-
derea asigurării condiţiilor optime
pentru susţinerea examenelor na-
ţionale. Aplicarea acestora trebuie
corelată cu evoluţia regimului ter-
mic din zilele în care se desfăşoa-
ră probele de examen. Şi ieri a fost
emis avertizare de cod portocaliu,
valabil până vineri.

În acest sens, în centrele de exa-
men şi de evaluare trebuie menţinut
un sistem de ventilare corespunză-
tor, în funcţie de posibilităţile şi do-
tările spaţiilor respective. De aseme-
nea, este necesară asigurarea apei
potabile pentru candidaţi şi membrii
comisiilor, respectiv a asistenţei me-
dicale pe toată durata desfăşurării
probelor de examen. Comisiile jude-
ţene vor monitoriza şi modul de des-
făşurare a probelor de examen în
cazul candidaţilor aflaţi în situaţii
speciale şi care susţin aceste probe
la domiciliu sau în spital.

Doi candidaţi susţin proba
în condiţii speciale

Din cauza problemelor medica-
le, doi elevi din Craiova susţin pro-
ba obligatorie a profilului în condi-
ţii speciale. „Unul dintre ei va da
examenul acasă, iar celălalt la spi-
tal. În ambele cazuri motivaţiile
sunt de natură medicală”, a decla-
rat Cerasela Cremene, secretarul
comisiei de bacalaureat.
Vineri – ultima probă a sesiunii

Sesiunea bac alaureatului din
acest an se încheie vineri, 6 iulie.
Elevii vor trăi ultimele emoţii ale
examenului scris la proba la alege-
re din aria profilului şi specializă-
rii. În funcţie de notele obţinute la
examenele scrise din această săp-
tămână, candidaţii vor primi ver-
dictul acestei sesiuni: „promovat”
sau „respins”. Primele rezultate vor
fi afişate pe 8 iulie, iar pe 9 iulie,
între orele 8.00 şi 12.00, vor fi
depuse contestaţiile. În perioada
10-12 iulie va avea loc soluţiona-
rea contestaţiilor, iar pe 13 iulie vor
fi afişate rezultatele finale. Pe baza
mediei de la bacalaureat, absolven-
ţii de liceu pot opta pentru admite-
rea la facultate.

CARMEN RUSAN
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Luni ºi-a preluat „cu umilinþã”,
oficial, funcþia de preºedinte al
Bãncii Mondiale, americano-core-
eanul Jim Yong Kim (foto), anga-
jându-se sã susþinã „persoanele
care trãiesc în sãrãcie”, într-un
moment „crucial” pentru econo-
mia mondialã. Zgârcit în declaraþii
publice, dupã nominalizarea la mij-
locul lunii aprilie, acest medic ºi
antropolog în vârstã de 52 de ani a
promis, în cursul unei alocuþiuni
la sediul Bãncii Mondiale din Wa-

shington, cã îl va continua pe pre-
decesorul ºi compatriotul sãu, Ro-
bert Zoellick. Numit pentru un
mandat de cinci ani, el s-a angajat
sã continue activitatea Bãncii Mon-
diale „în parteneriat cu guvernele,
organizaþiile societãþii civile, sec-
torul privat ºi mai ales persoanele
care trãiesc în sãrãcie”. „Am venit
cu umilinþã ºi motivaþie (...). Aº-
tept cu nerãbdare sã trec la trea-
bã”, a mai spus el, înainte de a dis-
pãrea din faþa ziariºtilor. „Existã o

cantitate enormã de informaþii de
digerat”, a mai menþionat acesta la
o altã întâlnire cu ziariºtii. Ales de
preºedintele Barack Obama, Jim
Yong Kim a fost desemnat în frun-
tea Bãncii Mondiale dupã o concu-
renþã ineditã cu un alt candidat,
ministrul de Finanþe nigerian, Ngozi
Okonjo-Iweala, ceea ce a impus o
selecþie transparentã. Potrivit unei
reguli nescrise, americanii desem-
neazã preºedintele Bãncii Mondia-
le, în timp ce conducerea Fondu-
lui Monetar Internaþional este re-
zervatã unui european. În cursul
întâlnirii cu presa, Kim a rãspuns
criticilor prin a spune cã este „foar-
te mândru” de a fi participat la pri-
mele alegeri „disputate” din istoria
Bãncii Mondiale. Directorul execu-
tiv al FMI, Christine Lagarde, i-a
adresat „calde felicitãri”, adãugând,
într-un comunicat, cã cele douã
instituþii „colaboreazã strâns împre-
unã”. Jim Yong Kim a justificat
ascensiunea sa în fruntea Bãncii
Mondiale, o multinaþionalã care
conteazã pe 187 de state membre,
afirmând cã el a petrecut „cea mai
mare parte a vieþii între oamenii cei
mai sãraci din lume”. Nãscut la

Seul, înainte de a emigra în SUA,
la vârsta de 5 ani, ºi-a dedicat cea
mai mare parte din carierã cerce-
tãrii, inclusiv asupra tuberculozei
ºi SIDA, înainte de acþiuni umani-
tare. Din 2009 a prezidat presti-
gioasa universitate Darmouth, în
New Hampshire (nord-estul SUA).
Printre primii sãi paºi pe scena
mondialã, Kim a adus un omagiu
predecesorilor sãi lansând un apel
urgent þãrilor europene de a acþio-
na împotriva crizei ºi de a evita ca
þãrile sãrace sã sufere în continua-
re. „Este urgent ca þãrile europe-
ne sã ia mãsurile necesare pentru
a readuce stabilitatea, deoarece
acþiunile lor au impact asupra
creºterii în toate regiunile lumii”,
a detaliat acesta într-un comuni-
cat. Organizaþia non-guverna-
mentalã Oxfam i-a cerut sã acþi-
oneze rapid pentru a proteja þãrile
sãrace de impactul crizei datorii-
lor din Europa. Creatã precum
sora sa, Fondul Monetar Interna-
þional, la Conferinþa de la Bretton
Woods, SUA, în 1946, Banca
Mondialã afiºa, la sfârºitul lunii
iunie 2011, credite în sumã de
258 de miliarde de euro.

Nou preºedinte la Banca MondialãNou preºedinte la Banca MondialãNou preºedinte la Banca MondialãNou preºedinte la Banca MondialãNou preºedinte la Banca Mondialã

Expulzãrile romilor, majoritatea
români ºi bulgari, continuã în
Franþa, unde nu s-au gãsit încã
soluþii durabile la problema tabe-
relor ilegale, a denunþat asociaþia
Romeurope, citatã de „Journal de
Saone et Loire”, în ediþia electro-
nicã. De la preluarea puterii de
cãtre stânga, „au fost evacuate
mai multe tabere ºi au fost efec-
tuate expulzãri”, a afirmat Lau-
rent El Ghozi de la Romeurope,
fãrã a oferi cifre. Românii ºi bul-
garii, în special romi, constituie
o treime din persoanele expulza-
te în ultimii ani de Guvernul de
dreapta, a precizat el. Potrivit ul-
timului raport al Oficiului francez
pentru imigraþie ºi integrare

Franþa continuã expulzarea
romilor chiar ºi dupã

venirea stângii la putere
(OFII), aproximativ 9.000 de ro-
mâni ºi bulgari au fost expulzaþi
dupã ce au acceptat un ajutor
pentru întoarcerea voluntarã în
þara de origine. Chiar dacã sunt
cetãþeni europeni, ei nu au acces
la piaþa muncii din cauza „mãsu-
rilor tranzitorii”, care le sunt apli-
cate de circa zece þãri membre UE,
între care Franþa, pânã la sfârºitul
lui 2013. „Românii ºi bulgarii, in-
diferent de originea lor, sunt cetã-
þeni europeni. (...) Mãsurile tran-
zitorii care limiteazã drepturile lor
fundamentale vor face obiectul
unei examinãri obiective”, a decla-
rat preºedintele François Hollan-
de, într-o scrisoare datatã 27 mar-
tie ºi adresatã Romeurope.

Consiliul de Securitate al Naþiunilor Unite va
trebui sã reducã sau sã opreascã misiunea obser-
vatorilor în Siria dacã puterea ºi opoziþia nu vor
lansa rapid un proces de tranziþie politicã, a apre-
ciat, luni, ambasadorul francez la ONU, Gerard
Araud. „Dacã nu va exista un proces politic de
tranziþie, nu îi putem lãsa pur ºi simplu pe obser-
vatori la faþa locului”, a declarat acesta pentru
presã. Cei 300 de observatori militari neînarmaþi
ºi-au suspendat patrulele din cauza luptelor, iar
mandatul acestei misiuni de supervizare a ONU
(Misnus) expirã la 20 iulie. „Problema este sã ºtim
dacã vom retrage misiunea în totalitate sau parþi-
al, dacã menþinem observatorii în regiune sau la
Damasc. (...) Dacã se va lansa un proces politic,
observatorii vor fi utili ºi chiar necesari, dacã nu
va fi cazul, va trebui sã luãm în considerare opþi-
uni ce includ reducerea ºi chiar oprirea misiunii”,
a explicat Araud. Secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon (foto), urma sã prezinte, ieri, recoman-
dãrile sale cu privire la soarta Misnus celor 15
membri ai Consiliului de Securitate. Conform di-
plomaþilor, misiunea ar putea deveni un simplu

birou diplomatic cu efectiv redus.
În altã ordine de idei, Rusia a anunþat cã deþine

date poziþionale precise care aratã cã avionul turc
doborât de Siria la 22 iunie a încãlcat spaþiul aeri-
an sirian, a declarat o sursã militarã rusã citatã,
luni, de agenþia de presã Interfax. „Avem date
privind poziþia exactã a avionului armatei aeriene
turce pânã în momentul în care a fost doborât de
apãrarea aerianã sirianã”, a declarat sursa. „Aces-
te date confirmã fãrã ambiguitãþi faptul cã avionul
a încãlcat spaþiul aerian sirian”, a continuat aceas-
ta. Sursa militarã citatã de Interfax nu a declarat
precis de unde provin informaþiile pe care le co-
municã, dar a dat asigurãri cã „noi controlãm si-
tuaþia (n.r. - în regiune) prin diverse canale” ºi
forþele armate ruse au capacitatea de a analiza ase-
menea date. Dupã distrugerea aparatului, un F-4
Phantom, Turcia a afirmat cã avionul se afla în
spaþiul aerian internaþional, în timp ce Damascul
susþine cã acesta intrase în spaþiul sãu aerian. Pre-
ºedintele sirian, Bashar al-Assad, ºi-a exprimat
regretul pentru acest incident, afirmând, într-un
interviu acordat cotidianlui turc „Cumhuriyet” ºi

publicat ieri, cã aparatul zbura într-un spaþiu folo-
sit în trecut de avioanele israeliene. „Avionul zbu-
ra pe un culoar aerian folosit de trei ori în trecut
de aviaþia israelianã”, a declarat acesta, regretând
„100 la sutã” acest incident, care a intensificat
tensiunile dintre Turcia ºi Siria.

ONU analizeazã dacã mai menþine observatorii în Siria,
iar Assad vrea sã armonizeze relaþiile cu Turcia

Locuinþa ºi birourile fostului
preºedinte francez, Nicolas Sarko-
zy, au fost percheziþionate, în afa-
cerea Liliane Bettencourt, infor-
meazã AFP. Poliþiºtii de la brigada
financiarã ºi judecãtorul din Bor-
deaux, Jean-Michel Gentil, au fã-
cut percheziþii, ieri-dimineaþã, la
domiciliul Carlei Bruni-Sar-
kozy din Paris, la cabinetul
avocaþilor Arnaud Claude ºi
asociaþii, la care Sarkozy este
acþionar, precum ºi în lo-
cuinþele puse la dispoziþia
lui Sarkozy în calitatea sa de
fost ºef al statului, potrivit
„Le Monde”. Nicolas Sarko-
zy este plecat în vacanþã în
Canada cu familia, a decla-
rat avocatul sãu. Sarkozy, a
cãrui imunitate prezidenþialã

Percheziþii la domiciliul
ºi birourile lui Sarkozy

a încetat la 16 iunie, este acuzat cã
ar fi primit bani ilegal de la Betten-
cour, bogata moºtenitoare a impe-
riului L’Oreal, pentru finanþarea
campaniei electorale din 2007. În
aprilie anul acesta, când Sarkozy
se afla în campanie electoralã, a
negat orice acuzaþii.

Premierul francez a vorbit
Adunãrii Naþionale

Premierul francez, Jean-
Marc Ayrault, a rostit ieri, în
Adunarea Naþionalã, un
discurs de politicã generalã,
în care a trebuit sã precizeze
cum vor fi respectate angaja-
mentele din campania electo-
ralã a preºedintelui, socialis-
tul Francois Hollande, pe
fondul austeritãþii bugetare, a
relatat canalul France 24.
Timp de o orã, premierul a
indicat, în linii mari, reforme-
le mandatului de cinci ani al
preºedintelui, înainte de a
angaja responsabilitatea
guvernului sãu, în timpul unui
vot de purã formalitate,
deoarece Partidul Socialist
(PS) ºi aliaþii sãi deþin
majoritatea absolutã în
Adunarea Naþionalã. Aºa cum
cere tradiþia, discursul lui
Ayrault a fost citit, simultan,
în Senat (Camera superioarã),
de cãtre „numãrul doi” în
ierarhia guvernului, ministrul
de Externe Laurent Fabius.

Numãrul ºomerilor a scãzut
în Spania cu 98.000

Numãrul ºomerilor înregis-
traþi din Spania a scãzut în
luna iunie, ca urmare a con-
tractelor încheiate pe perioada
verii, cu 98.853 - adicã 2,1%
mai multe faþã de luna mai.
Potrivit Rtve.es, aceastã
scãdere este cea mai importan-
tã înregistratã vreodatã în luna
iunie. Numãrul total al ºomeri-
lor se ridicã, potrivit datelor
Serviciilor publice de ocupare
a forþei de muncã, la
4.615.269, dupã ce a crescut
cu aproape 12% în decurs de
un an, ºi 493.468 de persoane
au îngroºat rândurile celor
care nu au un loc de muncã.

Liderul Ligii Nordului crede
cã Italia ar trebui sã
renunþe la euro

Noul lider al Ligii Nordu-
lui, Roberto Maroni, a
declarat cã formaþiunea sa
este dispusã sã se retragã din
poziþii importante la Roma,
adãugând cã ar fi mai bine
ca Italia sã renunþe la euro,
relateazã agenþia ANSA în
pagina electronicã. Fostul
ministru de Interne a fost
ales secretar al partidului în
cadrul congresului de dumini-
cã, înlocuindu-l pe Umberto
Bossi. „Voi munci pentru
unificare”, a declarat Ma-
roni. „Suntem dispuºi sã
renunþãm la funcþiile (de
putere) din Roma. Bossi îmi
este ca un frate, dar acum
suntem într-o altã etapã”, a
adãugat el. Maroni, al cãrui
partid se opune ferm Guver-
nului de urgenþã al lui Mario
Monti, format din tehnocraþi,
a declarat cã Uniunea Euro-
peanã ar trebui sã îºi schimbe
strategia de combatere a
crizei sau ar fi „mai bine sã
renunþe la euro”.
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Anunþul tãu!
Consiliul Local Dãbuleni anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a acordului de mediu privind proiectul „Rea-
menajare târg sãptãmânal de animale ºi pã-
sãri” ce se desfãºoarã în oraºul Dãbuleni,
str.Dunãrii. Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã
la data de 18.07.2012. (15 zile calendaristice
de la data apariþiei anunþului în presã).
Asociaþia Revoluþionari Ecoforum Craiova
roagã membrii sã contacteze preºedintele
Muscalu Gheorghe în vederea completãrii ta-
belului cerut de SSPR.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului organizeazã, în
perioada 20 iulie – 15 septembrie 2012, concurs pentru ocuparea celor 42
de posturi vacante de inspectori ºcolari generali din inspectoratele ºcolare.

Înscrierea la concurs se realizeazã în perioada 27 iulie – 3 august 2012,
cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a con-
cursului pentru ocuparea funcþiilor de inspector ºcolar general, inspector
ºcolar general adjunct din inspectoratele ºcolare ºi de director al Casei Cor-
pului Didactic, aprobatã prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.557/07.10.2011, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 753/26.10.2011.

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de inspector
ºcolar general al judeþului Dolj se depun în perioada menþionatã mai sus la
inspectorul ºcolar pentru managementul resurselor umane din cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean(camera 210), fiind înregistrate doar dacã sunt
respectate în totalitate condiþiile prevãzute la art. 4 al Metodologiei, cel
care conþine ºi lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

Metodologia ºi toate celelalte informaþii referitoare la înscrierea ºi parti-
ciparea la concurs a candidaþilor se gãsesc pe site-ul www.isj.dj.edu.ro, la
secþiunea <<Concurs ISG 2012>>”, precum ºi la avizierele M.E.C.T.S. ºi
I.S.J. Dolj.

OFERTE SERVICIU
Policlinicã angajeazã
asistent balneofizioterapie.
Telefon: 0761/008.528.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã;
montare jgheaburi – bur-
lane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi ºi bur-
lane. Vopsim acoperiºuri,
dulgherie cu materiale
proprii sau ale clientului.
Ofer certificat de garanþie,
discount 25%. Telefon:
0761/090.605; 0740/
880.002.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frgidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electri-
ce complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri aco-
periº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã C.F. 3,
bloc 16. Telefon: 0742/
527.849.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Particular, camerã cãmin,
vis-a-vis Moara Gorjului –
22 mp, stare bunã, posi-
bilitãþi pentru grup sanitar,
preþ 52.000 lei, negocia-
bil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nan-
terre, zona Puºkin, 48
mp, boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi ca-
merã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P /
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând 4 decomandate,
toate îmbunãtãþirile, izolat
interior – exterior. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament 3 ca-
mere Rotonda 8/8, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
144.867.

Vând apartament 4 ca-
mere, 1 Mai, Insulã,
60.000 euro, negociabil.
Telefon: 0731/640.052.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând, închiriez sau
schimb cu casã sau apar-
tament în Craiova, vilã la
ªimnic D+P+M/240 mp
construiþi. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând urgent convena-
bil casã 6 camere cu
teren 4500 mp Livezi –
Podar la strada Princi-
palã, puþ american, grã-
dinã, vie roditoare. Tele-
fon: 0251/522.579.
Particular, vând casã
regalã superbã în co-
muna Dioºti, 3 camere
ºi dependinþe, curte
3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la
stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti
sau schimb cu garsoni-
erã sau apartament ºi di-
ferenþa de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã strada „Eca-
terina Teodoroiu”, 4 ca-
mere, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabu-
lare, deschidere 10,62
m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus, fiind
la stradã betonatã ºi cu
toate facilitãþile, preþ con-
venabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Tele-
fon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe margi-
nea lacului Fântânele.
Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.

Schimb garsonierã bl. G7
Brazdã cu apartament 2
camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.

TERENURI
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lân-
gã Real, Calea Severi-
nului. Telefon: 0747/
571.863.
Vând 565 mp teren ul-
tracentral, lângã Am-
bient. Telefon: 0734/
840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp
(40/20) vis-a-vis de
Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deose-
bitã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschi-
dere  13 ml, în oraº, toa-
te utilitãþile, zonã bunã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/
536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0747/
080.046.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând douã capre bune
de lapte, ªimnic-Dolj.Tele-
fon: 0728/012.055, 0761/
634.437.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca ( 2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5 T.
Vând sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.

Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând dormitor Vera, mo-
del italian. Relaþii la telefon:
0768/238.214.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.

Aragaz douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, poli-
zor (flex) D 125x 850 W,
cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate,
preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Po-
dari. Telefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie
ºi ºifoniere. Telefon:
0747/110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând grâu ºi semãnã-
toare porumb 6 rânduri.
Telefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimi-
tirul Nisipului, preþ nego-
ciabil. Adresaþi-vã la
adresa: str. „Bucovãþu-
lui” nr. 32.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto
Dacia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor
D115, Dacia, drujbã de-
fectã, combinã muzicalã
205 nouã, piei bovinã
prelucrate, calculator in-
struire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate
1000 l. Telefon: 0726/
686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Tele-
fon: 0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.

Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.

Vând ladã prãjituri verti-
calã tip Horenca. Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de
lânã ºi 1 masã – birou
pentru calculator. Tele-
fon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar, aparat foto Cue-
na 6. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, minibi-
cicletã 110 Ron, totul
negociabi l .  Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron. Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.

Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonie-
rã Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bãiat
major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Vând societate. Telefon:
0766/190.913.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi cãl-
durã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã decesul celui
care a fost Profesor
Universitar Doctor Ing.
CATRINA GHEORGHE.
Corpul neînsufleþit se
aflã depus în str. Buciu-
mului 52, Bl. 51-41, Ap.
3. Slujba de înmormân-
tare are loc la biserica
“Sf. Constantin ºi Ele-
na”, joi 5.07.2012, ora
12.00. Soþia ºi fiul.
Cu mult regret anun-
þãm decesul prietenu-
lui nostru Profesor
Ing. Doctor CATRINA
GHEORGHE. Suntem
alãturi de familie în
aceste momente gre-
le. Dumnezeu sã-l ier-
te ºi sã-l odihneascã.
Familia Marinicã.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Sprinterul britanic Mark Ca-
vendish a câºtigat etapa a doua a
ediþiei din acest an a Turului Fran-
þei, dupã ce i-a învins, luni seara,
într-un final de rundã incendiar pe
germanul Andre Greipel (Lotto-
Bellisol) ºi pe Matthew Goss (Ori-
ca-GreenEdge). Deºi nu a mai be-
neficiat de ajutorul “trenuleþului”
format de coechipierii sãi, ca în
anii trecuþi, Cavendish a þâºnit din
spatele lui Greipel ºi l-a învins cu
jumãtate de bicicletã pe fostul sãu
coechipier, trecându-ºi în palma-
res cea de-a 21-a victorie din ca-
rierã în Marea Buclã. Victorie spe-
cialã pentru “Cav”, prima în Tu-
rul Franþei într-o etapã disputatã
integral în afara Hexagonului, în-
tre oraºele belgiene Vise ºi Tour-
nai (207 km).

Deºi þinteºte ºi alte victorii de
etapã în acest an în Le Tour, gân-
dul carismaticului sprinter al
echipei Sky stã exclusiv la cur-
sa olimpicã de la Londra, care
va avea loc pe 28 iulie, la doar
ºase zile dupã finalul Turului
Franþei. “Am slãbit 4 kilograme
ºi am lucrat la rezistenþã tocmai
pentru cursa olimpicã. Am pier-
dut din explozia pe care o aveam
la sprint ºi din vitezã, însã acum
mã simt un rutier complet. Tra-
seul de la Londra nu este uºor,
nu este chiar plat ºi vreau sã câº-
tig pe teren propriu medalia de
aur”, a spus Cavendish, actua-

lul campion mondial dupã suc-
cesul din luna octombrie a anu-
lui trecut, de la Copenhaga.

A treia etapã, prima în Fran-
þa, între oraºele Orchies ºi Bou-
logne-sur-Mer (197 km) s-a dis-
putat ieri dupã închiderea ediþiei.
Azi, caravana se va întrece în-
tre Abbeville ºi Rouen (214 km).

Pânã acum, prologul a fost
câºtigat de elveþianul Fabian
Cancellara, în timp ce prima eta-

pã a fost trecutã în cont de de-
butantul slovac, Peter Sagan.

Clasament general: 1. Fa-
bian Cancellara (Elveþia, Radio-
shack) 10h 02’31'’, 2. Bradley
Wiggins (Marea Britanie, Sky) +
0’07'’,  3. Sylvain Chavanel
(Franþa, Omega-Quick Step) +
0’07'’, 4. Tejay Van Garderen
(SUA, BMC Racing) + 0’10'’,
5. Edvald Boasson Hagen (Nor-
vegia, Sky) + 0’11'’.

CICLISM

Mijlocaºul galez al echipei Man-
chester United a fost selecþionat în
echipa olimpicã a Marii Britanii la Jo-
curile Olimpice de Varã. În aceste
condiþii, legendarul jucãtor va deveni

al doilea cel mai vârstnic fotbalist
care va juca în competiþia olimpicã.
Ryan Giggs va avea, la startul Jocu-
rilor Olimpice de la Londra, 38 de
ani ºi 240 de zilei, fiind depãºit la
acest capitol doar de portarul guate-
malez Ricardo Piccinini, care, la Seul,
în 1988, avea 39 de ani ºi 12 zile.
Marea Britanie va debuta în turneul
olimpic de fotbal pe 26 iulie contra
naþionalei Senegalului ºi Giggs este
aºteptat printre titularii ineditei echi-
pe a Regatului Unit, antrenatã de
Stuart Pearce. Deºi are o carierã pro-
digioasã cu Manchester United, Ryan
Giggs nu a participat la nici un tur-
neu final cu naþionala Þãrii Galilor,
Jocurile Olimpice fiind primul tur-
neu de anvergurã la nivel interþãri la
care ia parte veteranul galez.

Giggs, veteranul Olimpiadei de la LondraGiggs, veteranul Olimpiadei de la LondraGiggs, veteranul Olimpiadei de la LondraGiggs, veteranul Olimpiadei de la LondraGiggs, veteranul Olimpiadei de la Londra
Are aproape 39 de ani, dar e „olimpic”

Comitetul Executiv al COSR
a stabilit, ieri, ca jucãtorul de
tenis Horia Tecãu sã poarte dra-
pelul României la festivitatea de
deschidere a Jocurilor Olimpice
de la Londra.

Câºtigãtor în acest an al pro-
blei de dublu-mixt la Australian
Open, Horia Tecãu se va alãtura
astfel unor nume mari din teni-
sul profesionist care vor purta
steagul þãrii lor, precum Roger
Federer (Elveþia), Novak Djoko-
vici (Serbia), Rafael Nadal (Spa-
nia) sau Maria ªarapova (Rusia).

Jocurile Olimpice de la Lon-

dra se vor desfãºura între 27 iu-
lie ºi 12 august.

Horia THoria THoria THoria THoria Tecãu va purta steagulecãu va purta steagulecãu va purta steagulecãu va purta steagulecãu va purta steagul
României  la festivitateaRomâniei  la festivitateaRomâniei  la festivitateaRomâniei  la festivitateaRomâniei  la festivitatea
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Dupã ce a câºtigat finala CE, Spania
mai are un motiv major de satisfacþie.
Federaþia de la Madrid va primi de la
UEFA cea mai mare sumã de bani ofe-
ritã vreodatã de forul european pentru
aceastã performanþã, 23 de milioane de
euro. Ibericii au pierdut numai 500.000
de euro din suma maximã, urmare a re-
mizei cu Italia (1-1), în primul meci al
grupelor. Cealaltã finalistã, Italia, nu va
încasa decât 19,5 milioane de euro, fi-
ind rãsplãtitã cu 4,5 milioane doar pen-
tru cã a ajuns în finalã, cu trei milioane

mai puþin decât spanioli, care au câºti-
gat 7,5 milioane de euro pentru victoria
categoricã de la Kiev (4-0).

La polul opus în ierarhia premiilor se
aflã Olanda ºi Irlanda, singurele echipe
care au pierdut toate cele trei meciuri dis-
putate în grupe. Chiar ºi aºa, cele douã
federaþii au fost premiate de UEFA pen-
tru calificarea la turneul final din Polo-
nia ºi Ucraina cu opt milioane de euro!

196 de milioane de euro a fost fondul
total de premii oferit de UEFA echipelor
participante la Euro 2012.

Spania, recompensã recordSpania, recompensã recordSpania, recompensã recordSpania, recompensã recordSpania, recompensã record
pentru cucerirea Euro-2012pentru cucerirea Euro-2012pentru cucerirea Euro-2012pentru cucerirea Euro-2012pentru cucerirea Euro-2012

Internaþionalul argentinian Ezequiel La-
vezzi nu mai este jucãtorul italienilor de la
Napoli, el semnând, luni, un acord pe patru
sezoane cu gruparea Paris Saint-Germain,
informeazã site-ul oficial al clubului francez.

Conform AFP, transferul, care s-a ne-
gociat pe parcursul mai multor sãptãmâni,
este estimat la aproximativ 30 de milioane
de euro.

“M-au atras proiectele lui PSG. Din
punct de vedere sportiv, sunt sigur cã PSG
mã va ajuta sã progresez. Este un club care
va deveni tot mai important. Aici am posi-
bilitatea sã câºtig trofee. La mijloc este ºi
oraºul, doar toatã lumea îºi doreºte sã lo-

cuiascã la Paris”, ºi-a motivat Lavezzi tre-
cerea din Serie A în Ligue 1

Format la Boca Juniors, echipã pentru
care nu a evoluat însã în nici un meci, jucã-
torul în vârstã de 27 de ani a debutat în fot-
balul mare la Estudiantes La Plata (2003-
‘04), pentru ca mai apoi sã treacã tot în Ar-
gentina, la San Lorenzo (2004-‘07). De aici
a plecat la Napoli, unde în cinci sezoane (188
de apariþii în toate competiþiile) a reuºit sã
înscrie 48 de goluri ºi sã ofere alte 49 de
pase decisive. Cifre care, susþinute ºi de o
determinare extraordinarã, l-au ajutat sã de-
vinã unul dintre cei mai iubiþi jucãtori pe “San
Paolo” de la Maradona încoace.

Lavezzi, contract pe patru ani cu PSGLavezzi, contract pe patru ani cu PSGLavezzi, contract pe patru ani cu PSGLavezzi, contract pe patru ani cu PSGLavezzi, contract pe patru ani cu PSG
Napoletanii au rãmas fãrã idol!Napoletanii au rãmas fãrã idol!Napoletanii au rãmas fãrã idol!Napoletanii au rãmas fãrã idol!Napoletanii au rãmas fãrã idol!
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Euro 2012 nu a adus suprize majore. Ti-
tlul l-a câştigat favorita, Spania continuân-
du-şi dominaţia în fotbal, una nemaiîntâlnită
până acum, atât prin stilul de joc, cât şi da-
torită trofeelor consecutive. Criticată de unii,
tiki-taka a fost recunoscută chiar şi de ad-
versari ca fiind imbatabilă. Lipsa spectaco-
lului în unele jocuri ale campionilor a fost
cauzată în principal de măsurile de precau-
ţie excesivă luate de oponenţi, în faţa cărora
Xavi şi compania nu aveau de ce să rişte
inutil. Nimeni nu a reuşit să domine Spania,
deşi Portugalia, Croaţia şi Italia, aceasta din
urmă în în meciul din grupă, au dat o repli-
că notabilă. Singurul care ar fi putut desta-
biliza atmosfera din lotul Spaniei poate că ar
fi fost Jose Mourinho, care, de altfel, a fă-
cut câteva remarci acide pe parcursul tur-
neului, deranjat de asocierea permanentă
Spania-Barc elona. Indirec t
însă, Mourinho a contribuit
cumva la întărirea relaţiilor din
lotul „Furiei Roja”, fiindcă de
această dată jucătorii Realului,
proaspăt campioni în Primera,
nu mai veneau la lot cu defici-
tul de moral faţă de rivalii din
campionat ş i coec hipierii de
naţională proveniţi de la Bar-
celona, echipa care, la fel ca
Spania la nivel interţări, a do-
minat fotbalul mondial la nivel
de club câţiva ani la rând, de
aici şi comparaţia inevitabilă

Pase scurte,
pase lungi Spania şi restul

care îl irită la maxim pe „The Special One”.
Del Bosque a aliniat cele mai asemănătoare
formule pe parcursul turneului, în cele 6 jo-
curi 10 dintre titulari fiind aceiaşi, iar 7 din-
tre componenţii lotului au reuşit tripla istori-
că: Euro-Mondial-Euro. Antrenor consacrat
la Real, Del Bosque a reuşit să combine sti-
lul tiki-taka al Barc ei cu pragmatismul şi
implicarea totală a „regaliştilor”, începând
echipa cu jucătorul care se pliază cel mai
bine ambelor concepţii de joc – Busquets,
„fiul selecţionerului”, aşa cum îl alintă coe-
chipierii. Votat MVP în trei partide din cele 6
ale Spaniei, Iniesta a fost declarat cel mai
bun jucător al turneului final, în ciuda fap-
tului că nu a marcat. Poate că „şesarul” Bar-
celonei ar fi meritat mai mult acest titlu acum
doi ani, la Mondialul african, când a decis şi
finala, însă şi de această dată a fost con-

s tant,  cel mai bun
meci al său fiind pri-
mul, contra I taliei.
Paradoxal, golgheter
a fos t declarat Tor-
res, atacantul Spaniei,
echipa care a abordat
majoritatea jocurilor
fără un atac ant de
meserie. Finalista, Ita-
lia, a suprins mai de-
grabă prin joc ul
prestat, unul specta-
culos, ofensiv, decât
prin performanţa re-
alizată, una obişnuită
prin tradiţie, dacă ţi-
nem cont c ă după
scandalurile interne „squadra azzurra” face
turnee finale exc elente.  Germania a deza-
măgit doar pentru că nu a atins f inala, însă
tânăra echipă a lui Low şi-a confirmat în
mare parte s tatutul şi aşteptările. Out-s ide-
rele nu ş i-au depăş it condiţia. Grec ia şi
Cehia au atins sferturile doar pentru c ă au
venit din „grupa de ciocolată”, nepretinzând
mai mult dec ât ieşirea de ac olo. Formată
pe scheletul lui Zenit, formaţie care a tre-
cut prin filozofia olandeză a lui Dick Advo-
caat, Rusia a impresionat la început, însă
s-a stins repede, doar Alan Dzagoev remar-
cându-se în mod special, jucătorul lui ŢSKA
Mosc ova ridicându-se la cota care-i este

atribuită. Franţa a fost din nou măcinată de
fric ţiunile interne, la fel ca la Mondialul de
acum doi ani, Laurent Blanc nereuşind să
se impună, deşi premisele păreau favorabi-
le, după ce „cocoşii” ajunseseră la 23 de
mec iuri fără înfrângere.  A fost de ajuns
primul eşec, c ontra Suediei, pentru a se
strica definitiv atmosfera, dar şi pentru a
da piept chiar cu campioana europeană, în
faţa căreia nu a avut nic io şansă. În c iuda
unei infras tructuri moderne, arene fiind
proaspăt inaugurate, organizarea a lăsat de
dorit la Euro, gazdele au fost responsabile
pentru asistenţa sc ăzută, preţurile solic ita-
te pentru c azare f iind prohibitive.

Cea mai bună echipă din Liga I

Vasluiul, locul 71
în topul cluburilor

Ec hipa FC Vas lui se men-
ţine pe loc ul 71, cu 137 de
puncte,  la egalitate cu forma-
ţia japoneză Kashiw a Reysol,
în c lasamentul pe luna iunie
al Federaţiei Internaţionale de
Is torie ş i Statistică a Fotba-
lului (IFFHS), f iind formaţia
română cel mai bine c lasată
în această ierarhie.  Ec hipa -
Rapid Buc ureş ti a c oborât
două locuri şi se află pe poziţia 92, cu 124,5 puncte.
Tot după o coborâre de două locuri,  formaţia Steaua -
Bucureşti se află pe poziţia 100,  c u 121,5 punc te.  Dina-
mo Bucureşti a c oborât o poziţie,  de pe 104 pe 105, şi
are 119 puncte. Gaz Metan Mediaş a urc at de pe loc ul
152 pe 147,  cu 98,5 puncte. CFR Cluj a urcat 11 locuri
şi se află pe poziţia 267,  c u 75 de punc te,  la egalitate cu
formaţiile MSK Zilina (Slovacia),  KR Reykjavik (Is lan-
da),  Brisbane Roar FC (Australia) ş i Gamba Osaka (Ja-
ponia) . Ultima echipă din România în acest c lasament,
fosta c ampioană,  Oţelul Galaţi,  a urcat de pe 379 pe
372, cu 63,5 punc te,  la egalitate cu echipele Skonto Riga
(Letonia) , Arsenal Kiev (Uc raina) şi Power Dynamos
(Zambia).

CFR-ul a mai luat
4 milioane de euro

Sampdoria l-a achiziţionat
pe Renan Garcia

Clubul Sampdoria Genova l-a achiziţionat definitiv pe
mijlocaşul brazilian Renan Garcia de la campioana Româ-
niei, CFR Cluj, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării italie-
ne. Renan a jucat din luna ianuarie sub formă de împrumut
la Sampdoria, clubul italian având drept de cumpărare defi-
nitivă a jucătorului, pentru care a plătit 4 milioane de euro.
Sampdoria Genova a reuşit promovarea în Serie A. Renan
Fernandes Garcia, în vârstă de 25 de ani, a fost achiziţionat
de CFR Cluj la începutul sezonului trecut de la formaţia Vi-
toria Guimaraes. Brazilianul a mai jucat în cariera sa la echi-
pele Atletico Mineiro, Santa Cruz, Celta Vigo, Sport Recife,
Fortaleza şi Beira-Mar Aveiro. CFR Cluj îşi va umple contu-
rile în vara aceasta, clubul din Gruia aşteptând procente din
transferurile lui Alvaro Pereira de la FC Porto la Napoli şi
Lacina Traore de la Kuban Krasnodar la Anji Machachkala.

Torje, prezentat
oficial de Granada

Gabriel Torje a fost prezentat oficial la Granada, luni sea-
ră, în prezenţa a peste o mie de fani, alături de un alt jucător
venit de la Udinese sub formă de împrumut, Antonio Floro
Flores, românul declarând că speră să aibă ocazia să joace
mult pentru a-şi ajuta echipa să îşi realizeze obiectivele. „Este
prima dată când sunt în Spania şi sunt foarte fericit că am
venit la Granada. Sper să joc mult pentru a ajuta echipa.
Mulţumesc tuturor”, a spus Torje în faţa publicului prezent
în amfiteatrul Palatului Congreselor din Granada.  Torje a
mai afirmat că în sezonul trecut a văzut multe meciuri ale
Granadei şi că a fost impresionat cel mai mult de fani. „Pu-
blicul este excelent, sunt sigur că ne va ajuta să progresăm-
”, a precizat Torje.

Referitor la faptul că este comparat cu Lionel Messi, el a
spus: „Există un singur Messi şi nu se poate compara cu
nimeni”. La eveniment au fost prezenţi doar 500 de fani,
deoarece ora prezentării a coincis cu aceea la care spaniolii
din întreaga ţară au sărbătorit triumful naţionalei lor la Euro-
2012. Torje a fost însoţit la prezentare de reprezentantul
său, în timp ce alături de Floro Flores a fost iubita sa. La
eveniment au fost proiectate mai multe imagini cu cei doi,
iar la final fotbaliştii au acordat autografe.


