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Piscu Vechi: Fostul primar, Cristian Toma, şi fosta
conducere a Prefecturii Dolj – o echipă de “băieţi deştepţi”
Fostul primar al comunei Piscu Vechi, Cristian Toma, a avut două
mandate consecutive, până la alegerile locale recente, când a fost dat la
o parte din fruntea obştii. Din motive diverse, pe care le ştiu oamenii
comunei. Ca preocupare de bază, Toma Cristian este fermier agricol,
exploatând o suprafaţă de circa 220 ha, amplasate pe raza comunelor
Piscu Vechi, Ghidici şi Seaca de Câmp, potrivit datelor APIA Dolj. În
Registrul agricol (volumul al II-lea, poziţia 038) de la Primăria Piscu
Vechi figurează cu următoarea structură de culturi pentru anul în curs:
grâu – 90,66 ha; floarea-soarelui – 54,84 ha; porumb – 45,86 ha; orz –
23,30 ha; păşune – 0,80 ha şi 5,26 ha necultivate. În total, 220,7 ha. În
baza de date APIA Dolj, Toma Cristian figurează că a primit anul trecut
suma de 24.844,41 euro, reprezentând sprijinul pe suprafaţă şi plata naţională directă complementară (PNDC1). Din suprafaţa menţionată, în
conformitate cu propriile raportări la Primăria Piscu Vechi, 192,72 ha
sunt arendate, iar diferenţa de până la 220,72 îi aparţin ca proprietar.
Dacă până aici lucrurile sunt clare şi dovedesc că ne aflăm în faţa unui
fermier, ca atâţia alţii din teritoriu, “neclarităţile” la care ne vom referi
probează cu totul altceva. Mai exact, o cârdăşie cu fosta Comisie Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 247/2005 (actuala Comisie Judeţeană
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Dolj), în
vederea “soluţionării unei solicitări a Comisiei locale Piscu Vechi”.
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Universitatea din Craiova organizează, în luna iulie,
concurs de admitere la cele 11 facultăţi din structura
sa. În cadrul celor 55 de programe de studii, pentru anul
universitar 2012-2013, sunt scoase la concurs 2.841 de
locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ
cu frecvenţă, 2.894 de locuri cu taxă la forma de învăţământ cu frecvenţă, 705 locuri cu taxă la învăţământ la
distanţă şi 200 de locuri cu taxă la frecvenţă redusă.
Pentru informaţii despre condiţiile şi perioada de
admitere, numărul de locuri pentru programul de studii vizat, sunteţi invitaţi să accesaţi www.ucv.ro, secţiunea „Admitere” sau paginile web ale facultăţilor preferate de dumneavoastră.
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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
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portaresti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0251.334.398
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

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

–
–
–
–

0728.286.060
0743.026.526
0743.036.229
0728.286.065

2 / cuvântul libertãþii

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 12 iulie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5237 ............. 45237
1 lirã sterlinã..........................5,7349.......................57349

Plata TVA s-ar putea
face doar la momentul
încasãrii facturii
Premierul Victor Ponta a
declarat, marþi searã, la RTV, cã
luni urmeazã sã anunþe mãsurile pe
care Guvernul intenþioneazã sã le
aplice dupã 1 august, una dintre
acestea fiind plata TVA la momentul
încasãrii facturii, pentru sume în
cuantum de pânã la 500.000 euro,
condiþia fiind ca plãþile sã fie
efectuate prin bancã. „Sperãm ca,
luni, sã putem anunþa cã plata TVA
la facturi de pânã la 500.000 de
euro sã se facã doar la încasare, cu
condiþia ca aceste plãþi sã se facã
prin bancã, nu cash, deoarece altfel
s-ar încuraja piaþa neagrã”, a spus
Ponta la RTV. El a arãtat cã
mãsura trebuie agreatã ºi de Fondul
Monetar Internaþional pentru a fi
aplicatã. Întrebat dacã aceastã
prevedere nu va crea probleme de
încasãri la bugetul statului, Victor
Ponta a precizat cã astfel de
probleme ar putea sã aparã pentru o
„micã perioadã”, dar ea va avea
efecte benefice pe termen mai lung.
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1 dolar SUA.......................3,6842........36842
1 g AUR (preþ în lei).......186,7459......1867459

METEO

joi, 12 iulie - max: 37°C - min: 18°C
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România, printre þãrile care trebuie sã reia
învestigaþiile în legãturã cu închisorile CIA
Comisia pentru Libertãþi Civile din Parlamentul
European recomandã Lituaniei, Poloniei ºi României sã deschidã sau sã reia anchetele independente pentru a stabili dacã au existat pe teritoriile
lor închisori secrete sau instalaþii în care sã fie deþinute persoane în cadrul programului CIA de ex-

trãdãri extraordinare. „Parlamentul European a adus
din nou în atenþie abuzurile cu privire la drepturile
omului comise de CIA ºi a criticat statele membre
care au fost complice la aceste abuzuri. (...)”, a
declarat eurodeputatul francez Hélène Flautre (Greens/EFA), al cãrei raport a fost adoptat marþi, cu 50
de voturi pentru, douã împotrivã ºi
cinci abþineri în PE. Raportul va fi
votat în sesiune plenarã la Strasbourg în septembrie, potrivit comunicatului oficial al PE. Europarlamentarii ºi-au exprimat îngrijorarea cu
privire la obstacolele întâmpinate de
anchetele parlamentare ºi judiciare
naþionale în privinþa implicãrii unor
state membre în programul CIA. „Lipsa de transparenþã, secretizarea documentelor, prevalenþa intereselor
naþionale ºi politice (...), absenþa
unor tehnici de investigare riguroase ºi a cooperãrii” se numãrã printre
aceste obstacole, au declarat ei.
„Cercetãrile efectuate de ONU,
Consiliul Europei, presa naþionalã

ºi internaþionalã, jurnaliºtii de investigaþie ºi societatea civilã au adus la luminã noi informaþii cu
privire la locaþia închisorilor secrete ale CIA în
Europa, la zborurile de extrãdãri extraordinare din
spaþiul aerian european ºi la persoanele transportate sau deþinute”, afirmã raportul. Drept urmare, europarlamentarii cer autoritãþilor judiciare
din România sã deschidã o anchetã independentã cu privire la presupusele închisori CIA de pe
teritoriul þãrii, „în special în lumina noilor dovezi
privind zborurile de legãturã dintre România ºi
Lituania”. De asemenea, ei cer autoritãþilor din Lituania sã „îºi respecte angajamentele de a redeschide ancheta penalã în privinþa implicãrii þãrii în
programul CIA”, având în vedere cã datele aratã
cã au existat zboruri între cele douã þãri, ºi încurajeazã „Polonia sã persevereze în ancheta sa penalã
în desfãºurare asupra închisorilor secrete”.
Totodatã, europarlamentarii cer Finlandei,
Danemarcei, Portugaliei, Italiei, Marii Britanii,
Germaniei, Spaniei, Irlandei, Greciei, Ciprului,
României ºi Poloniei sã dezvãluie toate informaþiile cu privire la avioanele suspecte asociate cu
CIA ºi teritoriul lor.

„Nu cred cã putem coabita”
Liderul PSD, premierul Victor
Ponta, a declarat cã nu va putea
coabita cu preºedintele Traian
Bãsescu în cazul în care acesta va
reveni la Palatul Cotroceni dupã
referendum, evitând sã spunã concret
dacã va demisiona în urma unui
rezultat favorabil preºedintelui pe 29
iulie. „Dacã preºedintele Bãsescu
revine la Cotroceni, nu cred cã putem
coabita. Eu am încercat timp de 45
zile, de la preluarea mandatului, ºi nu
s-a putut”, a spus Ponta, la RTV.
Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, vineri, cã dacã se va
întoarcea la Cotroceni dupã referendum ºi îl gãseºte pe Victor Ponta încã
premier, nu îi va mai da acestuia un
nou mandat, chiar dacã USL va
câºtiga alegerile din toamnã.
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Ponta vrea sã discute cu liderii Premierul regretã modul cum
UE o „soluþie” de decalare
i-a rãspuns lui Merkel
kel, din punctul meu de vedere, a
Premierul Victor Ponta a declaa raportului pe justiþie
suferit din cauzã cã nu este întrebarat, marþi seara, cã regretã modul în
Premierul Victor Ponta vrea sã
discute cu liderii UE (preºedintele
Comisiei Europene, preºedintele
UE ºi preºedintele Parlamentului
European), la întâlnirile programate ieri ºi astãzi la Bruxelles,
despre o soluþie în care raportul
Comisiei Europene privind justiþia
sã nu fie folosit în campania
pentru referendum, adãugând cã
nu ºtie dacã publicarea raportului
de þarã al Mecanismului de
Cooperare ºi Verificare (MCV)
poate fi amânatã. „Preocuparea
mea principalã în discuþiile pe
care le voi avea la Bruxelles va fi
legatã de raportul pe justiþie,
pentru cã îmi este foarte teamã
cã, prezentat în campania
electoralã, fiecare va citi din
raport ce vrea el ºi îl va folosi
împotriva celuilalt”, a spus
premierul marþi searã, la RTV.
Întrebat dacã vrea ca publicarea
acestui raport sã fie amânatã,
acesta a rãspuns cã nu ºtie exact
care este soluþia, ci doar cã

raportul va fi prezentat în ultima
sãptãmânã a campaniei pentru
referendumul de demitere a
preºedintelui Traian Bãsescu ºi
va fi folosit sigur în bãtãlia
electoralã. Ponta a precizat din
nou cã îi va asigura pe liderii UE
cã orice mãsurã adoptatã de
autoritãþile române ºi care va fi,
eventual, consideratã drept
neconformã cu standardele
Uniunii va fi imediat remediatã.
Ieri, în ºedinþa de Guvern, premierul le-a spus miniºtrilor cã urma sã
plece la Bruxelles pentru a opri
„dezinformãrile grosolane ºi
îngrozitoare” pe tema suspendãrii
preºedintelui Traian Bãsescu,
arãtând cã la UE mai sunt persoane, „e adevãrat, de la Partidul
Popular”, care cred cã ºeful
statului a fost suspendat de
Guvern. Prima vizitã pe care
premierul a avut-o programatã la
Bruxelles, asearã, a fost cu
preºedintele Parlamentului European, germanul Martin Schultz.

ªeful Guvernului cere o nouã sesiune
extraordinarã a Parlamentului,
pentru legea referendumului
Premierul Victor Ponta a anunþat, în ºedinþa de ieri a Guvernului,
cã a trimis preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului o scrisoare în care propune convocarea unei
sesiuni extraordinare în care sã fie
corelate toate textele de legi privind
referendumul cu decizia Curþii Constituþionale. Curtea Constituþionalã
a decis, marþi, cã legea prin care sau fãcut modificãri la articolul 10
din Legea referendumului – lege
care a fost aprobatã de Parlament -

este constituþionalã, în mãsura în
care asigurã participarea la referendum a cel puþin jumãtate plus unul
din numãrul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente. Guvernul a a transmis un comunicat
în care anunþã cã va respecta decizia Curþii Constituþionale în cazul
Legii referendumului, precizând,
totodatã, cã este sarcina Parlamentului sã punã cât mai repede în acord
legislaþia privind referendumul cu
decizia luatã de Curte.

care a comentat declaraþiile cancelarului german, Angela Merkel, privind situaþia politicã din România, dar
îi reproºeazã acesteia cã nu a discutat cu toate pãrþile implicate. „Regret acum acel rãspuns, dar, într-o
logicã normalã, dacã discuþi cu o
parte, discuþi ºi cu partea cealaltã
înainte de a te pronunþa. Doamna
Merkel a fãcut un lucru pe care l-a
fãcut ºi în Franþa, în campania electoralã, a spus foarte clar cã este de
partea unui candidat, dupã care, imediat dupã alegeri, într-un mod extrem de occidental ºi pragmatic, are
relaþii excelente cu noul preºedinte,
Francois Hollande. Declaraþia purtãtorului de cuvânt al doamnei Mer-

tã ºi partea cealaltã înainte sã exprimi
o poziþie politicã”, a spus Ponta, la
RTV. Premierul a declarat, luni, comentând discuþia telefonicã dintre
cancelarul Germaniei, Angela Mekel,
ºi preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, cã nu Merkel voteazã la referendumul de pe 29 iulie, ci poporul
român, ºi cã ceea ce vor vota românii nu poate fi schimbat de nimeni.
De asemenea, acesta s-a arãtat convins cã pe 30 iulie, imediat dupã referendumul de demitere a ºefului statului, nici un creºtin democrat german n-o sã-ºi permitã sã mai jigneascã poporul român ºi sã spunã cã România este o dictaturã, el întrebând,
retoric: „Ce, suntem colonie?”.

Viviane Reding: Ultimele acþiuni
ale Guvernului de la Bucureºti ar putea
prejudicia aderarea la Schengen
Acþiunile Guvernului de la Bucureºti din ultimele zile ameninþã
ºansele României de a adera la
spaþiul Schengen ºi ar putea amâna integrarea deplinã în UE, a declarat, marþi, comisarul european
pentru Justiþie, Viviane Reding
(foto), pentru „Financial Times”.
În opinia acesteia, fãrã o revenire
rapidã asupra mãsurilor luate de
premier în ultimele zile - inclusiv
revocarea unei ordonanþe de urgenþã care reduce atribuþiile Curþii Constituþionale ºi reinstaurarea în funcþie a
Avocatului poporului - ºansele României de a adera la Shengen ar putea fi
prejudiciate. România ºi Bulgaria se aflã încã sub monitorizarea UE, care vrea
sã se asigure cã în acest fel sistemele judiciare din cele douã þãri se vor apropia
de normele europene ºi cã eforturile de combatere a crimei organizate ºi a
corupþiei vor fi intensificate. Reding a declarat cã monitorizarea ar putea fi
extinsã dacã România nu va reveni asupra acþiunilor sale: „Dacã nu vor fi
asigurãri foarte credibile ºi acþiuni concrete din partea Guvernului român în
privinþa restabilirii statului de drept în România, þara ar putea pierde ani întregi
în procesul de integrare deplinã în UE”.
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ªi CCR o întoarce ca... la Ploieºti!
MIRCEA CANÞÃR
Curtea Constituþionalã, ca autoritate publicã politico-jurisdicþionalã, dã decizii obligatorii. Cu asta putem fi de acord. Tot Curtea
Constituþionalã avea, pânã nu de mult, propria jurisprudenþã, asta însemnând cã deciziile sale erau în general imuabile, perene, rolul
sãu fiind acela de a fi garantul supremaþiei
Constituþiei. Cum în 2007 s-a pronunþat cu
privire la modul de desfãºurare a referendumului pentru demiterea preºedintelui, oferind
o abordare, ºi în 2012 nu putea, în aceastã
materie, abdica de la propriile teze. ªi iatã decizia din 3 mai 2007: „Prin derogare de la art.
5, al.2, demiterea preºedintelui României
este aprobatã dacã a întrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate, la nivelul þãrii,
ale cetãþenilor care au participat la referendum”. Constituþionalistul ªtefan Deaconu, cadru universitar, fost, pânã recent, consilier prezidenþial, opina astfel în volumul
„Constituþia României – comentariu pe articole” (Ed. C.H. Beck, 2008), coordonat de
prof. univ. dr. Ioan Muraru ºi prof. univ. dr.
Elena Simina Tãnãsescu: „În cazul demiterii
preºedintelui, textul constituþional a adoptat principiul simetriei juridice. Astfel, cetã-

þenii fiind cei care aleg preºedintele României prin vot universal, egal, direct, secret ºi
liber exprimat, tot ei sunt cei care au posibilitatea demiterii, în urma organizãrii unui
referendum. Preºedintele suspendat poate fi
demis cu majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul þãrii, ale cetãþenilor care
au participat la referendum”. Comunicatul
CCR de marþi, în aceastã privinþã, sunã aºa:
„Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului este constituþionalã în mãsura în care asigurã participarea la
referendum a jumãtate plus unu din numãrul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente”. USL zice invers. Dar, pânã
la publicarea motivãrii deciziei CCR, fiecare
parte poate specula. De reþinut: OUG nr.41/
2012, adoptatã de Guvernul Ponta, este în
vigoare ºi prevede cã „demiterea preºedintelui este aprobatã dacã a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetãþenilor care au participat la referendum”.
În logica actualã a judecãtorilor CCR înseamnã cã la referendumul din 2007 s-a votat în
temeiul unei legi... cu geometrie variabilã.

Fiindcã faimosul articol 10 din Legea nr. 3/
2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului a fost „pârlit” cum a convenit.
Asta mai înseamnã cã tot ceea ce demonstra, profesionist, consilierul prezidenþial
ªtefan Deaconu, pe marginea „procedurii
de suspendare”, e... apã de ploaie. Mai intervine o altã contradicþie. Modificarea, „modificatã” de USL, a fost fãcutã în scopul securizãrii referendumului, de fosta majoritate
parlamentarã, controlatã de PDL, fãrã a respecta recomandãrile fãcute de Comisia de la
Veneþia, privind modul de organizare ºi desfãºurare a referendumului, care prevãd cã „în
perioada premergãtoare referendumului nu
este recomandatã modificarea legislaþiei
electorale sau a regulilor privind desfãºurarea referendumului”. Fireºte, acum o sã
ne întrebãm ce se înþelege prin „perioadã premergãtoare” ºi pe ce spaþiu de timp se întinde aceasta. USL zice cã e valabil proiectul
de lege abia dupã ce se publicã în Monitorul
Oficial, dupã ce-l promulgã preºedintele. În
opinia PDL, cele peste 9 milioane votanþi care
ar trebui sã fie prezenþi la referendum sunt o
cerere imperativã a CCR, care nu se discutã.

Aºadar, ales cu 5 milioane de voturi, preºedintele poate fi demis doar dacã se prezintã
la referendum 9 milioane de votanþi. În ultimele zile a mai apãrut un mit, cel al CCR. Despre deciziile acestei instituþii, deasupra cãreia nu se aflã decât cerul, nu trebuie discutat prea mult. Numai cã ce aflãm: doamna Angela Merkel, cancelarul german, este extrem
de furioasã pe Curtea Constituþionalã de la
Karlsruhe, care ar putea bloca procesul de
salvare a monedei euro. Scandalul este
aprins, deºi cancelarul este o femeie care îºi
controleazã emoþiile. Fraza doamnei Merkel
– dacã euro eºueazã, Europa eºueazã – trebuie luatã în considerare ca un avertisment
dat judecãtorilor de la Karlsruhe. Fostul ºef
al grupului parlamentar al SPD, Herbert Wehner, a devenit legendar: „Nu vom lãsa nemernicii de la Karlsruhe sã arunce politica
noastrã în aer”. Scandalul meritã urmãrit, mai
ales cã este sugestiv ºi pentru puriºtii de pe
malurile Dâmboviþei, care, luaþi prizonieri de
caniculã, aruncã tot felul de zvonuri pe la
Bruxelles ºi cancelariile europene. Pânã una,
alta, CCR o întoarce ca la Ploieºti ºi se pune
singurã într-o luminã neclarã.

Olguþa ºi Solomon
se înþeapã în mesaje
Fostul primar îi transmite actualului edil sã vorbeascã mai puþin ºi sã munceascã mai mult, dar o asigurã,
în acelaºi timp, cã nu o sã-ºi monteze consilierii împotriva ei. Pe de altã parte, primarul Lia Olguþa Vasilescu îi rãspunde cã o sã-i arate, în scurt timp, ce gafe
a fãcut câtã vreme a condus Primãria Craiova. Între
timp, nici unul, nici altul nu a scãpat de fantomele interlopilor care au bântuit în campanie.
Primarul Antonie Solomon a ieºit, ieri,
într-o conferinþã de presã în care a þinut
sã precizeze cã UNPR-ul nu îi va crea
probleme în Consiliu noului primar, stabilindu-se sã adopte stilul unui “opoziþii
constructive”, ºi nu una “tuºatã politic”.
“O asigur pe doamna primar cã nu o sã
aibã nici un fel de problemã cu proiectele care vizeazã dezvoltarea Craiovei. Cei
ºapte consilieri UNPR vor face o opoziþie constructivã, fãrã nici un fel de pretenþie, nu vor sã fie numiþi directori pe
nu ºtiu unde. Noi avem consilieri de calitate ºi nici nu vreau sã fie scandalul din
mandatul meu”, a spus fostul edil, referindu-se la perioada finalului de mandat,
când pãrãsise PDL-ul.

Critici la adresa
noului primar

Pe de altã parte, Solomon nu s-a abþinut nici de
la critici asupra activitãþii
de pânã acum a noului edil.
Între altele, fostul primar ia transmis Liei Olguþa Vasilescu sã se concentreze
pe fapte ºi nu pe vorbe. “Îi
transmit doamnei primar
sã fie mai atentã la declaraþiile publice sau sã facã
mai puþine declaraþii ºi sã
treacã la muncã pentru cã
are multe de fãcut. La muncã ºi atenþie la
promovãri! Sã nu încurce treburile pe la
Regii pentru cã vor fi monitorizaþi de cine
trebuie”, a declarat Solomon. Acesta a
punctat situaþia de la Compania de Apã
„Oltenia”, unde a fost instalat omul de
afaceri Constantin Mitriþã, care nu are
experienþã în administraþie, el manageriind pânã nu demult un hotel.

Angajaþii din Primãrie,
victimele unui prigoane

În opinia lui Solomon, actualul primar
a fãcut douã greºeli pânã acum, una din-

tre ele referindu-se la
angajaþi. “Mã deranjeazã cã a început o prigoanã a angajaþilor în Primãrie. Eu am venit dupã primarul
Vasile Bulucea ºi am pãstrat aceleaºi persoane, nu am dat pe nimeni afarã. Ba, din
contrã, i-am încurajat pe unii ºi cei care au
avut caracter în timpul lui Bulucea au avut
caracter ºi când au lucrat cu mine. În
schimb, spectacolul grotesc – nu neapãrat al primarului, ci al celor din anturajul ei
– îþi lasã un dezgust amar”. Solomon a
dezaprobat ºi semnarea masterplanului de
deºeuri. “De cinci ani m-am chinuit sã blochez depozitarea gunoaielor în Craiova.
Proiectul a fost negociat prost cu Ministerul Mediului, astfel încât sã nu se mai poa-

tã amenaja decât o singurã groapã de gunoi, care o sã devinã unicã în regiune”, a
spus Solomon.

Fantomele interlopilor

O loviturã durã sub centurã a venit
spre finalul conferinþei, când Solomon a
acuzat-o – ce-i drept, voalat – pe Olguþa
Vasilescu cã a ieºit primar cu votul interlopilor. „Eu nu m-am axat pe votul interlopilor din Craiova. Am vãzut cã s-a colaborat foarte bine cu acele persoane, în
timp ce cele 51.000 de voturi ale mele au
fost curate”. La scurt timp a venit ºi replica primarului Lia Olguþa Vasilescu: „În ceea

ce priveºte declaraþiile lui Antonie Solomon despre interlopi, consider cã intrã în
aria lui de expertizã, motiv pentru care nu
vreau sã dau replica pe care ar merita-o”,
a declarat primarul Craiovei într-un comunicat de presã trimis ulterior. De altfel,
Lia Olguþa Vasilescu a þinut sã-i aminteascã lui Solomon cã proiectul masterplanului de deºeuri as fost semnat de acesta,
“motiv pentru care nu are niciun drept sã
arate cu degetul în direcþia altora”.

Olguþa promite dezvãluiri

Dupã ce a arãtat avantajele pe care
le aduce implementarea masterplanului
de deºeuri – care
presupune, printre
altele, o investiþie
de 15 milioane de
euro pentru Craiova, primarul Lia Olguþa Vasilescu l-a
atacat, la rândul ei,
pe fostul edil.
„Dupã implementarea masterplanului
de deºeuri, craiovenii se vor convinge cã Antonie
Solomon, prin
aceste declaraþii,
vrea doar sã rãmânã în atenþia publicã
pentru a candida la funcþia de senator.
Populaþia nu va fi afectatã în trafic de
maºinile de gunoi, iar pubelele, care se
vor afla încastrate în pãmânt, îºi vor dovedi utilitatea. Odatã cu implementarea
proiectului va fi o diferenþã mare între
cum aratã acum containerele ºi cum vor
arãta”, a mai spus Lia Olguþa Vasilescu,
adãugând ºi cã „în perioada urmãtoare
vom aduce la cunoºtinþã opiniei publice o serie de contracte care au afectat
grav bugetul local ºi care au fost semnate de domnul Antonie Solomon”.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Piscu Vechi: Fostul primar, Cristian Toma,
o echipă de
ANA-MARIA GEBĂILĂ şi
MIRCEA CANŢĂR

Martie 2008: Cristian Toma
solicită ilegal teren agricol…
la Gherceşti
Primar în exerciţiu, Cristian Toma
se trezeşte la 1 martie 2008 parcă…
din somn. Este “îndemnat” să se trezească, fiindcă era vremea afacerilor

Fostul primar al comunei Piscu Vechi, Cristian Toma, a
avut două mandate consecutive, până la alegerile locale recente, când a fost dat la o parte din fruntea obştii. Din motive diverse, pe care le ştiu oamenii comunei. Ca preocupare
de bază, Toma Cristian este fermier agricol, exploatând o
suprafaţă de circa 220 ha, amplasate pe raza comunelor Piscu Vechi, Ghidici şi Seaca de Câmp, potrivit datelor APIA
Dolj. În Registrul agricol (volumul al II-lea, poziţia 038) de
la Primăria Piscu Vechi figurează cu următoarea structură
de culturi pentru anul în curs: grâu – 90,66 ha; floarea-soarelui – 54,84 ha; porumb – 45,86 ha; orz– 23,30 ha; păşune
– 0,80 ha şi 5,26 ha necultivate. În total, 220,7 ha. În baza de
date APIA Dolj, Toma Cristian figurează că a primit anul
imobiliare. Şi cere primarului comunei Gherceşti, Cornel Păpăroiu, “să i
se comunice care este stadiul soluţionării cererii Comisiei Locale de
Fond Funciar Piscu Vechi privind
disponibilizarea unei suprafeţe de
teren, conform Legii nr. 247/2005
şi HG nr. 280/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate”.
Bătaia de joc în care este redactată cererea nu o mai comentăm. Fiindcă pare scrisă la
un pahar de vin în plus. Prezen tăm facs imilu l aces teia.
Este adevărat că, încă din 2006,
bine “instruit”, Toma Cristian
s olicit as e Co mis iei Lo cale
Gherceşti suprafaţa de 4,18 ha
de teren agricol, deşi la acea
dată, potrivit Balanţei de fond
funciar al comunei, întocmită
de OCPI Dolj, exis ta încă o
ap reciabilă rezerv ă de teren
agricol. Care există şi în prezent. Cum aranjamen tu l era
bine uns, Comisia Locală Gherceşti răspunde de îndată. Adică două zile mai târziu (Adresa nr. 848/5.03.2008). Câtă operativit ate! “Avân d în vedere
solicitarea Comisiei Locale de
aplicare a Legilor de Fond Funciar a comunei Piscu Vechi, vă
co mun icăm că, în cont ext ul
preluării terenului de la SCDA
Şimnic, suntem de acord cu
disponibilizarea unei suprafeţe de 33,55 ha, corespunzătoare solicitării înregistrate sub nr.
2187/26.09.2006 pentru Târziu
Ro dica Teodora – 27,26 h a,
Toma Cristian – 4,18 ha şi Popescu N. Constanţa – 2,11 ha”.
Semna: Cornel Păpăroiu, primar, şi Voican Păuna – secretar (vezi facsimil). Şi s-a trecut
la treabă. Strategii afacerii se
aflau în să la Prefectu ra Dolj.
Prin Hotărârea nr. 65 3 /
26.03.2008 a Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii
nr. 247/2005 “se admite solicitarea formulată de Comisia
Locală Piscu Vechi, în sensul
înscrierii şi validării a trei poziţii, cu suprafaţa de 33,55 ha, în
Anexa nr. 29 la Legea nr. 247/
2005”. Mai mult, premergător,
p rin Hot ărârea nr. 553/
07.03.2008 a aceleiaşi Comisii
Judeţene pentru aplicarea Legii nr. 247/2005, “se admite solicitarea Comisiei Locale Gher-

ceşti, în sensul preluării s uprafeţei
de 33,55 ha de la SCDA Şimnic (…)
pentru punerea în posesie a celor trei
persoane: Târziu Rodica Teodora –
27,26 ha, Toma Cristian – 4,18 ha şi
Popescu N. Constaţa – 2,11 ha, validate la Comisia Locală de Fond Funciar Piscu Vechi în Anexa nr. 42”. Argumentarea din preambul, oferită de
prefectul Silviu Dumitru şi subprefectul Ionel Ciobotea, care semnează, era de-a dreptul cinică. “Solicitarea este îndreptăţită, având în vedere prevederile (…) din HG nr. 280/
2005 (…) modificată prin HG nr. 1832/
2005, conform căreia “în situaţia în
care într-o localitate nu există suficient teren, care să se atribuie foştilor proprietari deposedaţi, comisiile de Fond Funciar se vor adresa
celor din alte localităţi”. Balivernele acestea cu iz penal sunt de competenţa organelor abilitate ale statului. Şi, de mai multă vreme. Fiindcă
reiterăm: la Piscu Vechi exista teren
disponibil. Dar, evident, fără valoare
imobiliară. Să mai menţionăm şi Hotărârea nr. 1685/19.10.2007 prin care
Comisia Judeţeană de aplicare a Legii nr. 247/2005 admitea propunerea
formulată de Comisia Locală Piscu
Vechi, în sensul înscrierii suprafeţei
de 90,05 ha în Anexa nr. 42. Prin Hotărârea nr. 1668/24.10.2008 s-a aprobat şi procesul-verbal de delimitare
pentru suprafaţa de 33,55 ha de teren agricol, solicitată de comuna Piscu Vechi pe raza teritorială a comunei Gherceşti. Se lucra “în echipă”,
cu etape prevăzute şi finalizate. Cam
ca la moară.

Justiţia dă peste mână hrăpăreţilor
Prin Decizia nr. 1459/15.09.2010 a
Tribu nalului Dolj a fost menţ inută
Sen tinţ a civilă nr. 1338/27.01.2010
pronunţată de Judecătoria Craiova,
dispunându-se anularea hotărârilor
Comisiei Judeţene, prin care suprafeţe de teren agricol, domeniu public,
administrate de SCDA Şimnic, erau
trecute, prin încălcarea dispoziţiilor
Legii nr. 213/1998, în domeniul privat
al comunei Gherceşti. Mai mult, în
Decizia nr. 1459 a Tribunalului Dolj
se menţiona că “susţinerile recurentei Comisia Locală de Fond Funciar
Piscu Vechi, referitoare la preluarea
fără titlu, de către stat, a terenului în
litigiu, su nt neîn temeiat e şi exced,
oricum, obiectul cauzei, în condiţiile
în care instanţa de fond a fost înves-
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şi fosta conducere a Prefecturii Dolj –
“băieţi deştepţi”
trecut suma de 24.844,41 euro, reprezentând sprijinul pe
suprafaţă şi pl ata naţională directă complementară
(PNDC1). Din suprafaţa menţionată, în conformitate cu propriile raportări la Primăria Piscu Vechi, 192,72 ha sunt arendate, iar diferenţa de până la 220,72 îi aparţin ca proprietar.
Dacă până aici lucrurile sunt clare şi dovedesc că ne aflăm
în faţa unui fermier, ca atâţia alţii din teritoriu, “neclarităţile” la care ne vom referi probează cu totul altceva. Mai
exact, o cârdăşie cu fosta Comisie Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 247/2005 (actuala Comisie Judeţeană pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
Dolj), în vederea “soluţionării unei solicitări a Comisiei
locale Piscu Vechi”. Şi, iată, filmul năstruşnic.
tită cu verificarea valabilităţ ii unor
hotărâri ale Comisie Judeţene privind
preluarea unor suprafeţe de teren de
la SCDA Şimnic în domeniul privat al
unităţilor administrativ-teritoriale” şi
nicidecum verificarea valabilităţii Titlului statului. Fiind irevocabilă, pentru Decizia Tribunalului Dolj n-a mai
existat cale de atac, reţinându-se însă
că hot ărârile Comisiei Judeţ ene de
aplicare a Legii nr. 247/2005 au fost
date cu încălcarea vădită a unor dispoziţii legale imperative privind domeniul public. Ca un făcut, întreaga
“producţie” de hotărâri ale menţionatei comisii, privind destructurarea
SCDA Şimnic, a avut acelaşi deznodământ.

Nu de soluţiile judecătoreşti
le păsa lui Silviu Dumitru
şi Eugen Marinescu
Aşa cum arătam mai sus, Decizia nr. 1459/15.09.2010 a Trib unalului Dolj privind recursul formulat de
recurentele intimate Comisia Jud eţeană Dolj pentru Stabilirea Dreptului d e Proprietate asu pra Terenurilor şi Co mis ia Locală de Fo nd
Fun ciar Piscu Vechi împ ot riv a
Sen t in ţ ei civ ile n r. 1338/
27.01.2010, p ronunţat ă de Jud ecăto ria Craiova, era irevo cabilă. Nu
s-a mai aş tep tat, îns ă, data de 15
septembrie 2010 ş i la 19 decembrie 2008 (!), Comisia Jud eţeană
pentru Stabilirea Dreptului d e Proprietate asupra Terenurilor emitea
Ti tlul de Proprietate nr. 123 57
pe numele l ui Toma Cristian pentru su prafaţa de 4,18 ha pe t erit oriul comun ei Gherceşti. Semna Silviu Du mit ru , ca prefect, pent ru
su bprefect , p rin uzurpare de calităţi, Eugen M arin escu , ş i din partea OCPI Dolj apărea ş tamp ila şi
o semn ătură in des cifrabilă. Cum
un tit lu d e p roprietate nu s e po ate emit e decât în an umit e co ndiţ ii,
pe care le-am mai enunţat şi în alte
ocazii, mai exact , at unci când t eren ul este degrevat de orice sarcină, ne aflăm în faţ a un ui abuz în
serv iciu, ca atâtea altele. Prin Sentinţa civilă nr. 18397 a Jud ecăt oriei Craio va, Titlul de Proprietate
nr. 12357/ 19.12.2008, emisă în favo area lui To ma A. Crist ian, pe
baza Hotărârii nr. 1668/ 24.10.2008
a Comisiei Jud eţen e Do lj, cu încălcarea dispoziţiilor din Legea nr.
213/ 1998, era anulat. So luţie rămasă definit ivă şi la Tribun alul Dolj.

Pen tru u nii, s-ar părea că s untem în
faţ a unei găinării de du zină. Dar, nu
es te aşa. Rev endicarea lui Toma A.
Cristian era la pachet cu cea a doamnei Târziu Rod ica Teo dora, apropiată, chiar foart e ap ropiată de Eugen Marinescu , directo rul Direcţ iei
de Verificare a Leg alităţ ii Actelor
din Prefectura Dolj, p riet enia acestuia cu Marian Târziu n eput ând fi
pus ă la înd oială.
Cazul la care ne-am referit îmb racă toate formele d e infracţiu ne, de
la abu z în serviciu la u zurp are de
calităţi, înşelăciune şi aşa mai d eparte. Est e un ul d in atât ea altele,
care demo nstrează cum “băieţii deştepţ i” d e la Prefectu ra Dolj s-au
ocu pat precumpănito r cu afacerile
imobiliare. Du pă s cen arii, realmente eleborate, pe care le-am descris.
Că fost ul p rimar al comunei Pis cu
Vechi, Cristian To ma, min ţea cu s eninătate, la data la care so licita reco nstituirea drep tulu i d e proprietate, nu mai îngrijorează pe n imen i.
Cei din Piscu Vechi, care l-au schimbat din fu ncţie, au avut şi asta în
vedere, dacă mai cont a.
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A murit chiar în sediul
Inspectoratului ªcolar
Un bãrbat de 85 de ani a
murit, ieri, în jurul prânzului,
chiar în sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj.
Gheorghe Mitoaica, fost cadru didactic, profesor de Matematicã, venise în audienþã la
inspectorul general, Georgicã
Bercea, afirmând cã a fost
persecutat în perioada regimului comunist ºi nu a putut sãºi susþinã gradele didactice.
Dupã întâlnirea cu inspectorul general, pensionarului a simþit cã-i vine rãu, le-a spus angajaþilor acest lucru, aceºtia aºezându-l pe un scaun într-o salã ºi
solicitând o ambulanþã. Din nefericire, bãrbatul a decedat pânã la
venirea ambulanþei, medicii neputând face altceva decât sã constate decesul acestuia, din cauza unui stop cardio-respirator. Bãrbatul suferea de afecþiuni cardiace, dupã cum a declarat soþia sa,
care a fost anunþatã ºi a venit la sediul ISJ Dolj, cadavrul acestuia fiind depus la morgã pentru efectuarea necropsiei, dupã cum
au precizat reprezentanþii Poliþiei doljene.

Trei arestaþi în dosarul evaziunii
de peste 3 milioane de euro
În urma acþiunii vizând destructurarea unui grup infracþional organizat specializat în
evaziune fiscalã, spãlare de
bani ºi contrabandã, desfãºuratã de poliþiºtii BCCO Craiova ºi SCCO Mehedinþi, sub
coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinþi în ºase judeþe din þarã,
procurorii au emis ordonanþe
de reþinere pentru opt dintre
cele 20 de persoane ridicate ºi aduse la audieri. Este vorba despre Justinian Mihai (25 de ani), Florin Mihai (27 de ani), Mugurel Ivan (34 de ani), Alexandru Vãduva (27 de ani), Ion Mitroi
(36 de ani), Grigoraº Dumitrescu (37 de ani), toþi din Strehaia,
judeþul Mehedinþi, Floricã Stãnescu (43 de ani), din Slatina, judeþul Olt, ºi Georgeta Prunean (51 de ani), din Bucureºti, faþã de
alþi doi membri ai grupului infracþional procurorii dispunând
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu. În cursul
zilei de marþi, cei opt au fost prezentaþi Tribunalului Mehedinþi
cu propunere de arestare preventivã, însã instanþa a emis doar
trei mandate, pentru Florin Mihai, Georgeta Prunean ºi Ion Mitroi, care au ajuns în arest. Procurorii DIICOT – BT Mehedinþi
au declarat recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã membrii grupãrii sunt acuzaþi cã au prejudiciat
bugetul statului cu peste 3 milioane de euro în perioada 20102012 dupã ce au fãcut achiziþii de produse agro-alimentare din
Ungaria ºi Bulgaria, produse valorificate ulterior în þarã prin falsificarea documentelor, fãrã sã achite TVA cãtre stat.

Soþii Slotea au ajuns în arest
Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au
reuºit, în cursul zilei de marþi,
sã-i prindã ºi sã-i introducã în
arestul IPJ Dolj pe soþii Ion ºi
Naziana Slotea, de 45, respectiv 47 de ani, ambii din Craiova. Pe numele acestora magistraþii Tribunalului Dolj au emis
mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnaþi definitiv la câte 4 ani
închisoare pentru înºelãciune
ºi rambursãri ilegale de TVA.
Povestea celor doi soþi ºi a contabilei lor, Daciana Brainaº, condamnatã la 3 ani de închisoare cu suspendare, v-am prezentat-o
pe larg în paginile cotidianului nostru la sfârºitul lunii trecute, când
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a pronunþat sentinþa definitivã,
dupã un proces început în anul 2005. Reamintim cã cei trei au
obþinut în mod ilegal, prin diverse inginerii financiare, rambursãri
de TVA în valoare de 3,2 milioane de lei. Pentru cã Dacianei Brainaº i-a fost suspendatã executarea pedepsei, aceasta este liberã, în
arest ajungând doar cei doi soþi, numai cã din pedepsele la care au
fost condamnaþi se deduce intervalul 8 decembrie 2005 – 14 martie 2007, perioadã în care au fost arestaþi preventiv.

eveniment
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Pedeapsã redusã la apel pentru fiul
adjunctului de la Poliþia Calafat
Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
soluþionat, la începutul acestei sãptãmâni, apelurile formulate de Laurenþiu
Vlãduþ, fiul adjunctului ºefului Poliþiei
Calafat ºi soþia sa, împotriva sentinþei
Tribunalului Dolj prin care primiserã
5, respectiv 3 ani de detenþie pentru infracþiuni informatice. Judecãtorii de la
Judecãtorii de la Curtea de
Apel Craiova au pronunþat luni,
9 iulie, soluþia în cazul apelului formulat de Laurenþiu Vlãduþ, fiul
adjunctului ºefului Poliþiei Calafat, Flori Vlãduþ, soþia lui ºi de
Cornel Constantin Stoilã împotriva sentinþei nr. 35 din 21 ianuarie 2011 pronunþatã de Tribunalul Dolj prin care fuseserã condamnaþi la închisoare pentru
fraude informatice.
Reamintim cã cei trei, împreunã cu alte persoane, au fost ridicaþi la mijlocul lunii august 2010,
când poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craioveni au declanºat o operaþiune de destructurare a unui grup de persoane
ce aveau ca preocupãri falsificarea cardurilor bancare ºi utilizarea acestora pe teritoriul Italiei, dar ºi al statului Vatican pentru retrageri frauduloase de numerar, coordonatorul reþelei fiind,
potrivit anchetatorilor, chiar fiul
adjunctului ºefului Poliþiei municipiului Calafat, Laurenþiu Vlãduþ zis “Lari”. Dupã ce Iulian

Curte i-au redus cu un an pedeapsa lui
Laurenþiu ºi au dispus suspendarea executãrii pedepsei aplicate soþiei acestuia. Celui de-al treilea inculpat din dosar i s-a respins apelul. Decizia Curþii
de Apel Craiova nu este definitivã, putând fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

falsificarea instrumentelor de
platã electronicã, deþinerea de
echipamente hardware ºi software în vederea falsificãrii instrumentelor de platã electronicã ºi efectuarea de operaþiuni financiare frauduloase, iar judecãtorii de la Tribunalul Dolj au pronunþat sentinþa în ianuarie 2012.

„Lari” s-a predat
în martie, anul acesta

Gheorghiu, de 28 de ani, din Galaþi, a fost prins în Gara Craiova,
cu aparaturã de clonat carduri
asupra sa, au fost efectuate opt
percheziþii domiciliare, în urma
cãrora au fost descoperite ºi ridicate dispozitive de falsificat
carduri confecþionate artizanal,
stick-uri de memorie ºi 10.000 de
euro. Mai multe persoane au fost
conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, însã oamenii legii n-au reuºit sã punã
mâna pe Laurenþiu Ion Vlãduþ,
fiul comisarului Victor Vlãduþ,
despre care existau date cã s-ar
afla în Italia. În noiembrie 2010
procurorii i-au trimis în judecatã
pe Iulian Gheorghiu, Adrian Constantin Tiugan, Cornel Constantin Stroilã, Mihail Adrian Amariei, Laurenþiu Ion Vlãduþ ºi soþia sa, Flori Vlãduþ (fostã Sandu), pentru constituire de grup infracþional organizat, acces fãrã
drept la un sistem informatic,

Iulian Gheorghiu ºi
Adrian Constantin
Tiugan au fost condamnaþi la câte doi ani
ºi ºase luni de închisoare. Ambii au declarat apel, iar în luna
octombrie 2011 Curtea de Apel Craiova
le-a admis acþiunile ºi
a dispus suspendarea
sub supraveghere a
pedepselor primite de aceºtia la
Tribunal. Decizia Curþii de Apel
Craiova a fost atacatã atât de
procurorii DIICOT Craiova, cât
ºi de Tiugan, iar la recursul judecat la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie s-a dat câºtig de cauzã
procurorilor DIICOT,
fiind menþinutã faþã de
cei doi sentinþa penala
nr. 35 din 21 ianuarie
2011 pronunþatã de Tribunalul Dolj.
Cu privire la inculpaþii Laurenþiu ºi Flori
Vlãduþ, Stroilã ºi
Amariei s-a dispus
disjungerea cauzei, iar
procesul a continuat la
Tribunalul Dolj, pânã
pe 19 decembrie
2011. Atunci judecãtorii l-au condamnat
pe coordonatorul reþelei, Laurenþiu Ion Vlãduþ, la o pedeapsã de
5 ani închisoare, aces-

ta fiind judecat ºi condamnat în
lipsã. Soþia sa, Flori, a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoare, la
fel ca Mihail Adrian Amariei.
Cornel Constantin Stroilã a primit, în total, 6 ani de închisoare,
asta pentru cã i s-a revocat suspendarea condiþionatã a unei pedepse de trei ani la care a fost
condamnat în anul 2007 de Judecãtoria Craiova. Apel au declarat doar avocaþii soþilor Vlãduþ ºi al lui Stoilã. Pe parcursul
judecãrii acestuia, la Curtea de
Apel Craiova, în martie a.c., Laurenþiu Vlãduþ, care era dat în
urmãrire internaþionalã de pe 8
noiembrie 2010, a revenit în þarã
ºi s-a prezentat cu tot cu bagaje la arestul Poliþiei doljene.
Prin soluþia pronunþatã pe 9 iulie, judecãtorii Curþii de Apel Craiova i-au redus lui „Lari” pedeapsa la 4 ani de închisoare ºi au
dispus suspendarea executãrii
pedepsei de 3 ani la care a fost
condamnatã soþia sa, în timp ce
apelul lui Stroilã a fost respins ca
nefondat. Instanþa a menþinut ºi
arestarea preventivã a lui Vlãduþ, hotãrârea putând fi atacatã
cu recurs atât de inculpaþi cât ºi
de procurori.
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Poliþia Localã Craiova nu pune în aplicare hotãrâri
judecãtoreºti de reîncadrare a unor salariaþi
Începând cu anul 2010, Sindicatul Administraþiei Publice „Forþa
Legii”, dupã ce mai mulþi poliþiºti locali au fost daþi afarã, în urma
OUG nr. 63/2010, a început sã munceascã la apãrarea drepturilor
unora dintre aceºtia în instanþã, considerând cã respectivele concedieri au fost abuzive, încãlcând prevederile legale în materie. Deºi
mai multe persoane au câºtigat în instanþã, ºeful Poliþiei Locale
Craiova, Octavian Mateescu, a refuzat sistematic sã punã în aplicare
hotãrârile judecãtoreºti. Nici la aceastã orã nu au fost toþi reintegraþi
în câmpul muncii: din zece salariaþi apãraþi de Sindicatul Administraþiei Publice „Forþa Legii” doar doi au fost reprimiþi la serviciu.

Dupã reducerile salariale masive pe care
salariaþii bugetari le-au suportat începând
cu anul 2009 din partea vechii guvernãri
(pierderea suplimentelor salariale – 50%,
pierderea sporului de dispozitiv – 25%,
pierderea fondului de premiere – 10%,
pierderea premiului anual – 10%, pierde-

sã-ºi reducã efectivele de la 516 la 300 de
posturi, prin HCL nr. 244/2010. Acestea
fiind condiþiile, Octavian Mateescu, ºeful
Poliþiei Comunitare, a procedat la eliberarea din funcþie publicã a câtorva zeci de
agenþi în mod abuziv, încãlcând prevederile legale în materie, concediind pe nedrept funcþionarii publici, pãstrând totuºi
în instituþie oameni cu medii inferioare celor daþi afarã. Cazul lui ªtefan Marius Dacian, unul dintre cei 20 de agenþi comunitari demiºi de Octavian Mateescu, care a
câºtigat irevocabil procesele de reintegrare încã din februarie 2011.

Sindicatul Administraþiei Publice
„Forþa Legii” a încercat
o rezolvare pe cale amiabilã

rea premiului anual – 10%, pierderea drepturilor de naturã salarialã obþinute prin negocieri colective, majorarea TVA cu 5%
etc.) în perioada august-septembrie 2010,
la nivelul municipiului Craiova au fost puse
în aplicare prevederile OUG nr. 63/2010
emise de Cabinetul Emil Boc referitoare la
stabilirea unor mãsuri de natura disponibilizãrilor masive de personal bugetar, prin
care Poliþia Comunitarã Craiova a trebuit

La data de 24 septembrie 2010,
Sindicatul Administraþiei Publice
„Forþa Legii” a trimis o adresã Poliþiei Comunitare Craiova prin care
îi înºtiinþa cã: „Prin Decizia nr.
2248 din 16.08.2010, eliberarea din
funcþia publicã a petentului se înscrie în mãsura prevederilor art.
117 din Legea nr. 188/1999, republicatã, coroborat cu art. 66 din
Codul Muncii, pentru efectuarea concedierii colective
legea prevede îndeplinirea
unei proceduri prealabile
obligatorii, în caz contrar
mãsura dispusã este lovitã
de nulitatea absolutã. (...)
Vã solicitãm sã renunþaþi la
mãsurile dispuse prin dispoziþia menþionatã ºi sã reluaþi procedura de consultare a sindicatelor prevãzutã imperativ de art. 117 din
Legea nr. 188/1999, republicatã, coroboratã cu art.
69 alin. 1 ºi 2 din Legea nr.
53/2003 – Codul Muncii. În
caz contrar, prezenta constituie plângere prealabilã,
în înþelesul legii privind
contenciosul administrativ
nr. 544/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, urmând a ne adresa instanþei de judecatã competente, în numele membrului de sindicat, pentru anularea actului administrativ”.
Conducerea Poliþiei Locale,
pentru cã între timp instituþia a fost reorganizatã ºi redenumitã, nu a luat în calcul adresa
celor de la Sindicatul Administraþiei Publice „Forþa Legii”.

Tribunalul Dolj a dat câºtig
de cauzã celor demiºi
La data de 1 februarie 2011,
dupã ce Sindicatul Administraþiei

Publice „Forþa Legii” a demonstrat cã
ªtefan Marius Dacian a fost concediat în mod abuziv, Tribunalul Dolj a
admis acþiunea formulatã de acesta ºi
a hotãrât: „Anuleazã decizia nr. 2248/
16.08.2010 emisã de directorul executiv al instituþiei pârâte. Dispune reintegrarea reclamantului pe funcþia obþinutã anterior emiterii deciziei, cu plata drepturilor salariale aferente perioadei de la data încetãrii raporturilor de
serviciu la data reîncadrãrii efective.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare”. Poliþia Localã a fãcut recurs la
Curtea de Apel Craiova pe motiv cã
acþiunea lui ªtefan Marius Dacian nu
a fost întemeiatã. Curtea de Apel Craiova a respins recursul, la data de 30
martie 2011: „Respinge recursul formulat de pârâta Poliþia Localã Craiova împotriva sentinþei nr. 159 din data
de 1 februarie 2011, pronunþatã de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 12317/63/
2010, în contradictoriu cu intimatul reclamant Sindicatul Administraþiei Publice
„Forþa Legii” reprezentant legal al reclamantului ªtefan Marius Dacian. Decizie
irevocabilã ”.

Redenumirea instituþiei
ºi organigrama stau
în calea hotãrârilor judecãtoreºti
Nici de data aceasta Octavian Mateescu nu a pus în aplicare o hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã, fãcând cãtre
Tribunalul Dolj o „Cerere de lãmurire
cu privire la înþelesul dispozitivului Sentinþei nr. 159/01.02.2011”. Sindicatul
Administraþiei Publice „Forþa Legii” a
trimis mai multe adrese cãtre Poliþia Localã Craiova, dar ºi cãtre conducerea
Primãriei Craiova din acel moment, însã
nici gând ca hotãrârea judecãtoreascã
sã fie pusã în aplicare. Octavian Mateescu îºi motiva decizia prin faptul cã
Poliþia Comunitarã Craiova a fost reorganizatã în Poliþia Localã Craiova, iar
posturile celor concediaþi nu se mai regãsesc în organigrama noii instituþii:
„Începând cu data de 1.01.2011, Poliþia Comunitarã Craiova a fost reorganizatã în Poliþia Localã Craiova, astfel
cum rezultã din prevederile Hotãrârii
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 475/23.12.2010, având ca temei
juridic prevederile Legii poliþiei locale
nr. 155/2010. (...) Actualmente existã
anumite impedimente în executarea hotãrârilor judecãtoreºti menþionate, þinând cont de faptul cã reclamanþii au
fost eliberaþi din funcþiile publice deþinute la Poliþia Comunitarã Craiova, iar
reîncadrarea la Poliþia Localã ar trebui
efectuatã în funcþiile deþinute la Poliþia
Comunitarã, funcþii ce nu se regãsesc
în actuala organigramã a Poliþiei Locale”. ªtefan Marius Dacian a fost repus
în funcþie abia la data de 28.06.2012,
însã mai sunt colegii de-ai sãi care stau
acasã din 2010, deºi instanþele de judecatã au decis cã au fost demiºi în mod
abuziv.
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Reþeta electronicã le dã bãtãi de cap medicilor
Chiar dacã, oficial, a intrat în vigoare începând
cu data de 2 iulie a.c., reþeta electronicã îi pune
încã în dificultate pe medici ºi farmaciºti. În judeþul Dolj puþini sunt cei care au reuºit sã elibereze prescripþii în noul format. Autoritãþile dau
însã asigurãri cã pânã la începutul anului viitor,
atunci când reþeta pe hârtie ar trebui sã devinã
istorie, sistemul va funcþiona fãrã probleme.
Medicii de familie au întâmpinat probleme încã din primele
zile de funcþionare a reþetei electronice din cauza erorilor de sistem ºi a inadvertenþelor ce au
apãrut în mod neaºteptat. Mulþi
dintre doctori spun cã s-au vãzut nevoiþi sã completeze reþetele scriind de mânã dupã ce
softul de cabinet s-a blocat. Aºa
se face cã, deºi ar fi trebuit sã
reprezinte un evident pas înainte din punct de vedere tehnologic, reþeta electronicã a adus cabinetele medicale înapoi în timp.
„Nu putem spune la ora actualã
cã merge perfect. Am înþeles cã
au reuºit unii colegi sã scoatã câteva reþete. Personal, pot spune
cã am încercat sã iau serii pentru reþetele electronice, din program, încã din a treia zi ºi nu am
reuºit. Am mai aºteptat ºi, ieri

(n.r. – marþi), am încercat din
nou. Am avut iarãºi surpriza sãmi dea eroare. Mai mult decât
atât, s-a blocat soft-ul de cabinet ºi a trebuit sã aºtept pentru a
fi reparat, timp în care am scris
din nou de mânã, în condiþiile în
care de mult timp noi scriem pe
calculator ºi este mult mai simplu”, a declarat dr. Mirela Profir,
preºedinte al Patronatului Medicilor de Familie, filiala Dolj.

„Sperãm sã
se rezolve cât
mai repede”
În ciuda dificultãþilor, medicii
de familie aºteaptã ca toate neconcordanþele apãrute în sistem sã fie
rezolvate cât mai repede ºi reþeta
electronicã sã nu rãmânã doar la
nivel teoretic. Mai ales cã autori-

tãþile au promis, odatã cu introducerea acestui nou tip de prescripþie, o creºtere a gradului de
siguranþã a tratamentului prin evitarea erorilor de prescriere ºi prin
acurateþea informaþiei. De altfel,
printre avantajele pe care iniþiatorii reþetei electronice le anticipeazã prin introducerea noului mecanism se numãrã ºi un mai bun
control al sistemului de Sãnãtate.
Este de aºteptat, aºadar, ca prescripþia electronicã sã permitã monitorizarea cu atenþie a consumurilor, asigurând astfel o eficientizare a cheltuirii banului public pe
medicamente. Reþetele în format
electronic ar trebui sã asigure ºi
o mai bunã predictibilitate a consumului de medicamente.
„Deocamdatã este clar cã sistemul are multe probleme. Noi
sperãm din tot sufletul sã se rezolve cât mai repede pentru cã va
trebui sã ne obiºnuim cu reþeta
electronicã. Am spus încã de la

început cã suntem de acord cu
reþeta electronicã. Dar trebuie sã
se rezolve toate aceste probleme.
În momentul în care se blocheazã softul, se impieteazã activitatea cabinetului”, a mai spus dr.
Profir.

Reþeta pe hârtie
rãmâne valabilã
Din fericire, pânã la sfârºitul
anului, rãmâne valabilã perioada
de acomodare cu noua formã de
reþetã, timp în care prescrierea
„clasicã”, pe hârtie autocopiantã, va coexista cu cea pur electronicã, varianta „on-line”. Mai
exact, dacã medicul-prescriptor
este „on-line”, atunci va prescrie
electronic, iar dacã, dintr-un
motiv sau altul, în acel moment
nu are conexiune de internet, nu
are curent electric în cabinet sau
face prescrierea la domiciliul pacientului, atunci va folosi formularul „clasic”, autocopiant, în trei

exemplare, respectând normele
în vigoare.
Dacã nu va mai da erori mecanismul este conceput sã asigure
o simplificare a tuturor procedurilor folosite pânã acum. Practic,
orice farmacie, atunci când intrã
în sistem, vizualizeazã reþeta ºi elibereazã medicamentul. Asiguratul
poate achiziþiona tratamentul de la
farmacie doar prezentând actul de
identitate, de pe care farmacistul
citeºte codul personal. În situaþia
în care cabinetul medicului nu are
conexiune la internet atunci când
prescrie reþeta, o printeazã pe o
coalã de hârtie de tip A4. Pe aceastã reþetã existã un cod de bare care
poate fi citit de scanerele farmaciºtilor, reþeta fiind introdusã mai
târziu în sistem.
Pânã marþi, la nivel naþional
au fost prescrise ºi validate
8.521 de reþete electronice fiind
eliberate 1.005 reþete.
RADU ILICEANU

Încã o vacanþã la bibliotecã pentru copiii Spectacol caritabil pentru amenajarea
ºi dotarea bibliotecii de la Actorie
de la Centrul “Aripi de Luminã”
La începutul acestei luni, Centrul de Copii „Aripi de Luminã” a
semnat un nou parteneriat „de vacanþã” cu Biblioteca Judeþeana
„Alexandru ºi Aristia Aman”. Devenitã deja o tradiþie, colaborarea
a reînceput din prima zi a lunii iulie, iar parteneriatul
amintit are în vedere
participarea copiilor beneficiari ai aºezãmântului la un program de petrecere a timpului liber,
pe parcursul a douã luni
de vacanþa de varã – iulie ºi august.
La fel ca în vara trecutã, ºi de data aceasta
micuþii vor lua parte la
activitãþi educativ-recreative, ateliere de lucru ºi jocuri, menite sã
stimuleze comunicarea, creativitatea ºi spi-

ritul de echipã.
«Dupã experienþa din vara trecutã, copiii s-au înscris bucuroºi
ºi în programul din acest an. Este
evident cã timpul petrecut de ei
aici, între oameni primitori, deschiºi sã le îndrume paºii spre lu-

mea cãrþilor, a fost foarte preþuit
de copiii noºtri. Majoritatea provenind din familii modeste, ei au
avut de ales între a-ºi petrece vacanþã de varã în curtea sãrãcãcioasã
ori în faþa blocului ºi aici, în sãlile
rãcoroase ºi pline de bogãþie spiritualã ale bibliotecii. Desigur, alegerea a fost uºoarã! S-a împlinit dorinþa
noastrã: acest parteneriat sa transformat într-o prietenie frumoasã între copii
ºi bibliotecã. Dincolo de
acest aspect, copiii trãiesc
aici experienþe pozitive ºi
cunosc activitãþile unei instituþii de culturã ce contribuie la propria lor formare ºi dezvoltare», a spus
coordonatoarea Centrului
de Copii „Aripi de Luminã”,
Renata Bãnescu.
ALINA DRÃGHICI

Rotaract Craiova continuã
acþiunile de ajutorare a tinerilor care doresc sã îºi continue ºcoala sau, cum este cazul de aceastã datã, care doresc sã aprofundeze studiul
la facultatea la care învaþã. Astãzi, ora 19.30, în Aula „Buia”
a Facultãþii de Agronomie –
unde îºi are sediul Departamentul de Arte al Universitãþii
din Craiova –, Rotaract Craiova organizeazã spectacolul
caritabil „Simþuri”, ce îi va
avea ca protagoniºti pe studenþii la Actorie Ruxandra Enache ºi Dragoº Teodorescu ºi pe violonistul Geo Fabian.
Format din ºapte pãrþi, acompaniate
de muzicã live ºi o proiecþie a acþiunii
scenice, spectacolul are o duratã de
aproximativ 40 de minute ºi va fi urmat de o recepþie. Banii proveniþi din
vânzarea invitaþiilor – fiecare la preþul
de 20 de lei –, precum ºi dintr-o acþi-

une de strângere de fonduri ce va avea
loc în timpul recepþiei, vor fi donaþi
pentru achiziþionarea de volume de literaturã specializatã ºi amenajarea spaþiului de lecturã pentru studenþii de la
Actorie. Invitaþiile se pot achiziþiona de
la membrii Rotaract (tel. 0745.328.577
sau 0742.222.063) sau de la Aula
„Buia”, înainte de spectacol.
MARIN TURCITU
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Elevii
Elevii de
de 10
10 la
la bacalaureat
bacalaureat nu
nu vor
vor rãmâne
rãmâne în
în Craiova
Craiova
Procentul de promovare a primei
sesiuni de bacalaureat din acest an
este sub 50%, dar ºi de aceastã datã
existã exemple de liceeni care s-au
pregãtit temeinic pentru examenul maturitãþii. Din cele 67 de medii de zece,
trei aparþin ºi judeþului Dolj, fiind
Alexandra Trincuci (foto)
este singura elevã de la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova care în acest an a obþinut
media 10 la bacalaureat. Adolescenta a absolvit specializarea
Matematicã – Informaticã – intensiv Englezã, avându-l ca diriginte pe profesorul de Matematicã Carmen Georgescu. Pe
parcursul liceului a fãcut parte
din rândul celor mai buni elevi
din clasã. Este pasionatã de
Chimie ºi Francezã. În clasa a
X-a a obþinut Premiul al III-lea
la Olimpiada de Francezã –
faza judeþeanã, iar în clasa a XIa a avut Menþiune. În rest, tânãra spune cã nu a mai fost la
alte concursuri ºcolare. A finalizat cele douãsprezece clase de
liceu cu media 9,94.
Examenul de bacalaureat a
reprezentat un prag important
pentru liceancã. „Am învãþat în
tot timpul rãmas liber dupã ore.
ªi am avut mari emoþii pentru
cã mã aflam în faþa unui examen foarte important ºi exigent”,
spune Alexandra. Una din probe a fost chiar la Matematicã,

obþinute de doi elevi de la Colegiul
Naþional „Elena Cuza” ºi unul Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova.
Nici unul dintre cei trei nu vrea sã rãmânã în Craiova. Au optat pentru universitãþi din alte oraºe ale þãrii, dar
ºi de peste graniþã.

disciplinã care a pus mari probleme absolvenþilor. A trecut
proba cu notã maximã.

Eleva de la Colegiul „Carol”
va pleca în Franþa
Cu media obþinutã, Alexandra
Trincuci nu va merge la o facultate din þarã, ci în strãinãtate. S-a
înscris ºi a fost acceptatã la Facultatea de Farmacie de la Universitatea din Marsillia. Îºi doreºte sã devinã cercetãtor. „Am ales
o universitate din Franþa pentru
cã unitãþile de învãþãmânt superior de acolo sunt mai bine dezvoltate în domeniul cercetãrii. ªi voi
face atât licenþa, masterul ºi probabil ºi doctoratul. ªtiu cã au o
foarte bunã ºcoalã de doctorat”,
explicã Alexandra. Cât despre
carierã îºi va alege þara în care
va profesa, „în funcþie de oportunitãþile care vor exista”.

Va alege sã studieze
Filozofia la Bucureºti
Delia Cojocaru este o altã
elevã cu media 10 la bacalaureat. A studiat la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova,

la clasã de filologie, ºi a susþinut bacalaureatul la Limba ºi literatura românã, Istorie ºi Filosofie. Toate probele au fost trecute cu notã maximã. La douã
dintre disciplinele de examen a
fost ºi la olimpiadã. Astfel cã la
Istorie a obþinut Menþiune în
acest an ºcolar la faza judeþeanã, iar la Filozofie a obþinut Premiul I la faza judeþeanã ºi s-a
calificat la faza naþionalã.
Rezultatul de la bacalaureat
confirmã doar efortul susþinut
pentru pregãtirea acestui examen. „În general aveam medii
peste 8, dar bacalaureatul m-a
pus în situaþia de a-mi concentra ºi mai mult atenþia pe disciplinele de examen. Nu mi-am
propus neapãrat sã iau 10 la
acest examen, dar dupã ce am
ieºit din salã de la fiecare probã
mã aºteptam la note maxime”,
a spus Delia. Acum absolventa
se pregãteºte sã urmeze Facultatea de Filozofie din Bucureºti.

Nu a fost olimpic, dar s-a
mobilizat pentru bacalaureat
Cea de a doua medie de 10

la bacalaureat a fost înregistratã tot la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova. Performanþa a aparþinut elevului Florin Cãtãlin Fotescu, despre
care directorul ºcolii, Mircea
Nãstase, spune cã „nu a fãcut
performanþe la olimpiadele ºcolare, dar s-a mobilizat pe ultima
sutã de metri pentru acest bacalaureat. A dovedit astfel cã

examenul poate fi promovat
dacã eºti pregãtit temeinic”. Elevul nu a putut fi contactat, dupã
rezultate, ºi deocamdatã nu se
ºtie ce facultate va urma. Mediile de 10 de la acest bacalaureat demonstreazã cã examenul
poate fi promovat chiar cu note
maxime numai prin efort susþinut pe toatã perioada liceului.
CARMEN RUSAN

Start Me Up – ºcoala de varã pentru tinerii antreprenori
tinerilor pasionaþi de antreprenoriat care îºi doresc sã porneascã la drum pe cont propriu ºi acoperã integral participarea la sesiunile de training
ºi toate materialele de curs,
cazare, consiliere ºi suport
gratuit timp de un an dupã absolvirea programului, dar ºi discounturi la evenimentele Akcees ºi cele ale partenerilor.

Tinerii care doresc sã devinã viitori antreprenori au acum
ºansa sã-ºi atingã visul participând la ºcoala de varã Start
Me Up – proiect prin care
Akcees sprijinã dezvoltarea
profesionalã. În cadrul programului, datoritã companiilor
responsabile care investesc în
dezvoltarea profesionalã a ti-

nerilor talentaþi, bursierii vor
avea oportunitatea de a face
primul pas concret pentru afacerea pe care ºi-o doresc –
aceºtia vor învãþa cum sã realizeze propriul plan de afaceri ºi cum sã îºi prezinte ideea pentru a obþine finanþare.
Bursele pentru participarea
la Start Me Up se adreseazã

Zece dintre locurile disponibile la Start Me Up vor fi finanþate cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, Fundaþia Post-Privatizare, Microsoft ºi Prove PR. Tinerii interesaþi pot aplica prin completarea formularului disponibil online la http://akcees.ro/startmeup/burse pânã duminicã, 15
iulie. Aplicaþiile vor fi analizate de echipa Akcees alãturi de
reprezentanþi ai companiilor, iar câºtigãtorii vor fi anunþaþi
pe site-ul programului luni, 16 iulie.

Tinerii care îºi doresc sã
participe la Start Me Up ºi
sunt pregãtiþi sã facã în aceastã varã primul pas pentru afacerea pe care ºi-o doresc pot
aplica pânã duminicã, 15 iulie,
pentru una dintre bursele disponibile. Aplicaþiile se realizeazã prin completarea formularului disponibil online la http://
akcees.ro/startmeup/burse.

„Prin proiectele Akcees
sprijinim tinerii în drumul lor
cãtre propriile afaceri de succes. Ne bucurãm cã putem
oferi burse pentru participarea
în program viitorilor antreprenori motivaþi, însã fãrã posibilitãþi materiale. Le mulþumim
companiilor responsabile care
s-au alãturat iniþiativei noastre ºi care contribuie astfel
semnificativ la dezvoltarea
culturii antreprenoriale în România”, a declarat ªerban
Mogoº, preºedinte Akcees.
Start Me Up este ºcoala de
antreprenoriat marca Akcees
care oferã participanþilor pregãtirea necesarã pentru a-ºi
transforma propriile idei în
afaceri de succes. Prima ediþie Start Me Up va avea loc
în perioada 22-28 iulie la pensiunea „White Horse” din

Predeal ºi va aduce împreunã tineri talentaþi, un trainer
internaþional ºi antreprenori ºi
investitori importanþi din România. Pe parcursul celor
cinci zile ale evenimentului
participanþii vor selecta o
idee, vor realiza planul de
afaceri pentru aceasta ºi îºi
vor pregãti propriul pitch. La
final, aceºtia îºi vor valida
conceptul de business prin
prezentarea lui în faþa unui
juriu de specialitate.
ALINA DRÃGHICI

OFF-uri

de
GABRIEL
BRATU-MIB

- De ce Popescule trebuie sã
trãim noi rãu ca sã trãiascã
unii politicieni bine?
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Berlusconi se vrea iar premier
Silvio Berlusconi intenþioneazã
sã candideze de pe prima poziþie,
din partea formaþiunii Poporul
Libertãþii, în scrutinul legislativ
care va fi organizat în Italia în
primãvara anului 2013, obiectivul
fiind postul de premier. Fostul
premier italian a petrecut ultimele
sãptãmâni analizând sondaje de
opinie ºi scenarii politice pentru
anul 2013, luând decizia de a
candida primul pe lista PdL,
relateazã ziarul „Corriere della
Sera”. Conform sondajelor, PdL
ar obþine doar 10% în scrutinul
parlamentar dacã Berlusconi nu ar
candida deloc. Dacã Berlusconi ar
candida primul pe listã alãturi de
actualul lider PdL, Angelino
Alfano, formaþiunea de centrudreapta ar obþine 18%. În schimb,
dacã Berlusconi ar candida primul
pe listã, alãturi de Angelino
Alfano ºi o echipã de tineri, PdL
ar obþine 30% din voturi.

C O M E N TA R I U

Spania trece, discret, sub tutela Bruxellesului
În schimbul ajutorului de
pânã la 100 de miliarde de lei
pentru bãnci ºi a prelungirii termenului pentru reducerea deficitului public, Madridul va
majora TVA-ul, îi va obliga pe
funcþionarii publici sã lucreze
mai mult, dar fãrã sã primeascã ceva în plus, ºi va reduce
salariile bancherilor. Premierul
Mariano Rajoy (foto) le-a ex-

plicat ieri deputaþilor urmãtoarea serie de mãsuri de austeritate, iar Consiliul de miniºtri va
adopta de vineri proiectele de
lege, scrie ziarul „Le Figaro”
în ediþia de marþi. Aceste mãsuri foarte nepopulare seamãnã cu cele impuse þãrilor europene plasate sub tutelã internaþionalã (Grecia, Portugalia,
Irlanda): majorarea TVA de la

S-ar putea pierde încã 4,5
milioane locuri de muncã
din cauza crizei
Europa ar putea pierde încã
4,5 milioane de locuri de muncã
în contextul crizei, dupã dispariþia
a 3,5 milioane de slujbe începând
din 2008, a avertizat, ieri,
Organizaþia Mondialã a Muncii,
cerând liderilor europeni sã facã
o prioritate din susþinerea pieþei
muncii, potrivit CNBC. ªomajul
din zona euro se situeazã în
prezent la nivelul de 11%,
reprezentând 17,4 milioane de
persoane. În cazul în care actuala
politicã nu se schimbã rapid, este
posibil ca ºomajul sã urce rapid
în zona euro, „alimentând
tulburãri sociale ºi erodând
încrederea cetãþenilor în guvernele naþionale, sistemul financiar ºi
instituþiile europene”, se aratã
într-un raport al organizaþiei.
Potrivit acesteia, devine tot mai
clar cã doar austeritatea nu va fi
un rãspuns suficient la criza din
zona euro, iar aceastã politicã, cu
impact negativ asupra pieþei
muncii, nu reuºeºte sã stimuleze
investiþiile sau stabilitatea
financiarã. În plus, 13 din cele 17
state euro au implementat reforme
pentru flexibilizarea pieþei muncii,
care fac mai uºoarã concedierea
unui angajat, fãrã nici un efect
vizibil în privinþa înfiinþãrii de
locuri de muncã.

Iranul este, astãzi,
mai puternic decât acum
30 de ani
Iranul este, astãzi, „de 100
de ori mai puternic” decât în
urmã cu 30 de ani, în pofida
tuturor sancþiunilor occidentale
impuse Teheranului dupã
victoria revoluþiei islamice din
1979, a afirmat ieri liderul
spiritual suprem, ayatollahul Ali
Khamenei, la conferinþa „Visul
islamic”, organizatã la Teheran.
„Occidentalii au fãcut mult
zgomot în legãturã cu sancþiunile vizând Iranul, dar nu ºtiu cã
ei înºiºi au imunizat poporul
iranian (...) prin sancþiunile pe
care i le-au impus în urmã cu 30
de ani”, a declarat numãrul unu
iranian, citat de postul public
de televiziune.
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Premierul italian admite cã þara sa ar
putea apela la fondurile de urgenþã ale UE
Italia a semnalat, pentru prima datã, cã ar putea cere statelor zonei euro sã permitã fondurilor de urgenþã ale uniunii
monetare sã cumpere obligaþiuni guvernamentale italiene,
însã premierul Mario Monti a
insistat cã þara nu va avea nevoie de un program amplu de
ajutor, precum în cazul Greciei.
Monti, care la sfârºitul lunii iunie a insistat cã nu are planuri
sã cearã fondurilor de urgenþã
achiziþia de obligaþiuni italiene,
a declarat reporterilor, marþi, cã
avansul randamentelor ºi presiunile de pe pieþele financiare
înseamnã cã Italia ar putea fi
„interesatã” sã foloseascã fondurile, potrivit „Wall Street

Journal”. Comentariile premierului italian au fost fãcute la finalul a douã zile de reuniuni ale
miniºtrilor de Finanþe, la Bruxelles. „Nu ar fi prudent sã spunem cã Italia nu va folosi niciodatã acest fond”, a spus Monti
la conferinþa de presã de dupã
reuniunea Eurogruop. Italia ar
fi primul stat care ar apela la o
astfel de formã de sprijin de la
fondurile de urgenþã. Premierul Monti a reiterat, totuºi, cã
Italiei nu i se va cere sã respecte anumite angajamente
dacã va apela la fond. „Sunt
încrezãtor cã Italia nu va avea
nevoie de un ajutor financiar
similar celor pentru Grecia sau
Portuglia”, a mai spus el.

18% la 21%, TVA redusã, pentru unele produse ºi servicii, va
fi modificatã de la 8% la 10%,
diminuarea cheltuielilor statului, inclusiv prin renunþarea la
prime acordate angajaþilor publici, reducerea numãrului de
consilieri locali, renunþarea la
o deducere fiscalã acordatã
pentru achiziþia de case ºi scãderea ajutoarelor pentru ºomaj.
Cu toate astea, guvernul spune cã a acþionat
din proprie voinþã. Deblocarea unei prime
tranºe, de 30 de miliarde de euro, pentru recapitalizarea bãncilor
spaniole, nu ar avea nici
o legãturã cu noile mãsuri de austeritate care
urmeazã a fi luate. „Nu
existã condiþii noi: Spania trebuie, pur ºi simplu, sã meargã pe calea
reducerii deficitului”,
susþine ministrul economiei, Luis de Guindos.
Executivul prezintã
planul de salvare a bãncilor ºi reeºalonarea
obiectivelor de deficit
ca pe o victorie naþio-

Consumul de droguri a explodat în Grecia,
din cauza subfinanþãrii sãnãtãþii
Grecia ºi-a redus drastic
cheltuielile pentru sãnãtate de
la începutul crizei economice,
ceea ce a determinat o explozie a consumului de droguri ºi,
în consecinþã, a infecþiilor cu
HIV. În perioada 2010-2011,
Guvernul grec ºi-a redus
cheltuielile în domeniul sãnãtãþii cu 13%, restrângându-ºi
bugetul de la 16 milioane de
euro la 13,8 milioane de euro.
Unii evalueazã reducerea
cheltuielilor în tot sectorul la
36%, iar în prezent sunt
dezbãtute economii ºi mai
ample. Spitalele, în aºteptarea
fondurilor, îºi reduc comenzile
de medicamente, ca ºi numãrul
de operaþii, pe care le selecþio-

Procesul lui Timoºenko, amânat
Un tribunal ucrainean a amânat din nou,
marþi, procesul pentru fraudã fiscalã al fostului prim-ministru, actualmente arestat, Iulia Timoºenko, care n-a putut fi prezentã din
motive de sãnãtate. „Instanþa a considerat
imposibilã examinarea dosarului în absenþa
inculpatului” a anunþat judecãtorul Konstiantin Sadovski, fixând urmãtorul termen pentru 23 iulie a.c. Irlandezul Pat Cox, fost preºedinte al Parlamentului European, s-a prezentat marþi, în calitate de observator european, la Tribunalul din Kharkiev (est), Uniunea Europeanã cerând insistent eliberarea,
pe motivul considerentelor politice care au
stat la baza condamnãrii. Timoºenko a fost
transferatã în luna mai la închisoarea din
Kharkiev, unde executã o condamnare de 7
ani pentru abuz de putere, într-o clinicã publicã din oraº, din cauza herniei de disc. Mai
mulþi deputaþi din partidul sãu, sosiþi de la
Kiev, au petrecut noaptea la acest spital,
pentru a preveni un eventual transfer al opozantei la tribunal. Seara, Timoºenko a fost
dusã cu o ambulanþã într-o altã clãdire a cli-

nalã. „Vom primi un credit pe
termen lung, cu o perioadã de
graþie mai lungã ºi o dobândã
foarte micã”, a explicat Luis de
Guindos. „ªi am mai obþinut încã
un an pentru atingerea obiectivelor de deficit, fãrã condiþii
noi”, a insistat ministrul. În realitate, Spania va fi supravegheatã îndeaproape. Guvernul, care
respinge chiar termenul de „salvare”, trebuie sã accepte vizitele periodice ale troicii, FMI,
BCE ºi Comisia Europeanã,
care asigurã monitorizarea planurilor de salvare a Greciei, Irlandei ºi Portugaliei. Reprezentanþii acestor instituþii se vor deplasa odatã la trei luni în Spania, pentru a vedea ce au fãcut
Ministerul Economiei ºi Banca
Centralã a Spaniei. În timp ce
Madridul se laudã cã a evitat
„orice condiþionare macroeconomicã”, nu a putut, în schimb,
sã facã nimic în ceea ce priveºte reglementarea bãncilor. Unitãþile de creditare care vor primi
fonduri europene vor trebui sã
constituie o bancã numitã „bad
bank”, în care sã plaseze activele cu probleme, idee respinsã
mult timp de guvernul Rajoy.

nicii, pentru efectuarea unor teste medicale.
Aproximativ 2.000 de susþinãtori ai liderilor
opoziþiei ºi un numãr similar de adversari ai
sãi s-au aflat, marþi dimineaþa, în faþa instanþei de
judecatã. Încarceratã în
august ºi condamnatã în
octombrie la 7 ani de închisoare, pentru abuz de
putere în semnarea unui
contract de gaze cu Rusia, considerat dezavantajos pentru Ucraina, Timoºenko este antrenatã
într-un nou proces pentru evaziune fiscalã ºi
deturnare de fonduri,
faptele datând din anul
1990. A mai fost citatã
ca martor într-o afacere
privind asasinarea unui
deputat în 1996, un responsabil al Parchetului
declarând, în iunie, cã ar

neazã în funcþie de urgenþã.
Ca o consecinþã a acestei
situaþii, pe strãzi, toxicomanii
au devenit „victimele discrete
ale crizei”, relateazã „Le
Monde”. În 2010, anul declanºãrii crizei datoriilor, numãrul
utilizatorilor de heroinã ar fi
crescut cu aproape 20%,
ajungând de la 20.200 la
24.100 de persoane, potrivit
unei estimãri a Centrului grec
pentru studierea ºi supravegherea drogurilor. În acelaºi
timp, structurile care permit
acordarea de ajutor toxicomanilor au rãmas fãrã finanþare.
Numãrul infecþiilor cu HIV a
crescut cu 57% în raport cu
2010, potrivit centrului.

putea fi inculpatã, perspectivã consideratã ca
absurdã de avocatul sãu, care crede cã trebuie doar discreditatã. Timoºenko ºi partenerii sãi denunþã o vendetã politicã a actualului preºedinte, Viktor Ianukovici.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRVIND VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE. Biroul Valorificare Bunuri. În temeiul art. 30, alin. (1), lit.
a) din Hotãrârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Ordonanþei Guvernului nr.14/2007
pentru reglementarea modului ºi condiþiilor
de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, republicatã, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice
a Judeþului Dolj organizeazã licitaþie publicã
în data de 20.07.2012, ora 13.00, la sediul
instituþiei din Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, a urmãtorului bun: - Autoutilitarã
marca Iveco, tip Daily 35S11, an fabricaþie
2000, motorina, culoare alb, nr. km. 300661,
cp 2800, neînmatriculatã la pretul de 17.949
lei inclusiv TVA. La licitaþie pot participa atãt
persoane fizice, cât ºi persoane juridice, îndeplinând urmãtoarele condiþii: - înscrierea
la licitaþie se face pe bazã de cerere, care se
depune pânã la data de 19.07.2012 orele 13ºº
la sediul D.G.F.P. Dolj, împreunã cu: - plata
garanþiei de participare la licitaþie, reprezentând 10% din valoarea de pornire a licitaþiei;
- împuternicirea persoanei care il reprezintã
pe ofertant; - pentru persoane juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; - pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã ºi legalizat; - pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoane fizice strãine, copie
de pe paºaport sau carte de identitate, dupã
caz; - dovada emisã de creditorii fiscali (buget consolidat, buget local) cã nu are obligaþii fiscale restante. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru
din Craiova, str. “Mihail Kogãlniceanu” nr.
10, Biroul Valorificare Bunuri, la nr. de telefon: 0251/402.259, 0251/533.827.
Consiliul Local Dãbuleni titular al proiectului
„Reamenajare târg sãptãmânal animale ºi pãsãri”, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre ARPM
Craiova – AVIZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU pentru proiectul „Reamenajare târg sãptãmânal animale ºi pãsãri”, propus a fi amplasat în Dãbuleni, str. “Dunãrii” nr. 1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sedul
ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1,
în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http:/
/arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ), pânã la
data de 16.07.2012.

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri interioare (zugrãveli); instalaþii electrice
complexe; confecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº cu tablã; montare
jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510;
0753/678.063.

Execuþii lucrãri tehnice: amenajãri interioare (zugrãveli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii metalice; - construcþii de lemnãrie; - învelituri acoperiº
tablã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corporalã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.

Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã, gospodinã, fac menaj pentru oameni serioºi. Telefon:
0762/047.095.

Vând urgent locuinþã Craiova, 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 sporit din Craiova, preþ negoVÂNZÃRI
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
GARSONIERE
Vând garsonierã ºi came- Vând garsonierã. Telerã cãmin. Telefon: 0761/ fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.
375.104.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmãtoarele produse:
- LAPTE PASTEURIZAT
- LAPTE INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
CASE

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în Craioviþa Nouã, superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament 2 camere decomandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Valea Roºie. Telefon: 0753/534.617.

Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Telefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând apartament 2 camere, decomandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasinului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2 camere decomandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.

Vând apartament 2 camere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, mobilat, utilat complet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

Vând apartament 3 camere, parter, lângã Primãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 camere. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3 camere decomandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decomandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca- 0764.658.600.
mere Rotonda 8/8, nego- Vând apartament 4 caciabil. Telefon: 0770/ mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.
144.867.

Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bucovãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ american, grãdinã, vie roditoare. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã regalã superbã în comuna
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. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.

Vând casã strada „Ecaterina Teodoroiu”, 4 camere, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucãtãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI

Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ideal pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschidere 30 m, casã, fântânã, apã, gaze, cadastru, intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere drum E uropean Pieleºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/
038.650.
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De vânzare
De vânzare Crama
De vânzare
Vânãtorul”
Hotelul „MINERVA” „Vila
Minerva ºi Grãdina
(lacul Giormani).
ºi SALA MAURÃ
de Varã. Telefon:
Informaþii la telefon:
Telefon:
0729/163.267
0729/163.267
0729/163.267
Vând teren 300 mp lângã Urgent! Vând Mitsubishi Ocazie! Trei locuri veci Vând centralã termicã pe
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna Maglavit, preþ negociabil. 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, deschidere 35 m, ideal hale, depozite, showroom. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora „Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate, Valea Roºie, etaj 3, cu similar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb apartament Craiova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã integral, 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. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebitã, 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, deschidere 13 ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm gros pe teritoriul
TERENURI
comunei Dobreþu, juIn atenþia agenþiilor imobi- deþul Olt. Telefon: 0232/
liare. Vând teren intravilan 223.409; 0770/536.664.
Craiova 12.500 mp îmAUTO
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
ROMÂNEªTI
Telefon: 0721/152.832. Vând Dacia Break 20.000
Vând 4000 mp teren intra- km parcurºi, stare excepvilan cu fântânã ªimnicu þionalã, preþ negociabil. Tede Sus, sat Floreºti, 120 lefon: 0747/080.046.
mp construcþie începutã Vând Oltcit pentru progracurent, trifazic ºi dependin- mul rabla. Telefon: 0722/
þe. Telefon: 0721/159.868. 597.090.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
Telefon: 0770/222.518.
428.437, strada „Aleea
Vând teren Popoveni str. Târgului” nr. 26.
„Moldova”, curent, gaze,
STRÃINE
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
Vând 400 mp teren intra- fabricaþie 1993, înmatricuvilan în Livezi – Podari. Te- lat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/316.002.
lefon: 0769/680.857.
Schimb sau vând teren Calea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Citroen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere centru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament 2 camere + diferenþa. Telefon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 camere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament 2 camere ultracentral cu apartament 3 camere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + diferenþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Casã Craiova - 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire centralã, cu apartament 3 sau 4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere în Craioviþa cu apartament 4 camere în Craioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

Colt, an fabricaþie 2006, înmatriculat 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 reali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE

Vând televizor Nei diagonala 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoservire, uºi ºi ferestre metalice tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul Sineasca (2+1) Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de administraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, motor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, 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.

central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de metal, preþ negociabil. Telefon: 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 suprapus 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 funcþionare.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 prevãzutã cu pupitru pentru ºcolar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon: 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.
Aragaz douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, cauciucuri cu jantã 155X13,
puþin rulate, preþ negociabil. Telefon: 0251/ 427.583.

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 puternice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puternice, 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 semãnãtoare porumb 6 rânduri. Telefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ovalã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Nisipului, preþ negociabil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
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. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
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Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, capacitate mare. Telefon: 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 vânãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coafatã, 50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
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 pânzat 3 lei mp. Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
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 industrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon, 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 Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri 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 producþie 2011, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci Cimitirul Sineasca, la poartã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 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 calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. 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. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon: 0758/576.984.
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Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr. 9 Singer, pe rotund, 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 ferestre. 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 nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500
mp minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul nr. 1, pretabil depozit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesare: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, suprafaþa 111 mp + curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI

SC ONCOLAB SRL, J16/
2039/2007, anunþã pierderea certificatelor constatatoare emse în termenul
Legii nr. 359/2004 cu nr.
20359 din 23.04.2010 ºi
nr. 60492 din 10.12.2008.
Se declarã nule.

DECESE

Familia profund îndureratã anunþã decesul
celui ce a fost GLUGÃ
MIHAI (80 ani). Înmormântarea are loc astãzi, 12.07.2012, la cimitirul Hanul Doctorului, cu plecare la ora
12.00 de la Biserica
Creºtinã dupã Evanghelie. Dumnezeu sã-l
ierte ºi sã-l odihneascã în liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE

Colegii de servici din
cadrul Primãriei Craiova sunt alãturi de colegul Pena Sorin în momentele grele pricnuite de decesul tatãlui.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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Cumpãr apartament 2 camere Craioviþa Nouã, prima casã, ofer 25.000
euro. Telefon: 0766/
765.611.

GARSONIERE

Casã la þarã la asfalt Podari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

PIERDERI

z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

APARTAMENTE

CASE

Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la telefon: 0724/
512.304.

Doresc apartament mobiDIVERSE
lat 2 sau 3 camere. Telefon: 0749/287.709; 0763/ Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
787.678.
Vlãicii (vis-a-vis de ElecMATRIMONIALE trica) unde gãsiþi bijuteDoresc sã cunosc o vãdu- rii lucrate manual, cu
vã în jurul vârstei 50 – 55 argint la schimb ºi manani, neinteresatã material opera / obiect. Telefon:
pentru ajutor reciproc. Te- 0351/423.493.
lefon: 0351/430.880.
Profesor universitar penBârbat vãduv, 58 ani, caut sionar, doresc contra refemeie cãsãtorie pentru la tribuþie, doamnã pentru
þarã, locuiesc singur fãrã companie ºi îngrijire. Teleobligaþii. Telefon: 0764/ fon: 0351/446.735, între
635.126.
orele 12.00 – 17.00.
Caut femeie cu casã, douã Bãtrânã singurã caut fecamere, vârsta 65/1.65/ meie pentru ajutor în gos65, poate avea bãiat ma- podãrie. Telefon: 0729/
jor. Telefon: 0768/034.443. 805.979.

CUMPÃRÃRI

Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prieteniecãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã pentru prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
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Lucescu „a împuºcat” încã un trofeu
cu ªahtior: Supercupa Ucrainei
Beneficiind ºi de aportul lui Rãzvan Raþ, integralist, formaþia pregãtitã de Mircea Lucescu, ªahtior
Doneþk, a câºtigat a patra Supercupã a Ucrainei din istorie, dupã ce a
trecut, marþi seara, de concitadina
Metalurg, scor 2-0, într-un meci disputat pe arena „Avangard” din Lugansk. Golurile “minerilor, care astfel au realizat tripla, ei impunânduse atât în campionat cât ºi în Cupã,
au fost marcate de brazilienii Luiz
Adriano ºi Douglas Costa, în minutele 6, respectiv 35.
A fost al 15-lea trofeu cucerit de
“Il Luce” de la preluarea lui ªahtior (2004),
celor 4 Supercupe adãugându-li-se tot atâtea Cupe, 6 titluri ºi o Cupã UEFA.
Contra lui Metalurg, tehnicianul român
în vârstã de 66 de ani a trimis în teren ur-

mãtorii jucãtori: Piatov – Srna, Kucher,
Rakiþki, Raþ – Alex Teixeira (Devici 77),
Fernandinho, Stepanenko, Douglas Costa
(Ilsinho 65) – Mihtarian – Luiz Adriano
(Eduardo 65).
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Maradona, dat afarã
de la Al-Wasl
Fostul mare star al fotbalului argentinian
ºi mondial, Diego Armando Maradona, nu
mai este, începând de marþi seara, antrenorul celor de la Al-Wasl, echipã la care fusese
instalat în luna mai a anului 2011. Cel supranumit în vremurile sale de glorie „El Pibe
d’Oro” a fost demis din cauza rezultatelor
slabe din sezonul trecut, când, deºi
pornea la drum cu mari pretenþii în
câºtigarea unui trofeu, gruparea din
Emirate a eºuat rând pe rând în toate
tentativele, clasându-se doar pe locul 8 în campionat (din 12 formaþii) ºi pãrãsind Cupele naþionale încã
din faza sferturilor de finalã.
Ajuns la 51 de ani, Maradona,
care mai avea contract cu Al-Wasl
pânã în vara lui 2013, a mai antrenat de-a lungul carieriei, la nivel de
club, formaþiile argentiniene Club
Deportivo Mandiyu (1994) ºi Ra-

cing Club Avellaneda (1995). Apoi, dupã o
pauzã de 13 ani (2008), a fost insalat la cârma reprezentativei þãrii sale, posturã în care
nu a rezistat însã decât doi ani. Pânã dupã
CM din Africa de Sud, competiþie pãrãsitã
de “pume” în “sferturi”, urmare a unui halucinant 0-4 cu Germania.

Tamaº, primul pe lista Mallorcãi
Gata sã-l înregimenteze pe român este ºi Olympiakos

Gabriel Tamaº este aproape de o nouã
provocare. Fundaºul lui West Bromich Albion ar putea pãrãsi “Premier League”
pentru Spania. Ocupanta locului opt în
sezonul trecut de “La Liga”, Mallorca
cautã întãriri în defensivã, iar numele fostului fundaº al lui Dinamo, conform Daily Mail, se aflã în capul listei de achiziþii.
Sursa citatã a notat cã apãrãtorul are o

ofertã ºi din Grecia, de la Olympiakos Pireu, dar, mai mult decât probabil ar prefera o experienþã în Peninsula Ibericã,
acolo unde a mai evoluat în sezonul 20062007, pentru Celta Vigo.
Tamaº, care mai are trei ani de contract cu echipa englezã, pare cã nu intrã
în planurile noului antrenor al celor de la
WBA, Steve Clarke. Sursa mai sus menþionatã a scris cã fundaºul român ar putea fi lãsat sã plece pentru o sumã de
transfer de 1,2 milioane de lire sterline,
aproximativ 1,5 milioane de euro.

Sãpunaru ar putea face un mare pas înainte. Acelaºi cotidian englez, Daily Mail,
susþine cã pe fundaºul român a pus ochii

Sãpunaru, în vizorul
campioanei continentale

Pus pe lista de transferãri de FC Porto,
deºi mai are un an de contract, Cristian

o superechipã! Este vorba despre nimeni
alta decât Chelsea, deþinãtoarea “Champions League”.
Daily Mail a notat cã antrenorul formaþiei londoneze, italianul Roberto Di
Matteo, doreºte sã-i transfere pe Sãpunaru ºi pe bosniacul Senad Lucici de
la Lazio, care poate juca atât fundaº
stânga, cât ºi mijlocaº, ca alternative
pentru Branislav Ivanovici ºi Ashley
Cole.
Sãpunaru mai este dorit (la fel ca
Tamaº) ºi de Olympiakos Pireu, echipã
antrenatã de Leonardo Jardim. Tehnicianul lusitan îl ºtie pe ex-rapidist din
campionatul Portugaliei, el pregãtind-o
sezonul trecut sezonul trecut pe Sporting Braga.

PSG, 100 de milioane pentru trei “super-tunuri” City, un nou asalt la Van Persie

ªeicii de la PSG sunt la un pas sã
înnebuneascã Europa cu cele 100 de
milioane de euro pe care le pun la bãtaie pentru a începe dominaþia în Liga
Campionilor ºi “Ligue 1”.
Petru început, aceºzia vor sã-i ia
la “pachet” pe Thiago Silva ºi pe Zlatan Ibrahimovici de la Milan ºi le oferã italienilor 60 de milioane de euro
pentru ambii jucãtori. În acelaºi timp,
formaþia pregãtitã de Carlo Ancelotti
(foto) l-a ofertat ºi pe Luka Modrici,
de la Tottenham, care ar urma sã primeascã în schimbul croatului 40 de
milioane de euro.

Top 10 cele mai tari transferuri din Europa realizate pânã acum
1. Eden Hazard (Lille - Chelsea)
2. Ezequiel Lavezzi (Napoli - PSG)
3. Lacina Traore (Kuban K. - Anji)
4. Marco Reus (M’gladbach - Dortmund)
5. Shinji Kagawa (Dortmund - United)
6. Olivier Giroud (Montpellier - Arsenal)
7. Jordi Alba (Valencia - Barcelona)
8. Lukas Podolski (Koln - Arsenal)
9. Mario Mandzukici (Wolfsburg - Bayern)
10. Fernandes (Gremio – ÞSKA Moscova)

-

40 mil. euro
26
20
17
15
15
14
13
13
13

Manchester City ºi-l doreºte neapãrat în echipã pe Robin Van Persie,
golgheterul ediþiei 2011-2012 de
“Premier League”, cu 37 de goluri, iar
ºefii grupãrii de pe “City of Light
Stadium” cautã în continuare variante
pentru a-i convinge pe omologii de la
Arsenal sã-l cedeze pe olandez.
Ultima variantã propusã de campioana Angliei este cea a achitãrii unei
sume de 21 milioane de euro, la care
sã se adauge ºi transferul
bosniacului Edin Dzeko,
unul dintre fotbaliºtii
pentru care Arsene Wenger a insistat mult sã
semneze cu Arsenal.
Acum, francezul are
ºansa de a obþine ºi o
sumã de bani importantã
în schimbul lui Van Persie,
intrat în ultimul an de
contract, ºi totodatã poate
obþine semnãtura unui
golgheter veritabil. Singura problemã ar fi doar
salariul lui Dzeko (14
goluri în sezonul trecut),
care se ridicã la 163.000

de euro sãptãmânal.
City sperã sã le forþeze mâna celor
de la Arsenal dat fiind faptul cã au
oferte pentru Dzeko din partea lui AC
Milan ºi a lui Bayern, douã dintre
formaþiile care îl mai doresc pe
bosniac. În plus, ºefii campioanei
sunt dispuºi sã ridice oferta financiarã
pentru Van Persie pânã la 25 de
milioane de lire, dupã cum anunþã
presa englezã.

C

16 / cuvântul libertăţii

sport

M

Y

K

joi, 12 iulie 2012
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Dezafilierea duce la dezafiliere?

Dragomir:
„FIFA şi UEFA
ne exclud din
cauza Craiovei”
Şeful LPF spune că România nu va mai avea avea acces la
competiţiile internaţionale, după procesele câştigate de Mititelu
Preş edintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru
Dragomir, a afirmat că România va fi exclusă din toate
competiţiile internaţionale că urmare a proceselor intentate de Universitatea Craiova împotriva FRF. Dragomir susţine că FIFA şi UEFA nu vor ierta fotbalul
românesc după ce Curtea de Apel Bucureşti a stabilit
că obligativitatea de a merge la TAS era ilegală. Această
idee a fost subliniată şi de Mihai Stoichiţă, care afirmă
că a trăit de două ori o excludere din partea FIFA, pe
când antrena în Kuwait. „Ne-am rugat la Dumnezeu ca
Mititelu să câştige în instanţă, fiindc ă noi c hiar ne doream acest lucru, fiindcă modific area de regulament
privind adresarea la TAS noi am făcut-o la cererea FIFA.
Mititelu ne-a făcut cel mai mare bine. Ac um o să dăm
FIFA în judecată. FIFA şi UEFA, dacă nu ne scot din
toate competiţiile, să nu-mi spuneţi mie Dragomir! Din
cauza proceselor deschise de Craiova şi a deciziilor luate
de justiţie. Exact cazul Poloniei este la noi acum. Dacă
n-o făceau pe asta, atunci Federaţia nu avea câştig de
cauză. Acum, gata! Introduce decizia asta la FIFA, FIFA
ne s coate echipele din toate competiţiile, să vezi dracie
ce s e întâmplă. O s ă ne radă de tot, o să vedeţi. Şi
echipele de club, şi echipa naţională. Din ce am citit eu,

Prima victorie pentru
severineni în Slovenia

După o remiză şi un eşec în primele două
meciuri amicale în cantonamentul din Slovenia,
CS Turnu Severin a câştigat cu 2-1 partida susţinută în compania formaţiei NK Rijeka (locul 12
în sezonul trecut al primei ligi din Croaţia). Golurile severinenilor au fost reuşite de doi jucători
achiziţionaţi în vara aceasta, ex-vasluianul Răzvan Neagu (30) şi fostul jucător al Astrei, Alexandru Stan (35), pentru croaţi marcând Benko
în minutul 55. Marian Bondrea şi Jerry Gane au
utilizat echipa: Marinescu - Stoica, Dandea, Cosic, Giurgiu – Ologu, Dragalina, Buleică, Stan Moutinho, Neagu. Au mai jucat: Şteţca - Bălău,
Bălace, Ninu, Olah, Păt raşcu, Zaharia, Mitic,
Neacşa, Gavrilescu, Vancea, Marin, Jawad. De
Ziua Franţei, pe 14 iulie, oltenii vor juca un amical important, cu AS Roma. Altfel, începând de
astăzi, suporterii clubului vor putea achiziţiona
abonamente pentru sezonul 2012-2013, care vor
putea fi procurate de la stadionul Municipal, în
fiecare zi, de luni până vineri, înt re orele 1619. Preţurile sunt: 50 lei (peluză), 120 lei (tribuna
a II-a), 150 lei (tribuna I), 200 lei (tribuna 0), 1.200
lei (oficială – fotolii).
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dacă este adevărat, Curtea de Apel ne spune că TAS-ul
n-are nicio treabă. Dar noi am semnat, au pus toate
cluburile care joac ă in prima ligă să semneze că respectă decizia TAS-ului”, a spus Dragomir. Curtea de
Apel Bucureşti a admis în parte excepţia de nelegalitate
a regulamentelor fotbalistice invoc ată de FC Universitatea Craiova, dec larând nelegal şi neconstituţional articolul 36. 17 din Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorului de fotbal.

Mititelu a luat în colimator şi AFAN-ul
Pe lângă războaiele cu Dumitru Dragomir şi Mircea
Sandu, Adrian Mititelu are o nouă problemă, cu Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN). Mititelu
susţine că AFAN este organizată ilegal, motiv pentru care
va declanşa o acţiune în instanţă. „Voi nu funcţionaţi
legal. N-am avut timp, dar acum o să mă ocup şi de voi
imediat. Sunteţi în afara legii şi fel de vinovaţi precum
ceilalţi. Sunteţi mână în mână cu ei!”, i-a spus Mititelu
lui Emanuel Hulubei, vicepreşedintele AFAN, conform
onlinesport.ro. Reprezentantul AFAN în Comitetul Executiv a votat împotriva excluderii Universităţii Craiova.

Amicale
Pandurii, învinsă de
FC Podari, aproape de
Levski Sofia
desfiinţare?
Formaţia Pandurii Târgu Jiu a pierdut cu
1-0 meciul amical disputat în Austria, la Lindabrunn, c ontra formaţiei bulgare Levski
Sofia, unicul gol fiind marcat de brazilianul
Carvalho în minutul 20. Tehnicianul Petre
Grigoraş a început cu: Mingote - Unguruşan, Viera (cpt), Mamele, Vlad - Nistor, Răduţ, Maxim - Karim, Matulevicius, Ibeh. Au
mai jucat: Lemnaru, Grigoraş, Rusu, Cristea. Căpitan în meciul cu formaţia care terminat pe locul 3 prima ligă din Bulgaria, ivorianul Viera (foto) s-a alăturat lotului gorjean cu o zi înainte, el beneficiind de o vacanţă mai lungă după ce a răspuns la acţiunile lotului naţional. O dată cu Viera, în Austria au mai sosit şi tinerii Avramescu şi Gomis, care i-au înlocuit pe Voinea şi R. Dumitru. Pandurii deschide sezonul Ligii I, jucând pe teren propriu, pe 20 iulie, de la ora
18, cu Universitatea Cluj.

După ce a ratat încă o dată
câştigarea Ligii a IV-a Dolj şi
accederea în barajul de promovare în Liga a III-a, formaţia FC
Podari s -ar putea desfiinţa în
vara aceasta. Deşi primarul Constantin Gheorghiţă a obţinut recent încă un mandat în fruntea
localităţăţii de lângă Craiova,
acesta este dezamăgit de ratările în serie pe care le-a avut echipa în ultimii ani, indiferent de antrenorii instalaţi şi de formula din
teren, aşa încât se gândeşte să
renunţe la investiţiile în echipă. „Am adus
jucători care au avut rezultate, care au confirmat prin alte părţi, antrenori cu nume, cu
CV, am avut prime importante, implicit un
buget pe măsură, dar dar m-am simţit trădat
în unele momente, chiar atunci când aşteptam mai mult, iar per total sunt dezamăgit.
Mă gândesc să nu mă mai implic, dar să vedem ce va fi în perioada următoare” a spus
primarul Gheorghiţă. De altfel echipa nu a
mai disputat ultimele două partide din playoff, după ce a fost învinsă de două ori de CS
Apă, iar antrenorul Ştefan Stoica a semnat

pentru Gloria Buzău. Dacă Podariul va continua în Liga a IV-a, antrenor va fi instalat
Florin Băluţă, cel care a început şi sezonul
trecut pe banca Podariului. Miercuri, 18 iulie, FC Podari ar trebui să dispute pe teren
propriu meciul din turul I al Cupei României,
faza pe ţară, contra formaţiei Prometeu Craiova, care a retrogradat din Liga a III-a anul
acesta. De asemenea, echipa campioană a
Doljului, CS Apă Craiova, care a promovat
în Liga a III-a, este şi ea aproape de o mutare
din judeţ, Balşul fiind destinaţia cea mai probabilă pentru echipa lui Victor Naicu.

