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Dar cu recomandările
Comisiei de la Veneţia

ce facem?

Universitatea de
Medicină şi Farmacie
din Craiova, ţintă
pentru absolvenţii
de liceu

social / 8

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu după ce a uitat să-mi
plătească datoria, a uitat şi să-mi
răspundă la salut.

Victor Ponta,
invitat să

viziteze fabrica
Ford

de la Craiova

Casa de Pensii Dolj
Înghesuială
la biletele
de tratament

Zeci de pensionari au luat cu asalt,
ieri-dimineaţă, sediul Casei Judeţene de
Pensii (CJP) Dolj, în speranţa că vor
obţine un bilet de tratament din cele
refuzate de titularii de drept. Oamenii
au venit de la primele ore ale dimineţii
în faţa ghişeelor, pentru a fi siguri că
vor prinde un bilet într-o staţiune bal-
neoclimaterică, iar unii dintre ei, mai ne-
răbdători, s-au pus pe aşteptat cu câte-
va ore înainte de începerea programu-
lui instituţiei, numai să nu-i sară rân-
dul. Pentru că la “refuzuri” biletele de
tratament se repartizează după regula
“primul venit, primul servit”, pensio-
narii au întocmit liste peste liste după
bunul plac. De aici nu a mai fost decât
un pas până la certuri şi îmbrânceli...

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, însoţită de preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, şi de viceprimarul Cristina
Calangiu au mers, ieri, în vizită la
Slatina pentru a se interesa cum se
pot implementa proiecte ieftine şi
bune. După ce a luat la puricat pro-
iectele primarului Darius Vâlcov,
coleg de generaţie, dar cu mai mul-
te mandate, Olguţa a ajuns la con-
cluzia că investiţiile acestuia sunt
destul de frumoase, dar şi destul de
costisitoare. O dovadă în acest sens
este cartierul de locuinţe private al
Slatinei – vândute proprietarilor la
preţul de 40.000 de euro –, care nu
poate fi o soluţie pentru cele 4.000
de apartamente promise în campa-
nie de edilul din Bănie.

Olguţa se ia la întrecere

cu primarul Slatinei 3 AD
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Comisia Europeanã (CE) recomandã ca Gu-
vernul ºi instituþiile cheie din România sã îºi de-
monstreze angajamentul faþã de pietrele de teme-
lie indispensabile ale statului de drept ºi indepen-
denþei justiþiei printr-o serie de „paºi urgenþi”, con-
form proiectului raportului privind MCV obþinut
de Mediafax, raport care urmeazã sã fie publicat
astãzi de CE. Totodatã, Comisia face o serie de
recomandãri în privinþa reformelor de care Ro-
mânia are nevoie pentru a se menþine progresul
înregistrat sub MCV: sã adopte imediat ºi sã pu-
blice o ordonanþã de urgenþã care sã anuleze Or-
donanþa de Urgenþã nr.38/2012 (n.r. - privind
modificarea Legii de organizare ºi funcþionare a
Curþii Constituþionale); sã adopte imediat ºi sã
publice o ordonanþã de urgenþã care sã anuleze
Ordonanþa de Urgenþã nr.41/2012 (n.r. - privind

modificarea Legii de organizare a referendumu-
lui); sã respecte condiþiile constituþionale de emi-
tere a ordonanþelor de urgenþã pe viitor; sã asigu-
re publicarea imediatã a tuturor actelor în Moni-
torul Oficial, inclusiv a deciziilor Curþii Constituþi-
onale; sã le cearã tuturor partidelor politice ºi au-
toritãþilor guvernamentale sã respecte independenþa
justiþiei, cu angajamentul de a pedepsi orice mem-
bru al Guvernului sau al vreunui partid care sub-
mineazã credibilitatea judecãtorilor criticând de-
ciziile justiþiei sau punând presiune pe instituþiile
judiciare; sã numeascã un Avocat al Poporului care
sã se bucure de sprijinul tuturor partidelor, printr-
un proces obiectiv ºi transparent, care sã condu-
cã la selectarea unei personalitãþi cu o autoritate,
integritate ºi independenþã necontestate; sã intro-
ducã un proces transparent de nominalizare a Pro-

curorului General ºi al procurorului ºef al Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie; sã nu numeascã
miniºtri cercetaþi pentru integritate, miniºtrii aflaþi
în astfel de situaþii trebuie sã demisioneze; sã
adopte proceduri clare, care sã cearã demisia
membrilor Parlamentului cu decizii finale de in-
compatibilitate ºi conflicte de interese sau con-
damnãri finale pentru corupþie la nivel înalt.

„Având în vedere incertitudinile actuale,
Comisia va adopta un nou raport în cadrul
MCV privind România pânã la sfârºitul anului
2012. În acest raport se va constata dacã în-
grijorãrile exprimate privind respectarea sta-
tului de drept ºi independenþa sistemului judi-

ciar au primit rãspuns adecvat ºi dacã respecta-
rea principiului democratic al separãrii puterilor
în stat a fost restabilitã. Comisia va monitoriza
progresele cu atenþie, prin intermediul unor mi-
siuni regulate, dar ºi printr-un dialog strâns cu
autoritãþile din România ºi din statele membre”,
se aratã în proiectul raportului.

La capitolul critici, CE reproºeazã Guvernu-
lui Ponta recentele presiuni fãcute asupra jude-
cãtorilor Curþii Constituþionale, informeazã Rea-
litatea TV. „(...)Ultimele evenimente scot în evi-
denþã îngrijorãrile despre ireversibilitatea ºi sus-
tenabilitatea reformelor. România trebuie sã resta-
bileascã respectul pentru statul de drept ºi tre-
buie sã îºi revizuiascã independemþa sistemului
judiciar. România poate recâºtiga încrederea par-
tenerilor europeni doar dacã dovedeºte cã statul
de drept primeazã în faþa intereselor de partid ºi
cã toate pãrþile respectã sistemul judiciar, inclu-
siv la nivel constituþional, ºi cã reformele sunt
ireversibile. Comisia este îngrijoratã de recentele
presiuni fãcute de membrii Guvernului Româ-
niei ºi de politicieni cu greutate asupra CCR: aces-
tea sunt intervenþiile inacceptabile împotriva unui
sistem judiciar independent. Guvernul român ºi
toatã clasa politicã trebuie sã respecte separarea
puterilor în stat”, se aratã în raportul CCR.

Premierul Victor Ponta a anunþat cã va veni as-
tãzi în faþa Parlamentului, pentru a prezenta rãs-
punsul transmis CE în urma celor 11 întrebãri pri-
mite din partea preºedintelui Jose Manuel Barroso.

Comisia Europeanã cere RomânieiComisia Europeanã cere RomânieiComisia Europeanã cere RomânieiComisia Europeanã cere RomânieiComisia Europeanã cere României
„paºi urgenþi” cãtre independenþa justiþiei„paºi urgenþi” cãtre independenþa justiþiei„paºi urgenþi” cãtre independenþa justiþiei„paºi urgenþi” cãtre independenþa justiþiei„paºi urgenþi” cãtre independenþa justiþiei

Raportat la legislaþia din 2003,
Victor Ponta nu a plagiat

Procedurile în urma cãrora Victor
Ponta a obþinut titlul de doctor în ºtiinþe
juridice au fost în acord cu legislaþia în
vigoare în 2003 ºi nu se poate susþine
calificarea de plagiat, a decis Comisia
Tehnicã din Consiliul Naþional de Eva-
luare (CNE). „Teza de doctorat elabo-
ratã de domnul Victor Ponta ºi susþinutã
public în anul 2003 respectã cerinþele
academice din acea perioadã ºi este
comparabilã din punct de vedere al aces-
tor cerinþe cu alte teze de doctorat susþi-
nute în acea perioadã. Teza de doctorat
are un titlu clar, dezvoltat corespunzã-
tor pe parcursul lucrãrii. (...) Sunt unele
deficienþe în ceea ce priveºte trimiterile
bibliografice în interiorul capitolelor,
însã nu se poate aprecia cã doctorandul
Victor Ponta ºi-ar fi însuºit paternitatea
unor idei, concepte, modele care nu-i
aparþineau ºi le-ar fi prezentat drept con-
tribuþii personale originale”, a consta-
tat comisia, potrivit unui document in-
trat în posesia Mediafax. Concluziile aces-
teia sunt doar primul filtru, pentru cã
urmeazã analiza experþilor strãini, iar
apoi cea a Consiliului propriu-zis, care
va formula, în final, o hotãrâre.

OUG privind CCR va fi
modificatã de Parlament

Preºedintele interimar, Crin Antones-
cu, a declarat, luni searã, dupã o întâlni-
re la Palatul Cotroceni cu premierul Vic-
tor Ponta ºi preºedinþii celor douã Ca-
mere ale Parlamentului, Petru Filip ºi
Valeriu Zgonea, cã OUG privind Curtea
Constituþionalã a României (CCR) va fi
pusã de acord cu decizia Curþii de cãtre
Parlament. Preºedintele interimat a afir-
mat cã Parlamentul va corecta OUG „în-
tocmai ºi exact” în raport cu decizia
Curþii privind controlul de constituþio-
nalitate asupra hotãrârilor Parlamen-
tului. CCR, cu majoritate de voturi, a
admis, în 9 iulie, sesizarea de neconsti-
tuþionalitate formulatã de 67 de depu-
taþi aparþinând Grupului parlamentar
al PDL ºi a constatat cã soluþia legislati-
vã care exclude de la controlul de con-
stituþionalitate hotãrârile Parlamentu-
lui care afecteazã valori ºi principii con-
stituþionale este neconstituþionalã.

Preºedintele interimar, Crin
Antonescu, a declarat, luni
searã, cã, oficial, nu au
existat discuþii pentru organi-
zarea referendumului pe
parcursul a douã zile ºi cã
acesta va avea loc într-o
singurã zi, 29 iulie, aºa cum
prevede legea, dar cã votarea
s-ar putea prelungi cu câteva
ore. „Sigur cã i-am împãrtãºit
primului-ministru preocuparea
mea, pentru ca, indiferent de
condiþiile pe care legea le
stabileºte, cât mai mulþi
cetãþeni români cu drept de
vot din þarã ºi din strãinãtate
sã poatã avea, fizic, acces,
pentru a-ºi exercita dreptul de
vot. În sensul acesta, eu
consider cã s-ar putea prelun-
girea programului de vot în
interiorul aceleiaºi zile. Acum
avem de la ora 8.00 la ora
20.00. Ar putea fi de la ora
7.00 la ora 22.00 sau 23.00,
astea sunt chestiuni care,
eventual, se pot reglementa,
cred, la nivelul unei decizii a
Guvernului, care se ocupã cu
organizarea”, a afirmat
Antonescu. Într-o conferinþã
de presã care a urmat acestei
întâlniri, organizatã tot la
Palatul Cotroceni, preºedinte-
le interimar a anunþat cã a
decis sã promulge legea de
modificare a Legii referendu-
mului, „aºa cum a fost ea
votatã de Parlamentul Româ-
niei, aºa cum a trecut prin

Referendumul va fi  într-o singurã zi,
dar s-ar putea prelungi programul

Curtea Constituþionalã”,
astfel cã referendumul va fi
validat dacã la urne se prezin-
tã 50% plus 1 dintre persoa-
nele cu drept de vot înscrise
în listele electorale.

Decizia promulgãrii legii de
modificare a Legii referendu-
mului a fost luatã cu greu,
fiind, însã, necesarã pentru
þarã, a declarat premierul
Victor Ponta luni seara, la
Realitatea TV. „Decizia este
nedreaptã, dar necesarã
pentru þarã”, a spus acesta,
precizând cã modificarea
Legii referendumului conform
deciziei Curþii Constituþionale
a fost primul punct pe lista
primitã din partea preºedinte-
lui Comisiei Europene.

Ultimul pas care mai
trebuie fãcut înainte de
referendumul din 29 iulie se
referã la  modificarea Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guver-
nului Ponta nr.41/2012, mai
exact punerea de acord a
acestui act normativ cu
decizia CCR privind valida-
rea referendumului doar în
condiþiile unei prezenþe la vot
de 50% plus 1 din numãrul
celor înscriºi în listele electo-
rale. Drept urmare, astãzi,
Camera Deputaþilor ºi Sena-
tul sunt convocate în ºedinþã
extraordinarã, unul din
punctele de pe ordinea de zi
fiind modificarea OUG 41/
2012.

Procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie (DNA) au emis, ieri, o or-
donanþã pe numele fostului ºef al
ANAF, Sorin Blejnar, prin care au
stabilit ca acesta sã nu pãrãreascã
þara pe o perioadã de 30 de zile, în
dosarul în care este cercetat pentru
complicitate la evaziune fiscalã ºi
sprijinire a unui grup infracþional or-
ganizat. Anchetatorii au stabilit mã-
sura dupã ce i-au adus la cunoºtinþã
lui Sorin Blejnar învinuirile ºi l-au au-
diat în legãturã cu acestea. Decizia
procurorilor DNA poate fi contesta-
tã de Blejnar la Curtea de Apel Bu-
cureºti. „Am dat o declaraþie în care
am prezentat tot ceea ce cunoºteam
despre situaþia în cauzã, adicã nimic”,
a spus Sorin Blejnar ieri, la plecarea
de la DNA, unde a stat aproximativ
o orã ºi jumãtate. Fostul ºef al ANAF

Blejnar are interdicþie de a pãrãsi
þara timp de 30 de zile

a fost citat pentru a fi audiat în dosa-
rul în care sunt cercetaþi fostul sãu
ºef de cabinet, Codruþ Marta, ºi fos-
tul ºef al Administraþiei Naþionale a
Vãmilor, Viorel Comãniþã, pentru o
evaziune fiscalã cu produse petrolie-
re de peste 15 milioane de euro. Fos-
tul ºef al Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã (SIPI) Constanþa,
Dan Secãreanu, ºi alte ºapte persoa-
ne cercetate în acelaºi dosar, au fost
arestate preventiv pentru 29 de zile,
în timp ce fostul ºef al Vãmilor, Vio-
rel Comãniþã, ºi alte douã persoane
au primit interdicþie de a pãrãsi þara.
Totodatã, instanþa a emis mandate de
arestare în lipsã pentru fostul ºef de
cabinet al lui Blejnar, Codruþ Marta,
omul de afaceri Radu Nemeº ºi so-
þia acestuia, Dana, consideraþi capii
reþelei.

Biroul Electoral Central a transmis prefectului de Constanþa, spre soluþionare,
solicitarea USL de înfiinþare a circa 100 de secþii de votare suplimentare pe litoral,
motivul fiind cã, în lipsa acestora, ar fi privaþi de dreptul de a vota participanþii la
Liberty Parade, Stufstock sau concertul lui Jessie J. În solicitarea adresatã BEC, sem-
natã de cãtre preºedinþii PSD ºi PNL Constanþa, Radu Mazãre, respectiv Gheorghe
Dragomir, se precizeazã cã se are în vedere faptul cã „numãrul turiºtilor pe litoral la
fiecare sfârºit de sãptãmânã, pe perioa-
da vacanþei de varã, depãºeºte, conform
estimãrilor MDRT, 140.000”. „Fãrã orga-
nizarea unui numãr de aproximativ 100
de secþii de votare în localitãþile Con-
stanþa, Mangalia, Nãvodari, Eforie, Cos-
tineºti, Limanu, toþi turiºtii care se vor
afla pe litoral vor fi privaþi de dreptul
constituþional de a-ºi exprima opþiunea
la referendumul din 29 iulie 2012 pentru
demiterea preºedintelui României”, mo-
tiveazã USL în adresa înaintatã BEC.

USL cere suplimentarea secþiilor de vot pe
litoral datoritã Stufstock ºi Liberty Parade
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Continuând seria vizitelor de in-
formare, deschisă cu o incursiu-
ne la Piteşti, primarul Lia Olguţa
Vasilescu a mers, ieri, şi la Slati-
na, dorind să se intereseze îndeo-
sebi cum se colectează gunoiul
menajer. “În campania electora-
lă aveam o problemă pe care nu
ştiam cum să o rezolv şi ce să le
spun oamenilor. În Craioviţa, unde
blocurile sunt foarte aglomerate,
ghena este sub fereastra unui
cetăţean de la parter şi mirosea
îngrozitor. La vremea respectivă
nu ştiam soluţia. Astăzi am văzut
cum arată pubelele. Totul este
igienic, nu mai există posibilitatea
ca unele persoane să meargă şi
să caute prin gunoi, să vină câinii
vagabonzi să se strângă în jurul
pubelelor aşa cum este la mine
lângă bloc şi trebuie să te duci să
arunci gunoiul din maşină. Eu zic
că arată foarte bine şi asta mă

Olguţa se ia la întrecere cu primarul Slatinei
Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Pri marul Craiovei, Lia Olguţa Vasi-
lescu, însoţi tă de preşedintele Consi liu-
lui Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, şi de vi-
ceprimarul  Cristina Calangiu au mers,
ieri , în vizită la Slatina pentru a se i nte-
resa cum se pot implementa proi ecte
ieftine şi bune. După ce a luat l a puri cat
proi ectel e primarului Darius Vâl cov,
coleg de generaţie, dar cu mai  mul te

mandate, Olguţa a ajuns la concluzi a că
investiţi ile acestuia sunt destul de fru-
moase, dar şi destul de costi sitoare. O
dovadă în acest sens este carti erul de lo-
cui nţe private al Slatinei  – vândute pro-
prietarilor la preţul de 40.000 de euro
–, care nu poate fi o soluţie pentru cele
4.000 de apartamente promise în cam-
pani e de edilul din Bănie.

convinge, o dată în plus, să im-
plementăm masterplanul de de-
şeuri”, a declarat primarul Craio-
vei, la conferinţa de presă de după
vizita la o platformă de gunoi.
Robotul care goleşte gunoiul

La Slatina, lucrurile în materie
de salubrizare stau cu totul altfel
decât la Craiova. Nu există servi-
ciu local de salubritate, iar toată
activitatea care ţine de curăţenie
şi de transportul gunoiului a fost
vândută, în 1998, unei firme priva-
te, SC Salubris SA. La iniţiativa
primarului Darius Vâlcov – care
a importat şi el ideea dintr-o loca-
litate de lângă Madrid –, patronul
firmei a trecut la implementarea
sistemul Easy, unul destul de pre-
tenţios. “Sistemul este complet au-
tomatizat. Un braţ telescopic arti-
culat, dotat cu camere video, este
ghidat electronic de şofer pentru

ridicarea unor containere subtera-
ne. Ele sunt manevrate într-o su-
prastructură compactoare, care se
găseşte în autoutilitară, şi este go-
lit aici. După golire, cu ajutorul ace-
luiaşi mecanism, containerul este
introdus la loc cu o precizie de 0,5
centimetri, braţul telescopic memo-
rând exact locul de unde a fost ri-
dicat”, a explicat patronul Katona
Nandor, în timpul unei demonstra-
ţii la faţa locului.
Masterplanul de deşeuri,
şansa Craiovei

Până acum, în
Slatina au fost am-
plasate 30 de con-
tainere subterane
şi 8 containere su-
praterane. Toate
deservesc 19
puncte de colecta-
re, ceea ce în-
seamnă că nu au
ajuns să acopere
întreg municipiul.
“În următorii 2 ani
vor fi amplasate
încă 100 de contai-
nere, ajungându-se
astfel să se acope-
re toate blocurile
din oraş”, a spus însă patronul
societăţii de salubritate. Admirân-
du-i efectele – nu se mai produ-
ce mizerie în jurul containerelor
şi dispare mirosul neplăcut din ju-
rul lor –, autorităţile locale au ajuns
la concluzia că nu pot, totuşi, să
viseze la un astfel de proiect, care
necesită o investiţie foarte mare:

numai autospeciala costă 350.000
de euro. În lipsa unui investitor pri-
vat, autorităţile au arătat că şansa
Craiovei stă în masterplanul de
deşeuri al judeţului, care prezintă
inconvenientul păstrării unei gropi
de gunoi pe malul Jiului, dar care
vine cu o investiţie de 15 milioa-
ne de euro pentru partea de do-
tări. Şi aici autorităţile din Olt sunt
cu un pas înainte, masterplanul lor
(cu o valoare de 40 de milioane
de euro, faţă de 50 milioane de
euro cât este al Doljului) aflân-
du-se deja în faza de licitaţie.
Scor la reabilitare: 200 contra 8

Slatina ne bate clar şi la capito-
lul reabilitării termice a locuinţe-
lor. În timp ce în Craiova nu s-a
reuşit decât anveloparea a opt blo-
curi, primarul Darius Vâlcov are
în şantier, numai pentru acest an,
197 de scări de bloc, pe lângă al-

tele 200 reabilitate în anii trecuţi.
La lucrări se folosesc numai bani
de la buget, locatarul unui aparta-
ment având o singură obligaţie: să-
şi monteze termopane. “După ce
toţi de pe scară fac acest lucru,
intervenim noi şi facem anvelopa-
rea de rigoare, care constă în apli-
carea unui strat de 10 centimetri

de izolaţie pe pereţii exteriori”, a
precizat Vâlcov, arătându-le auto-
rităţilor craiovene un bloc în lucru
de pe strada “Testiliştilor”. În
urma reabilitărilor, factura locata-
rilor scade la jumătate. Compara-
tiv cu ce plătesc craiovenii, un lo-
catar din Slatina, care locuieşte într-
un bloc izolat, plăteşte într-o lună
de iarnă 1,5 milioane de lei vechi
în loc de 2,5 milioane de lei. De
remarcat că, în acest municipiu, nu
mai există Regie de Termoficare,
căldura fiind furnizată numai de la
centrale de bloc. Primarul Craio-
vei, Lia Olguţa Vasilescu, a recu-
noscut că nu există bani la buget
pentru suportarea unor astfel de
lucrări, dar că reabilitarea blocuri-
lor din Bănie se va face bine şi ief-
tin: cu bani europeni.
Se caută soluţii pentru cele
4.000 de locuinţe de campanie

O palmă pe
obrazul autorităţi-
lor din Craiova a
fost şi cartierul
nou de locuinţe
“Eugen Iones-
cu”. Aici se regă-
sesc 600 de apar-
tamente, promise
în campanie de
actualul primar şi
realizate în man-
datul trecut. Po-
trivit lui Vâlcov,
apartamentele au
fost construite de
la bugetul local şi
vândute direct

proprietarilor. O astfel de locuinţă
s-a vândut cu un preţ de 40.000
de euro, majoritatea cumpărători-
lor făcându-şi credite la bancă pen-
tru a le putea achiziţiona, după cum
au precizat autorităţile din Slatina.
Într-un cvartal de blocuri se gă-
seşte chiar şi o piscină, care a in-
trat în preţul locuinţei. Are carac-
ter închis şi îi dă dreptul proprieta-
rului la un şezlong pe care să-l fo-
losească gratuit. “Eu am promis
4.000 de locuinţe, ceea ce e mai
greu de realizat”, a recunoscut pri-
marul din Craiova, după ce a ad-
mirat blocurile cu piscină. Edilul din
Bănie a precizat însă că nu îşi per-
mite să construiască aşa ceva cu
bani de la buget, precizând că ră-
mâne la proiectul imobiliar, imple-
mentat de primarul Radu Mazăre
la Constanţa. “Se poate gândi alt-
fel, eu vreau mai mult locuinţe so-
ciale. La Constanţa s-au construit
cu 500 de euro pe metru pătrat,
dar cred că eu pot să le scot cu
400 de euro. Oricum, locuinţele
sunt prioritatea mea în acest man-
dat şi le voi face”, a declarat Lia
Olguţa Vasilescu.

Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
Ne place,
dar nu ne permitem!
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Douã craiovence au fost reþinute de poliþiºti din Olt pentru con-
trabandã, dupã ce au fost prinse cu aproape 4.000 de pachete de
þigãri cu timbru de Republica Moldova, pentru care nu aveau nici
un fel de documente. Maºina cu care circulau acestea a fost indis-
ponibilizatã la sediul IPJ Olt.

Craiovence reþinute pentru
contrabandã cu þigãri

Poliþiºtii Secþiei Rurale nr. 13 Segar-
cea au fost anunþaþi, în cursul zilei de luni,
de Nicolae Gîrboescu, de 43 de ani, din
Craiova, cã în noaptea precedentã per-
soane necunoscute i-au sustras din cur-
tea locuinþei pe care o deþine în comuna
Valea Stanciului bunuri în valoare de apro-
ximativ 1.000 de lei. Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, la faþa locului s-a depla-
sat echipa operativã care a constatat cã
cele sesizate se confirmã ºi a declanºat
verificãri ºi investigaþii în zona de compe-
tenþã. În urma acestor activitãþi, poliþiºtii
au reuºit sã-i identifice pe suspecþi, stabi-
lind cã este vorba despre Marius Tuncã,
zis ”Paparezu”, de 22 de ani, ºi ªtefan
Mãceºanu zis ”Ninja”, de 19 ani,
ambii din Valea Stanciului.

„Probele administrate de poliþiºti
au condus la concluzia cã, în noap-
tea de duminicã spre luni, cei doi
tineri au pãtruns fãrã drept în cur-
tea locuinþei pãrþii vãtãmate, pe
poarta de acces lãsatã neasigura-
tã, iar de-colo au sustras 40 litri de
motorinã, un cric hidraulic de trac-
tor, douã gãleþi din aluminiu, un ham
de cal, o þeavã din fier lungã de 2
metri ºi alte bunuri, prejudiciului fi-
ind estimat de partea vãtãmatã la
suma de 1000 lei. Toate bunurile au

fost recuperate ºi restituite pãrþii vãtãma-
te”, a precizat comisar-ºef Adrian Cãpra-
ru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Parchetul de pe lângã Judecãtoria Se-
garcea a confirmat începerea urmãririi
penale ºi a pus în miºcare acþiunea pe-
nalã faþã de cei doi, pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de violare de domiciliu ºi  furt
calificat, iar în urma analizãrii probato-
riului s-a dispus mãsura reþinerii pe o pe-
rioadã de 24 ore a celor doi suspecþi.
Aceºtia au fost introduºi în arestul IPJ
Dolj, urmând sã fie prezentaþi cu propu-
nere de arestare preventivã Judecãtoriei
Segarcea, dupã cum au mai declarat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Doi doljeni au fost reþinuþi de po-
liþiºti dupã ce s-a stabilit cã aceºtia
furaserã cam tot ce gãsiserã prin cur-
tea gospodãriei unui localnic din co-
muna Valea Stanciului, de la moto-

rinã pânã la gãleþi din aluminiu, bu-
nuri în valoare de 1.000 de lei. Cei
doi urmeazã sã fie prezentaþi instan-
þei cu propunere de arestare preven-
tivã pentru furt calificat.

Au ajuns în arest dupã ce au
„curãþat” gospodãria unui doljean

Pe parcursul cercetãrilor efectuate
de poliþiºti sub coordonarea unui procu-
ror criminalist de la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj s-a stabilit cã, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în
jurul orei 1.30, între Ciprian Florin Cu-
rucu, de 22 de ani, din comuna Desa, ºi
alþi doi tineri din localitate a avut loc un
conflict ce s-a desfãºurat în apropierea
discotecii „TACO” din centrul comunei.
Ciprian Florin Curucu se certase ante-
rior cu unul dintre cei doi, iar acum, când
s-au întâlnit la discotecã, s-au luat din
nou la harþã, Curucu fiind lovit cu pum-
nii de ceilalþi doi. Cornel Ionuþ Sîrbu, de
20 de ani, care a vãzut ce se întâmplã,
i-a luat apãrarea lui Curucu, i-a gonit
pe agresori ºi, dupã ce a vãzut cã tânã-
rul bãtut se simte bine, a plecat la un
bar din apropiere. Dupã vreo jumãtate
de orã s-a trezit cu fratele celui pe care
îl ajutase Cristian Curucu, care venise

Un tânãr de 20 de ani, din comuna Desa, a fost arestat
preventiv, în cursul zilei de luni, sub acuzaþia de tentativã
la omor calificat. În urma cercetãrilor efectuate de poli-
þiºti ºi procurori, s-a stabilit cã, dupã un scandal petrecut
în apropierea discotecii din localitate, acesta a aruncat cu
o bucatã de fier beton în abdomenul unui alt localnic, vic-
tima fiind transportatã la spital în stare gravã. Medicii
legiºti au stabilit cã leziunile suferite, care necesitã 25-30
de zile pentru vindecare, i-au pus victimei viaþa în primej-
die. Culmea este cã, înainte de a-l agresa, tânãrul arestat
chiar îi luase apãrarea victimei.

sã-l întrebe de ce-l bãtuse pe fratele
sãu. Sîrbu i-a spus cã nu el este cel care
l-a agresat pe fratele sãu ci, dimpotri-
vã, a sãrit sã-l apere, aplanând conflic-
tul. Cristian nu a fost convins, aºa cã a
luat din maºinã o scândurã, cu care a
încercat sã-l loveascã pe Sîrbu. Cel din
urmã s-a ferit, a blocat lovitura cu un
scaun, însã tot a fost atins în zona ume-
rilor. Scandalul a fost oprit de barman,
care i-a dat pe toþi afarã, însã Sîrbu, su-
pãrat cã a fost agresat pe nedrept de fra-
tele celui pe care îl ajutase, a hotãrât sã
se rãzbune. ªi-a sunat mai mulþi prieteni
ºi, împreunã cu ei, având ºi o bucatã de
fier beton striat, în lungime de aproxima-
tiv 60 cm ºi diametrul de 10-12 mm, au
pornit cu maºina spre locuinþa fraþilor
Curucu. L-au gãsit, culmea, tocmai pe
Ciprian Curucu, pe care îl salvase ante-
rior, însã Sîrbu n-a mai þinut cont de acest
lucru. L-a lovit de mai multe ori, în timp

ce acesta era la pãmânt, iar în momentul
în care s-a ridicat de pe sol, Sîrbu, care
era cam la 2-3 metri de el, a azvârlit fie-
rul beton în direcþia sa, fierul înfigându-
se în abdomenul lui Ciprian Curucu. Cel
din urmã a cãzut la pãmânt ºi a leºinat,
iar Sîrbu ºi prietenii sãi l-au abandonat
acolo ºi au plecat înapoi, la bar. Ciprian
Curucu a fost transportat la spital, unde
a primit îngrijiri medicale, fiind diagnos-
ticat cu traumatism abdominal deschis,
hemiperitoneu prin plagã înjunghiatã epi-
gastricã, steatozã hepaticã, ºoc hemora-
gic, rãmânând internat sub supraveghe-
re medicalã. „Leziunile suferite au fost

de naturã sã-i punã în primejdie viaþa,
dupã cum rezultã din concluziile medi-
co-legale preliminare, ºi necesitã pentru
vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale,
motiv pentru care împotriva agresorului
a fost dispusã mãsura reþinerii pentru 24
de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat
instanþei de judecatã care a admis pro-
punerea noastrã ºi a emis pe numele sãu
mandat de arestare preventivã pentru 29
de zile pentru comiterea infracþiunii de
tentativã la omor calificat”, ne-a decla-
rat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul
de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.
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Potrivit unui comunicat al IGPR,
poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigarea Fraudelor Olt, cu spriji-
nul jandarmilor de la IJJ Olt, au oprit,
luni, în trafic, pe DJ 564 – E 576, pe
raza localitãþii Jitaru, un autoturism
condus de C. M., de 30 de ani, din
municipiul Craiova, în care se mai
afla ºi S. T., de 32 de ani, din aceeaºi
localitate. În urma controlului, în
autoturism au fost gãsite 3.840
pachete de þigãri, cu timbru de
Republica Moldova, pentru care cele
douã persoane nu aveau documente

de provenienþã. Valoarea
aproximativã a prejudiciu-
lui cauzat bugetului de stat
pentru þigaretele deþinute
în afara antrepozitului
fiscal de cele douã per-
soane a fost stabilitã la
35.000 de lei.

„Împotriva suspectelor
s-a luat mãsura reþinerii
pentru 24 de ore, pe bazã
de ordonanþã, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de
colectare, deþinere, produ-
cere, transport, prelucrare,
depozitare, predare,
desfacere ºi vânzare a
bunurilor sau a mãrfurilor

care trebuie plasate sub un regim
vamal, cunoscând cã acestea provin
din contrabandã sau sunt destinate
sãvârºirii acesteia ºi deþinerea de
orice persoanã în afara depozitului
fiscal sau comercializarea pe terito-
riul României al produselor accizabile
supuse marcãrii fãrã a fi marcate sau
marcate necorespunzãtor ori cu
marcaje false, peste limita a 10.000
de þigarete, urmând sã fie prezentate
instanþei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã”, se aratã în
comunicatul Poliþiei Române.
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Promulgarea legii de modifica-
re a Legii referendumului prin in-
troducerea pragului obligatoriu,
astfel încât scrutinul să fie vala-
bil doar prin prezentarea a 50%
plus unu din numărul persoane-
lor cu drept de vot este... nece-
sară pentru ţară. Şi a fost primul
punct pe lista primită de premie-
rul Victor Ponta de la preşedin-
tele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso. Şi dacă aşa a
opinat, să nu spunem dictat,
Bruxellesul, aşa trebuie făcut.
Numai că, european fiind, bănuit
de bună-credinţă, fostul premier
portughez şi actualmente preşe-
dinte al Comisiei Europene ştie
bine că se ignoră, în această ma-
terie, tocmai recomandările Co-
misiei Europene pentru Demo-
craţie prin Drept (Comisia de la
Veneţia), care a adoptat cu prile-
jul celei de-a 18-a reuniuni, din

MIRCEA CANŢĂR
12 octombrie 2006, de la Vene-
ţia, Liniile directoare cu pri-
vire la organizarea referendu-
mului. Acest document se refe-
ră la referendum ca patrimoniu
electoral european. Comisia de la
Veneţia, prin Codul bunelor prac-
tici cu privire la referendum, sti-
pulează că „nu se recomandă
impunerea unui cvorum tocmai
pentru că o asemenea impune-
re ar putea să facă ineficient
votul celor care se pronunţă,
ar putea încuraja tactici ab-
senteiste, care afectează direct
şi viciază în fond expresia de
voinţă populară”. Mai clar, vo-
tul celor care nu participă condi-
ţionează votul celor care partici-
pă. Prin promulgarea legii de mo-
dificare a Legii referendumului în
forma enunţată se încalcă inclu-
siv textul constituţional care a
adoptat principiul simetriei juridi-

ce. Partea bună, fiindcă putem
vorbi şi de aşa ceva, este că se
închide astfel unul dintre subiec-
tele fierbinţi de dezbatere, care
ar putea deveni arhivă, şi, de ase-
menea, un front de atac al PDL
şi al lui Traian Băsescu, în privin-
ţa relaţiei cu UE şi Bruxelles.
Trebuie, aşadar, identificat un alt
front de atac, mai ales că nici
cel cu plagiatul premierului nu
prea mai ţine după ce s-a pro-
nunţat „neconvenabil” Comisia
Tehnică a Consiliului Naţional de
Etică, în sensul că Victor Ponta
n-a plagiat. S-a scos însă de la
naftalină prezumţia de fraudare
a referendumului, care a mers
ca unsă în turul al doilea al pre-
zidenţialelor din 2004. Deşi, în
materie de fraudare a unui scru-
tin electoral, consultanţii consa-
craţi nu se află în tabăra USL.
Traian Băsescu clamează singur:

eu sunt Europa, ei nu sunt, ba
chiar sunt rejectaţi, dovadă că
nu sunt doriţi la conducerea ţă-
rii. În subsidiar, se subînţelege că
România e încă populată de nos-
talgici, de neeuropeni, cu care se
bate Traian Băsescu, şi de ace-
ea are nevoie de UE pentru a-şi
învinge adversarii politici.  În-
crâncenarea este, oricum, tota-
lă. Ori e laie, ori bălaie. La toată
această stare de lucruri inflama-
tă nu se poate răspunde decât
prin prezenţa masivă şi necon-
diţionată la referendum. Ceea
ce se întâmplă la Bucureşti des-
chide şi o cutie a Pandorei. Dintr-
odată, fixaţia economică centra-
tă pe Franţa şi pe Sud trece sub-
til la o altă fixaţie: deficitul de
democraţie şi stat de drept dintr-
o ţară est-europeană, care, iată,
derapează politic de la spiritul
tratatelor fondatoare ale UE.

Interesant este că nimeni de la
Bruxelles n-a exprimat vreo în-
grijorare faţă de soarta români-
lor în ianuarie 2012, când se re-
clamau acţiunile de comasare a
alegerilor, intervenţia preşedin-
telui în reforma din Sănătate, iar
„ciumpalacii” erau agresaţi de
jandarmi, fiindcă scandau demi-
sia lui Traian Băsescu. Este ade-
vărat că Europa este deja de-
stabilizată de criza euro. Ima-
ginea UE s-a degradat, de la
52% opinii favorabile în 2007,
în cele 27 de ţări membre, la mai
puţin de 30% astăzi, dar de aici
la „profunda preocupare” a
înalţilor responsabili UE distan-
ţa e lungă. Fiindcă, paradoxal,
România este una dintre ţările
eminamente pro-europene şi
participarea la un referendum
nu este altceva decât un act re-
almente democratic.

Dar cu recomandările
Comisiei de la Veneţia ce facem?

Andreea Paul Vass şi ghilimelele MAI a înfiinţat o comisie
de transparenţă

care să “vegheze” referendumul
Conducerea Ministerului Admi-

nistraţiei şi Internelor (MAI) a ho-
tărât să înfiinţeze, cu ocazia refe-
rendumului pentru demiterea pre-
şedintelui, din 29 iulie a.c., o co-
misie de transparenţă, din care să
facă parte reprezentanţi ai ONG-
urilor şi ai mass-media.

“În acest sens, pentru asigura-
rea unei transparenţe totale a acţi-
unilor desfăşurate de luc rătorii
MAI, în perioada campa-
niei pentru referendum şi
în ziua referendumului,
instituţia noastră a decis să
înfiinţeze o comisie de
transparenţă, formată din
reprezentanţi ai ONG-uri-
lor şi ai mass-media care
să poată participa, în cali-
tate de observatori,  la
aceste activităţi”, se arată
într-un comunicat de pre-
să al ministerului.

Conform sursei, comi-
s ia de transparenţă va
funcţiona atât la nivel cen-
tral, cât şi judeţean, iar re-
prezentanţii acreditaţi vor
avea posibilitatea de a asista
la o serie de activităţi des-
făşurate de lucrătorii MAI,
precum: monitorizarea fil-
trelor rutiere, organizate
pentru descurajarea turis-
mului electoral; asigurarea pazei şi
transportului buletinelor de vot sau
luarea în pază a secţiilor de votare.
De asemenea, reprezentanţii ONG-
urilor şi ai mass-media care vor face
parte din această comisie vor putea
participa, în calitate de parteneri/vo-

luntari, la desfăşurarea campaniei de
informare şi prevenire, organizată
de MAI sub sloganul “Votează le-
gal – Mita şi votul ilegal înseam-
nă închisoare!”.

De altfel, astăzi, la sediul Mi-
nisterului Adminis traţiei şi Inter-
nelor, are loc o primă întâlnire cu
reprezentanţii acreditaţi, pentru a
discuta modalităţile concrete de
participare în cadrul comisiei. Lu-

crările comisiei vor fi prezidate de
şeful Departamentului Ordine şi
Siguranţă Publică, c hestor prin-
cipal de poliţie Ioan Nicolae Că-
bulea, se mai arată în informarea
transmisă de MAI.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Desemnată, nu de mult,
vicepreşedinte al PDL şi membru
al Coaliţiei pentru universităţi

curate, doamna Andreea Paul
Vass, fost consilier personal al
ex-premierului Emil Boc, s-a
trezit acuzată de plagiat în
lucrarea sa de doctorat. Şi asta
după ce-şi încercase detenta
referindu-se la plagiatul lui Victor
Ponta. Fiindcă, de la o vreme,
plagiatorii nu se mai suportă între
ei. Cei de la „Jurnalul Naţional”,
ca să nu mai piardă vremea, i-au
pus pe două coloane lucrarea
intitulată „Analiza practicilor

anticoncurenţiale şi derogato-
rii în noul context al econo-
miei globale”, pentru care, în

2008, a obţinut titlul de doctor în
Economie. Şi asta între două
curse la Strasbourg şi Bruxelles,
unde era consilier al lui Stolojan
şi prezenţa la catedra Academiei
de Ştiinţe Economice din Bucu-
reşti, unde ţinea cursuri pentru
masteranzi. Andreea Paul Vass nu
doar s-a inspirat, nu doar a
ciugulit, ci a luat când cu
polonicul, când cu coşul, din alţi
autori, citaţi, este adevărat, dar
neghilimelată producţia intelec-

tuală însuşită. Şi cum se apără
distinsa doamnă? „Ghilimelele
nu prea se folosesc în econo-
mie dacă se parafrazează, însă
trebuie citat autorul”. Ingenios
patent! Pe logica asta şuie, citezi
un autor, cu care te declari,
eventual, de acord, că este de
bonton, şi îţi însuşeşti o parte din
strădania sa intelectuală. Andreea
Paul Vass, autoarea programului
de guvernare al premierului
MRU, de fapt, calchiat după cel
al Guvernului Emil Boc, nu s-a
resemnat, ci doar a făcut „ciocul
mai mic”, ca să ne exprimăm din
lirica democrat-liberală. A ajuns
la mâna Comisiei de etică a
Academiei de Ştiinţe Economice
din Bucureşti. Unde, probabil, va
fi „albită”. Fiindcă vara asta se
poartă albul. Andreea Paul Vass
n-are motive să fie impacientată,
fiindcă se află într-o companie
selectă pe linie de partid: Vasile
Blaga şi Elena Udrea. Ambii
divulgaţi pentru fapte similare.
Fără a invoca însă ghilimelele.
Impostura academică este un
fenomen de masă, plagiatul fiind
forma cea mai vicioasă. Şi chiar
lucrările neplagiate, multe dintre
ele, nu ar merita să capete
legitimitate pentru sărăcia
conceptuală. Până acum, în nici
o universitate de stat, cât de cât
prestigioasă, nu s-a auzit de
vreun protest vehement la adresa
plagiatorilor. Cât priveşte inovaţia
promovată de Andreea Paul Vass
în privinţa ghilimelelor, totul pare
o glumă stupidă, un fel de a te
afla în treabă, fiindcă gravitatea
însuşirii cercetării altora nu mai
trebuie comentată. (D.V.)
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Primul-ministru Victor Ponta s-a în-
tâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu repre-
zentanþii companiei Ford, Wolfgang
Schneider, vicepreºedinte Ford Euro-
pa, ºi Jan Gijsen, preºedintele Ford Ro-
mânia. La întrevedere au participat ºi
Ovidiu Silaghi, ministrul Transporturi-
lor ºi Infrastructurii, Lia-Olguþa Vasi-
lescu, primarul Craiovei, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
ºi Elena Costea, prefectul de Dolj.

Victor Ponta, invitat sã viziteze
fabrica Ford de la Craiova

Fermierii trecuþi deja prin controalele efectuate de Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
în Agriculturã (APIA), aferente Campaniei SAPS, vor primi, începând cu 16 octom-
brie, jumãtate din sprijinul pe suprafaþã, a declarat, recent, ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin. “Pun foarte mare accent ca sprijinul pe suprafaþã din anul 2013,
deci sprijinul pe care îl vom plãti, conform regulamentului european, de la 1 decem-
brie 2012, pânã pe 30 iunie 2013, sã fie apropiat de valoarea medie pe care o primeºte
un fermier din Uniunea Europeanã”,
a spus ministrul. Acesta a mai preci-
zat cã mãsura se va stabili printr-o
hotãrâre de guvern în luna septem-
brie. “Ca element de noutate, vom
încerca, din 16 octombrie, sã acor-
dãm 50% în avans pentru acei fer-
mieri care au deja controalele din par-
tea APIA fãcute”, a afirmat Constan-
tin. În prezent, media europeanã a
sprijinului pe suprafaþã este de 270
de euro pe hectar, iar fermierii români
primesc aproximativ 119 euro/ha.

În  octombrie ,  fermier i i  pr imesc
jumãtate d in  spr i j inul  pe suprafaþã

Efectivul salariaþilor, la nive-lul
judeþului Dolj, la sfârºitul lunii mai
2012, a fost de 123.882 per-soane, în
creºtere cu 642 de persoane faþã de
luna aprilie 2012 ºi cu 3.848 de per-
soane faþã de luna mai 2011. Din to-
tal, 82.351 (66,5%) salariaþi lucreazã
în servicii, 38.585 (31,1%) în indus-
trie ºi construcþii ºi 2.946 (2,4%) de
salariaþi sunt înregistraþi în agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe, sil-
viculturã ºi pescuit.

Potrivit directorului Direcþiei Re-
gionale de Statisticã (DRS) Dolj, ec.
Mariana Tãnase, câºtigul salarial me-
diu brut, în luna mai 2012, a fost de

123.882 de per-soane erau înregistrate pe
piaþa muncii din judeþul Dolj, la sfârºitul lunii
mai a.c., în creºtere cu câteva sute de persoa-
ne faþã de luna aprilie 2012. Ca efectiv de sala-

Conform Direcþiei Regionale
de Statisticã Dolj, în clasamentul
judeþelor României, Doljul ocupã:

√ locul al 11-lea dupã câºtigul
salarial mediu net pe economie;

√ locul al 13-lea dupã câºtigul
salarial mediu net din servicii;

√ locul al 9-lea dupã câºtigul salarial
mediu net din industrie ºi construcþii;

√ locul al 32-lea dupã câºtigul
salarial mediu net din agriculturã,
vânãtoare ºi servicii anexe, silvicul-
turã ºi pescuit.

Dupã numãrul ºomerilor,  judeþul
Dolj se situeazã pe primul loc pe þarã.

În structura pe mãrfuri a expor-
turilor, cinci secþiuni deþin 82,9%
din total exporturi, potrivit direc-
torului Direcþiei Regionale de Sta-
tisticã (DRS) Dolj, ec. Mariana Tã-
nase. Astfel, exporturile din secþi-
unea “Maºini, aparate ºi echipa-
mente electrice” ocupã locul I, cu
34,6% din totalul exporturilor, fiind
mai mari cu 9.766.000 de euro decât
în primele trei luni din 2011. Pe lo-
cul al II-lea s-au situat exporturile
de “Materii textile ºi articole din
acestea”, care au deþinut 28,7% din
exporturi ºi au crescut cu peste 2,5
milioane de euro, faþã de aceeaºi
perioadã din 2011. Pe locul al III-
lea ca pondere în exporturi se situ-
eazã exporturile de “Produse vege-
tale”, cu 11,0%, înregistrând o creº-
tere de 147,3% faþã de primul tri-
mestru din anul trecut. Potrivit con-
ducerii DRS Dolj, o pondere mai

micã deþin secþiunile „Piei crude ºi
tãbãcite, blãnuri ºi produse din
acestea” ºi “Materiale plastice,
cauciuc ºi articole din acestea”, fie-
care cu 4,3%. “Exporturile judeþu-

lui Dolj s-au îndreptat, în special,
cãtre Italia (34,7%), Marea Britanie
(16,5%), Bulgaria (9,4%), Germania
(5,3%) ºi Tunisia (3,5%)”, spune ec.
Mariana Tãnase.

Au scãzut importurile
la mijloacele de transport
Importurile de bunuri (CIF) de-

rulate în primele trei luni din 2012
au fost de 120 de milioane de euro,
cu 24 de milioane mai puþin decât
în aceeaºi perioadã din 2011. Din
acest punct de vedere, în clasamen-
tul pe þarã judeþul Dolj se situeazã
pe locul al 22-lea, deþinând 0,9% din
valoarea importurilor României. ªi
în privinþa importurilor, cinci secþi-
uni de mãrfuri deþin puþin peste
80% din totalul importurilor. Ast-
fel, cele mai importante au fost im-
porturile de “Maºini, aparate ºi
echipamente electrice”, reprezen-
tând 38,5%, însã nivelul acestei
secþiuni a scãzut 17,8 comparativ
cu 2011. Importurile din secþiunea

“Mijloace de transport” au scãzut
cu aproximativ 9 milioane de euro
faþã de anul trecut ºi ocupã locul al
II-lea, deþinând 18,3% din totalul
importurilor. Pe locul al III-lea ca
pondere în total importuri (12,8%)
s-au situat importurile de “Materii
textile ºi articole din acestea”, care
au crescut cu 7,5 procente faþã de
1 ianuarie – 31 martie 2011. Impor-
turile de “Metale comune ºi artico-
le din acestea” ocupã locul al IV-
lea, cu 7,0%, iar importurile de “Ma-
teriale plastice, cauciuc ºi articole
din acestea” ocupã locul al V-lea,
cu 4,5% în total importuri. Princi-
palele þãri din care au provenit im-
porturile judeþului Dolj sunt Ger-
mania (30,4%), Italia (17,5%), Ma-
rea Britanie (9,4%), Turcia (5,8%)
ºi Bulgaria (5,1%).

Exporturile de bunuri (FOB) la nivelul ju-
deþului Dolj au fost, de la începutul anului
pânã la sfârºitul lunii martie a.c., de
70.623.000 de euro, cu 17,2% mai mici faþã
de aceeaºi perioadã din 2011, din acest punct

de vedere judeþul Dolj situându-se pe locul
al 31-lea pe þarã. Produsele industriale au re-
prezentat 88,9% din totalul exporturi, iar pro-
dusele din agriculturã ºi silviculturã au deþi-
nut o pondere de numai 11,1%.

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Conform unui comunicat
transmis de Biroul de Presã al
Guvernului, discuþiile au vizat
identificarea de soluþii pentru
dezvoltarea infrastructurii de
transport rutier, feroviar ºi flu-
vial a fabricii Ford de la Craiova,
principalele proiecte în derulare
fiind finalizarea centurii Muni-
cipiului Craiova ºi dezvoltarea
legãturii rutiere Craiova-Piteºti.

“Primul-ministru Victor Pon-
ta a apreciat cã prezenþa Ford în Româ-
nia este foarte importantã atât pentru
economia României, cât ºi pentru co-
munitatea localã, asigurându-i pe re-
prezentanþii companiei cã se pot baza
pe sprijinul autoritãþilor atât la nivel
local, cât ºi naþional. În încheierea dis-
cuþiilor, reprezentanþii Ford l-au invitat
pe primul-ministru Victor Ponta sã vizi-
teze fabrica de la Craiova”, se aratã în
respectivul comunicat.

1.893 lei/persoanã. “Câºtiguri peste
media judeþului au realizat salariaþii din
industrie ºi construcþii, respectiv
2.227 de lei, iar sub media judeþului s-
au clasat salariaþii din servicii, cu 1.742
de lei, ºi cei din agriculturã, vânãtoare
ºi servicii anexe, respectiv 1.373 de
lei”, spune Mariana Tãnase.

În luna mai 2012, câºtigul salarial
mediu net a fost de 1.368 lei, iar pe
principalele ramuri s-au înregistrat
urmãtoarele nivele: 1.613 lei în in-
dustrie ºi construcþii, 1.257 lei în
servicii ºi 1.009 lei în agriculturã, vâ-
nãtoare ºi servicii anexe.

Mai mulþi ºomeri
în mediul

urban decât în rural
Numãrul ºomerilor înre-

gistraþi la sfârºitul lunii mai
2012 a fost de 24.128 de per-
soane, în scãdere cu 628
persoane faþã de luna mai
2011. Din totalul ºomerilor,
9.868 de persoane sunt fe-
mei, în vreme ce 5.440
(22,5%) dintre ºomeri pro-
vin din me-

diul urban ºi 18.688
(77,5%) din mediul
rural. În urban,
47,0% din numãrul
ºomerilor au fost fe-
mei, iar în rural –
39,1%.

Dintre cele 24.128
persoane care pri-
mesc asistenþã din
partea statului, dupã
ce ºi-au pierdut locul
de muncã, 4.441 de
persoane beneficia-
zã de indemnizaþie de
ºomaj de 75% ºi 122

de persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj  de 50%. Cea mai mare
pondere o au ºomerii neindemnizaþi
– 19.565 de persoane, adicã 81,1%
dintre ºomerii doljeni.

La sfârºitul lunii mai 2012, din to-
talul ºomerilor înregistraþi, 9,4% au
vârsta sub 25 ani, 6,8% între 25-29
ani, 26,2% între 30-39 ani, 29,1% în-
tre 40-49 ani, 14,1% au între 50-55 ani,
iar 14,4% au peste 55 ani. Dintre aceº-
tia, 20.507 persoane (85,0%) sunt
persoane cu studii primare, gimna-
ziale ºi profesionale, 2.576 (10,7%)
sunt persoane cu studii medii, iar
1.045 persoane (4,3%) sunt persoa-
ne cu studii superioare.

“Rata ºomajului înregistratã în
luna mai 2012 a fost de 8,1%, în ra-
port cu populaþia activã civilã totalã
– 8,3% în luna aprilie 2012 ºi 8,3% în
luna mai 2011. Pentru femei, rata
ºomajului în luna mai 2012 a fost de
7,1% – 7,3% în luna aprilie 2012 ºi
7,2% în luna mai 2011. Rata ºomaju-
lui în judeþul Dolj, de 8,1%, s-a situat
peste nivelul ratei ºomajului la nivel
naþional, care este de 4,6%, ocupând
locul al IV-lea pe þarã.

riaþi, judeþul nostru s-a clasat pe locul al XI-
lea pe þarã. În privinþa câºtigului salarial me-
diu brut, cei 1.893 de lei/persoanã poziþionea-
zã Doljul pe locul al XII-lea pe þarã.
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În anul 2010 o delegaþie for-
matã din reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice locale din co-

Comuna Braloºtiþa este înfrãþitã oficial
din anul 2010 cu localitatea Waasmunster
din Belgia, asociere care îºi are de fapt în-
ceputurile încã din anul 1990. Atunci s-a ma-
terializat prin aducerea de ajutoare materi-
ale oamenilor din satul Schitu prin organi-
zaþia Waasmunster helpt Schitu, apoi prin
construirea de obiective de cãtre aceºtia –

douã sãli de clasã la ºcoala Schitu, reabili-
tarea bisericii din acelaºi sat, aducþiunea de
apã din centrul comunei –, apoi prin oferi-
rea de burse de studii copiilor din satul Schi-
tu care plecau la liceu. Azi în comuna Bra-
loºtiþa soseºte o delegaþie din Waasmunster,
care va avea parte de o serie de evenimente
organizate de Consiliul Local ºi Primãrie.

muna Braloºtiþa se deplasa în lo-
calitatea Waasmunster din Bel-
gia pentru a semna un acord de

înfrãþire. „Ne anga-
jãm astãzi, în nume-
le  concetãþeni lor
noºtri, sã facilitãm
contactele pe toate
planurile între locui-
torii celor douã co-
mune, din toate pã-
turile sociale, sã co-
laborãm la stabilirea
unor contacte de du-
ratã între administra-
þiile locale, sã facem
schimb de informa-
þii ºi de experienþã cu
privire la funcþiona-
rea administraþiei lo-
cale, spre bunãstarea
cetãþenilor, sã cola-
borãm – între altele
– în cadrul unor do-
menii precum cultu-
rã, activitãþi econo-
mice locale, coope-
rare ºi dezvoltare tu-
risticã, asociaþii ºi

muncã voluntarã, învãþãmânt ºi
educaþie, precum ºi altele pen-
tru care pot fi stabilite acorduri
de cooperare într-o etapã ulte-
rioarã, sã folosim toate mijloa-
cele pentru construirea unei re-
laþii de prietenie ºi solidaritate
ºi, astfel, sã contribuim la o mai
bunã înþelegere între popoare,
la realizarea unitãþii europene ºi
a unei convieþuiri în libertate ºi
pace. Semnat în Waasmunster,
în cadrul unei ceremonii solem-
ne, în prezenþa reprezentanþilor
locuitorilor celor douã comune,
pe 8 mai 2010”, se aratã în do-
cumentul semnat.

„Cred cã nu vor pleca
dezamãgiþi”

La doi ani dupã acest schimb
de experienþã, în comuna dol-
jeanã vine o delegaþie din loca-
litatea belgianã Waasmunster
pentru un schimb de experien-
þã. Autoritãþile locale, în frunte
cu primarul Ioan Sârbu, s-au
pregãtit intens pentru a lãsa o
impresie cât mai bunã „fraþilor”

belgieni. „În 2010, când am
mers noi în Belgia, eram vice-
primar. Vreau sã vã spun vã
impresia pe care mi-au lãsat-o
autoritãþile ºi locuitorii Waas-
munster-urului este greu de ex-
plicat în cuvinte. O experienþã
deosebitã din care noi, ca auto-
ritãþi, am avut multe de învã-
þat. Sperãm cã ºi prietenii noºtri
belgieni vor pleca din România
cu o impresie plãcutã. Avem un
program cultural pregãtit, vizi-
te în diverse locaþii, dar, în ace-
laºi timp, ºi ei vin pregãtiþi cu
tot felul de momente pentru a
ne prezenta o pãrticicã din cul-
tura lor. Eu cred cã nu vor ple-
ca dezamãgiþi ºi vor avea ce po-
vesti la întoarcerea în Belgia”,
a declarat primarul Ioan Sârbu.
„Nutresc speranþa
cã vom putea dezvolta
ºi mai mult legãturile
care unesc þãrile noastre”

Cã relaþia dintre cele douã lo-
calitãþi este una destul de serioa-
sã ºi respectã principiile mai sus

enunþate o demonstreazã ºi scri-
soarea trimisã la data de 4 iulie
a.c. de ambasadorul Belgiei la
Bucureºti, Phillippe Beke, nou-
lui primar al comunei Braloºtiþa,
Ioan Sârbu: „Stimate domnule
primar, vã rog sã primiþi felici-
tãrile mele cu ocazia alegerii
dumneavoastrã în funcþia de pri-
mar al comunei Braloºtiþa, care
întreþine legãturi strânse cu lo-
calitatea belgianã Waasmunster.
Aº dori sã vã asigur, domnule
primar, cã nutresc speranþa cã
vom putea dezvolta ºi mai mult
legãturile care unesc þãrile noas-
tre. Vã rog sã primiþi asigurarea
înaltei mele consideraþii”. Ioan
Sârbu declarã cã se simte ono-
rat de agest gest: „Gestul Exce-
lenþei Sale, ambasadorul Belgiei
la Bucureºti, mã onoreazã. L-am
invitat la noi în comunã, în aces-
te zile, când avem alãturi dele-
gaþia belgianã, ºi sper cã ne va
face aceastã onoare”. Manifes-
tãrile dedicate acestei vizite se
vor încheia sâmbãtã.

MARIN TURCITU

Ieri s-a dat startul oficial al campaniei
de sensibilizare ºi conºtientizare a proiec-
tului “Controlul Integrat al Poluãrii cu
Nutrienþi” în Bazinul Hidrografic Jiu, din
care fac parte judeþele Dolj, Gorj ºi Me-
hedinþi. Proiectul, derulat de cãtre Minis-
terul Mediului ºi Pãdurilor din anul 2008,
are ca obiectiv general acordarea de spri-
jin Guvernului României în vederea alini-
erii la cerinþele Directivei Nitraþi. În acest
sens, la nivelul Bazinului Hidrografic Jiu
au fost cuprinse câte o comunã din fie-
care judeþ, respectiv Gherceºti
– Dolj, Gârla Mare – Mehedinþi
ºi Bãleºti – Gorj.

“Proiectul s-a derulat pe trei
componente, Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu fiind parte în
fiecare dintre acestea, aducân-
du-si contribuþia în diferite eta-
pe. Astfel, în prima componen-
tã au fost finalizate ºi date în
folosinþã douã platforme co-
munale de depozitare ºi gos-
podãrire a gunoiului de grajd
în satele Gherceºti ºi Ungu-
reni, dar ºi platforme indivi-
duale. Comuna Gherceºti a fost
dotatã cu utilaje corespunzã-
toare pentru manipularea ºi

SC Compania de
Apã „Oltenia” SA
anunþã întreruperea
alimentãrii cu apã
potabilã pe platfor-
ma industrialã de
Vest a municipiului
Craiova mâine, 19
iulie, între orele
10.30 – 14.30 ,
„pentru remedierea
defecþiunilor la o
conductã de apã potabilã care afecteazã calea
feratã Craiova – Timiºoara, în zona Gãrii Cerne-
le”. Astfel, vor rãmâne fãrã apã complexul co-
mercial Marlorex, SC Service Continental Conti-
tech SRL, SC 3R SRL, SC SAS Catering SRL,
SC Mentor SRL, SC Melinda Instal SRL, SC AIM
SA, SC CEZ SA – sediul de Drumul Industriilor,
fabrica de pâine din incinta UFET, SC SIL SA.
„Atenþionãm utilizatorii de apã potabilã din zone-
le menþionate cã, din cauza manevrelor de golire
ºi umplere a sistemului public de alimentare cu
apã potabilã, ocazional se pot produce modifi-
cãri ale calitãþii apei potabile din punctul de ve-
dere al turbiditãþii ºi culorii. La apariþia acestor
fenomene se va evita consumul de apã potabilã,
pânã la limpezirea apei”, precizeazã reprezentan-
þii Companiei de Apã „Oltenia”, adãugând cã prin
laboratoarele de analizã va fi monitorizatã per-
manent calitatea apei dupã repunerea în funcþiu-
ne a sistemului de distribuþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ministerul Mediului þine sub observaþie nivelul de poluare de la Gherceºti
Trei localitãþi, din judeþele Dolj, Gorj ºi Mehedinþi,

au fost cuprinse într-un proiect privind “Controlul In-
tegrat al Poluãrii cu Nutrienþi”, derulat de Ministerul
Mediului ºi Pãdurilor, prin intermediul Administraþiei

bazinale de Apã “Jiu”. La nivelul comunei Gherceºti
deja au fost finalizate ºi date în folosinþã douã platfor-
me comunale de depozitare ºi gospodãrire a gunoiului
de grajd.

aplicarea gunoiului de grajd, precum trac-
toare cu remorci, motostivuitor, vidanjã,
utilaj de împrãºtiat compusul rezultat de
pe platforme pe terenuri agricole”, a pre-
cizat Camelia Bãrbuþu, purtãtor de cu-
vânt al Administraþiei Bazinale de Apã
(ABA) “Jiu”.
Reþeaua naþionalã de moni-
torizare a apelor se extinde

Potrivit acesteia, fiecare platformã a fost
dotatã cu câte douã piezometre de obser-

vaþie, dupã ce anterior instituþia a realizat
o analizã chimicã completã. “În cadrul
Componentei II a acestui proiect, Unita-
tea de Management a Proiectului a achi-
ziþionat o serie de bunuri, acestea fiind
transferate cu titlu gratuit cãtre adminis-
traþiile bazinale de apã. La nivelul ABA Jiu
s-au transferat echipamente de tehnicã de
calcul folosite în cadrul Biroului Plan
Management Bazinal, prin care se deru-
leazã proiectul la nivelul instituþiei noas-
tre”, a mai reprezentantul ABA “Jiu”.

În cadrul proiectului au mai
fost achiziþionate echipamente
de laborator ºi testare “in situ”,
necesare analizãrii calitative ºi
cantitative a apelor de suprafaþã
ºi a celor subterane, precum ºi
douã autovehicule. Mai mult
decât atât, se va realiza extinde-
rea reþelei naþionale de monito-
rizare a apelor subterane admi-
nistrate de “Apele Române”, prin
construirea a 115 piezometre,
dintre care 11 vor fi în bazinul
administrat de ABA Jiu, în pre-
zent fiind în curs de obþinere
documentele necesare demarã-
rii lucrãrii de construcþie.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Platforma industrialã de Vest
a Craiovei rãmâne fãrã apã
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Pe o cãldurã insuportabilã,
oamenii stãteau înghesuiþi în
faþa ghiºeului, gata oricând sã
intre peste funcþionari pentru
a cãpãta biletul mult dorit. Deºi
zile la rând s-au trecut pe lis-
tele de aºteptare, au fãcut al-
tele ºi altele, în aºa fel încât
nimeni nu mai ºtia care este
ordinea. Bãtrânii povesteau cã
stãteau la rând de la primele ore
ale dimineþii, în timp ce alþii
veniserã chiar de la ora 3. “Aº-
tept de azi-dimineaþã sã prind
bilet de tratament, dar nu ºtiu
dacã mai pot sta, îmi este rãu
de la cãldurã. S-a fãcut o listã,
apoi alta ºi nu se mai ºtie cine
este ºi cine nu mai este trecut
acolo”, a spus Ioana Tudor, în
vârstã de 66 de ani.

Unii începuserã sã þipe la
gardieni, alþii erau paºnici, aº-
teptând sã le vinã rândul, sau
li se fãcuse rãu de la cãldurã ºi
nu mai puteau sã reacþioneze
în nici un fel. Pânã la urmã a
fost nevoie de intervenþia me-
dicilor de pe Ambulanþã, care
au fost solicitaþi sã îi trateze
pe cei nu se simþeau bine. Din
scenã nu au lipsit nici poliþiº-
tii, aceºtia fiind chemaþi sã cal-
meze spiritele. “Acum o sãp-
tãmânã m-am trecut pe lista de
aºteptare pentru biletele refu-
zate, dar azi-noapte au venit
alþii ºi au fãcut altã listã. Se în-
ghesuie de parcã le e teamã cã
nu mai prind rândul. Acum ce
sã facem...  toþi aºteptãm sã
vedem cum ne-o fi norocul.
Dupã ce cã suntem bãtrâni ºi
bolnavi, ne mai ºi calcã în pi-
cioare. Este lumea prea rea, toþi
vor sã fie primii pe listã. Eu am
suferit douã infarcte ºi voiam
sã merg la tratament”, a afir-
mat ºi Maria Niculicea, o pen-
sionarã în vârstã de 67 de ani.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
Casa de Pensii Dolj

Zeci de pensionari au luat cu asalt,
ieri-dimineaþã, sediul Casei Judeþene de
Pensii (CJP) Dolj, în speranþa cã vor
obþine un bilet de tratament din cele
refuzate de titularii de drept. Oamenii
au venit de la primele ore ale dimineþii
în faþa ghiºeelor, pentru a fi siguri cã vor
prinde un bilet într-o staþiune balneo-
climatericã, iar unii dintre ei, mai ne-

rãbdãtori, s-au pus pe aºteptat cu câteva
ore înainte de începerea programului
instituþiei, numai sã nu-i sarã rândul.
Pentru cã la “refuzuri” biletele de tra-
tament se repartizeazã dupã regula “pri-
mul venit, primul servit”, pensionarii au
întocmit liste peste liste dupã bunul
plac. De aici nu a mai fost decât un pas
pânã la certuri ºi îmbrânceli...

Cozi imense
pentru biletele refuzate

Reprezentanþii Casei de Pen-
sii Dolj spun cã, în ciuda fap-
tului cã sistemul de acordare a
biletelor este modern, iar oa-
menii completeazã cererile de
bilete ºi aºteaptã sã primeascã
rãspunsul la domiciliu, prin te-
lefon sau chiar prin e-mail, bi-
letele repartizate la „refuzuri”
creeazã cozi imense ºi nervi.
“Înainte se þinea cont de nu-
mãrul de înregistrare – cine
venea primul ºi depunea hâr-
tiile lua ºi bilet de tratament,

aºa cã an de an aceiaºi pensio-
nari mergeau în staþiune. Cei
care erau bolnavi nu aveau
niciodatã ºanse. Acum lucru-
rile s-au schimbat – dacã omul
a mai fost în ultimii trei ani în
staþiune primeºte un punctaj,
categoria de pensionare pri-
meºte ºi ea punctaj, de aseme-
nea este punctat ºi cuantumul
pensie i ,  se  face  o  medie  a
acestor trei criterii ºi, în or-
dine descrescãtoare a puncta-

jelor,  se  acordã
biletele. Noul sis-
tem de acordare a
biletelor dã ºansa
oricãrui pensio-

nar sã meargã la tratament.
Conform noi lor  c r i te r i i  de
acordare a biletelor de trata-
ment, sunt afiºate atât la avi-
zier, cât ºi pe site-ul instituþiei
listele cu beneficiari. Acest lu-
cru se face la modul cel mai
transparent posibil, oamenii îºi
calculeazã singur punctajul.
Astfel cã, în ordinea descres-
cãtoare  a  puncta je lor  º i  în
funcþie de locurile disponibi-
le, oamenii primesc bilete pen-
tru tratament”, a declarat di-
rectorul Casei de Pensii Dolj,
Daniel Baciu.

“Vrem sã trimitem
cât mai mulþi
pensionari
la tratament”

Acordarea biletelor refuzate
de titularii de drept nu se poa-
te face în acelaºi mod ca ºi re-
partizarea iniþialã, pentru cã
timpul pânã la plecare este
foarte scurt. Conducerea Ca-
sei de Pensii Dolj a precizat cã
biletelor refuzate de titularii de
drept din aceastã serie este de
150, depãºind numãrul celor
care se înghesuiau în salã. “As-
tãzi (n.r. – ieri) s-au dat refu-

zurile. Sunt 150 de bilete refu-
zate, pe care le punem la dis-
poziþia pensionarilor, dar pen-
tru cã timpul pânã la plecare
este scurt nu se mai folosesc
aceleaºi criterii de acordare.
Aºa cã aceste bilete se dau la
fel cum se proceda ºi înainte,
în baza unor liste întocmite de
pensionari. Pentru cã este vârf
de sezon, aglomeraþia este aºa

mare. Într-o serie sunt 600 de
bilete care se acordã din 18 în
18 zile. Este un numãr destul
de mare, iar noi încercãm pe
cât posibil sã satisfacem toate
cererile, numai cã oamenii nu
înþeleg, ºi-au fãcut mai multe
liste paralele. Funcþionarii Ca-
sei de Pensii Dolj nu se impli-
cã în întocmirea acestor liste,
ei doar le dau citire ºi distribu-
ie biletele în funcþie de numã-

rul de ordine. Nu înþeleg de ce
s-au înghesuit atât de rãu as-
tãzi, au forþat uºa, au intrat pes-
te agentul de pazã, au venit cu
liste paralele ºi este foarte greu
sã stabilim ordinea. E o ches-
tiune de ordine. Noi avem bi-
lete, vrem sã le punem în vân-
zare, dar suntem împiedicaþi de
oamenii care au forþat pânã ºi
uºa de la ghiºeu, au intrat pes-

te funcþionari ºi nu îi lasã sã
îºi facã treaba. Oamenii nu în-
þeleg cã dacã sunt disciplinaþi
treaba merge mai repede. Vrem
sã trimitem cât mai mulþi pen-
sionari la tratament, iar bilete-
le sunt subvenþionate. Dacã
numãrãm pensionarii care aº-
teaptã în salã sunt mai puþini
de 100, iar noi avem 150 de bi-
lete”, a mai spus directorul Ca-
sei de Pensii Dolj.

În fiecare an, din trei în trei sãptãmâni, Casa de Pensii
Dolj pune la dispoziþia pensionarilor care au nevoie de
tratament bilete cu ajutorul cãrora cei cu probleme îºi pot
ameliora starea de sãnãtate. De ele pot beneficia toate ca-
tegoriile de pensionari, costul ajungând pânã la 50% din
valoarea pensiei. Distribuirea acestor bilete de tratament
reprezintã o mãsurã de protecþie socialã acordatã de gu-
vern pensionarilor din sistemul public de pensii, ei nu plã-
tesc decât 50% din valoarea pensiei, iar diferenþa este
suportatã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat. Un
pensionar care are 400 de lei pensia plãteºte 200 de lei
pentru biletul de tratament, care, în realitate costã pânã la
1.800-2.000 de lei.

Formalitãþile pentru depunerea dosarelor sunt foarte simple, nu tre-
buie decât sã aveþi grijã ca dosarul sã conþinã toate documentele ne-
cesare: o cerere tip privind acordarea biletului de tratament, care poa-
te fi procuratã de la ghiºeul Casei de Pensii, fie de pe site-ul agenþiei,
cuponul de pensie, bilet de trimitere de la medicul de familie ºi o copie
a cãrþii de identitate. Fiecare staþiune este recunoscutã pentru benefi-
ciile care le are asupra unor afecþiuni. Cei interesaþi de aceste bilete
pot alege din urmãtoarele staþiuni: Amara, Buziaº, Covasna, Cãciulata,
Cãlimãneºti, Sovata, Herculane, Mangalia, Olãneºti, Pucioasa, Saturn,
Tuºnad ºi Vatra Dornei. Indiferent de staþiunea aleasã, veþi beneficia
de condiþii excelente de cazare pe parcursul celor 18 zile de sejur, trei
mese în fiecare zi ºi – ceea ce este cel mai important – tratament
pentru diverse afecþiuni.
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Daniel
Baciu.
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Însoþiþi de pãrinþi sau de prie-
teni, mulþi dintre absolvenþii de li-
ceu care ºi-au depus dosarul pen-
tru concursul de admitere au pã-
ºit pentru prima datã în clãdirea
impunãtoare a Universitãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie. Cu gândul mai
mult la probele de concurs ce se
vor desfãºura pe parcursul sãp-
tãmânii viitoare, tinerii nu au ezi-
tat, totuºi, sã dezvãluie o parte din
planurile de viitor, cele mai multe
legate, bineînþeles, de o carierã
respectabilã de medic, farmacist
sau medic dentist. „Mã gândesc
la lucrul acesta de trei ani. De un
an mã pregãtesc mai intens pen-
tru a susþine probele. Consider cã
este o facultate frumoasã, iar apoi
posibilitãþile de a avea o carierã
de succes sunt ºi ele destul de
mari”, a mãrturisit
Denisa Stanciu.

Încrezãtoare în
forþele proprii, o altã
pretendentã pentru
un loc la buget sus-
þine cã a acordat
concursului de admi-
tere atenþia cuvenitã.
„Am ales sã mã în-
scriu la Farmacie
pentru cã mi-a plãcut
Chimia. Apoi, mã
gândesc ºi la viitor ºi
cred cã este o pro-
fesie care mi se po-

Abia scãpaþi de emoþiile Bacalaurea-
tului, absolvenþii de liceu intrã în focu-
rile admiterii la facultate. ªi, ca în fie-
care an, Medicina rãmâne pentru mulþi
una din opþiunile de luat în considera-
re, atât pentru exigenþa concursului, cât
ºi prin oportunitãþile profesionale pe
care le promite o carierã de medic. În
condiþiile date, este absolut explicabilã

aglomeraþia din aceste zile la înscrierile
pentru concursul de admitere organi-
zat de Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) din Craiova. Numai ieri,
câteva zeci de tineri din Dolj, dar ºi din
judeþele învecinate au trecut pragul uni-
versitãþii pentru a-ºi depune dosarul ºi
pentru a obþine ultimele informaþii le-
gate de admitere.

triveºte. Eu sunt deja în anul în-
tâi, dar am intrat la taxã ºi acum
vreau sã intru la buget. Este o fa-
cultate foarte grea, dar apoi ai
numeroase satisfacþii. Sper sã fie
bine, mai ales cã m-am ºi pregã-
tit. Am fãcut ºi meditaþii. O sã
susþin probe la Chimie anorgani-
cã ºi Botanicã”, a precizat Adeli-
na Pelinaru.
Probele de concurs
se vor desfãºura
pe 25 ºi 27 iulie a.c.

Înscrierile continuã pânã pe
data de 23 iulie, fiind programa-
te în fiecare zi între orele 9.30-
14.00. Apoi, de sãptãmâna viitoa-
re, candidaþii vor intra în focul
probelor de concurs. Anul aces-

ta, admiterea la UMF Craiova se
va desfãºura în data de 25 iulie
pentru specializãrile Medicinã,
Medicinã dentarã ºi Farmacie, iar
pentru specializãrile Asistenþã
medicalã generalã, Balneo-fizio-
kinetoterapie ºi recuperare ºi
Moaºe ºi Tehnicã dentarã în data
de 27 iulie.

În privinþa modalitãþii de orga-
nizare a concursului, acesta se va
desfãºura pe parcursul a trei ore
– respectiv douã ore pentru tes-
tul cu 50 de întrebãri – sub for-
ma unui test grilã.

La terminarea probei de con-
curs se va afiºa baremul de co-
rectare. Admiterea se face în or-
dinea descrescãtoare a punctaje-
lor finale de admitere obþinute de
candidaþi, în limita numãrului de

locuri pentru care
se organizeazã con-
curs, stabilit pentru
fiecare profil/facul-
tate/specializare,
punctajul minim de
admitere fiind jumã-
tate din punctajul
maxim al grilei.

În caz de punc-
taje finale de admi-
tere egale cu cel al
ultimului candidat
admis nu este per-
misã depãºirea nu-
mãrului de locuri

aprobat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii. În acest caz
se va folosi drept criteriu de de-
partajare, în ordine, media gene-
ralã a examenului de bacalaureat
ºi media anilor de studii din liceu.
Concurenþã pentru locurile
de la buget

În ceea ce priveºte disciplinele
de concurs, pentru specializãrile
Medicinã ºi Medicinã Dentarã,
candidaþii vor trebui sã rezolve un
test grilã cu 100 de întrebãri din
Biologie (Anatomia ºi fiziologia
omului) – clasa a XI-a ºi Chimie
organicã – clasele a X-a ºi a XI-a
sau (la alegere) Fizicã – clasele a
IX-a, a X-a ºi a XII-a. Pentru spe-
cializarea Farmacie testul grilã va
cuprinde 100 de întrebãri din Chi-
mie organicã – clasele a X-a ºi a
XI-a ºi Biologie (Anatomia ºi fizi-
ologia omului) – clasa a XI-a sau
(la alegere) Biologie (Botanicã) –
clasele a X-a ºi a XI-a. Pentru spe-
cializãrile Moaºe, Asistenþã medi-
calã generalã, Balneo-fiziokineto-
terapie ºi recuperare, respectiv
Tehnicã dentarã testul grilã va cu-
prinde 50 de întrebãri din Biolo-
gie (Anatomia ºi fiziologia omu-
lui) – clasa a XI-a.

Pentru anul universitar 2012-

2013, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova scoate la
concurs 210 locuri la buget plus
80 la taxã pentru specializarea
Medicinã, 35 de locuri la buget
plus 38 la taxã pentru Medicinã
Dentarã, 30 de locuri la buget plus
70 la taxã pentru Farmacie ºi 20
la buget plus 5 la taxã pentru spe-
cializarea Moaºe. Pentru Balneo-
fiziokineto-terapie ºi recuperare
sunt prevãzute 20 de locuri la bu-
get plus 10 la taxã, la Asistenþã
medicalã generalã 32 de locuri la
buget plus 93 la taxã, iar la Teh-
nicã dentarã – 10 locuri la buget
plus 15 la taxã.

În eventualitatea în care vor rã-
mâne locuri neocupate se va or-
ganiza o a doua sesiune de admi-
tere în luna septembrie. Afiºarea
rezultatelor celei de-a doua sesi-
uni trebuie fãcutã pânã la data de
30 septembrie a.c. Eventualele
locuri rãmase neocupate, dupã a
doua sesiune vor fi anulate. În se-
siunea de admitere din luna sep-
tembrie se va organiza concurs de
admitere pe bazã de dosar, test de
limba românã ºi interviu pentru
cetãþenii membri ai Uniunii Euro-
pene, pe locuri cu taxã.

RADU ILICEANU

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj pe probleme eco-
nomice, Laurenþiu Ivanovici, a
anunþat, ieri, cã licitaþia pentru

A demarat licitaþia pentru programul
“Cornul ºi laptele“

achiziþionarea de produse în ca-
drul programului “Cornul ºi lap-
tele” se va face separat în acest
an, pentru fiecare sortiment în

parte. La acest capi-
tol, s-a alocat o sumã
de 13.134.733,48 lei
plus TVA, preþul pro-
duselor lactate fiind
de 0,82 lei plus TVA,
în timp ce preþul pro-
duselor de panificaþie
este de 0,35 lei
+TVA. Conform nor-
melor,  produselor
lactate trebuie pre-
zentate în ambalaje
de 200 ml, iar produ-
sele de panificaþie
t rebuie  sã  a ibã  o
greutate de 80 grame
fiecare.

“Ieri a demarat procedura de
licitaþie pentru achiziþionarea
celor douã produse. Deschide-
rea ofertelor se va face, cel mai
probabil, la sfârºitul lunii au-
gust, pentru a avea timp sã fim
pregãtiþi de începerea noului an
ºcolar 2012-2013. Dorim lapte
pasteurizat pentru preºcolari ºi
pentru ºcolarii de clasele I-VIII,
nu lapte tratat, ca anul ºcolar
trecut, când avea termen de
valabilitate ºapte zile, ºi de mul-
te ori eram la limitã cu livrãrile,
mai ales în localitãþile care sunt
la distanþe mai mari de 50 de
kilometri de Craiova”, a decla-
rat Laurenþiu Ivanovici, vice-
preºedinte la Consiliului Jude-
þean Dolj. În ceea ce priveºte
numãrul de beneficiari, în anul
ºcolar 2012-2013 acesta ajun-

ge la 63.307 preºcolari, la grã-
diniþele cu program scurt, de 4
ore, ºi ºcolarii din clasele I – a
VIII-a, cu aproximativ 2.000
mai puþini decât anul trecut.

Consiliul Judeþean Dolj a ce-
rut primãriilor sã aducã la cu-
noºtinþã starea frigiderelor cu

care sunt dotate ºcolile. “În
anul 2003 ºcolile au primit fri-
gidere pentru depozitarea lap-
telui ºi este de datoria primã-
riilor sã se asigure cã sunt în
stare de bunã funcþionare”, a
mai spus Ivanovici.
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A demarat licitaþia pentru programul
“Cornul ºi laptele“

 Laurenþiu Ivanovici
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Ceea ce va decide Consiliul
Constituþional în privinþa „regulii
de aur”, care nu figureazã în Con-
stituþie, încã nu se ºtie. Dacã este
posibilã o lege organicã, impusã
ca lege ordinarã, sau trebuie con-
sideratã ca un text stipulat în Con-
stituþie, rãmâne de vãzut. Argu-
mentaþia dezvoltatã de François
Hollande (foto) la 14 iulie pare,
multora, la prima vedere, parado-
xalã. Consiliul constituþional a fost
sesizat de guvernul francez în
chestiunea „regulii de aur”, dar
încã nu s-a pronunþat. Poate de-
vansa ºeful statului decizia înþe-
lepþilor? În fapt, François Hollan-
de a cerut sã se facã distincþie

între „revizuirea” Constituþiei ºi
„înscrierea” în Constituþie. Ris-
cant de acceptat una pentru a
evita alta. Tratatul de stabilitate,
creºtere ºi guvernanþã la nivelul
uniunii economice ºi monetare
(PDF) a fost semnat la 2 martie
2012, de 25 din cele 27 de þãri
membre ale Uniunii Europene
(fãrã Regatul Unit ºi Republica
Cehã). El prevede reguli pentru
garantarea disciplinei bugetare.
Una dintre ele este regula stabili-
tãþii bugetare, denumitã „regula
de aur”. Concret, ea prevede cã
þãrile care s-au angajat sã aibã
„bugete echilibrate” sau „în ex-
cedent” nu pot sã aibã un deficit

structural mai mare de 0,5% din
PIB. Deficitul structural cores-
punde deficitului independent de
conjuncturã ºi de creºtere. În
aprilie 2012 el a fost de 3,7% din
PIB, potrivit Ministerului de Fi-
nanþe citat de „Les Echos”. Tra-
tatul european prevede o excep-
þie: þãrile care afiºeazã o datorie
moderatã, adicã sub 60% din PIB,
vor avea dreptul la un deficit
structural moderat de 1%. Fieca-
re stat va trebui sã-ºi prevadã „un
mecanism de corecþie, care se de-
clanºeazã automat în caz de de-
rapaj în raport cu acest obiectiv”.
Rãspunsul Consiliului Constituþi-
onal, sesizat de Guvern la 13 iu-
lie, va veni, probabil, în prima ju-
mãtate a lunii august. Conþinutul
„regulii de aur” ar putea fi consi-
derat anticonstituþional. Atunci,
Executivul va încerca sã evite o
revizuire constituþionalã, dar uºor
nu-i va fi. Preºedintele Comisiei
juridice a Adunãrii Naþionale, so-
cialistul Jean Jacques Urvoas,
opineazã, pe blogul sãu, cã men-
þinerea deficitului structural la un
maxim de 0,5% din PIB ar putea
limita competenþele puterii publi-
ce constituþionale (Guvern ºi Par-
lament). În alþi termeni, „regula
de aur” ar putea afecta suvera-
nitatea naþionalã, care este garan-
tatã prin Constituþie. Pentru
dreapta, înscrierea în Constituþie
a „regulii de aur” este o evidenþã
ºi o obligaþie. „În cazul cã nu se
înscrie în Constituþie nu se va pu-

tea face referire la ea atunci când
bugetul va fi înaintat Consiliului
Constituþional. Prin urmare, nu va
putea fi controlatã aplicarea „re-
gulii de aur””, a asigurat, sâmbã-
tã, preºedintele grupului UMP din
Adunarea Naþionalã, Christian
Iacob. Luni, preºedintele UMP al
Comisiei de finanþe, Gilles Car-
res, a mers mai departe: „Legea
organicã nu are nici o putere co-
ercitivã asupra legii finanþelor.
Altfel spus, introducerea „regulii
de aur” într-o lege organicã va fi
o „regulã de aur” fãrã efect”.
François Hollande apãrã soluþia
intermediarã: legea organicã.
Concret, textul tratatului prevede
cã statele membre vor trebui sã
transpunã aceastã „regulã de echi-
libru bugetar” în sistemul lor juri-
dic naþional prin intermediul unor
dispoziþii cu caracter obligatoriu,
permanente ºi, de preferinþã, con-
stituþionale. Includerea în Consti-
tuþie nu e strict necesarã, cel puþin
în conformitate cu tratatul. Singu-
ra cerinþã este ca textul sã nu poatã
fi contestat în mod constant ºi, pe
de altã parte, transpunerea în le-
gislaþia naþionalã sã satisfacã Cur-
tea Europeanã de Justiþie, care va
primi sesizãri de la unul sau mai
multe state ºi va aplica amenzi ce-
lor care nu respectã regula. Pen-
tru revizuirea Constituþiei este ne-
voie de o majoritate de 3/5 din
Parlament. De care nu dispun so-
cialiºtii. Operaþiunea este mult mai
dificilã din punct de vedere politic.

Franþa: „Regula de aur” ºi ConstituþiaFranþa: „Regula de aur” ºi ConstituþiaFranþa: „Regula de aur” ºi ConstituþiaFranþa: „Regula de aur” ºi ConstituþiaFranþa: „Regula de aur” ºi Constituþia

HSBC Holdings, cea mai mare
bancã britanicã, este acuzatã de
o subcomisie din Senatul State-
lor Unite cã a fãcut afaceri cu
firme asociate terorismului, nu
a luat mãsuri faþã de suspiciuni-
le de spãlare de bani la operaþiu-
nile din Mexic ºi a „ocolit” sanc-
þiunile impuse Iranului. Neregu-
lile ar putea servi drept argumen-
te pentru revocarea actului con-
stitutiv al diviziei americane a
HSBC, potrivit  senatori lor,
transmite Bloomberg. Subsidia-
rele HSBC din diverse pãrþi ale
lumii au asigurat organizaþiilor
teroriste, cartelurilor de trafi-

Cea mai mare bancã britanicã,
acuzatã de SUA cã a fãcut afaceri

cu firme asociate terorismuluiFondul Monetar Internaþional
(FMI) a redus prognozele de creº-
tere economicã globalã pentru
2012 ºi anul viitor, teama fiind cri-
za datoriilor de stat din zona euro,
care ar putea prelungi recesiunea
din Spania ºi încetini expansiunea
pieþelor emergente, precum China
ºi India. Pentru acest an, progno-
za FMI a fost coborâtã cu 0,1
puncte procentuale, la plus 3,5%,
iar estimarea pentru 2013 a fost
corectatã cu 0,2 puncte, de la
4,1% la 3,9%, potrivit Prognozei
Economcie Mondiale prezentatã de
creditorul de la Washington. FMI
estimeazã cã economia Spaniei se
va contracta în acest an cu 1,5%,
iar anul viitor cu 0,6%, în timp ce

FMI a redus prognozele de creºtere
economicã globalã pentru 2012 ºi 2013

canþi de droguri ºi altor grupuri
de infractori „o poartã” cãtre sis-
temul financiar american, a con-
cluzionat Subcomisia Permanen-
tã de Investigaþii din Senatul
SUA într-un raport de 335 de pa-
gini, prezentat luni, care cuprin-
de informaþii despre activitatea
bãncii în ultimii 10 ani, caracte-
rizatã de controale neriguroase.
Legislatorii americani i-au con-
vocat ieri, la Washington, pen-
tru audieri, pe ºefii bãncii lon-
doneze, pentru a-i întreba de ce
nu au împiedicat ºi sancþionat
practicile de care este acuzatã
instituþia financiarã.

pentru Italia este estimatã o scã-
dere de 1,9% a PIB în 2012, ur-
matã de un declin de 0,3% în 2013.
Germania, cea mai mare economie
europeanã, va creºte în acest an
cu 1% ºi în 2013 cu 1,4%, iar
Franþa, a doua putere economicã
din zona euro, va înregistra în 2012
un avans modest, de 0,3%, care
ar trebui sã se extindã la 0,8% anul
viitor. Pentru SUA, FMI estimea-
zã o creºtere de 2% în acest an,
respectiv 2,3% în 2013, Japonia
va înregistra creºteri de 2,4%, res-
pectiv 1,5%, iar Marea Britanie va
afiºa în 2012 o creºtere de numai
0,2% a PIB, limitatã de criza din
zona euro, dar poate miza anul vi-
itor pe un plus de 1,4%.

Puterea de la Phenian l-a numit pe Hyon
Yong-chol în postul de vice-mareºal al
armatei nord-coreene, a menþionat ieri, 17
iulie, agenþia de presã KCNA, a doua zi
dupã ce anunþase cã ºeful armatei, Ri
Yong-ho, fusese înlãturat din toate funcþii-
le. „Hyon Yong-chol a primit titlul de vice-
mareºal al armatei populare coreene”, a
anunþat agenþia oficialã nord-coreeanã
printr-un comunicat. Decizia a fost luatã
luni, de cãtre Comisia militarã centralã a
Partidului Muncitorilor din Coreea ºi de
Comisia Naþionalã pentru Apãrare, mai
spune comunicatul. Media oficialã nord-
coreeanã anunþase luni cã ºeful armatei, Ri
Yong-ho, fusese eliberat din toate funcþiile
din raþiuni de sãnãtate. Comunicatul
difuzat de KCNA nu precizeazã dacã Hyon

Yong-chol îl înlocuieºte pe Ri Yong-ho în
fruntea armatei, dar rangul de vice-
mareºal atribuit lui Hyon este
acelaºi deþinut ºi de Ri, considerat
unul dintre principalii lideri care l-
au susþinut pe noul numãr unu
nord-coreean, Kim Jong-un, în
tranziþia care a survenit dupã
moartea, în decembrie anul trecut,
a tatãlui sãu, Kim Jong-il, care a
condus Coreea de Nord 17 ani.
Analiºtii se aratã sceptici în privinþa
raþiunii oficiale privind despãrþirea
de Ri Yong-ho. Ei estimeazã cã Kim
Jong-un îºi întãreºte controlul
asupra puternice armate nord-
coreene. Ri Yong-ho a fost unul
dintre puþinii membri ai celei mai

înalte instanþe a partidului unic, dar ºi
vicepreºedinte al Comisiei militare centrale.

Phenianul numeºte un nou vice-mareºal al armatei

Ratingurile a 13 bãnci
italiene, retrogradate
de Moody’s

Moody’s a coborât ratingurile a
13 bãnci italiene, inclusiv UniCre-
dit ºi Intesa Sanpaolo, cele mai
mari bãnci din þarã, din cauza
situaþiei financiare dificile a
guvernului de la Roma. Ratinguri-
le pentru credite ºi depozite ale
UniCredit ºi Intesa au fost
coborâte cu câte douã trepte, la
„Baa2”, potrivit unui comunicat
al Moody’s, citat de Bloomberg.
Agenþia de rating retrogradeazã
cele douã bãnci pentru a doua
oarã în douã luni. Perspectiva
atribuitã noilor ratinguri este
negativã, în linie cu cea acordatã
guvernului. Agenþia a coborât,
vineri, ratingul Italiei, cu douã
trepte, la „Baa2”, penultimul
nivel din categoria „investment
grade” a activelor recomandate
pentru investiþii pe termen lung.
Decizia a fost motivatã de situaþia
economicã dificilã ºi ºomajul
ridicat din þarã.

SUA se confruntã
cu cea mai gravã secetã
din ultimii 56 de ani

SUA se confruntã cu cea mai
gravã secetã din ultimii 56 de ani,
a anunþat agenþia americanã de
meteorologie, informeazã AFP.
Potrivit National Oceanic and
Atmospheric Administration
(NOAA), aproximativ 55% din
teritoriul SUA, în special Midwest,
a fost afectat în luna iunie de
secetã. Aceastã evaluare a fost
efectuatã potrivit indexului Palmer,
care defineºte seceta pe baza unor
criterii bazate pe temperaturã ºi
precipitaþii. Procentajul de 55%
este cel mai mare înregistrat în þarã
din 1956, când 58% din teritoriul
SUA a fost afectat de secetã.
„Terenurile arabile sunt uscate, iar
recoltele ºi pãºunile s-au degrat
pânã la un nivel care a mai fost
observat arareori în ultimii 18
ani”, potrivit aceleiaºi NOAA.

Annan susþin prelungirea
misiunii observatorilor ONU
în Siria

Emisarul special al ONU ºi al
Ligii Arabe privind Siria, Kofi
Annan, aflat în vizitã la Mosco-
va, susþine propunerea Rusiei
referitoare la prelungirea misiunii
observatorilor ONU în Siria, al
cãror mandat expirã pe 21 iulie, a
declarat ieri viceministrul rus de
Externe, Ghennadi Gatilov, citat
de Itar-Tass. „S-a discutat
situaþia vizând prelungirea
prezenþei ONU în Siria. Noi
considerãm cã aceasta joacã un
rol important, constructiv, în
stabilizarea situaþiei. Kofi Annan
considerã la fel, el ne susþine ºi
trebuie sã ne folosim de asta”, a
spus Gatilov. Ministrul rus de
externe, Serghei Lavrov, a acuzat,
luni, Occidentul, cã recurge la
„ºantaj” pentru a forþa Rusia sã
accepte sancþiunile Consiliului de
Securitate al ONU împotriva
regimului de la Damasc. Occiden-
tul a somat Rusia sã accepte
sancþiunile, avertizând cã altfel
va refuza sã prelungeascã
mandatul misiunii observatorilor
ONU, a adãugat Lavrov.
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PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Executãm jgheaburi, bur-
lane, tablã tip Lindab, dul-
gherie, mici reparaþii. Te-
lefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã;
montare jgheaburi – bur-
lane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii me-
talice; - construcþii de lem-
nãrie; - învelituri acoperiº
tablã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.

Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro , ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Tele-
fon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere ºi depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã 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 strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.

Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime
stradã 36 m. Telefon:
0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã 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 douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.

Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru, in-
tabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, 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 in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschide-
re 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon:
0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu aparta-
ment 2 camere + diferen-
þa. Telefon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând avantajos 10 hec-
tare pãdure stejar ºi sal-
câm în satul Coconova –
Turburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul 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 co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul rabla. Telefon: 0722/
597.090.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983,
culoare maro metalizat, 4
uºi, nr. noi, trapã, fãrã taxe
sau schimb cu rulotã, preþ
fix 2.000 ron, Târgoviºte.
Telefon: 0766/489.006;
0734/082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi
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 re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei dia-
gonala 81cm, reviste Ci-
nema. Telefon: 0351/
459.314.
Vând plaþ Ungureni. Tele-
fon: 0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce 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 ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.

Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane, sub-
soluri. Telefon: 0746/
152.196.
Vând mascã calorifer
prevãzutã cu pupitru
pentru ºcolar, chiuvetã,
putinã, cãldare aramã,
loc de veci nisipuri. Tele-
fon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou,
sigilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti
60/80 ºi de hram foiþã aur
200 Ron. Telefon: 0767/
116.092.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155X13, puþin rulate,
aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, canis-
tre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.

Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi teh-
nice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 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 mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia 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 cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  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 pân-
zat 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 in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.

Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2
uºi ºi mobilã sufragerie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca,
zona 0. Telefon: 0251/
426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã 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 bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.

Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extra-
parfumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.

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 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.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere Craioviþa Nouã,
prima casã, ofer 25.000
euro. Telefon: 0766/
765.611.

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã, pe termen
lung. Telefon: 0765/
291.628.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, zona
Racheta, etaj 4 – familie tâ-
nãrã. Telefon: 0351/
447.627; 0770/335.928.

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

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a
locui la þarã, nu am obli-
gaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bãiat
major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
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.
CONDOLEANÞE
Ana ºi Alexandru Man-
da transmit sincere
condoleanþe familiei
Ion Culmeº la marea
durere pricinuitã de
decesul celei ce a fost
ANA CULMEª, un su-
flet cald ºi bun, om de
o aleasã nobleþe sufle-
teascã. Dumnezeu sã-
i aºeze sufletul blând
în rândul celor drepþi!
Regrete eterne! Pioa-
sã amintire!
Familia Costel Bazã-
verde deplânge trece-
rea în nefiinþã a veri-
ºoarei VIOLETA  IANCU
din Ghidici ºi este alã-
turi de familia îndoliatã.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi mare dure-
re astãzi comemorãm
douãzeci de ani de la
trecerea în nefiinþã a
iubitei ºi nepreþuitei
noastre mamã ºi bu-
nicã  ELENA  MARIÞA.
Aducem  un pios oma-
giu celei care cu devo-
tement ne-a crescut ºi
educat. Lacrimi ºi flori
pentru sufletul ei ge-
neros ºi bun. Eleono-
ra fiicã ºi Marius
Baboº nepot.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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ªahtior ar fi putut da o super
loviturã pe piaþa transferurilor în
aceastã varã, însã Mircea Luces-
cu nu a fost de acord. Gruparea
patronatã de miliardarul rus Ro-
man Abramovici, Chelsea Lon-
dra, a vrut sã-l aducã pe “Stam-
ford Bridge” pe Willian, unul din-

Deºi a primit o mega-ofertã,

tre brazilienii “minerilor”, dar teh-
nicianul român a considerat cã
preþul oferit de englezi a fost prea
mic. “Willian ar putea sã plece,
însã trebuie sã se gãseascã pre-
þul exact. Chelsea a vrut, dar a
fixat un preþ þinând cont de zona
de est. A oferit 34 de milioane de

euro, însã din punctul nostru de
vedere este sub nivelul actual al
jucãtorului. Noi aºteptãm, dacã
va avea posibilitatea va pleca,
dacã nu, va continua aici. Nu e
grabã, nu a împlinit încã 24 de
ani”, a declarat Mircea Lucescu
la DolceSport.

Willian Borges da Silva a fost
cumpãrat de ªahtior în 2007, de
la Corinthians, pentru 15 milioa-
ne de euro, iar de atunci a bifat
188 de partide ºi a marcat 28 de
goluri. Totodatã, el a debutat ºi
în naþionala Braziliei, având douã
selecþii la activ.

Abramovici, gata sã ofere 44
de milioane de euro pe Cavani

Trecând peste cele întâmpla-
te cu Willian, dar rãmânând la
Chelsea, Roman Abramovici
este decis sã îi detroneze pe ºei-
cii lui PSG, care l-au cumpãrat
pe Thiago Silva (de la Milan)
pentru 42 de milioane, ºi oferã
nu mai puþin de 44 de milioane
de euro pentru atacantul lui Na-
poli, Edison Cavani.

Fotbalistul uruguayan este
pe lista rusului încã din primã-
varã ,  când  Chelsea  a  fos t
aproape de eliminare în faþa lui
Napoli, în “optimile” Cham-
pions League.

Chelsea l-a transferat recent

Presa din Turcia a anunþat ieri
dimineaþã cã Adrian Mutu este pe lista
celor de la Beºiktaº Istanbul. Echipa

Mutu ar putea ajunge la Beºiktaº
exclusã de UEFA din ediþia 2012-2013 a
Ligii Campionilor are ca prioritate un
jucãtor din Franþa, care evolueazã la

Evian. Beºiktaº a oferit 2.5 milioane
de euro pentru atacant, iar dacã
Evian va refuza, Mutu este a doua
opþiune a turcilor, a scris Star
Gazete. Sursa citatã a amintit însã ºi
faptul cã Mutu este un jucãtor-
problemã, din cauza deselor derapaje
din viaþa extrasportivã.

De-a lungul timpului, la Beºikaº
au fost mai mulþi români. Pancu, ca
jucãtor, sau Mircea Lucescu ºi
Dumitru Teodorescu, ca manageri.

Dupã despãrþirea de Cesena,
formaþie retrogradatã în aceastã varã
în al doilea eºalon din Italia, de
Adrian Mutu (33 de ani) s-au intere-
sat mai multe echipe, cum ar fi
Genoa, FC Sion, Montreal Impact,
Atalanta, ÞSKA Moscova sau chiar
Dinamo Bucureºti.

Dupã ce sezonul precedent a uimit în-
treaga Rusie cu echipa sa, Dan Petrescu
sperã ca în noua stagiune sã o ducã pe
modesta Kuban Krasnodar pe o poziþie
chiar mai bunã decât cea pe care a ter-

Dan Petrescu, ambiþii ºi mai
mari pentru noul sezon

minat anul trecut (locul 8).
În ciuda unei piederi importante

suferite în aceastã varã, Lacina Tra-
ore fiind transferat la Anji, Petrescu
este încrezãtor în ºansele formaþiei
sale de a realiza o nouã stagiune de
excepþie.

Noua ediþie a campionatului Ru-
siei va debuta o datã cu Liga I, adi-
cã vineri, iar Kuban va juca dumini-
cã. Primul adversar al lui Petrescu
vor fi chiar miliardarii de la Anji, gru-
pare care i l-a “furat” pe Traore.

“Ne-am antrenat bine în perioada
de pregãtiri ºi suntem gata de luptã.

Vrem ca suporterii sã ne susþinã mai bine
decât au fãcut-o anul trecut”, a declarat
Petrescu pe site-ul oficial al clubului.
“Vom ataca cu toate forþele”, a venit re-
plica din partea celor de la Anji.

Ciclistul francez al echipei
FDJ-BigMat, Pierrick Fedrigo,
a câºtigat, luni, etapa 15-a a
Turului Franþei, disputatã între
localitãþile Samatan ºi Pau, pe
distanþa a 158,5 kilometri.

Victorios la Pau ºi în 2010,
rutierul de 33 de ani s-a impus
la sprint, în faþa americanului
Christian Vande Velde, la fine-
le unei evadãri din care au mai
fãcut parte Thomas Voeckler,
Nicki Sorensen, Dries Deve-
nyns ºi Samuel Dumoulin.

Fedrigo a adus astfel a pa-
tra victorie de etapã pentru
sportivii francezi la aceastã

ºi pe belgianul Eden Hazard, plã-
tind 40 de milioane de euro lui
Lille. Pe “Stamford Bridge” ar
putea ajunge ºi brazilianul Os-
car (Internacional), pentru care
londonezii au pregãtite 31 de mi-
lioane de euro.

ediþie, dupã cele obþinute de
Thibaut Pinot, Thomas Voec-
kler ºi Pierre Rolland, el bi-
fând, de asemeanea, al patru-
lea succes din carierã în Ma-
rea Buclã, ulterior celor de la
Gap (2006), Tarbes (2009) ºi,
cum am notat deja, Pau (2010).

Deþinãtorul tricoului galben,
Bradley Wiggins, a sosit  la
aproape 12 minute de lider, cot
la cot cu ceilalþi rutieri candi-
daþi la victoria finalã, astfel cã
ierarhia generalã la vârf nu a
suferit nici o modificare: 1.
Bradley Wiggins (M. Britanie,
Sky), 2. Chris Froome (M. Bri-

tanie, Sky) 022  05”, 3. Vin-
cenzo Nibali (Italia, Liquigas)
022  23”, 4. Cadel Evans (Aus-
tralia, BMC) 032  19”, 5. Jur-
gen van der Broeck (Belgia,
Lotto-Belisol) 042  48”.

Dupã ziua de pauzã de ieri,
urmeazã douã etape infernale
pentru cicliºti, în Pirinei, Pau
- Bagneres-de-Luchon (197
km) ºi Bagneres-de-Luchon -
Peyragudes (144 km). Prima
dintre ele, care se va disputa
azi, conþine douã cãþãrãri de
categorie specialã ºi douã de
categoria întâi, astfel cã cicliºti
ca Van der Broeck, Evans, Zu-

beldia, Brajkovic sau Nibali îl
vor ataca pe Wiggins, în spe-
ranþa cã vor reuºi sã reducã

ecartul (etapa pare sã fie pe
“gustul rechinului” Nibali, ter-
minându-se în coborâre).
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Universitatea Craiova nu mai
există, însă Adrian Mititelu conti-
nuă să-şi exercite stăpânirea asu-
pra complexului „Ion Oblemenco”,
respectiv al arenei principale, dar
şi în privinţa celei secundare, „Pe-
tre Deselnicu” şi a terenurilor din
preajmă, denumite „Zoltan Crişan”.
În virtutea modernizărilor pe care
le-a efectuat în urmă cu câţiva ani,
Mititelu are putere deplină de deci-
zie asupra arenei aşa-zise publice.
Înainte de „cosmetizarea” efectua-
tă de Mititelu, actualul „Petre De-
selnicu” era o suprafaţă de zgură,
iar  terenurile c unsoc ute drept

Patronul Universităţii Craiova,
Adrian Mititelu, susţine că de când
Curtea de Apel i-a dat c âştig de
cauză, în urmă cu o lună de zile, a
primit mai multe ameninţări direc-
te şi chiar a aflat
că anumite per-
soane s-au inte-
resat în Craiova
de eventuale
dosare pe care
el le-ar avea.

Mititelu vor-
beşte şi despre
un complot în-
tre un oficial al
FRF şi un per-
sonajaj extrem
de important, şeful DIICOT, Co-
druţ Olaru. „Îi anunţ pe toţi cei care
mi-au trimi ameninţări şi care s-au
interesat dacă am dosare că nu mi-
e frică de ei şi chiar mă ofer volun-
tar să fac arest preventiv 90 de zile
ca să le demonstrez că nu mă timo-

Comitetul de urgenţă al FRF a
dat curs deciziei Curţii de Apel şi a
hotărât să o reprimească pe Uni-
versitatea Craiova în liga secundă.
„Da, ne-am pus de acord. Craiova
are un loc în Divizia B”, a anunţat
ieri preşedintele Ligii, Dumitru Dra-
gomir. Cum Comitetul de urgenţă
nu trebuie neapărat întrunit, discu-
ţiile dintre membrii aces-
tui organism, respec tiv
Mircea Sandu, preşedin-
tele FRF, Dragomir ş i
Octavian Goga, vicepre-
şedinţi la federaţie, s-au
purtat telefonic. Vicepre-
şedintele FRF, Octavian
Goga s-a rezumat să de-
clare: „Este adevărat că
am avut câteva disc uţii
c u Mirc ea Sandu.  În
aceste momente, se re-
dac tează documentele
ofic iale.  Nu vreau să
adaug altceva”.

Iată scrisoarea publicată pe site-
ul FRF, scrisoare adresată prima-
rului Craiovei, Lia Olguţa Vasiles-
cu: La data de 17-07-2012, Comi-
tetul de Urgenţă al FRF a constatat
că, prin efectul Hotărârii Curţii de

FRF a invitat Craiova în Liga a II-a

Liga I, locul 34 în lume
Institutul pentru Istoria şi Statistica Fotbalului (IFFHS) a publicat cla-

samentul celor mai bune campionate din lume pe 2012. În această ierar-
hie,http://www.gsp.ro/cautare/tag/liga-1-13482.html Liga 1 ocupă abia a
34-a poziţie, cu 201,5 puncte, fiind devansată de întreceri precum cele
din Arabia Saudită (15), Iran (18), Japonia (21), Kuweit (22), Malaezia
(23), Bolivia (27), Emiratele Arabe Unite (30).

Pe primul loc se află campionatul Spaniei, La Liga, cu 761 de puncte.-
 Podiumul este completat de Argentina şi de Brazilia, iar pe următoarele
poziţii se află Anglia, Italia, Germania, Chile, Paraguay, Franţa şi Olanda.

Patronul Ştiinţei îl avertizează pe şeful DIICOT

Mititelu: „Codruţ Olaru
să stea în banca lui!”

Apel Bucureşti, SC Fotbal Club U
Craiova SA este reintegrată în Liga
a 2-a, ediţia 2012/2013, cu drep-
turile şi obligaţiile ce decurg din dis-
poziţiile statutare şi regulamentare.

În funcţie de decizia ce va fi dată
în recurs, FRF urmează să proce-
deze corespunzător pentru aplica-
rea întocmai a acesteia.

„Naşul”, convins de Ponta
FRF a anunţat încă de marţi sea-

ra că va invita, printr-o scrisoare ofi-
cială, clubul Universitatea Craiova
să se înscrie în Liga a II-a. Preşe-

dintele Mircea Sandu, la finalul unei
întâlniri pe care premierul Victor
Ponta a avut-o cu reprezentanţii fe-
deraţiilor  sportive şi c onducerile
ANST, COSR, a afirmat: „Nu mi-a
cerut (n.r. - premierul Victor Pon-
ta) să rezolv în mod special cazul
Craiovei. Nu a făcut niciun fel de
presiune, aţi fost în sală doar. O să

avem poate o întâlnire cu
doamna primar (n.r. - prima-
rul oraşului Craiova, Olguţa
Vasilescu). O aştept cu bra-
ţele deschise, cred că aşa se
poate discuta. Primăria Cra-
iova va primi din partea Adu-
nării Generale propunerea ca
oraşul Craiova să aibă o
echipă. În acelaşi timp, pe
hotărârea Curţii de Apel, pro-
babil că mâine colegii mei
care se ocupă de competiţii
vor transmite scrisoarea prin
care SC, AFC, nici nu mai

ştiu care dintre socitetăţi (n.r. - so-
cietăţile prin care Adrian Mititelu ad-
ministrează clubul Universitatea Cra-
iova), dacă doreşte sau nu să se în-
scrie în competiţie. În Liga a II-a,
bineîneţeles, oricare dintre ele”, a
spus Mircea Sandu

rează ei pe mine. Piţurcă să nu crea-
dă că dacă l-a pus pe prietenul lui,
Codruţ Olaru, să caute ceva dosare
de ale mele, gata, mi-e frică! Să stea
acest Codruţ Olaru în banca lui şi

să ş tie că eu
sunt gata şi să-
mi iau viaţa pen-
tru Universitatea
Craiova” a de-
c larat Mititelu
pentru gsptv.
Codruţ Olaru e
şeful Direcţiei
de Investigare a
Infracţiunilor de
Crimă Organiza-
tă şi Terorism.

El a fost propus de Ministerul Jus-
tiţiei în urmă cu doi ani şi a primit
aviz favorabil din partea Consiliului
Suprem al Magistraturii. Ulterior,
Traian Băsescu a emis decret de nu-
mire a lui Codruţ Olaru în funcţia
de procuror-şef al DIICOT.

Juniorii crescuţi pe bani publici şi exploataţi de Mititelu
sunt interzişi pe baza sportivă a municipalităţii

Grupa de juniori
a fiului patronului Ştiinţei
este singura cu wild-card
la terenurile din cadrul
complexului „Ion
Oblemenco”

Jucătorii cre scuţi de  CSJ
Ştiinţa, club al Consiliului Ju-
deţean Dolj, revendicaţi de Mi-
titelu în scrisoarea câtre FRF:
Ionuţ Badea, Renato Bălan, Radu
Barbu, Ştefan Bărboianu, Alin Bu-
leică, Robert Căle, Robert Chira,
Ir inel Chircan, Cătălin Crăciun,
Ovidiu Dănănae, Dragoş Firţules-
cu, Valerică Găman, Cons tantin
Gângioveanu, Dan Gogoşoiu, Cos-
tinel Gugu, Silviu Lung,  Sabin
Lupu, Marian Mecea, Geo Mişu,
Cristian Nedelcovici, Nelu Nicolae,
Marius Ologu, Ionuţ Popescu, Eu-
sebiu Preduţ, Mihai Roman, Cor-
nel Suciu, Olivian Surugiu.

„Central 2” şi „Central 3” erau de-
parte de standardele de acum. To-
tuşi, ele erau accesibile tuturor gru-
pelor de copii şi juniori ale Craio-
vei, în timp ce acum acestea sunt
izgonite să se antreneze pe unde
apucă, singura acceptată în com-
plex fiind generaţia de copii năs-
cută în 1997, antrenată de Ovidiu
Turcu, nimeni alta decât cea din
care face parte Adrian Gigi Mitite-
lu, fiul patronului Ştiinţei, Adrian
Marin Mititelu. Privilegiile grupei
respective sunt extinse chiar până
la arena principală „Ion Oblemen-
co”, acolo unde în sezonul trecut
s-a aprins nocturna pentru un meci
al echipei lui Mititelu junior. Restul
grupelor Centrului de Copii şi Ju-
niori sunt practic la mila lui Adrian
Mititelu, care le mai permite din
când în când accesul la terenurile
cantonamentului din Lunca Jiului,
o altă bază a Craiovei însuşită de

Adrian Mititelu, fără ca „obiectul
muncii” să mai existe, respectiv
Universitatea Craiova, echipa că-
reia îi era destinat şi complexul din
Lunca Jiului. Între Primărie şi Mi-
titelu există un litigiu legat de sta-
dion, prima decizie a instanţei fi-
ind pentru evacurarea complexu-
lui de către patronul Universităţii.

Jucătorii lui Mititelu, dar crescuţi
pe banii Consiliului Judeţean Dolj

Valentin David,  antrenor c u
portarii la FC Turnu Severin,  dar
şi responsabil de una dintre gru-
pele de juniori ale CSJ Ştiinţa,  de-
clara recent, după c e s-a întors
învingător dintr-un turneu extern,
că terenurile c omplexului „Ion
Oblemenco” sunt prohibite tutu-
ror grupelor de copii şi juniori, cu
excepţia celei menţionate, de ju-
niori 97. „L-am rugat pe Adrian

să ne lase la cantonament să ne
antrenăm şi noi, fiindcă nu facem
niciun fel de stricăciuni, din con-
tră,  avem grijă de terenuri. La
complexul «Ion Oblemenco» nu
mai avem acc es, doar grupa fiu-
lui lui Adrian Mititelu are voie”
spunea fostul portar al Ştiinţei din
anii 90. Grupele de copii şi juniori
se află de câţiva ani în subordinea
Consiliului Judeţean Dolj, prin clu-
bul CSJ Ştiinţa Craiova, însă aces-
tea sunt surghiunite pe „Tineretu-
lui”, a cărui suprafaţă nu mai ara-
tă de ceva timp a teren de fotbal
sau prin alte hârtoape tocmai bune
de rupt pic ioare fragede. Şi totuşi
acesta produc e în continuare fot-
balişti, nu mai puţin de 27 din cei
39 de jucători revendicaţi de Adri-
an Mititelu f iind produşi de Cen-
trul Consiliului Judeţean Dolj.
„Vreau înapoi munca mea, sudoa-

rea mea” se plânge patronul Ştiinţei
cu f iecare prilej, numai că sudoa-
rea lui Mititelu este în realitate
bugetul Consiliului Judeţean Dolj,
ale c ărui grupe de copii nici mă-
car nu sunt lăsate să joace pe te-
renurile dinm c omplexul „Ion
Oblemenco”.  Oricum,  ultima ge-
neraţie scoasă de CSJ Ştiinţa, care
a terminat junioratul în vara aceas-
ta, una promiţătoare în viziunea
multora, este deja în procesul de
dispersare prin ţară. As tfel, după
ce Geo Mişu a ajuns la Dinamo
încă de anul trec ut,  trei juniori
sunt adjudecaţi de Eugen Tric ă la
Juventus Colentina: Nedelcovici,
Stoichiţoiu şi Renato Bălan, alţi doi
au ajuns la Alro Slatina: Chircan
şi Badea, în timp ce Sabin Lupu a
fost cooptat deja în lotul celor de
la Pandurii de către Petre Grigo-
raş.  Şi mai are balta peşte.
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