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Facultatea de Inginerie
în Electromecanică,
Mediu şi Informatică,
la ceas de sărbătoare

Pasajul
subteran se
umflă văzând
cu ochii

Proiectul subteran a fost de-
senat pentru o stradă care nu
are deloc dimensiunea străzii
“Arieş”. La o punere în oglindă a datelor din schiţe şi cele de la faţa locului,
autorităţile au fost surprinse să constate că tunelul e un colos care creşte
înghiţind proprietăţile oamenilor. După două exproprieri, municipalitatea se
pregăteşte să facă faţă şi celei de-a treia. administraţie / 3

Craioveni arestaţi
pentru infracţiuni
informatice
comise în Italia

Posturile
din sistemul
sanitar vor fi
deblocate

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: 0755.570.192
-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

Aproximativ 25.000 de olteni, prezenţi asea-
ră pe esplanada Teatrului Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova, au scandat minute în şir „Jos
Băsescu”. Mitingul organizat de USL Dolj a în-
chis pentru o zi centrul oraşului şi a scos în stra-
dă mult mai mulţi oameni decât se estima că vor veni. Ion Prio-
teasa, Mihai Voicu, Lia Olguţa Vasilescu, Mircea Geoană, Că-
lin Popescu Tăriceanu, Titus Corlăţean, Rovana Plumb şi pre-
mierul României, Victor Ponta, au luat, rând pe rând, cuvântul
şi au transmis mesaje celor prezenţi la protest, îndemnându-i
ca pe 29 iulie să iasă la vot şi să spună „DA” pentru demiterea
preşedintelui Traian Băsescu. Premierul le-a amintit protesta-
tarilor că în urmă cu aproape 150 de ani, în Oltenia, la Vâlcea,
s-a cântat pentru prima dată Imnul Naţional al României „Deş-
teaptă-te, române!”. „Îl anunţ pe Traian Băsescu că pe 29 iulie
nu se poartă alb, ci se poartă tricolorul”, a spus Victor Ponta.

Premierul Victor Ponta, la mitingul de aseară: „Pe 29 iulie nu se
poartă alb, ci se poartă tricolorul!”
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Preºedintele interimar, Crin Antonescu, a de-
clarat, joi searã, cã a propus în ºedinþa CSAT
din acea zi eliberarea din funcþie a directorului
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale (STS),
Marcel Opriº, însã consilierul prezidenþial Iulian
Fota s-a opus, aºa cã nu s-a putut lua nici o
hotãrâre, fiind nevoie de consens. „(...) Eu am
fãcut astãzi (n.r. - joi), în CSAT, propunerea eli-
berãrii din funcþie, revocãrii din funcþie a dom-
nului Opriº. Deciziile CSAT se iau prin consens,

deci cu toate voturile, toþi membrii CSAT au votat
aceastã propunere. Domnul consilier preziden-
þial al domnului Bãsescu, Iulian Fota, care altfel
e în concediu, s-a prezentat la aceastã ºedinþã ºi
s-a opus. În felul acesta, nu am putut lua încã o
decizie. O sã cercetãm mai departe problema ºi
o sã vedem, totuºi, ce este de fãcut”, a spus
Antonescu într-o emisiune la Antena 3. El a mai
spus cã, din punctul sãu de vedere, Traian Bã-
sescu „poate avea toate telefoanele din lume”,

dar îl intereseazã sã fie respectate prevederile
legale. „Asta i-am spus ºi domnului general
Opriº, asta am spus ºi public. (...) Fie aceas-
tã instalare a unor echipamente speciale, la o
persoanã care nu mai este, pe aceastã duratã
cel puþin, preºedintele în exerciþiu al Româ-
niei ºi într-o clãdire privatã, un sediu de cam-
panie, are, undeva, o acoperire legalã, clarã,
explicitã, ºi atunci e în ordine, aº fi bucuros,
închidem acest subiect. Dacã, însã, nu avem
o astfel de prevedere legalã, atunci trebuie sã
gãsim o altã soluþie”, a mai spus Antonescu.

Preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, a de-
clarat, în cursul aceleiaºi zile, joi, cã are nevoie
de liniile STS instalate la sediul sãu de campanie
pentru a comunica cu SPP despre protecþia sa.

„Este una din marile gogoºi ale unor oameni pur ºi
simplu disperaþi. Trebuie sã îl am (n.r. – sistemul
de comunicaþie), în primul rând pentru legãtura cu
SPP. Sunt, oricât ar vrea sã recunoascã sau nu
Crin Antonescu, preºedintele ales, care nu poate fi
lãsat neprotejat”, a afirmat Bãsescu într-un inter-
viu la RRA. Totodatã, el a subliniat cã la sediul sãu
de campanie nu dispune de telefonul secretizat, „cel
negru, cu butoane”, ci de telefonul operativ: „Am
telefonul operativ ºi telefonul scurt”.

Ieri, preºedintele interimar, Crin Antonescu,
a declarat, într-o conferinþã de presã la Palatul
Cotroceni, cã a cerut directorului general al STS
sã ia mãsuri deîndatã pentru întreruperea liniilor
telefonice speciale. „Paza domnului Traian Bã-
sescu este asiguratã fãrã sã fie nevoie de trans-
misii speciale. (…) Am adresat o dispoziþie di-
rectorului general al STS, sã ia mãsuri deîndatã
pentru întreruperea liniilor telefonice”, a preci-
zat Crin Antonescu. Bogdan Oprea, purtãtorul
de cuvânt al preºedintelui suspendat, Traian Bã-
sescu, a reacþionat la scurt timp, precizând, pen-
tru Mediafax, cã pânã în acel moment (ora 18.40)
comunicaþia STS la sediul de campanie nu fuse-
se întreruptã, însã mãsura cerutã de Crin Anto-
nescu este una legalã.
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Bãsescu regretã excesele
de limbaj

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, spune, într-o înregistrare
video pe Facebook, cã, uneori,
limbajul sãu nu este cel mai adecvat
sau, în orice caz, „nu e limbajul unui
preºedinte scrobit”, însã precizeazã cã
el ºi-a propus încã de la începutul
primului mandat sã rãmânã „un om
normal”. „Trebuie sã vã spun însã un
lucru. De când am devenit preºedinte
mi-am propus sã nu mã transforme
funcþia. Eu vreau sã rãmân tot om,
un om normal, cu bunele ºi relele lui,
un om care pleacã de la premisa cã a
doua zi dupã ce nu mai este preºedin-
te va trebui sã trãiascã la fel cum a
trãit înainte de a fi preºedinte. ªi cei
care vã aduceþi aminte declaraþiile
mele de la începutul primului mandat
nu se poate sã nu vã reamintiþi faptul
cã mi-am propus sã rãmân un om
normal. De aceea, uneori mai scap ºi
licenþe de limbaj, pe care trebuie sã
vã spun cã le ºi regret, dar dupã ce au
plecat”, spune el.

Bijuterii ºi ceasuri de aur
cumpãrate de instituþii
ale statului

Companiile din subordinea
Ministerului Economiei au fãcut, în
ultimii ani, cheltuieli nejustificate,
un exemplu fiind Oil Terminal, care
a plãtit zeci de mii de euro pe
bijuterii, ace de cravatã, butoni de
aur, un ceas de aur ºi vinuri de
colecþie, a declarat ministrul
Economiei, Daniel Chiþoiu. El a
anunþat, totodatã, anularea unei
licitaþii „cu dedicaþie”. Chiþoiu a
prezentat ieri concluziile unui audit
privind activitatea ministerului ºi a
companiilor din subordine în
perioada 2009-2011. La cea mai
mare parte a companiilor au fost
identificate cheltuieli care au
încãlcat procedurile legale de achiþie
ºi au prejudiciat patronomiul
companiilor, a spus el.

Comisia de Eticã a Universitãþii din
Bucureºti (UB) a hotãrât cã premie-
rul Victor Ponta a plagiat în teza de
doctorat, o treime din lucrare fiind co-
piatã. „Comisia îºi exprimã, cu aceas-
tã ocazie, serioase dubii privind cali-
tatea actului de coordonare ºtiinþifi-
cã în cazul analizat”, se aratã în ra-
portul Comisiei de Eticã. Astfel, sunt
scoase în evidenþã „locurile foarte
multe din tezã unde s-a copiat ºi în
ce fel s-a copiat”, explicându-se cã
aceastã copiere a fost fãcutã „prin
preluarea integralã de blocuri de text,
de rânduri, sau prin inversare unor
blocuri de text în raport cu sursele,
dar ºi prin preluarea fãrã note de sub-
sol a unor bucãþi de text, ceea ce ara-
tã cã autorul a vãzut mãcar cum se
citeazã corect”. În replicã, premierul
Victor Ponta a spus cã „potrivit Legii
educaþiei fãcutã de domnul Funeriu,
singura decizie recunoscutã este cea
a Autoritãþii Naþionale de Cercetare
ªtiinþificã, ANCS. Acea comisie s-a
pronunþat definitiv, ieri (n.r. - joi), ºi
decizia ei aratã cã nu existã plagiat.
Facultatea de Drept a refuzat sã în-

Altã comisie, alt verdict:
de data asta Ponta a plagiat

Ministrul Economiei, Daniel
Chiþoiu, a declarat ieri cã pânã
la sfârºitul lunii iulie ar putea
fi denunþate toate contractele
încheiate de Hidroelectrica cu
„bãieþii deºtepþi” ºi cã sperã
ca, pânã cel târziu la începutul
trimestrului IV din acest an,
producãtorul de electricitate
sã iasã din insolvenþã. Chiþoiu
a afirmat, într-o conferinþã de
presã, cã Hidroelectrica a
înregistrat o pagubã de circa
4,5 miliarde lei, respectiv 1,2-
1,3 miliarde euro, din con-
tractele bilaterale încheiate cu
„bãieþii deºtepþi”.

„ªi înainte de a intra în
insolvenþã, dar ºi pe perioada
insolvenþei, administratorul
special ºi administratorul
judiciar au purtat negocieri cu
toþi beneficiarii de contracte

Toate contractele „bãieþilor
deºtepþi” cu Hidroelectrica

ar putea fi denunþatecalce legea, iar ce se decide azi este o
decizie politicã, dovadã cã nu am fost
chemat niciodatã sã-mi exprim un
punct de vedere. Atenþie! Este sin-
gura datã când nu am fost chemat,
iar aceastã comisie nu a funcþionat
pânã acum niciodatã. Este o comisie
ad-hoc, fãcutã special pentru mine”.

Consiliul Naþional de Eticã a
anunþat însã, joi, 19 iulie, cã teza de
doctorat a premierul Victor Ponta nu
poate fi consideratã drept plagiat.
Ministrul Educaþiei, Ecaterina An-
dronescu, a declarat ieri, pentru Me-
diafax, cã în privinþa tezei de docto-
rat a lui Victor Ponta va respecta
decizia Consiliului Naþional de Eti-
cã (CNE) - singurul for competent
sã se pronunþe în acest caz. „Asta
spune legea ºi nimeni nu e mai pre-
sus de lege. Iar legea e fãcutã de
Daniel Funeriu, nu de mine”, a men-
þionat ministrul, care a lãsat sã se
înþeleagã faptul cã, datã fiind deci-
zia CNE, nu se pune problema ca Mi-
nisterul Educaþiei sã aprobe o even-
tualã solicitare de retragere a titlului
de doctor în drept al lui Ponta.

bilaterale de energie electricã.
În toatã aceastã perioadã, cu
douã excepþii, toþi au avut o
poziþie refractarã, nu au
accesat la noile condiþii de
negociere, în sensul ca preþul
de vânzare sã fie cel de pe
bursa OPCOM ºi, de aseme-
nea, nu au fost de acord cu
reducerea cantitãþilor ºi a
duratei contractelor”, a
mãrturisit Chiþoiu. El a arãtat
cã, pânã în prezent, au fost
denunþate trei contracte, cu
Euro-P.E.C. ºi EFT. „În
raportul administratorului
special se preconizeazã cã nu
se va ajunge la o înþelegere cu
intermediarii în aceastã
sãptãmânã, urmând ca pânã la
sfârºitul lunii sã fie denunþate
ºi aceste contracte”, a spus
ministrul.

Trenurile vor înregistra întârzieri
la destinaþie, astãzi ºi mâine, din
cauza restricþiilor de vitezã impuse
în contextul atenþionãrii cod galben
de caniculã, informeazã Compania
Naþionalã de Cãi Ferate „CFR” SA.
În perioada de caniculã (35 - 37 de
grade în aer), temperaturile înregis-
trate la nivelul ºinei sunt cuprinse
între 45 - 55 grade C, iar mãsura
de reducere a vitezelor de circula-
þie, în anumite intervale de timp, în
care temperaturile depãºeºc limite-

Trenurile vor avea, din nou, întârziere, din cauza caniculei
le normale, este o mãsurã obligato-
rie pentu siguranþa traficului fero-
viar ºi, de asemenea, este aplicatã
de toate administraþiile de cale fera-
tã, precizeazã sursa citatã. Compa-
nia recomandã publicului cãlãtor ca,
în perioada de valabilitate a averti-
zãrii cod galben de caniculã, înain-
te de efectuarea cãlãtoriei sã solici-
te informaþii despre întârzierile pro-
duse în traficul feroviar la staþiile ºi
agenþiile CFR din Bucureºti ºi din
þarã, la telefon 021/9521.
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Consilierii dau audienţe
în week-end

Cinci consilieri municipali susţin audienţe până la sfâr-
şitul acestei luni. Astăzi, începând de la ora 10.00, îi
primeşte pe craioveni Mihail Genoiu, iar duminică, de la
aceeaşi oră, Vasilica Gheorghiţă, ambii aleşi UNPR. La

sfârşitul săptămânii viitoare sunt programaţi următorii consilieri: Sorin Manda (USL) –
vineri, 27 iulie, de la ora 16.00; Dorel Marinescu (UNPR) – sâmbătă 28 iulie, de la ora
10.00; Ionel Pană (PP-DD) – duminică 29 iulie, de la ora 10.00. Ca şi până acum, audien-
ţele se susţin în sediul central al Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Încă un raid împotriva
ţânţarilor

SC Salubritate va desfăşura luni, 23 iulie, cea de-
a treia etapă de dezinsecţie. Sunt vizate, în primul
rând, zonele în care se adăpostesc ţânţarii, precum
lacurile, parcurile şi grădinile publice. Spaţiile verzi
din cartierele vor fi pulverizate cu soluţie anti-ţânţari
în partea a doua a campaniei, însă în aceeaşi zi. Potrivit conducerii Salubrităţii, acţiunea de
dezinsecţie vine ca urmare a nenumăratelor semnale care au fost primite de la craioveni,
aceştia plângându-se că sunt terorizaţi de ţânţari.

LAURA MOŢÎRLICHE

 Pe  măsură ce lucrările
avansează la pasajul subteran,
autorităţile constată că intră în
criză de spaţiu, investiţia deve-
nind un gigant în raport cu
strada. Aşa s-a întâmplat ieri,
după ce au fost puse în oglindă
datele tehnice, din documente, cu
cele concrete, de la faţa locului.
“Astăzi (n.r. – ieri) am avut o
discuţie cu cei de la Direcţia de
Proiecte şi Programe şi cu cei de
la Urbanism pentru a vedea cum
va arăta zona după schimbul de
teren pe care urmează să-l facem
acolo. Comparând datele din
proiectul tehnic cu cele care au
rezultat în urma măsurătorilor,
am văzut că acestea nu bat. Mai
mult, se poate trage concluzia că

Pasajul subteran se umflă văzând cu ochii
Proiectul subteran a fost desenat pentru o stradă
care nu are deloc dimensiunea străzii “Arieş”. La o
punere în oglindă a datelor din schiţe şi cele de la
faţa locului, autorităţile au fost surprinse să constate
că tunelul e un colos care creşte înghiţind proprietăţi-
le oamenilor. După două exproprieri, municipalita-
tea se pregăteşte să facă faţă şi celei de-a treia.

încă mai avem nevoie de spaţiu
pentru a face această lucrare,
ceea ce e foarte grav, pentru că
nu e foarte uşor să găseşti o
soluţie rapidă, aşa cum ne cer
constructorii”, a declarat vicepri-
marul Florentin Tudor, care se
ocupă de exproprierile de la
pasaj.
Documentele pasajului
sunt luate, din nou, la mână

Această constatare dă complet
peste cap planurile autorităţilor
locale, care se grăbesc să nu ţină
în loc şantierul pentru a putea
termina lucrarea la termen. Fiind
vorba de o situaţie de ultimă oră,
absolut neprevăzută, specialiştii
din Primărie se vor întâlni la

începutul săptămânii într-o altă
şedinţă pentru a reface măsurăto-
rile şi a compara din nou toate
datele. “Luni vrem să luăm la
mână toate datele pe care le
avem, dar absolut toate. E foarte
important să ştim cum stăm pe
teren, pentru că, după câte se
pare, proiectul acesta a fost făcut
fără prea mare atenţie la datele
din teren. S-au grăbit să dea
drumul la lucrare, iar acum noi
ne trezim că nu avem loc pe
unde să săpăm tunelul, ceea ce e
inadmisibil pentru un proiect care
beneficiază de finanţare din
fonduri europene, despre care se
presupune că a fost întocmit cu
maximă precizie”, a mai adăugat
viceprimarul Craiovei.

Primăria Craiova a terminat
rezervele de teren

Din primele verificări se pare
că nu ar fi vorba de o suprafaţă
foarte mare. Chiar şi aşa,
autorităţile îşi fac griji întrucât
chestiunea intră în probleme
administrative mai complicate.
Potrivit reprezentanţilor Primăriei
Craiova, dacă reiese că e nevoie
de încă o bucată de teren,
indiferent de dimensiune, munici-
palitatea nu mai deţine nici o
rezervă în zonă pentru a-i
propune proprietarului un schimb
de teren avantajos. În cazul
acesta, singura soluţie ar fi ca
municipalitatea să meargă pe
varianta despăgubirilor băneşti.
În opinia autorităţilor, aceasta
este o cale mai complicată
deoarece, pe lângă procedurile
legale parcurse, trebuie să se
ajungă la o înţelegere şi cu
proprietarii. Din experienţă,
autorităţile spun că aceştia profită
de faptul că proprietăţile lor au
fost declarate zone de utilitate
publică şi emit pretenţii financiare
mari. Acest fapt nu avantajează
deloc municipalitatea, care va
trebui să suporte despăgubirile de
la bugetul local.

Despăgubirile,
plătite de la bugetul local

Pasajul subteran a fost proiectat
să aibă o lungime de 405 metri,
realizat în formă de tunel, cu
bretele de acces. De la bun
început, problema s-a pus în zona
caselor de la intersecţia străzii
“Arieş” cu strada “Eugeniu
Carada”, porţiunea cu cea mai
mică lărgime. Pentru a rezolva
situaţia, proiectanţii au propus
sacrificarea celor două imobile.
Pentru că demolările au fost
incluse în schiţele iniţiale, despăgu-
birile care au fost acordate
proprietarilor – în sumă de peste
700.000 de euro – au fost date din
finanţarea proiectului, adică din
fonduri europene. Pe parcurs,
constructorii s-au lovit de o altă
problemă. Pentru a nu se apropia
foarte mult de temelia Bisericii “Sf.
Gheorghe-Vechi”, care se află în
zonă, au cerut încă o fâşie de
teren, pe care autorităţile au găsit-o
şi pentru care se scriu acum
documentele necesare. Următoarea
expropriere care se anunţă acolo ar
fi a treia, pe care municipalitatea
trebuie să o gestioneze, iar lucrarea
nu se apropie de final.

LAURA MOŢÎRLICHE



4/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 21 iulie 2012eveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu
lucrãtori ai Serviciului de Investi-
gaþii Criminale din cadrul IPJ Dolj,
sprijiniþi de luptãtorii SIR ºi de jan-
darmi ai IJJ Dolj, sub coordona-
rea unui procuror din cadrul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au fãcut, joi, 11 percheziþii
domiciliare în Craiova la locuin-
þele a nouã persoane date în ur-
mãrire internaþionalã de autoritã-
þile judiciare din Italia. Acþiunea
s-a desfãºurat la solicitarea italie-
nilor, în baza unei comisii rogato-
rii, întrucât pe numele celor cãu-
taþi au fost emise mandate euro-
pene de arestare pentru sãvârºirea
de infracþiuni informatice pe teri-
toriul acestui stat, din 2009 pânã
în prezent, perioadã în care au cre-
at un prejudiciu de aproximativ un
milion de euro. În urma descinde-
rilor au fost gãsiþi doar trei din cei
cãutaþi, respectiv Florin Cãtãlin
Amzolin, de 29 de ani, Marian
Cristian Stepan, zis Coiotul, de 35
de ani, ºi Alin Cristian Hetrancã,
de 30 de ani, toþi din Craiova. Cei
trei au fost duºi la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, unde
li s-au emis ordonanþe de reþinere
pentru 24 de ore ºi au petrecut
noaptea în arest, iar ieri-dimineaþã
au fost prezentaþi magistraþilor Cur-
þii de Apel Craiova, care au dispus
arestarea preventivã a craiovenilor
pentru cinci zile, timp în care tre-
buie traduse ºi prezentate instanþei
documentele prin care Tribunalul de
Mare Instanþã din Milano solicitã ex-
trãdarea suspecþilor.

Dragoº Tiugan, „sãltat”
sãptãmâna trecutã din Spania

Potrivit anchetatorilor, cei trei
craioveni fac parte dintr-un grup
infracþional mult mai mare, cu ra-
mificaþii ºi în alte oraºe din þarã,
motiv pentru care, în cursul zilei
de joi, s-au fãcut descinderi ºi la
locuinþele altor suspecþi. Unii din-
tre cei pe numele cãrora autoritã-
þile italiene au emis mandate eu-
ropene de arestare au fost cerce-
taþi, arestaþi ºi chiar trimiºi în ju-
decatã pentru infracþiuni din sfe-
ra criminalitãþii informatice comi-
se pe teritoriul României, fiind ul-
terior eliberaþi pe parcursul jude-
cãþii. Este cazul grupãrii de car-
deri coordonate de Dragoº Tiu-
gan, fiul medicului neurolog cra-
iovean Alexandru Tiugan, care a
fost destructuratã în urma unei

acþiuni de amploare desfãºurate la
sfârºitul lunii mai 2010. În noiem-
brie 2010, procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au tri-
mis în judecatã 11 persoane în
acest dosar: Andrei Cercelaru, zis
Raþã (26 de ani), din Craiova, Eu-
gen Stan, zis Kinder sau Randu
(35 de ani), din Caracal-Olt, Leo-
nard Vasile, zis Lony (29 de ani),
din Craiova, Dragoº Tiugan (32
de ani), din Craiova, Narcis Cîþã
(31 de ani), din Craiova, Marian
Badea, zis Pisic sau Masicã (30
de ani), din Craiova, Mihai-Tra-
ian Neacºu (23 de ani), din Bucu-

reºti, Horia Sorin Hangu (34 de
ani), din Craiova, Doru Stan (39
de ani), din Craiova, Ion Cãtãlin
Vrancea, zis „Iulicã” (30 de ani),
din Craiova, Claudiu Naciu, zis

Ciumac (34 de ani), din Craiova.
Infracþiunile reþinute în sarcina lor
au fost constituire a unui grup in-
fracþional organizat, acces fãrã
drept la un sistem informatic, pu-
nerea la dispoziþie fãrã drept a
unor date informatice, deþinerea
de echipamente în vederea falsi-
ficãrii instrumentelor de platã
electronicã, dar ºi falsificarea
unor instrumente de platã electro-

nicã ºi punerea în circulaþie a
acestora. La aproape doi ani de la
trimiterea în judecatã a „lotului
Tiugan”, dosarul este tot la prima
instanþã, la Tribunalul Dolj, cei
ºapte inculpaþi care au fost ares-
taþi la început au fost eliberaþi dupã
aproximativ ºase luni, iar proce-
sul continuã, urmãtorul termen fi-
ind stabilit pentru 6 septembrie
a.c.. În acest timp, italienii ºi-au
desfãºurat propria anchetã, spri-
jiniþi ºi de informaþiile strânse de
poliþiºtii ºi procurorii de crimã or-
ganizatã craioveni, care au aflat
cã, de vreo opt luni, Dragoº Tiu-
gan se stabilise în Insulele Canare
(Spania). Craioveanul figura pe lis-
ta persoanelor date în urmãrire în
baza mandatelor emise de Tribu-
nalul Milano pentru fraude infor-
matice, iar în baza informaþiilor
furnizate de anchetatorii craio-
veni, vinerea trecutã, pe 13 iulie
a.c., s-a reuºit localizarea ºi prin-

derea acestuia, urmând sã fie ex-
trãdat din Spania în Italia, dupã
cum a precizat procurorul-ºef al
DIICOT Craiova, Adrian Glugã.

Aparatura ridicatã
la percheziþii, trimisã în Italia
„Într-adevãr, toþi membrii gru-

pului infracþional organizat pe nu-
mele cãrora autoritãþile italiene au
emis mandate europene de aresta-
re, din care fac parte ºi cei trei reþi-
nuþi joi, au mai fost cercetaþi în anii
anteriori de poliþiºtii Serviciul de
Combatere a Criminalitãþii Informa-
tice din cadrul Brigãzii, împreunã cu
procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova, pentru comiterea de
infracþiuni din sfera criminalitãþii
informatice. Cu ocazia celor 11 per-
cheziþii domiciliare efectuate la lo-
cuinþele membrilor grupului infrac-
þional organizat, au fost ridicate în
vederea cercetãrilor 36 de carduri
blank, 15 carduri bancare emise de
instituþii financiare din România ºi
Italia ºi înscrisuri referitoare la con-
turi bancare, 12 laptop-uri ºi hard-
diskuri, 80 de CD/DVD-uri, 5 car-
duri de memorie, 7 telefoane mobi-
le ºi cartele SIM, dar ºi pãrþi com-
ponente ale unor dispozitive de tip
skimming, între care ºi o gurã de
bancomat, percheziþia sistemelor in-
formatice urmând sã fie fãcutã în
Italia, unde vor fi trimise toate mij-
loacele de probã ridicate de noi. La
una dintre locuinþe au fost identifi-
cate urme vegetale de canabis, pre-
cum ºi râºniþe pentru mãcinare”, ne-
a declarat comisar-ºef Silviu Vãca-
ru, comandantul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova.

Faþã de cei trei arestaþi preven-
tiv, dar ºi faþã de ceilalþi membri ai
grupului infracþional organizat, au-
toritãþile judiciare italiene au efec-
tuat cercetãri pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, falsifi-
care de instrumente de platã elec-
tronicã, deþinere de echipamente în
vederea falsificãrii instrumentelor
de platã electronicã, efectuare de
operaþiuni financiare în mod frau-
dulos ºi acces fãrã drept la un sis-
tem informatic.

Trei craioveni pe numele cãrora auto-
ritãþile judiciare din Italia au emis man-
date europene de arestare pentru infrac-
þiuni informatice comise pe teritoriul
acestui stat, au fost arestaþi preventiv în
cursul zilei de ieri. Cei trei fac parte dintr-
un grup infracþional mult mai mare, o par-
te din membri fiind arestaþi ºi chiar tri-
miºi în judecatã pentru fapte similare co-
mise în România, în timp ce autoritãþile
italiene acum lucreazã la documentarea
activitãþii infracþionale a acestora. În ace-

laºi dosar, în urmã cu o sãptãmânã, tot la
cererea italienilor, care au emis ºi pe nu-
mele lui mandat european de arestare, ºi
datoritã anchetatorilor craioveni care au
aflat unde îºi mutase „cuibul”, a fost prins,
în Insulele Canare (Spania), Dragoº Tiu-
gan, fiul medicului neurolog Alexandru
Tiugan, tânãrul fiind arestat ºi la noi în
2010, apoi eliberat. Procesul în care aces-
ta împreunã cu alþi 10 inculpaþi sunt ju-
decaþi pentru infracþiuni informatice este
încã pe rolul Tribunalului Dolj.

Craioveni arestaþi pentru infracþiuniCraioveni arestaþi pentru infracþiuniCraioveni arestaþi pentru infracþiuniCraioveni arestaþi pentru infracþiuniCraioveni arestaþi pentru infracþiuni
informatice comise în Italiainformatice comise în Italiainformatice comise în Italiainformatice comise în Italiainformatice comise în Italia

Dragoº Tiugan, „sãltat” din Spania în acelaºi dosar
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„Pe 29 iulie nu se poartã alb,„Pe 29 iulie nu se poartã alb,„Pe 29 iulie nu se poartã alb,„Pe 29 iulie nu se poartã alb,„Pe 29 iulie nu se poartã alb,
ci se poartã tricolorul!”ci se poartã tricolorul!”ci se poartã tricolorul!”ci se poartã tricolorul!”ci se poartã tricolorul!”

Premierul Victor Ponta, la mitingul de asearã: Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Victor Ponta: «Eu votez “DA”
ºi asta îi voi îndemna pe toþi
locuitorii României»

Premierul Victor Ponta a
ajuns în jurul orei 17.00 la Pre-
fectura Dolj, unde a avut o în-
tâlnire cu prefecþii ºi subprefec-
þii din Regiunea Oltenia. Primul-
ministru a discutat cu reprezen-
tanþii Guvernului în teritoriu
chestiuni legate de organizarea
referendumului din 29 iulie a.c.
Acesta le-a spus cã nu au voie
sã îºi ia concedii ºi cã îºi do-
reºte ca alegerile sã se desfã-
ºoare cel puþin la fel de bine ca
în data de 10 iunie a.c., þinând
cont cã acum se poate vota la
orice secþie ºi pe un singur bu-
letin. «M-am vãzut cu prefecþii
din zona Olteniei, vreau sã fiu
sigur cã pe 29 iulie condiþiile de
organizare a referendumului
vor fi ireproºabile, la fel cum
au fost ºi pe 10 iunie, când au
existat mult mai mulþi candidaþi
ºi puteau apãrea mai multe pro-
bleme. Acum sistemul de vot e
mai simplu, se poate vota în
orice secþie, este un singur bu-
letin de vot, cu “DA” ºi “NU”.

Ion Prioteasa,
preºedintele PSD Dolj:

«29 iulie este o datã însemnatã, pentru cã
în Oltenia s-a petrecut un lucru excepþional. În
Pãdurea Zãvoiului din Vâlcea, pe data de 29
iulie s-a cântat pentru prima datã Imnul Naþio-
nal al României “Deºteaptã-te, române!”. Eu
sunt sigur cã dupã 164 de ani naþiunea româ-
nã s-a deºteptat astfel încât pe 29 iulie va fi
toatã suflarea la vot. ªi va vota în aºa fel încât
vom scãpa de cel care ne-a ciuntit salariile, ne-
a lãsat fãrã pensii, ne-a minþit ºi ne-a batjoco-
rit, cel care a otrãvit întreaga viaþã».

Mircea Geoanã,
senator de Dolj:

«Nu putem sã stãm nepãsãtori, indiferent
de supãrãrile pe care le avem, ºi sã lãsãm
þara sã meargã în continuare într-o direcþie
profund greºitã. Nu existã 29 iulie cu Traian
Bãsescu înapoi la Cotroceni ºi apelul meu
cãtre toþi este sã mergem la vot. Am fost în
strãinãtate pentru cã m-au rugat toþi colegii
sã pun ºi eu umãrul cât pot la repararea unei
percepþii care nu ne-a fãcut bine. Nimeni nu
îl susþine în strãinãtate pe Traian Bãsescu.
Poate cã a avut susþinãtori, poate cã în fami-
lia lui politicã mai sunt unii sã-l susþinã, dar
ca om politic este sfârºit».

Titus Corlãþean,
vicepreºedinte PSD:

«Eu vã solicit foarte multã solidaritate cu
echipa noastrã într-un moment de decizie
majorã pentru viitorul României. E nevoie
mai mult ca niciodatã sã strângem rândurile.
Nu este deloc simplu, dar, dacã facem acest
lucru, dãm cu adevãrat o ºansã unei evoluþii
pentru România. Dupã 29 iulie instituþiile
statului trebuie sã îºi facã datoria faþã de
ceea ce înseamnã act de justiþie indepen-
dentã ºi am convingerea cã aºa va fi».

Rovana Plumb,
preºedintele OFSD:

«Pe 29 iulie va fi ziua în care vom sãrbã-
tori independenþa de Bãsescu. Mã enervea-
zã cumplit când Traian Bãsescu spune cã a
construit relaþia cu Uniunea Europeanã. Este
o mare minciunã! Nu a fãcut nimic pentru
aceastã þarã. Este cea mai proastã perioadã
pe care a trãit-o România, cu salarii, pensii ºi
indemnizaþii tãiate. Bãsescu a încãlcat drep-
tul constituþional al fiecãrui român la un
mediu sãnãtos».

Liviu Dragnea,
secretar general PSD:

«Mulþi oameni nu ºtiu cum trebuie sã vo-
teze corect. Atunci când au fost întrebaþi pe
ce vor pune ºtampila pe 29 iulie, au spus cã
pe „NU”, pentru cã nu îl mai vor pe Bãses-
cu. Asta înseamnã cã nu au înþeles foarte
bine ce trebuie sã facã. Din acest motiv, în
zile urmãtoare va fi distribuit un model de
buletin de vot, pentru a  vota în cunoºtinþã
de cauzã».

Lia Olguþa Vasilescu,
primarul Craiovei:

«Peste patru ani vrem sã avem un oraº ca
afarã, iar pentru asta trebuie sã avem echipa
completã. Daþi-ne ºi preºedintele! Acest re-
ferendum din 29 iulie este o nouã ºansã datã
românilor ca sã scãpãm de Bãsescu, cance-
rul democraþiei din România».

Aproximativ 20.000 de olteni, prezenþi asearã
pe esplanada Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova, au scandat minute în ºir „Jos
Bãsescu!”. Mitingul organizat de USL Dolj a în-
chis pentru o zi centrul oraºului ºi a scos în stradã
mult mai mulþi oameni decât se estima cã vor veni.
Ion Prioteasa, Mihai Voicu, Lia Olguþa Vasilescu,
Valeriu Zgonea, Mircea Geoanã, Cãlin Popescu
Tãriceanu, Titus Corlãþean, Rovana Plumb ºi pre-
mierul României, Victor Ponta, au luat, rând pe

rând, cuvântul ºi au transmis mesaje celor pre-
zenþi la protest, îndemnându-i ca pe 29 iulie sã
iasã la vot ºi sã spunã „DA” pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãsescu. Premierul le-a
amintit protestatarilor cã în urmã cu aproape 150
de ani, în Oltenia, la Vâlcea, s-a cântat pentru pri-
ma datã Imnul Naþional al României „Deºteaptã-
te, române!”. „Îl anunþ pe Traian Bãsescu cã pe
29 iulie nu se poartã alb, ci se poartã tricolorul”, a
spus Victor Ponta.

Eu votez “DA” ºi asta îi voi în-
demna pe toþi locuitorii Româ-
niei», a declarat Victor Ponta.
“De pe 30 iulie vom putea sã
trãim normal”

Dupã discuþia cu prefecþii ºi
subprefecþii, primul-ministru s-
a oprit la Filarmonica „Oltenia”,
unde s-a întâlnit cu liderii regio-
nali ai USL. Mesajul preºedin-
telui PSD ºi al celorlalþi lideri po-
litici a fost unul de încurajare ºi
încredere cã prezenþa la vot poa-
te fi de peste 50 plus 1 la refe-
rendumul din data de 29 iulie
a.c.: “M-am sãturat de poves-
tea asta cã e greu sã scoatem
50% din oameni la vot. Eu îmi
aduc aminte cã în ianuarie zi-
ceam sã-l suspendãm cumva pe
Bãsescu, cã dacã îl aducem în
faþa poporului îl dãm jos.
Atunci, în ianuarie, când vor-
beam, nu aveam nici guvern, nu
avem nici aleºi locali. Pe 29 iu-
lie putem sã scãpãm de Bãses-
cu de tot dacã scoatem oame-
nii la vot. Nu se pune problema
dacã o sã voteze mai mulþi pen-
tru el, pentru cã acest lucru nu
o sã se întâmple. Avem o ºansã

extraordinarã sã reparãm toate
lucrurile rele într-o singurã zi.
Dacã îl dãm jos cu nouã mili-
oane de voturi e mult mai grav
pentru Bãsescu. De pe 30 iulie
vom putea sã trãim normal. Noi
doar trebuie sã convingem oa-
menii sã vinã la vot, se voteazã
în orice secþie. Vor fi urne mo-
bile, nu va exista român care sã
vrea sã voteze ºi sã nu poatã sã
o facã. Dacã la alegerile locale
au ieºit sã voteze zece mii de
oameni, o vor face ºi acum,
când e vorba de viaþa lor, ºi-l
vom da jos pe Bãsescu. Mã uit
la el cât e de disperat ºi sunt
sigur cã îl vom da jos, astfel îi
plãtim toate relele pe care ni le-
a fãcut în toþi aceºti ani. Sunt
convinsã cã va fi o sãptãmânã
de intoxicãri, dar nu mã intere-
seazã ce mai zice de mine dacã
scãpãm de el”.

„În 29 iulie veþi avea puterea
sã judecaþi singuri”

Abia dupã discuþia cu liderii
USL Victor Ponta s-a deplasat
cãtre scena montatã în faþa Te-
atrului Naþional „Marin Sores-
cu”, unde a fost organizat mi-
tingul de protest împotriva pre-
ºedintelui suspendat, Traian
Bãsescu. Manifestaþia a înce-
put la ora 19.00 cu un specta-
col de muzicã popularã ºi cu
un concert susþinut de trupa
VUNK. Victor Ponta le-a spus
celor aproximativ 20.000 de
participanþi la miting cã pe 29
iulie românii trebuie sã îºi ia
înapoi þara de la Bãsescu:
«Vreau sã vã spun cã existã un
singur strigãt al tuturor româ-
nilor, iar acela este „Jos Bãses-
cu”. Eu am venit aici sã vã
spun cã în 29 voi vota „DA” ºi
îmi doresc ca toþi cetãþenii þã-
rii sã ºtie cã în 29 iulie pot sã
îºi ia þara înapoi de la Bãsescu

în mod simplu: sã meargã la
prima secþie de votare ºi sã vo-
teze „DA”. Înseamnã cã se ter-
minã cu Bãsescu». El a afir-
mat cã Traian Bãsescu este un
mafiot, un mincinos ºi un ticã-
los: «Am obligaþia faþã de dum-
neavoastrã, cei care m-aþi spri-
jinit sã ajung în aceastã func-
þie importantã, sã vã spun de
ce trebuie sã votãm „DA”. Va-
rianta foarte scurtã: pentru cã
Bãsescu este un mafiot, un
mincinos ºi un ticãlos. Asta este
varianta simplã, pe care o în-
þelege pânã ºi Traian Bãsescu.
Am început sã dãm bugetari-
lor, fie cã sunt medici, profe-
sori sau poliþiºti, banii pe care
Bãsescu i-a furat. Veniþi pe 29
la referendum ca sã scãpãm de
cel care v-a tãiat salariile ºi vrea
sã le taie din nou», a susþinut
premierul. Acesta le-a mai spus

oamenilor cã lupta împotriva
corupþiei poate începe din 29
iulie dacã Traian Bãsescu va fi
demis. „L-am adus pe Bãses-
cu în faþa dumneavoastrã. În
29 iulie aveþi puterea sã jude-
caþi singuri. Dacã Traian Bã-
sescu pierde este un preºedin-
te ilegitim, este doar un mafiot
corupt care trebuie sã plãteas-
cã pentru faptele lui”, a mai
spus Victor Ponta.

În mod surprinzãtor, oame-
nii nu au fost în stradã pentru
concertul de muzicã uºoarã
sau popularã, ci au venit pen-
tru a-i plãti o poliþã lui Traian
Bãsescu pentru toate mãsurile
drastice luate în ultimii ani.
«Votez „DA”, împotriva lui Bã-
sescu, pentru cã el este cel care
ne-a tãiat pensiile ºi copiilor
noºtri le-a tãiat salariile. Ne-a
vândut þara! Pentru mine Bã-
sescu nu mai existã!», a decla-
rat Ioana Ilie, o pensionarã din
Craiova.
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Din cele 2.766 de posturi care  ar urma sã
fie deblocate în spitalele din toatã þara, 507
sunt rezervate medicilor. Cele mai multe le re-
vin asistenþilor medicali, nu mai puþin de
1.218, în timp ce pentru personalul auxiliar,
categorie în care intrã infirmieri, ambulanþieri
sau brancardieri, vor fi deblocate 928 de lo-
curi. Autoritãþile par sã-ºi fi fãcut ºi socoteli-
le din punct de vedere financiar. Fiind vorba
de posturile care s-au vacantat dupã data de
1 ianuarie a.c., ocuparea acestora nu deter-
minã un impact financiar suplimentar deoa-
rece sunt bugetate ºi cheltuielile de personal
aferente sunt prevãzute în bugetele de veni-
turi ºi cheltuieli aprobate. Trebuie spus însã
cã, deocamdatã, proiectul de act normativ se
aflã încã în dezbatere publicã.

Prin aceastã mãsurã se doreºte reducerea
deficitului important de salariaþi cu care sis-
temul saniar se confruntã deja de câþiva ani.

Veste bunã pentru salariaþii din unitãþile medicale, dar ºi pen-
tru cei care aspirã sã obþinã un loc de muncã în sistemul sani-
tar. Dupã ce, în ultimii ani, angajãrile din Sãnãtate au fost blo-
cate, iar spitalele au suferit din plin din cauza deficitului de
personal, reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii au hotãrât sã
scoatã la concurs, luna viitoare, nu mai puþin de 2.766  de posturi.

De altfel, necesitatea deblocãrii posturilor
reiese chiar din statisticile Ministerului Sã-
nãtãþii. Pe parcursul a trei ani, un numãr de
21.216 posturi au fost vacantate, iar în prima
jumãtate a anului 2012 s-au vacantat un nu-
mãr de 2.766 posturi.

În primãvara acestui an, Ministerul Sãnãtã-
þii a mai deblocat 500 de posturi în sistemul
sanitar atât în unitãþile din reþeaua proprie, cât
ºi în cele care sunt administrate de autoritãþile
locale. Pentru aceste posturi, concursurile de
angajare sunt în curs de desfãºurare.

Exodul cadrelor medicale,
parte a dezastrului

Pe lângã blocarea angajãrilor, lipsa cadre-
lor medicale este cauzatã în parte ºi de exo-
dul medicilor români cãtre spitalele din strãi-
nãtate. Conform datelor statistice publicate
de Colegiul Medicilor din România, în ultimii

cinci ani, 11.200 de medici
au ales sã pãrãseascã þara.
Asta în condiþiile în care în
perioada 2007-2012 au fost
formaþi 8.600 de medici spe-
cialiºti, România cheltuind
pentru educaþia acestora
aproximativ 3 miliarde de lei.
Despre migraþia halatelor
albe peste hotare se vorbeº-
te de mai mult timp. Astfel,
numãrul medicilor interesaþi
sã-ºi gãseascã un loc de
muncã în unitãþile sanitare
din strãinãtate a crescut de
la an la an, iar odatã cu
aceastã tendinþã ºi deficitul

de personal s-a resimþit din plin.
Dacã în 2009 plecau peste hotare 60 de

doctori din Dolj, în 2010 numãrul acestora
ajungea la 70, iar anul trecut alte 85 de cadre
medicale ºi-au cãutat de lucru în diferite col-
þuri ale Europei. Printre statele preferate de
doctorii doljeni se numãrã Anglia, Germania,
Franþa, Italia, Belgia ºi, într-un procent mai
mic, þãrile nordice. Aºa s-a ajuns în situaþia
ca în unele spitale sã nu existe mãcar un sin-
gur medic specialist într-un anumit domeniu.
Cei mai cãutaþi sunt medicii de familie, urmaþi
îndeaproape de chirurgi, specialiºti în boli in-
terne ºi anestezie terapie intensivã.

Se deschid porþile ºi pentru medicii
din afara Uniunii Europene

Tocmai din acest motiv autoritãþile au
decis sã deschidã graniþele ºi medicilor din
alte þãri decât cele din Uniunea Europeanã
pentru a profesa în sistemul sanitar româ-

nesc. Astfel, doctorii din þãri terþe UE, be-
neficiari ai statutului de rezident permanent
în România sau medici  beneficiari ai statu-
tului de rezident pe termen lung acordat de
unul dintre statele UE vor avea dreptul de a
profesa în România. Din câte se pare, spita-
lele din România au avut solicitãri din par-
tea unor medici americani, canadieni sau is-
raelieni de a lucra în sistemul sanitar româ-
nesc, dar legislaþia actualã nu a permis an-
gajarea lor. Desigur, oficialii din Ministerul
Sãnãtãþii intenþioneazã sã impunã o serie de
condiþii, astfel încât nu oricine sã poatã
ocupa un post într-o unitate sanitarã româ-
neascã. Proiectul de lege, aflat în dezbatere
publicã, prevede faptul cã se vor stabili cri-
terii clare de acceptare a profesioniºtilor.
Acestea vor fi elaborate în colaborare cu
reprezentanþii Colegiului Medicilor din Ro-
mânia, prin legislaþie secundarã.

RADU ILICEANU

Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocatePosturile din sistemul sanitar vor fi deblocatePosturile din sistemul sanitar vor fi deblocatePosturile din sistemul sanitar vor fi deblocatePosturile din sistemul sanitar vor fi deblocate

În 2012, la Camera Agricolã Dolj
au fost înregistrate 455 de dosare pe
Mãsura 1.4.1. “Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenþã”, faþã de
622 câte au fost depuse anul trecut.
În ceea ce priveºte Mãsura 1.1.2. “In-
stalarea tinerilor fermieri”, numãrul
dosarelor a ajuns, în 2012, la 97,
aproape la jumãtate comparativ cu
sesiunea de depunere din anul 2011.
“Numãrul de dosare a scãzut faþã de
2011, deoarece, pentru prima data,
sesiunile de depunere pentru cele
douã Mãsuri 1.4.1. ºi 1.1.2. s-au su-
prapus. Data-limitã de depunere a
cererilor pe Mãsura 1.4.1. a fost 13
iulie a.c., iar cea pentru Mãsura 1.1.2.
– 6 iulie a.c.”, a menþionat, ieri, direc-
torul Camerei Agricole Dolj, Aurel
Stanciu (foto).

„A fost o decizie luatã la începu-
tul anului de cei de la Ministerul
Agriculturii. Hotãrârea a îngreunat
foarte mult munca noastrã, a celor
din teren, problemele reflectându-se
direct asupra numãrului de dosare
care au fost depuse. Cea mai mare
parte a solicitanþilor a primit con-
sultanþã din partea specialiºtilor de
la Camerã, o parte din fermieri fiind
îndrumaþi cãtre firmele de speciali-
tate din domeniu”, a mai precizat re-
prezentantul instituþiei. Efecte nega-

tive asupra cifrei dosarelor a avut ºi
o altã decizie a celor de la Agricul-
turã, întrucât ºi anul acesta a fost
menþinutã condiþia ca deþinãtorii ex-
ploataþiilor agricole sã facã dovada
preluãrii integrale a exploataþiilor de
la cedenþi.

Potrivit conducerii Camerei Agri-
cole Dolj, în cinci-ºase luni se va face
cunoscut ºi numãrul dosarelor care
vor fi selectate pentru finanþare.
“Sperãm ca cea mai mare parte dintre
ele, deoarece solicitanþii au fost con-
siliaþi pentru a obþine un punctaj cât
mai bun”, a mãrturisit Aurel Stanciu,
precizând totodatã cã, în acest timp,
specialiºtii din cadrul instituþiilor cu
responsabilitate în acest sens vor
verifica mai întâi condiþiile de eligibi-
litate ale dosarelor, iar apoi vor mer-
ge pe teren, în control. Pe Mãsura
1.4.1. specialiºtii de la Camera Agri-
colã Dolj estimeazã cã un proiect
poate atrage o finanþare de circa
30.000 de euro, iar cel pe Mãsura
1.1.2. – 7.500 de euro.

Ce urmeazã?
Pânã la sfârºitul anului 2012, dol-

jenii mai pot aplica pentru obþine-
rea de finanþãri pe alte douã Mãsuri.
Pentru modernizarea exploataþiilor
agricole – Mãsura 1.2.1., a cãrei se-

siune de depunere a proiectelor se
va desfãºura în perioada 1-31 oc-
tombrie, suma alocatã fiind de 60 de
milioane euro. În cazul Mãsurii 3.1.2.
– “Crearea ºi dezvoltarea microîn-
treprinderilor”, sesiunea de depu-
nere proiecte va începe la 1 august
a.c. ºi se va derula pânã în ultima zi
a lunii respective – 31 august, suma
disponibilã ajungând la 134 de mili-
oane de euro.

Trebuie însã ºtiut cã în perioada

urmãtoare, odatã cu adoptarea noii
Legi a Camerelor Agricole, aceste
structuri ar trebui sã iasã din subor-
dinea Consiliilor Judeþene ºi sã de-
vinã instituþii private de interes pu-
blic, nonprofit, cu personalitate ju-
ridicã, având drept obiectiv repre-
zentarea ºi promovarea intereselor
fermierilor. Totodatã, trebuie subli-
niat cã este foarte posibil ca lucruri-
le sã rãmânã totuºi neschimbate, cel
puþin deocamdatã, având în vedere
cã pentru reorganizarea camerelor
trebuie organizate alegeri. Adicã o
cheltuialã în plus, într-un an electo-
ral garnisit cu un referendum.

Munciþi ºi chibzuiþi!
În perioada cât a funcþionat în

subordinea Consiliului Judeþean
Dolj, Camera Agricolã s-a remarcat
la nivelul þãrii, prin numãrul mare de
dosare depuse ºi rata de succes pri-
vind finanþarea lor. Spre exemplu,
anul trecut, în Dolj, gradul de selec-
þie a proiectelor a fost de 95%. Ast-
fel, în cei doi ani ºi jumãtate au fost
depuse circa 2.000 de dosare pen-
tru accesarea de fonduri europene
în agriculturã, cea mai mare parte
dintre acestea fiind deja finanþate,
542 urmând a fi evaluate, pânã la
sfârºitul anului. La o aºa activitate,
cuvintele de mulþumire îºi au tot ros-
tul: “Vreau sã mulþumesc, pentru
sprijinul acordat, preºedintelui Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, cãruia i se datoreazã faptul cã, în
ultimele 14 luni, peste 1.000 de mici
fermieri au beneficiat de întocmirea
gratuitã a dosarelor pentru accesa-
rea fondurilor europene. De aseme-
nea, þin sã mulþumesc actualului vi-
cepreºedinte al CJ Dolj, Laurenþiu
Ivanovici, care a fost director exe-
cutiv al Camerei Agricole, pânã în
lunã aprilie 2012. Þin sã evidenþiez
cã meritul acestor succese este în
primul rând al specialiºtilor din ca-
drul instituþiei”, a afirmat directorul
Aurel Stanciu.

„Din punct de vedere financiar,
Camera Agricolã Dolj are o poziþie
foarte bunã, asigurându-ºi deja
din venituri proprii finanþarea
pânã la sfârºitul anului ºi pentru
prima jumãtate a anului viitor”, a
adãugat acesta.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Pentru prima datã de la deschiderea Mã-
surilor de dezvoltare ruralã, anul acesta douã
dintre sesiunile de depunere a proiectelor –
Mãsurile 1.4.1. ºi 1.1.2. – s-au suprapus, fapt

care a determinat o scãdere a numãrului de
dosare. Doljenii au depus 455 de proiecte pen-
tru sprijinirea fermelor agricole de semi-sub-
zistenþã ºi 97 pentru tinerii fermieri.

Proiecte mai puþine, dar de calitate:
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MIRCEA CANÞÃR

Cu doar o sãptãmânã înain-
tea referendumului de demite-
re a preºedintelui Traian Bã-
sescu, societatea pare polari-
zatã, deloc isteric însã, deo-
camdatã,  în pro-bãsescieni
funciari ºi anti-bãsescieni de
circumstanþã, numeroºi ºi de-
primaþi. Forumurile sunt pline
de mesaje de toate felurile,

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La mitingul de asearã îmi pare rãu,
Popescule, cã n-a venit ºi preºedin-
tele sã facã o baie de mulþime.

„A spune cã Traian Bãsescu
trebuie sã rãmânã la putere, in-
diferent de rezultatul referendu-
mului din 29 iulie, reprezintã un
atentat la democraþia din Româ-
nia. Domnule Werber, am luat
act de declaraþiile dumneavoas-
trã cu privire la faptul cã pre-
mierul României ar trebui sã de-
misioneze în urma raportului
MCV despre justiþia din ultimii
5 ani, precum ºi cu privire la
faptul cã Traian Bãsescu trebuie
sã rãmânã la putere, pentru a
asigura un echilibru politic ºi
pentru cã România sã nu aibã
credibilitatea distrusã. Ceea ce
spuneþi demonstreazã românilor
cât de mare este manipularea la
care sunteþi expus, precum ºi
cât de greºit este semnalul pe
care îl giraþi, fãrã sã vã infor-
maþi cu privire la situaþia din
România.

Dupã cum ºtiþi, în acest mo-
ment în România este organizat
un referendum privind demite-
rea preºedintelui. Este un refe-
rendum în urma unei proceduri
de demitere constituþionalã, va-

Europarlamentarul Markus Wer-
ber, liderul grupului CDU-CSU din
Parlamentul European, a fãcut câte-
va declaraþii cu privire la suspenda-
rea preºedintelui Traian Bãsescu,
dar ºi despre raportul MCV pe justi-
þie. Eurodeputatul a declarat cã Tra-
ian Bãsescu ar trebui sã rãmânã pre-
ºedintele României indiferent de re-

zultatul referendumului de pe 29 iu-
lie a.c. ºi cã premierul Victor Ponta
ar trebui sã demisioneze în urma ra-
portului pe justiþie. Europarlamenta-
rii USL i-au trimis lui Markus Wer-
ber o scrisoare deschisã în care îi cer
sã specifice dacã este doar o poziþie
personalã sau este ºi a þãrii ºi parti-
dului pe care le reprezintã.

lidatã de Curtea Constituþiona-
lã. A spune astãzi cã, indiferent
de rezultatul acestui referen-
dum, Traian Bãsescu trebuie sã
rãmânã la putere, reprezintã un
atentat la democraþie, în legã-
turã cu care vã cerem explica-
þii. Consideraþi cã rezultatele re-
ferendumului, dacã vor fi în de-
favoarea preºedintelui suspen-
dat Traian Bãsescu, trebuie
ignorate, iar acesta sã rãmânã
în funcþie pe termen nedefinit,
indiferent de opþiunile poporu-
lui român? Consideraþi cã ac-
tualul Guvern trebuie sã îºi asu-
me responsabilitatea, dupã douã
luni de guvernare, pentru cinci
ani de lipsã de rezultate decisi-
ve în ceea ce priveºte reforme-
le din Justiþie? Pentru cã, dacã
nu ºtiþi, raportul MCV publicat
astãzi conþine o evaluare a ulti-
milor cinci ani a sistemului de
justiþie, perioadã în care deci-
ziile pe acest domeniu le-au luat
Traian Bãsescu ºi guvernele
PDL. Vã cerem sã ne spuneþi
dacã reprezentaþi în mod oficial
poziþia Partidului Popular Euro-

pean, prin semnalul dat cã re-
zultatul referendumului privind
demiterea preºedintelui sã fie
ignorat, dacã acesta îi este de-
favorabil lui Traian Bãsescu?
Cum consideraþi cã privesc ale-
gãtorii dumneavoastrã un astfel
de semnal, care indicã decon-
siderare faþã de opþiunile alegã-
torilor? ªi, în fine, acestea sunt
valorile pe care dumneavoastrã,
partidul pe care îl reprezentaþi
ºi þara pe care o reprezentaþi,
doriþi ºi doresc sã le promove-
ze în plan european? Având în
vedere declaraþiile dumneavoas-
trã recente, considerãm cã este
absolut necesar sã vã clarificaþi
poziþiile publice, în sensul ce-
lor ridicate de noi în aceastã
scrisoare”, se aratã în scrisoa-
rea europarlamentarilor PDL.

„Sã nu faceþi nici
un fel de comentarii

privind deciziile
Justiþiei”

În ºedinþa de Guvern din
data de 19 iulie a.c., Victor

Ponta a declarat cã îºi doreºte
o Justiþie independentã ºi im-
parþialã ºi i-a rugat pe miniºtri
sã nu comenteze deciziile jus-
tiþiei: „Nu pot decât sã-mi do-
resc o justiþie independentã ºi
imparþialã. (...) Vã rog pe toþi
– ºi mi-am asumat aceastã obli-
gaþie în faþa Comisiei Europe-
ne – sã nu faceþi nici un fel de
comentarii privind deciziile jus-
tiþiei, eu am respectat lucru
acesta ºi vã rog pe toþi mem-
brii guvernului sã faceþi acelaºi
lucru. ªi vã spun lucru acesta
pentru cã astãzi înþeleg cã se
mai dã o sentinþã în cazul dom-
nului Patriciu ºi vã rog sã nu
faceþi nici un fel de comenta-
riu, sã respectaþi decizia justi-
þiei ºi sã pãstraþi întotdeauna
absolut respect al guvernului
faþã de deciziile Justiþiei”.

MARIN TURCITU

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

Europarlamentarii USL îi cer clarificãri
liderului grupului CDU-CSU din PE

care mai de care mai partiza-
ne. Conjunctura externã pare
mai de grabã defavorabilã ºi s-
a trudit, nu glumã, pentru bo-
þirea imaginii þãrii. Cei nume-
roºi sunt resentimentari, încli-
naþi spre acrealã ºi amãrãciu-
ne. Saturaþi de Traian Bãses-
cu. Minoritarii rãmân consec-
venþi unui set de cliºee taliba-

ne, unele de-a dreptul nãstruº-
nice.  Tema referendumului
este încinsã: dislocarea lui Tra-
ian Bãsescu prin vot popular
pare posibilã, dupã ce s-a îm-
potmolit în coabitarea cu USL,
pe care a ºi considerat-o, la
un moment dat, imposibilã.
Pentru a reveni ulterior asupra
acestei aserþiuni. De altfel,

preºedintele suspendat nu a
fost nicicând partizanul ar-
moniei, al negocierii în folo-
sul stabilitãþii politice ºi in-
stituþionale, cât adeptul zâza-
niei ºi conflictului deschis. ªi
s-a ajuns unde ne aflãm. Pe
o  caniculã  insupor tab i lã ,
agenda dezbaterii publice e
încãrcatã la maximum, deloc
lipsitã de patetism ºi sponta-
neitate. Se loveºte, iscusit ºi
precis, de o parte ºi de cea-
laltã. Imaginea preºedintelui
suspendat e realmente dete-
rioratã ºi ºtie asta. Dar nu
precupeþeºte nimic pentru a
ºubrezi ºi frecventabilitatea
adversarilor sãi, Victor Pon-
ta ºi Crin Antonescu. Loveº-

te ºi sub centurã, dar ce mai
conteazã. Privitã dinspre mi-
tinguri, toatã povestea este lip-
sitã de nuanþe. ªi aºa ºi este
în realitate: laie sau bãlaie.
Orice proiect de duratã depin-
de de deznodãmântul referen-
dumului. La manipularea pede-
listo-intelectualã se rãspunde
în rafale, inclusiv cu rezulta-
tele recente ale unor audituri
pe la diverse ministere, aflate
pânã recent pe mâna unor mi-
niºtri PDL. Ultimele date vin
de la Ministerul Economiei ºi
cifrele din rapoarte nu sunã
deloc liniºtitor. În sensul cã s-
au cam ronþãit vârtos banii pu-
blici. Se încearcã acreditarea
tezei cã infracþiunile unora
sunt echivalente cu prostiile
celorlalþi. ªi mai avem o sãp-
tãmânã pânã la referendum.
Ieri, Consiliul Naþional de Eti-
cã al Universitãþii Bucureºti a
anunþat cã Victor Ponta a pla-
giat în lucrarea sa de docto-
rat. Cu douã zile înainte, Co-
misia Tehnicã a Consiliului Na-
þional de Eticã pronunþase ver-

dictul conform cãruia Ponta
nu a plagiat ºi teza sa de doc-
torat, susþinutã public în 2003,
respectã cerinþele academice
din acea perioadã, fiind com-
parabile, din punctul de vede-
re al acestor cerinþe, cu alte
teze de doctorat. În fine, cine
sã mai înþeleagã ceva. În mod
normal, cei care vor ieºi la vot
pe 29 iulie ar trebui sã se gân-
deascã în ce mãsurã ºi-a ono-
rat Traian Bãsescu promisiu-
nea de a fi un preºedinte al tu-
turor românilor ºi dacã a reu-
ºit sã fie un preºedinte mai
performant în al doilea man-
dat decât în primul. Acuzaþii-
le aduse de adversarii sãi po-
litici ar trebui citite mai ales
în aceastã cheie. Oricum, nu
poþi condamna la deriziune
credinþa unei majoritãþi. A fi
corecþi  cu Traian Bãsescu,
cum solicita, nu înseamnã a
þine cu el, înseamnã a fi co-
recþi cu noi înºine. ªi dacã ne
rãmâne ceva de fãcut, care ne
stã în putinþã, este sã mergem
la referendum.
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Absolvenþii Facultãþii Elec-
tromecanicã, Mediu ºi Informa-
ticã Industrialã a Universitãþii
din Craiova, promoþia 2012, ºi-
au primit, ieri, diplomele de ab-
solvire, atât pentru studiile de
Licenþã, cât ºi pentru Master.

Evenimentul a fost prilejuit de
Ziua Departamentului de Elec-
tromecanicã, Mediu ºi Informa-
ticã Industrialã, ajunsã la cea
de-a XIII-a ediþie.

“Este pentru a  13-a oarã
când îi sãrbãtorim pe absolven-

þii Facultãþii de Ingine-
rie în Electromecani-
cã, Mediu ºi Informa-
ticã, fie cã au termi-
nat studiile de Licen-
þã, fie pe cele de Mas-
ter. Pe parcursul tutu-
ror anilor de studiu ne-
am dat silinþa sã le
dãm tot ce avem noi
mai bun, atât ca for-
mare profesionalã, cât

ºi pentru partea de formare ca
oameni. Este un eveniment im-
portant pentru noi toþi, dar în
special pentru ei, pentru stu-
denþi, care au venit încã de di-
mineaþã, cu emoþii, ºi aºteaptã
sã îºi primeascã diplomele de
absolvire”, a declarat profeso-
rul inginer Mihaela Popescu,
ºeful departamentului de Elec-
tromecanicã, Mediu ºi Informa-
ticã Industrialã.

Dupã ce au fãcut turul de
adio pe drumul “împlinirii ºi su-
ferinþei”, cei 123 de absolvenþi
ºi-au primit diplomele de absol-
vire în cadrul unei ceremonii
oficiale care s-a desfãºurat în
Aula „Constantin Belea”. Majo-

ritatea studenþilor care au fina-
lizat studiile de Licenþã spun cã
vor continua cu Masterul, unii
în þarã, iar alþii care au avut
ºanse mai mari vor pleca în
strãinãtate. “Toatã lumea spu-
ne cã este o facultate mai mult
pentru bãieþi, dar la acest pro-
fil, Ingineria ºi Protecþia Me-
diului în Industrie, am fost des-
tul de multe fete, pentru cã este

foarte interesant ºi ne poate asi-
gura viitorul profesional. Au
fost patru ani de studii frumoºi,
a trebuit sã ºi învãþãm din greu,
dar rezultatul este pe mãsurã.
Voi continua studiile de Master,
dar, din fericire, nu în þarã, voi
pleca în Belgia”, a spus Mãdã-
lina, absolventã a Facultãþii de
Inginerie Electricã.

ALINA DRÃGHICI

Marian Ciontu, decanul Facultãþii
De Inginerie Electricã:

“De astãzi sunteþi niºte persoane importante, aþi termi-
nat o facultate de prestigiu care vã va ajuta sã vã gãsiþi
drumul în viaþã. Aceastã etapã nu s-a încheiat, vã sfãtu-
iesc sã þineþi legãtura cu noi, cadrele didactice, dar ºi cu
foºtii colegi, pentru cã o sã vã ajutãm de fiecare datã în
pregãtirea dumneavoastrã profesionalã. La nivelul Univer-
sitãþii existã o asociaþie a foºtilor absolvenþi din Craiova,
unde vã puteþi înscrie pentru o mai bunã comunicare”.

Tradiþia ºi literatura creºtinã ne
spun cã Maria Magdalena era o
femeie a cãrei frumuseþe tulbu-
rase multe inimi. S-a nãscut în
Magdala, o veche aºezare de pe
malul vestic al lacului Gheniza-
ret. Tatãl ei, Teofil, era de origine
sirianã, iar mama, Eucharis, era
evreicã. Fiecare îºi pãstrase reli-
gia sa, Maria le ºtia pe amândo-
uã, dar de þinut nu a þinut nici una.
Pentru ea lumea nu era altceva
decât ceea ce se vedea, iar cea
de “dincolo” avea ceva nedefinit.
S-a cãsãtorit de tânãrã cu fariseul
Pappus ben Iuda, dar viaþa de lux
ºi frivolitate, tipic romanã, din
Magdala a atras-o mai mult decât
viaþa conjugalã. ªi-a pãrãsit soþul
ºi a devenit o curtezanã cãreia nu-
i pãsa de ceea ce se vorbea de-
spre ea. Dar asta pânã în ziua
când Hristos a intrat sã prânzeas-
cã în casa unui fariseu pe nume
Simon. Evanghelistul Luca ne spu-
ne cã ea s-a apropiat de casa fari-
seului ºi s-a strecurat înãuntru fãrã
sã rosteascã un cuvânt. Ar fi fost
inutil, toþi ºtiau cine este. Numai cã
Maria din Magdala nu mai era cea
pe care o ºtiau ei. L-a auzit pe Iisus
vorbind, a recunoscut în El pe
Dumnezeu ºi a descoperit cã pe
lumea asta existã o dragoste mai
frumoasã decât cea pe care o cu-
noscuse ea. Mai frumoasã chiar de-
cât dragostea pe care o simþise în
braþele mamei când era copil. De
aceea tace ºi împlineºte un obicei
al vremii cu o umilinþã sincerã: spar-
ge un alabastru de mir ºi-l toarnã

Alãturi de femeile pe care Biserica le-a cin-
stit cu numele de “mironosiþe”, apare ºi Ma-
ria Magdalena, femeia pãcãtoasã din Evan-
ghelia lui Luca, singurul dintre evangheliºti

care relateazã acest episod. Chipul Mariei din
Magdala este privit în istoria sfântã ca o pil-
dã de viciu ºi virtute sau ca un simbol între
pãcat ºi sfinþenie.

pe capul lui Iisus. A unge barba ºi
fruntea oaspeþilor era un semn al
stimei, un gest de politeþe binecu-
noscut în Palestina. Apoi, îngenun-
chind la picioarele Lui, le udã cu
lacrimile ochilor ei ºi le sãrutã. Din-
tre toþi cei de faþã numai Hristos
înþelege cã plânsul ei cerea iertare.
Fariseul se mirã cã Cel despre care
lumea spunea cã este un mare pro-
oroc acceptã ca aceastã datinã sã
fie împlinitã de o femeie ca ea. Dar
Hristos îi ia apãrarea spunându-i lui
Simon o parabolã: “- Un cãmãtar
avea doi datornici. Unul datora 500
de dinari, iar altul 50. ªi neavând ei
cu ce plãti, le-a iertat amândurora

datoria. Deci, care din ei îl va iubi
mai mult? - Socotesc cã acela
cãruia i-a iertat mai mult, rãspun-
de Simon. - Drept ai judecat!, i-
a zis Iisus. Vezi pe femeia aceas-
ta? Am intrat în casa ta ºi apã pe
picioare nu mi-ai dat, ea însã cu
lacrimi mi-a udat picioarele ºi le-
a ºters cu pãrul ei. Sãrutare nu
mi-ai dat, ea însã de când am in-
trat n-a încetat sã-mi sãrute pi-
cioarele. Cu untdelemn capul
Meu nu l-ai uns, ea însã cu mir
mi-a uns picioarele. De aceea îþi
zic: iertate sunt pãcatele ei cele
multe, cãci mult a iubit. Iar cui
se iartã puþin, puþin iubeºte. Apoi
Iisus se adreseazã femeii: Cre-
dinþa ta te-a mântuit, mergi în
pace”. Se poate spune cã “femei
cu lacrimi în ochi ºi cu trupul
ros de pãcate erau mai aproape
de Împãrãþia lui Dumnezeu de-
cât unele fiinþe mediocre care au

prea puþin meritul cã n-au pãcãtuit
niciodatã ca ele.” (Ernest Rénan).
Din ziua aceea, Maria Magdalena îl
va urma ºi îl va iubi mult pe Cel
care mult îi iertase. Este prima care
îl vede pe Hristos înviat ºi duce
vestea Învierii Sale ºi apostolilor.
Astãzi nimeni nu o mai numeºte
“femeia din care Iisus scosese
ºapte demoni”, ci Sf. Mironosiþã,
întocmai cu apostolii, Maria Mag-
dalena, cum apare în sinaxarul din
22 iulie. Se pare cã ar fi murit în
jurul anului 65, la Efes, unde creº-
tinii i-au ridicat un mormânt ºi, mai
târziu, o bisericã.

ELENA DONDONEAÞÃ

Ministrul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, Ecaterina
Andronescu, a semnat recent, la
Chiºinãu, împreunã cu omologul
sãu din Republica Moldova, Mihail
ªleahtiþchi, „Protocolului de cola-
borare între Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
din România ºi Ministerul Educa-
þiei al Republicii Moldova pentru
anii de învãþãmânt 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015”.

Conform unui comunicat de pre-
sã, semnarea protocolului de cola-
borare între cele douã ministere
oferã cadrul legal pentru aprobarea
unui numãr de 5.000 de locuri sub-
venþionate de stat, pentru tinerii din
Republica Moldova, pentru anul
ºcolar 2012-2013. Dintre acestea,
1.500 de locuri (dintre care 800 cu

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului din România
ºi Ministerul Educaþiei din Republica Moldova au parafat
protocolul de colaborare pentru urmãtorii trei ani ºcolari.

bursã) pentru învãþãmântul preuni-
versitar, 2.800 de locuri (dintre care
1.000 cu bursã) pentru studii de li-
cenþã (ciclul I), 550 de locuri (din-
tre care 250 cu bursã) pentru studii
de master (ciclul II), 25 de locuri
cu bursã pentru studii de reziden-
þiat (ciclul II) ºi 125 de locuri, din-
tre care 25 cu bursã, pentru studii
de doctorat (ciclul III).

Cu prilejul acestui eveniment,
ministrul Educaþiei, Ecaterina An-
dronescu, a avut o întrevedere bi-
lateralã cu ministrul Educaþiei din
Republica Moldova, Mihail ªleah-
tiþchi, în care au fost discutate o
serie de aspecte ce privesc susþi-
nerea ºi dezvoltarea relaþiilor cu
Republica Moldova în domeniile
educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului.

Sf. Mironosiþã Maria Magdalena Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Tinerii din Moldova beneficiazã
de 5.000 de locuri în unitãþile

de învãþãmânt româneºti

Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare
Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,Facultatea de Inginerie în Electromecanicã,
Mediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoareMediu ºi Informaticã, la ceas de sãrbãtoare

Mihaela Popescu
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A 20-a comună doljeană
cuprinsă în proiectul de cercetare

Situată la doar 10 km de Craiova,
ceea ce i-a facilitat cuprinderea în zona
metropolitană a municipiului, traver-

sată de pârâul Teslui şi având în com-
ponenţă trei sate (Pieleşti, Câmpeni şi
Lânga), comuna Pieleşti este a 20-a
vizată de cercetarea cu tema „Tradi-
ţia şi creaţia populară în satul ro-
mânesc contemporan – zona etno-
grafică Dolj”.

Proiectul are ca obiectiv cultura
populară ca fenomen viu în dinamica
actuală, creatoare a tradiţiei, fenomen

abordat pe trei nivele: moştenirea et-
noculturală (tradiţii şi valori ale cul-
turii populare păstrate în memoria ora-
lă a colectivităţii sau materializate în
bunuri de patrimoniu cultural – arhi-
ve de folclor, colecţii de artă popula-
ră), realitatea etnografică şi folclo-
rică actuală (viaţa culturală – obi-
ceiuri, sărbători etc.; creaţia populară
– meşteşuguri şi genuri folclorice;
purtători şi performeri ai tradiţiei şi

Continuând proiectul de cercetare cu
tema „Tradiţia şi creaţia populară în sa-
tul românesc contemporan – zona etno-
grafică Dolj”, demarat în anul 2006, echi-
pa Centrului Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj a ajuns, de curând, şi în comuna Pie-
leşti. Rezultatele studiului au făcut obiec-
tul expoziţie i foto-documentare „Satul

doljean – ieri şi azi”, care a fost vernisa-
tă ieri, la Căminul Cultural Pieleşti (Pâr-
şani) şi care va fi una cu caracter perma-
nent în comună. Amintitul proiect a vizat,
până în prezent, numeroase localităţi,
doljene, între care Afumaţi, Bistreţ, Gi-
ghera, Măceşu de Jos, Pleniţa ş.a., ur-
mătoarea în care cercetătorii CJCPCT
Dolj vor ajunge fiind Ciupercenii Noi.

 Pieleşti este atestat documentar la 1876, aşa cum arată şi
inscripţia aşezată în mijlocul localităţii, iar Câmpeni datează de la
1683. Astăzi, populaţia întregii comune numără aproximativ 4.200
locuitori.
 Întrucât natalitatea este foarte mică (în ultimul an s-au în-

registrat doar 10 naşteri!), şi populaţia şcolară a scăzut dramatic:
doar 450 de copii în cele trei grădiniţe şi cele trei şcoli: la Pieleşti şi
Câmpeni sunt şcoli cu clasele I-VIII, iar în cartierul Pârşani – o
şcoală cu clasele I-IV.
 Există şi trei Cămine Culturale – la Pieleşti, Pârşani şi Câm-

peni (aici, fosta casă parohială a fost reabilitată şi transformată în
Centru Cultural şi Educaţional), toate fiind reabilitate, moderni-
zate şi dotate corespunzător.
 „Ca şi dezvoltare economică putem spune că stăm foarte

bine”, declară primarul Dan Viorel Dică. „S-a introdus alimenta-
rea cu apă şi este în derulare alimentarea cu gaze naturale. S-au
asfaltat cam 90% din străzile şi uliţele comunale, precum şi dru-
murile care leagă localitatea Pieleşti de satele Câmpeni şi Lânga;
avem în proiect canalizarea şi în cel puţin doi ani sperăm să rezol-
văm şi acest impediment, ca să putem spune că într-adevăr facem
parte din zona metropolitană a Craiovei”, menţionează edilul.

În drumul lor, specialiştii insti-
tuţiei s-au oprit şi la poarta celui
mai bătrân om al comunei Pieleşti:
Ioana Cotelici născută la 26 ianua-
rie 1913 (fără şase luni nu are 100
de ani!). „Am găsit-o la umbra unui
pom. Îşi permisese un răgaz, că alt-
fel nu prea stă locului... Am aflat
apoi povestea vieţii ei, o viaţă trăi-
tă din g reu, cu multă muncă. S-a
născut în satul Gherceşti; n-a apu-
cat să înveţe carte, doar cât a „pri-
ceput” şi ea de la fraţi şi, apoi, de la
copii. A avut două fete, iar una a
murit cu câteva luni în urmă, la 78
de ani... Soţul i-a fost primar, între

1946 şi 1949, apoi preşedinte de C.A.P. Greul gospodăriei a fost pe mâinile
ei: vite, cai, pământ… Prin ger şi zăpadă, prin căldură ori ploaie pleca, cu
găleata cu brânză, pe jos, până la Craiova şi se întorcea tot pe jos, ca să
facă un ban să-şi ţină fetele la învăţătură… Ne-ar fi trebuit multă vreme ca
să ne poată povesti toată viaţa... I-am urat împlinirea a 100 de ani, când va
fi sărbătorită de întreaga comunitate şi când vom fi şi noi prezenţi să
imortalizăm momentul”, au menţionat reprezentanţii CJCPCT Dolj.

Demn de amintit este
fap tul că în  Pieleşt i a
trăit şi artistu l plas tic
George S toica (1932-
2009). Pictor şi sculptor,
act iv itatea s a, înt re
1965-2009, s-a concre-
tizat în deschiderea a nu
mai puţin de 130 de ex-
poziţii personale şi de
grup, precum şi în câş-
tigarea a nouă premii
internaţionale la diferi-
te concursuri. Are lu-

crări în ţară, în colecţii particulare, şi în străinătate: SUA, Germania, Fran-
ţa, Suedia, Canada, Italia, Grecia, Danemarca, Israel, Australia. S-a stins
înainte de a-şi vedea visul cu ochii: inaugurarea unui muzeu la Pieleşti –
la care, de altfel, a lucrat până în ultima clipă a vieţii –, cu operele sale, dar
şi cu obiecte de cultură tradiţională românească.

creaţiei populare – meşteri populari,
protagonişti ai vieţii folclorice, rapsozi
etc.), activitatea cul tural-artistică
grefată pe tradiţia şi creaţia popu-
lară (instituţii culturale, colective ar-
tistice, manifestări tradiţionale etc.).

„Am pornit la drum cu intenţia de a
descoperi lucruri despre care nu ştiam”

„În trecerile noastre ocazionale ori
în colaborările cu aşezămintele de cul-
tură din comuna Pieleşti aflasem, în
mare parte, despre unele fapte de cul-
tură populară care s-au manifestat şi
continuă şi în zilele noastre, dar un
studiu aprofundat nu s-a făcut nicio-
dată în zonă. De aceea am pornit la

drum cu intenţia de a descoperi lu-
cruri despre care nu ştiam sau ştiam
foarte puţin, fără a avea pretenţia că
am epuizat, în timpul acestor săptă-
mâni, întreaga noastră arie de compe-
tenţe”, spune prof. Nicolae Dumitru,
referent în cadrul CJCPCT Dolj.

Cu sprijinul primarului Dan Viorel
Dică şi al directorului Căminului Cul-
tural Pieleşti, Marinela Daniela Pa-
ciurea, echipa instituţiei a putut afla

cât mai multe despre „faptele de cul-
tură materială, cultură spirituală, săr-
bătorile şi obiceiurile populare de pes-
te an” şi, de asemenea, a avut acces
la instituţiile de pe raza comunei: Pri-
măria şi Consiliul Local, şcolile, gră-
diniţele, căminele culturale, bisericile,
monumentele istorice, arena sportivă
„Avântul” Pieleşti.
Nu prea mai există
meşteri populari...

„Am aflat că pe raza comunei nu
prea mai există meşteri populari: cio-
plitori în lemn, dogari, fântânari, fie-
rari-potcovari, cruceri. Doar un cojo-
car şi un împletitor în nuiele, care însă
nu mai lucrează: cojocarul este bătrân
iar împletitorul în nuiele nu are mate-
ria primă: răchita”, explică prof. Nico-
lae Dumitru.

O poveste de viaţă adevărată au
aflat cercetătorii de la bătrânul cojo-
car Radu Marica (86 de ani). „Meseria
se fură, nu se-nvaţă!”, le-a spus aces-
ta, amintindu-şi de începuturi şi de
cum a căpătat prima maşină de cusut,
Singer. Alt meşter al locului este Ma-
riana Alexandru (54 de ani). A lucrat
15 ani la Ocolul Silvic Balş, la secţia
de împletituri în nuiele, unde a şi învă-
ţat acest meşteşug, şi ar mai lucra şi
acum şi ar învăţa şi pe alţii dacă ar
avea unde şi dacă ar mai fi răchită,
materia primă cea mai potrivită pentru
acest lucru. Alte poveşti de viaţă au
fost aflate de la apicultorul Ion Mari-
naş (70 de ani), ţesătoarele Emilia Te-
reujan (61 de ani), Elvira Udrescu (80
de ani) şi Maria Marica (76 de ani), ba
chiar şi la stâna de oi ţurcane şi capre
a familiei Viorica şi Petre Şerban.

Cât priveşte latura cultural-artisti-

că, cercetătorii CJCPCT Dolj au con-
semnat activitatea cunoscutului An-
samblu Folcloric „Alunelul” (coregraf:
Margareta Chiurtu), care a dus faima
cântecului şi jocului popular româ-
nesc atât în ţară, cât şi în străinătate,
organizarea Festivalului Floriilor, Fes-
tivalului Internaţional de Folclor „Vară

pieleşteană”, sărbătorii Sfântului Ilie,
Festivalului Înfrăţirii prin joc şi cân-
tec, sărbătorii folclorice „La cules de
struguri” de la Câmpeni. Tot aici i-a
întâlnit şi pe rapsozii Valentina Simion
şi Viorel Rădoi, care deţin un reperto-
riu vocal foarte bogat, precum şi pe
vioristul Paul Dorobanţu.

Expoziţia foto-documentară
va putea fi vizitată de toţi sătenii

«Imortalizând tot ce am considerat
interesant pentru demersul nostru, am
stabilit să revenim pe aceste locuri cu
alte ocazii, mai ales că acum nu am in-
sistat asupra obiceiurilor legate de mo-
mentele importante ale vieţii omului de
la sate, adică cele referitoare la naşte-
re, botez, nuntă, moarte şi înmormân-
tare, despre care, din discuţii, ne-am
dat seama că şi aici, ca de altfel în toate
satele noastre, s-au transformat, „s-au
dat după timp”», mai spune referen-
tul Nicolae Dumitru.

Rezultatele studiului, pe lângă îm-
bogăţ irea bazei de date a Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Dolj
şi cunoaşterea cât mai amănunţ ită a
fap telo r de cultu ră populară din
zonă, au făcut şi obiectul expoziţiei
foto-documentare „Satul doljean –
ieri  şi azi”, vernisată ieri, la Cămi-
nul Cultural Pieleş ti (Pârşani), deve-
nită expoziţie cu caracter permanent
în comună.

„Pieleşti – ieri şi azi”:
proiect de cercetare etno-folclorică
al Centrului Culturii Tradiţionale Dolj
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Tãcerea care a urmat dupã aten-
tatul în care au fost uciºi, miercuri,
trei responsabili ai regimului de la
Damasc – fostul ministru al Apãrã-
rii, Hasan Ali Turkmani, ministrul
Apãrãrii în funcþie, Daoud Rajha,
ºi adjunctul acestuia, Assef Chaw-
kat, cumnatul lui Bashar al-Assad
– a alimentat toate speculaþiile. Joi,

19 iulie a.c., Bashar al-Assad a apã-
rut în faþa camerelor de televiziune
cu ocazia depunerii jurãmântului de
cãtre noul ministru al Apãrãrii, Fahd
al-Freij. Luptele au continuat cu fu-
rie la primele ore ale zilei de ieri în
mai multe cartiere ale capitalei siri-
ene. Sute de persoane s-au refugiat
din cartierele în care insurgenþii ºi

forþele guvernamentale se ciocneau
pentru a cincea zi consecutiv. O
suburbie a capitalei, zona Kamboun,
a fost atacatã de tancuri. Potrivit
opoziþiei, violenþele au provocat, joi,
250 de morþi în þarã, ceea ce face
din aceastã zi una deosebit de sân-
geroasã. „Aceste lupte, de o extre-
mã violenþã, ar trebui sã continue
în urmãtoarele 48 de ore, pentru a
curãþa Damascul de teroriºti înain-
tea începerii Ramadanului, luna mu-
sulmanã de post”, a indicat o sursã
din securitatea capitalei. Pânã în
prezent, armata a fost reþinutã în
operaþiunile sale, dar dupã atentat s-
a dispus utilizarea tuturor armelor
pentru a lichida teroriºtii. Televiziu-
nea sirianã a avertizat locuitorii cã
insurgenþi deghizaþi în gãrzi repu-
blicane sunt rãspândiþi în mai multe
locuri. Opoziþia a ripostat, afirmând
cã unitãþile de elitã ale guvernului au
luat poziþie în cartierul Midane, la
sudul Damascului. Insurgenþii au
fãcut progrese în estul þãrii. Dupã
blocarea unei noi rezoluþii ONU de
cãtre China ºi Rusia, în continuare
inflexibile, misiunea de mediator a
lui Kofi Annan pare cu adevãrat
compromisã. Rebelii sirieni au pre-
luat controlul frontierei cu Irakul ºi,
de asemenea, al unui post de fron-

tierã cu Turcia. Ministrul Afaceri-
lor Externe rus, Serghei Lavrov, a
anunþat, miercuri, cã „adoptarea
unei rezoluþii într-un asemenea
context n-ar însemna altceva de-
cât susþinerea directã a miºcãrii
revoluþionare”. Din cele 15 þãri ale
Consiliului de Securitate al ONU 11
au votat pentru, douã contra ºi douã
s-au abþinut – Pakistanul ºi Africa
de Sud. „Consiliul de Securitate a
eºuat în cea mai importantã misiu-
ne a sa din acest an”, a spus Susan
Rice, ambasadorul american la
ONU, care a anunþat: „Ne vom in-
tensifica forþele cu diferiþi parteneri
din afara Consiliului de Securitate,
pentru a face presiuni asupra regi-
mului Assad”. Aºa cum se întâm-
plã în astfel de momente de maxi-
mã derutã, informaþiile care circu-
lã sunt prea puþin credibile. Se spu-
ne, astfel, cã soþia lui Bashar al-
Assad, Asma, s-a refugiat deja în
Rusia. De asemenea, mama ºi sora
lui Assad s-au deplasat în oraºul de
coastã Tartous. Tot ceea ce se în-
tâmplã este un semnal al începutu-
lui sfârºitului. Luni, Uniunea Euro-
peanã ar putea decide inspectarea
tuturor navelor ºi aeronavelor sus-
pectate a transporta arme sau a fi
folosite în represiune.

Siria: situaþie confuzãSiria: situaþie confuzãSiria: situaþie confuzãSiria: situaþie confuzãSiria: situaþie confuzã

Paisprezece persoane au fost ucise
ºi alte 50 rãnite dupã ce un bãrbat
mascat a deschis focul într-un cine-
matograf de la periferia oraºului Den-
ver (statul Colorado, vestul SUA)
unde rula ultimul film din seria Bat-
man, a declarat ieri ºeful poliþiei lo-
cale, Dan Oates, pentru CNN, rela-
teazã AP ºi Reuters. La scurt timp
dupã incident, poliþia a arestat un
suspect - James Holmes, în vârstã
de 24 de ani - ºi nu existã nici o do-
vadã a existenþei unui al doilea ata-
cator, a precizat Dan Oates. Postul
de radio local KOA a susþinut cã ata-

14 persoane ucise
la premiera ul t imului

f i lm  „Batman”
Parlamentul bulgar a adop-

tat ieri amendamente la legea
circulaþiei rutiere care îi obli-
gã pe ºoferi sã foloseascã lu-
minile de întâlnire în timpul zi-
lei pe tot parcursul anului. Pânã
acum aceastã obligaþie a fost
valabilã doar pentru perioada
cuprinsã între 1 noiembrie ºi 1
martie. Mãsura va intra în vi-
goare odatã cu publicarea în
Monitorul Oficial. Opoziþia a
votat împotrivã, pe motiv cã
aceas tã  mãsurã  va  duce  la
creºterea consumului de com-

Folosirea luminilor
de întâlnire devine

obligatorie în Bulgaria
bustibil ºi, prin urmare, va avea
un impact negativ pentru me-
diul înconjurãtor ºi pentru bu-
zunarele cetãþenilor. Reprezen-
tanþii partidului GERB, de gu-
vernãmânt, au replicat însã cã,
în acest fel, va creºte nivelul
de securitate ºi se va diminua
numãrul accidentelor rutiere.
Când vorbim despre salvarea
unor vieþi omeneºti, toate ce-
lelalte argumente nu mai au
nici un sens, a spus parlamen-
tarul partidului de guvernã-
mânt, Atanas Atanasov.

catorul, care purta o mascã de gaze,
a deschis focul joi seara târziu, la
premiera filmului într-un mall din
Aurora, o suburbie a oraºului Den-
ver, ºi a declanºat un incendiu sau a
folosit gaze lacrimogene. Potrivit
ºefului poliþiei, „martorii au afirmat
cã atacatorul a dat drumul unui fel
de recipient. Ei au auzit apoi un zgo-
mot ºi un gaz a fost eliberat, dupã
care bãrbatul a deschis focul”. Pre-
ºedintele Statelor Unite, Barack Oba-
ma, s-a declarat ºocat de atacul „atro-
ce ºi tragic” care s-a produs ºi a pro-
mis cã se va face dreptate.

Miniºtrii de Finanþe din zona euro ºi-au
dat ieri acordul final pentru susþinerea
bãncilor spaniole cu pânã la 100 de
miliarde de euro, decizie care creeazã
condiþiile pentru furnizarea unei prime
tranºe, de 30 de miliarde euro. Bãncile
spaniole vor primi bani dupã ce vor
înainta planuri de restructurare aprobate.
Planul de salvare a bãncilor spaniole
reprezintã un element esenþial al eforturi-
lor Spaniei de menþinere a accesului pe
pieþele financiare ºi de þinere sub control
a crizei datoriilor. „Nu este clar dacã
programul de susþinere a bãncilor spanio-
le va contribui la calmarea pieþelor ºi
reducerea costurilor de finanþare a
statului”, a declarat Antonio Garcia
Pascual, economist ºef al Barclays
Capital pentru regiunea Europa de Sud.
Programul pentru Spania va avea loc
iniþial prin intermediul Fondului European
pentru Stabilitate Financiarã (FESF), care
mai are o capacitate de finanþare de 240
de miliarde de euro. Înlocuitorul FESF,

Planul de sprijinire a bãncilor spaniole a primit OK-ul
Mecanismul European de Stabilitate
(MES), va deveni operaþional dupã o
decizie a justiþiei germane, aºteptatã în
luna septembrie, însã nu va putea ajuta
direct bãncile spaniole decât dupã înfiin-
þarea unei autoritãþi de reglementare
comune, rol care va reveni Bãncii Centra-
le Europene.

Pe de altã parte, analiºtii de la Standar-
d&Poor’s susþin cã oricine
deþine acþiuni ale unor companii
din Spania ar trebui sã vândã
repede, înainte ca guvernul de la
Madrid sã fie nevoit sã cearã un
ajutor masiv pentru economie de
la UE ºi FMI. „Considerãm cã
Spania va primi ajutor financiar
(n.r. - pentru întreaga econo-
mie) în urmãtoarele trimestre,
alãturându-se Greciei, Irlandei ºi
Portugaliei în rândul statelor
care nu se pot finanþa de pe
piaþã”, noteazã Rob Quinn,
analist la S&P Capital IQ, într-o

notã de cercetare. Spania va avea nevoie
de 280 de miliarde de euro pentru a se
finanþa în urmãtoarele 18 luni, însã
rezervele zonei euro pentru sprijinirea
statelor cu probleme se ridicã la numai
260 de miliarde de euro, a calculat
analistul S&P. FESF ºi MES vor înregis-
tra presiuni puternice dacã Spania pierde
accesul la pieþele financiare, crede acesta.

Peste 18.600 de sirieni
au fugit în Liban în ultimele
douã zile

Peste 18.600 de sirieni au
fugit de escaladarea violenþe-
lor în þara lor ºi mai ales la
Damasc ºi s-au refugiat în
Liban de miercuri, a afirmat,
pentru AFP, o sursã din
cadrul serviciilor de securitate
libaneze. „Peste 18.600 de
sirieni au venit de ieri (n.r. -
miercuri) din Siria prin vama
Masnaa, din estul Libanului,
printre ei mulþi fiind locuitori
ai Damascului ºi ai provinciei
sale”, a declarat aceastã
sursã sub acoperirea anonima-
tului. De cinci zile, mai multe
cartiere din Damasc sunt
teatrul luptelor violente între
rebelii Armatei siriene libere
(ASL) ºi armatã, care bom-
bardeazã mai ales cu ajutorul
elicopterelor. Conform Agen-
þiei Naþiunilor Unite pentru
refugiaþi (HCR), peste 26.900
de sirieni sunt în prezent
înscriºi oficial ca refugiaþi în
Liban, însã numãrul lor ar fi,
de fapt, cu mult mai mare,
apreciazã militanþii pentru
drepturile omului.

Deputaþii francezi au aprobat
rectificarea bugetului pe 2012

Deputaþii francezi au
votat, în cursul nopþii de joi
spre vineri, dupã patru zile
de dezbateri, rectificarea
bugetului pe 2012, care
marcheazã „îngroparea” unor
mãsuri emblematice ale
fostului preºedinte de dreap-
ta, Nicolas Sarkozy, precum
cele referitoare la TVA-ul
social ºi exonerarea fiscalã a
orelor suplimentare, relateazã
AFP. Prima lege bugetarã
din mandatul de cinci ani al
preºedintelui socialist Fran-
cois Hollande, acest proiect
de rectificare a finanþelor
prevede o creºtere a impozite-
lor cu 7,2 miliarde de euro ºi
o „îngheþare” suplimentarã
de cheltuieli, de 1,5 miliarde
de euro.

Incendiile fac ravagii
în Portugalia ºi Madeira

Mai multe incendii fac
ravagii în Portugalia ºi pe
insula Madeira din Atlantic,
unde autoritãþile portugheze
au trimis întãriri pentru a
veni în ajutorul serviciilor de
salvare locale, relateazã AFP.
În Portugalia, circa 400 de
pompieri au fost desfãºuraþi
în regiunea Tavira, la circa
40 de km de staþiunea bal-
nearã Faro, foarte frecventa-
tã de turiºti strãini. Circa
100 de persoane din regiune
au fost evacuate, iar traficul
a fost întrerupt pe mai multe
rute. Un alt incendiu, izbuc-
nit în regiunea centralã
Viseu, a determinat mobiliza-
rea a aproape 200 de pom-
pieri, ajutaþi de douã elico-
ptere. Pe Madeira, ard mai
multe incendii, în regiunile
Santa Cruz, Calheta ºi
Ribeira Brava.
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DISPOZIÞIA NR. 719
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 26.07.2012, ora 10,00 în Sala Mare a
Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali
din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2012.

2. Proiect de hotãrâre privind încetarea de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local al dnei. Barbu Gheorghiþa.

3. Proiect de hotãrâre privind încetarea de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local al dlui. Mitricã Alin Sorin.

4. Proiect de hotãrâre privind desemnarea Primarului Municipiului
Craiova în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Munici-
piului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a Asociaþiei de Dez-
voltare Intercomunitarã Oltenia.

5. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea Primarului Municipiu-
lui Craiova de a semna acordul de pre-finanþare cu Banca Europeana
pentru  Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) în vederea derulãrii pro-
iectului ”Extinderea ºi modernizarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã
în judeþul Dolj”.

6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Acþionarilor a
S.C. Compania de Apã Oltenia S.A. sã propunã, sã susþinã ºi sã voteze
noii membri ºi preºedintele Consiliului de Administraþie al S.C. Compa-
nia de Apã Oltenia S.A.

7. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la aprobarea înfiinþãrii
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Zona Metropolitanã Craiova”.

8. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Lo-
cal al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea munici-
piului Craiova cu municipiile, oraºele ºi  comunele din judeþul Dolj, în
vederea înfiinþãrii  Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã de Gestio-
nare a Deºeurilor „ECODOLJ”.

9. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli al municipiului Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului general consoli-
dat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2012.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a credite-
lor externe ºi interne, pe semestrul I al anului 2012.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondu-
rilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului instituþii-
lor publice ºi activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri pro-
prii, pe semestru I al anului 2012.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de ve-
nituri ºi cheltuieli pentru activitãþile aducãtoare de venituri proprii ale
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova,
pe anul 2012.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificarii bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de ve-

nituri ºi cheltuieli al activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii al municipiului Craiova, pe anul 2012.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de
funcþii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de
funcþii ale S.C.Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor si a procedurilor
de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea postului va-
cant de administrator public.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de participare ºi a
procedurii de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea
postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de participare ºi a
procedurii de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea postului
vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de participare ºi a
procedurii de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea postului
vacant de director al Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de participare ºi a
procedurii de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea
postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind reorganizarea  reþelei ºcolare a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

26.  Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului
Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al concur-
sului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de
manager la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, precum ºi a proiec-
tului de management câºtigãtor.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organi-
zare ºi funcþionare al Sport Club Municipal Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organi-
zare ºi funcþionare al Comisiei Sociale.

30. Proiect de hotãrâre privind reorganizarea Serviciului Public Cre-
ºe, Cabinete Medicale ºi de Medicinã Dentarã.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consi-
liului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 privind aprobarea com-
ponentei Comisie sociale.

32. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu han-
dicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asisten-
þii personali profesioniºti ai acestora, pentru perioada mai – august 2012.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de
canalizare si a pretului pentru serviciul de  alimentare cu apã ºi canalizare.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor
de  închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirie-
rii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii contractelor de
închiriere, care au ca obiect locuinþe, ce aparþin domeniului privat al
Municipiului Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind încetarea dreptului de administrare al
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A. asupra bunului „Teren Aducþiu-
ne Breasta” care aparþine domeniului public al municipiului Craiova.

37. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului de evalua-
re a terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care
alcãtuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova.

39. Scrisoare adresatã Primarului Municipiului Craiova de cãtre Fede-
raþia Românã de Fotbal.

40. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                         Emisã azi 20.07.2012

                   PRIMAR, SECRETAR,

       Lia - Olguþa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã soþul
Adrian, sora Viorica Nan-
cu, Gabriel  fiu, Giorgia-
na fiicã ºi Alesia nepoatã
ureazã scumpei lor soþe,
mamã, soacrã ºi bunicã
GEORGETA  ENUCA „La
Mulþi Ani”, sãnãtate, bu-
curii ºi împliniri în viaþã.
Din partea lui George:
„La Mulþi Ani” MAGDA
cu sãnãtate ºi liniºte su-
fleteascã.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajem maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); in-
stalaþii electrice complexe;
confecþii metalice; con-
strucþii de lemnãrie; înveli-
turi acoperiº cu tablã; mon-
tare jgheaburi – burlane.
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 corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – 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 sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon:
0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
1 Mai, stradal, mobilat.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.

Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere 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 bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan,
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” 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 roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 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.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.

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 urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.

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

Anunþul tãu!
Direcþia Silvica Dolj, organizeazã concurs in data
de 6.08.2012, ora 10.00, la sediul D.S. Dolj, pen-
tru ocuparea postului vacant, pe perioadã de-
terminatã, de inginer silvic la Ocolul Silvic Po-
iana Mare. Relaþii privind: - modalitatea de veri-
ficare a compeþentelor profesionale;  - condiþii-
le de participare; conþinutul dosarelor, ce se
depun la sediul D.S. Dolj, pana in data de
01.08.2012, ora 16:00. Bibliografie, tematica si
alte relaþii se vor obþine la sediul D.S. Dolj si
sediile ocoalelor din structura D.S. Dolj, pre-
cum si la numãrul  de telefon 0251/421.363.
S.C. Precaris Alcom SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Construire
spãlãtorie auto cu anexe”, propus a fi ampla-
sat în comuna Almãj, sat ªitoaia, Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr.
1 ºi la sediul primãriei Almãj, Dolj, în zilele de L-
V, între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova,
str. “Petru Rareº” nr. 1.

S.C. Jiul S.A.
angajeazã instalator
sanitar cu experienþã.
Telefon: 0729/163.266.
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Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate în Drobeta
Turnu-Severin cu aparta-
ment  2 camere decoman-
date în Craiova + diferenþa.
Telefon: 0769/272.226.
Schimb sau vând teren Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.

Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând avantajos 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în sa-
tul Coconova – Turburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. 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 intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.

De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitã-
þile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei Do-
breþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru programul
rabla. Telefon: 0722/597.090.
Vând Dacia 1300 pentru ra-
bla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983, cu-
loare maro metalizat, 4 uºi,
nr. noi, trapã, fãrã taxe sau
schimb cu rulotã, preþ fix
2.000 ron, Târgoviºte. Tele-
fon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon. 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.

Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru TV
ºi covor. Telefon: 0728/
309.011.
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc Cra-
iova. Telefon: 0351/459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Telefon:
0731/169.543.
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
magazin autoservire, uºi ºi
ferestre metalice tuburi fibrã
de sticlã 200/1000 Telefon:
0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu, 11
ml, arzãtor gaze(1000) Te-
lefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. 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 dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.

Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Telefon:
0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. 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, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te 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 puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi ºifo-
niere. Telefon: 0747/110.887.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
Dolj. Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei bo-
vinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
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Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  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 fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, 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, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.

Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro
cu guler blanã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, 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. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.

Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, prima
casã, ofer 25.000 euro. Te-
lefon: 0766/765.611.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã sub 45 de ani. Sprijin fi-
nanciar. Telefon: 0768/
804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, 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
Asigur sonorizare cu
echipament profesio-
nal din USA pentru ori-
ce fel de eveniment.
Telefon:0767/092.091.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual,  cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut certificat de naºtere
pe numele CÂÞU MAR-
CEL, CNP 1290310400126.
Se declarã nul.

DECESE
Asociaþia de Proprietari Bloc
156 de apartamente-Lu-
mea Copiilor regretã dispa-
riþia fulgerãtoare a celui ce
a fost preºedinte al Asocia-

þiei ªtefan Cristea. Înmor-
mântarea va avea loc luni,
23 iulie 2012. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!

CONDOLEANÞE
Familia Rusu regretã dispa-
riþia fulgerãtoare a  dlui ªte-
fan Cristea  ºi  este alãturi

de familia greu încercatã.
Sincere condoleanþe.

COMEMORÃRI
Cu durere ºi tristeþe în
suflet, Cleopatra anunþã
comemorarea a 40 de
zile, de la trecerea în ne-
fiinþã a celui ce a fost ing.
COTOI CONSTANTIN –
om de o deosebitã noble-
þe sufleteascã. Dumnezeu
sã-l odihneascã! Lacrmi
ºi flori pe mormântul sãu.
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RAPID – MYPA (FIN) 3-1
Milsami (Mol) – Aktobe (Kaz) 4-2
Khazar (Azb) – Lech P. (Pol) 1-1
Anji (Rus) – Honved (Ung) 1-0
Naftan (Blr) – Steaua roº. (Srb) 3-4
Liepajas (Let) – Legia (Pol) 2-2
Renova (Mac) – Gomel (Blr) 0-2
Lok. Plovdiv (Bul) – Vitesse (Ola) 4-4
Levadia (Est) – Anorthosis (Cip) 1-3
Inter Baki (Azb) – Asteras (Gre) 1-1
Ljubljana (Slo) – Tromso (Nor) 0-0
Jyvaskylan (Fin) – Zeta (Mun) 3-2
Rustavi (Geo) – Plzen (Ceh) 1-3
Soligorsk (Bel) – SV Ried (Aus) 1-1
Differandge (Lux) – Gent (Bel) 0-1
Bnei Yehuda (Isr) – Shirak (Arm) 2-0
Rosenborg (Nor) – Ordabasy (Kaz) 2-2
Aarhus (Dan) – Dila Gori (Geo) 1-2
Chorzow (Pol) – Skopje (Mac) 3-1
Met. Doneþk (Ucr) – Celik (Mun) 7-0
KF Tirana (Alb) – Aalesund 1-1
Stokholm (Sue) – Hafnarfjardar (Isl) 1-1
APOEL (Cip) – Senica (Slc) 2-0
Trnava (Slc) – Sligo R. (Irl) 3-1
Slaven (Cro) – Portadown (Irl N.) 6-0
Eskisehir (Tur) – St. Johnstone (Sco) 2-0
Levski (Bul) – Sarajevo (Bos) 1-0
Mlada (Ceh) – Thor A. (Isl) 3-0
Dacia Ch. (Mol) – Elfsborg (Sue) 1-0
Young Boys (Elv) – Zimbru (Mol) 1-0
Zalgiris (Lit) – Admira (Aus) 1-1
Servette (Elv) – Gandzasar (Arm) 2-0
Twente (Ola) – Inter Turku (Fin) 1-1
Mac. Netanya (Isr) – KuPS (Fin) 1-2
Osijek (Cro) – Kalmar (Sue) 1-3
Mura (Slo) – ÞSKA Sofia (Bul) 0-0
Slovan Br. (Slc) – Videoton (Ung) 1-1
Vojvodina (Srb) – Suduva (Lit) 1-1
Hajduk (Cro) – Skonto (Let) 2-0
Siroki (Bos) – St’Patrick’s 1-1
Returul va avea loc joia viitoare.

Învins în Bundesliga, în finala
Cupei Germaniei ºi a Ligii, doar
semifinale la Euro 2012, cu “na-
þionala”, plus accidentãri pe ban-
dã. Pentru Bastian Schweinstei-
ger (27 ani), un jucãtor obiºnuit
cu succesele, a fost prea mult.

Nici dupã trei sãptãmîni de
concediu, mijlocaºul lui Bayern
nu ºi-a revenit de pe urma ºocu-
rilor sezonului trecut. N-a apã-
rut la pregãtiri ºi joi a trimis clu-
bului un mesaj în care cerea sã
fie scutit de turneul care va fi
întreprins de luni în China. Vrea
sã se antreneze singur. Acasã.

Conducerea bavarezilor a in-
trat imediat în alertã. Iar antre-
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norul Jupp Heynckes a luat asu-
pra sa problema “recuperãrii”
strategului echipei: “Voi avea grijã
personal ca «Schweini» sã-ºi re-
capete tonusul ºi mai ales încre-
derea de sine. E foarte important
sã se elibereze psihic”.

Schweinsteiger nu e primul ju-
cãtor al lui Bayern care cedeazã
psihic. Sebastian Deisler a deve-
nit depresiv în 2003 din cauza
numeroaselor accidentãri, iar în
2007 s-a retras definitiv din fot-
bal. Cazul cel mai dramatic e al
portarului Enke (Hannover 96),
care a cedat psihic ºi s-a sinucis
în 2009, aruncându-se sub roþile
unui tren.

Modrici îºi forþeazã plecarea la Real
Transferul lui Luca Modrici

de la Tottenham la Real Madrid
pare a nu mai fi decât o ches-
tiune de zile. Conform presei din
Insulã, croatul a decis cã vrea
sã joace pe “Bernabeu” ºi le-a
comunicat acest lucru oficiali-
lor clubului englez într-un stil
propriu. Joi, când ar fi trebuit
sã se antreneze cu ceilalþi jucã-
tori ai lui Tottenham, pentru pri-
ma datã dupã Euro 2012, Mo-
drici s-a prezentat în cantona-
ment, la volanul unui Bentley de
culoare neagrã, dar a refuzat sã
intre în programul de pregãtire.

A avut în schimb o discuþie cu
Villas-Boas, noul antrenor al lui
“Spurs”, cãruia i-a spus cã vrea
sã se transfere la Real Madrid.
Mai mult, Modrici l-ar fi rugat
pe tehnicianul portughez sã-i fa-
ciliteze plecarea, pentru a prin-
de mai mult din programul de
pregãtire al campioanei Spaniei.

Achiziþionarea mijlocaºului
croat ar fi prima loviturã a Rea-
lului din aceastã varã. “Galacti-
cii” sunt în urma Barcelonei la
acest capitol, pentru cã marea
rivalã l-a transferat deja pe Jordi
Alba, de la Valencia.

Adrian Mititelu mai trebuie
sã taie un nume de pe lista de
jucãtori solicitaþi sã revinã la
Cra iova .  Fos tu l  a t acan t  a l
ªtiinþei, Mihai Dina, a parafat
un contract pe 3 sezoane cu
echipa maghiarã  Eto Gyor,
care a terminat sezonul trecut
pe locul al treilea în prima ligã,
dar nu a obþinut licenþa pentru
a evolua în Europa League.
Dina are 26 de ani ºi a evoluat
în 133 de meciuri,  marcând
marcat  33 de goluri  pentru

Mihai Dina a semnat
pe trei ani cu Gyor

Universitatea, dupã despãrþirea
de ªtiinþa el evoluând la Petro-
lul ºi Dacia Mioveni, pentru
care nu a reuºit sã puncteze.
Dina fãcea parte din grupul de
jucãtori care recent ºi-au ma-
nifestat intenþia sã joace gra-
tis pentru echipa Craiovei, în
cazul în care aceasta s-ar fi
constituit, însã dupã picarea
proiectului, a semnat pentru
Gyor, echipã la care va fi co-
leg cu un alt român, Mihai Ni-
corec.

Rutierul echipei Movistar,
spaniolul Alejandro Valver-
de (foto), a câºtigat, joi
seara, runda finalã din
Pirinei, a 17-a din Marea
Buclã, disputatã între locali-
tãþiile Bagneres-de-Luchon ºi
Peyragudes (143,5 km), el
învingându-i clar pe  compo-
neþii echipei Sky ºi ocupanþii
primelor douã poziþii din
clasamentul general, britani-
cii Chris Froome ºi Bradley
Wiggins, sosiþi la o diferenþã
de 19 secunde. Singurul care
ameninþa supremaþia celor de
la Sky, italianul Vincenzo
Nibali, a terminat abia pe 8,
la 37 de secunde de liderul
de etapã. Situaþie în care,
dacã nu va avea o prestaþie
mizerabilã în cursele ce au
mai rãmas, Wiggins va
deveni primul ciclist din
Regatul Unit care va duce
tricoul galben la Paris.

Clasament general: 1.
Bradley Wiggins (M. Brita-
nie, Sky), 2. Chris Froome

Wiggins, ca ºi campion!Wiggins, ca ºi campion!Wiggins, ca ºi campion!Wiggins, ca ºi campion!Wiggins, ca ºi campion!
Alejandro Valverde s-a impus în ultima etapã montanã

(M. Britanie, Sky) 022  05”,
3. Vincenzo Nibali (Italia,
Liquigas) 022  23”, 4.
Jurgen van der Broeck
(Belgia, Lotto-Belisol) 052
46”, 5. Haimar Zubeldia
(Spania, RadioShack-Nissan)
072  13”.

Etapa a 18-a, între locali-
tãþiile Blagnac ºi Brive-la-

Gaillarde (215 km) s-a
încheiat asearã dupã închi-
derea ediþiei. Astãzi va fi
etapã de contratimp indivi-
dual (Bonneval – Chartres,
52 km), în timp ce dumini-
cã caravana se va deplasa
spre finiº, între Rambouillet
ºi Paris Champs-Elysees
(130 km).
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Codrea, al 11-lea jucător
ajuns sub Podul Grant

Fostul mijlocaş al
Sienei, Paul Codrea (31
de ani), a semnat un
contract pe doi ani cu
Rapid, el alăturându-se
lotului visiniu încă de
ieri. Codrea a venit în
Giuleşti din postura de
jucător liber şi va câstiga
aproximativ 12 mii de
euro lunar în primul sau
an de contract. An la
finele căruia, dacă nu va
da satisfacţie, clubul are
opţiunea de a rezilia
înţelegerea cu acesta.
Codrea este al 11-lea
jucator adus de Rapid în
aceasta vară, după
Marius Constantin,
Milisavljevici (ambii
Vaslui), Figueiredo
(Juazeiro), Goga
(Timişoara), Da Silva (FC Argeş), Ilijoski (Braşov), Albuţ (Tg. Mureş),
Voicu (Mioveni), Renan Silva (Boavista) şi Abrudan (“U” Cluj).

LIGA CAMPIONILOR: TRAGERE LA SORŢI TURUL III PRELIMINAR

Se putea şi mai bine!
Vaslui vs Fenerbahce, CFR Cluj vs

învingătoarea „dublei” Liberec-Karagandy

 “Erau patru echipe puternice, nu am cum să spun că sunt mul-
ţumit sau nemulţumit. Preferam să jucăm primul meci acasă, dar
asta este. Ne raportăm puţin la plăieşii lui Ştefan cel Mare, să
luăm un pic de oxigen, că avem nevoie. Dacă la Podul Înalt moldo-
venii au făcut faţă, sper că aşa vom proceda şi noi.”

Adrian Porumboiu, finanţator FC Vaslui

Conform tragerii la sorţi efec-
tuate ieri la sediul UEFA de la Nyon
(Elveţia), FC Vaslui şi CFR Cluj,
echipele ce reprezintă România în
Liga Campionilor, vor întâlni în tu-

“Cel mai probabil vom
juca împotriva lui Liberec.
Au o mentalitate foarte
bună, sunt cel mai greu
adversar pe care îl puteam
întâlni. Va fi un duel echili-
brat, dar sper că vom mer-
ge mai departe.”

Iuliu Mureşan – pre-
şedinte CFR (foto)

***
“Fenerbahc e e un ad-

versar puternic. Mi-aş fi
dorit Copenhaga sau

Panathinaikos. Şi Vasluioul are şansele ei. Vom juca, nu plecăm cu
capul plecat.”

Marius Şumudică – tehnician Vaslui
***

„Liga română este într-un serios declin în ultimii ani. Plecăm cu
prima şansă, vom trata cu multă încredere cele două partide.”

lker Yasin - oficial Fenerbahce

rul III preliminar al competiţiei for-
maţia turcă Fenerbahce Istanbul,
respectiv pe câştigătoarea duelu-
lui ceho-kazah, Slovan Liberec –
Şahtior Karagandy.

Cât priveş te adversarul trupei
moldave,  Fenerbahce este cea mai
iubită şi titrată echipă a Turciei,
având în palmares  nu mai puţin
de 31 de titluri interne (18 cam-
pionate, 5 Cupe şi 8 Supercupe).
Stagiunea trecută a încheiat pe
locul doi în „SuperLig”,  la 9
puncte în spatele campioanei Ga-
latasaray. Dispune în lot de mai
mulţi internaţionali turci de mar-
c ă,  c um ar fi Volkan Demirel,
Mehmet Topal sau Semih Sen-
turk, dar  şi de alte nume cunos-
cute al fotbalului european şi nu
numai, aici putându-se înc adra
braz ilianul Alex,  senegalezul
Moussa Sow ş i olandezul Dirk
Kuyt,  ultimii doi transferaţi re-
cent, de la Lille ş i Liverpool. Me-
ciurile de pe teren propriu ş-i le
dispută pe „Sukru Sarakoglu”,
arenă c u o capac itate de pes te
50.000 de locuri.  Dac ă nu ar fi
fost Fenerbahc e,  Vas luiul ar  f i
putut întâlni pe Dinamo Kiev, FC
Copenhaga sau Panathinaikos
Atena.

Ajungând şi la CFR Cluj, cam-
pioana din Liga I  ar putea da pes-
te fosta adversară a lui Dinamo din
2009, campioana Cehiei, Slovan
Liberec, formaţie eliminată atunci
de „câini”,  la penalty-uri, după 0-
2 pe teren (0-3 la masa verde în
„Groapă”) şi 3-0 în deplasare. Slo-
van, poate cel mai greu potenţial

oponent pentru ardeleni,  cum
aceştia au şi declarat de astfel, are
avantajul primei manşe cu Şahtior
Karagandy, 1-0 pe teren propriu
(returul va avea loc marţi).

Dublele manşe vor avea loc în
31 iulie şi 7 august, CFR urmând
să evolueze prima dată acasă,  iar
FC Vaslui în deplasare.

LIGA EUROPA Steaua, ca de obicei cu noroc!
Dacă trec de MYPA, rapidiştii se bat cu olandezii

Rapidul a debutat cu dreptul în primul mec i ofi-
cial din aces t sezon, trecând,  joi seară,  în prima
manşă a turului II preliminar al Ligii Europa, de
finlandezii de la Myllykoseken Pallo-47, scor 3-1.
Cu un tehnician nou,  în persoana lui Ioan Ovidiu
Sabău,  giuleş tenii au pornit c a din tun,  irosind pri-
ma ocazie după doar două minute. Teixeira a cen-
trat, dar Abrudan a trimis peste poartă din 6 metri!

Apoi, Oros a fos t aproape de golul carierei,  re-
luând spectac ulos  din voleu mingea trimisă de
Duarte (7).  Şi a venit “bijuteria” lui Teixeira.  Portu-
ghezul a luat o ac ţiune pe cont propriu, a driblat
doi adversari şi a arunc at mingea din gleznă la
colţul lung! Era doar minutul 8, iar spectatorii se
întrebau probabil dac ă nu cumva vor vedea un
maraton de goluri.

Numai c ă o dată c u desc hiderea sc orului,  alb-
vişinii au sc ăzut ritmul. Chiar  ş i aşa, Roman (14),
Pancu (18) ş i ac elaşi Teixeira (22) puteau dubla
avantajul.  N-au făcut-o ş i au fost penalizaţi! Ni-
gerianul Olajide Williams s-a întors cu Oros  în
spate, Abrudan a venit târziu la blocaj,  iar Albuţ
a plonjat pe sub minge pentru un surprinzător  1-

LIGA I – PRIMA ETAPĂ

Sâmbătă, 21 iulie
Petrolul – Ceahlăul – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 22 iulie
CSMS Iaşi – Oţelul – ora 19 (Digisport 1)
Gloria Bistriţa – Astra Ploieşti – ora 19 (Dolcesport 1)
Rapid – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 23 iulie
Viitorul – FC Braşov – ora 19 (Digisport 1)
Steaua – Concordia – ora 21.30 (Digisport 1)

Partidele Pandurii – „U” Cluj şi Turnu Severin – Dinamo s-au
disputat aseară după închiderea ediţiei.

Victorie la pas pentru giuleşteni

Aşa cum
ne-a obişnuit
în ultimii ani,
Steaua a avut
parte de-o
tragere la
sorţi favora-
bilă,  adver-
sara sa ur-
mând să se

decidă din duelul Spartak Trnava
(Slovacia) – Sligo Rovers (Irlan-
da), 3-1 în prima manşă, pe teren
propriu, în favoarea slovacilor (toa-
te rezultatele din turul II preliminar

sun inserate în pagina 15).
“Ce emoţii să am, ne calificăm?

Steaua are cele mai mari şanse pen-
tru play-off. Şi acolo vom fi cap
de serie, spre deosebire de celelal-
te echipe din România. Trebuie să
recunosc că îmi doresc să ne cali-
ficăm numai noi. Nu vreau să mai
intre altă formaţie din Liga I în gru-
pe, pentru că e vorba de bani şi de
imagine. Mă rog să fim singura
echipă din Liga I care merge mai
departe”, a spus finanţatorul Ste-
lei, Gigi Becali, la aflarea posibilu-
lui adversar.

Referitor la Rapid,  odată înde-
plinită formalitatea c u MYPA,
“alb-vişinii” se vor gândi la olan-
dezii de la Heerenveen, formaţie
eliminată în 2006 de Steaua în dru-
mul ei spre semifinalele Cupei
UEFA, performanţă obţinută chiar
în dauna Rapidului.

Meciurile se vor disputa în 2 şi
9 august, atât Steaua cât şi Rapid
urmând să evolueze întâia oară pe
teren propriu.

În competiţie mai este angrenată
şi Dinamo, însă oamenii lui Bonetti
vor juca abia din turul următor.

1 (26)!  Mai mult,  după
două minute,  formaţia c e
se află pentru a treia oară
în Europa datorită clasa-
mentului Fair-Play putea
trece în avantaj, din “mărinimia” portarului sosit
în Grant de la Târgu Mureş . Ac esta a scăpat o
minge uşoară, Duarte a degajat până la c anadia-
nul O’Neil, care de la 20 de metri n-a găsit poar-
ta.  A găsit-o în schimb Nic olae Grigore (40)!
Acesta a plutit în careu ş i a fruc tif ic at centrarea
lui Roman 2-1! N-a fost şi scorul pauzei, deoa-
rec e,  în sec venţele de final (45),  Panc u,  servit
perfect de Duarte,  a mai oferit o “bijuterie”, lo-
bându-l pe goalkeeper-ul advers,  3-1. În repriza
sec undă rapidiştii n-au mai risc at,  deş i I lijoski
putea majora fac il sc orul.  S-a terminat 3-1 şi,
după ce s -a văzut,  giuleş tenii n-ar trebui să aibă
probleme în Finlanda.

Pe ntru Rapid au evoluat jucătorii:  Albuţ –
Rui Duarte,  Abrudan, Oros , Milisavljevic i – M.
Roman (Goga 57),  N.  Grigore,  Teixeira (I . Voicu
72),  Şt. Grigorie (I lijovski 46) – Panc u, Surdu.


