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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

Un incendiu de proporţii a mistuit ieri,
în jurul prânzului, jumătate dintr-un de-
pozit situat în cartierul Bariera Vâlcii din
Craiova. Mai bine de două ore s-au luptat
pompierii craioveni cu flăcările care au făcut scrum
trei afaceri, întrucât spaţiul fusese amenajat special
pentru a fi închiriat de mai multe societăţi. Din feri-
cire, nici o persoană nu a fost rănită, însă între cei
afectaţi de incident se află şi Ionuţ Pârvulescu, consi-
lier al primarului Craiovei, tipografia pe care acesta
o avea î n spaţiul respectiv fiind complet distrusă.
Pompierii au demarat o anchetă pentru a stabili cau-
za producerii incendiului şi valoarea pagubelor pro-
vocate de flăcări.

Depozit mistuit de flăcări în Bariera Vâlcii
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“Fiecare copil în grădiniţă”
Peste o mie
de copii săraci
vor fi incluşi
într-un program
de prevenire
a îmbolnăvirilor
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Preºedintele suspendat, Traian Bãsescu,
a declarat, sâmbãtã searã, cã în secþiile de
votare pentru referendum sunt necesare ca-
mere de luat vederi, motivând cã pe 29 iulie
se vor organiza secþii de votare ºi în restau-
rante ºi baruri, „ceea ce întrece orice imagi-

naþie”. Întrebat de ziariºti, la plecarea de la
sediul sãu de campanie, dacã considerã ne-
cesarã instalarea de camere de luat vederi
în secþiile de votare la referendumul din 29
iulie, Bãsescu a rãspuns. „Categoric da, au
fost ºi la alegerile prezidenþiale trecute ºi nu

vãd de ce nu ar fi acum, iar
dacã avem în vedere cã în
momentul de faþã se organi-
zeazã secþii de votare ºi prin
restaurante, pe litoral, ºi prin
baruri ºi prin ceea ce întrece
orice imaginaþie, cred cã un
sistem de supraveghere este
necesar”. În ceea ce priveº-
te o posibilã fraudare a scru-
tinului, preºedintele suspendat
a susþinut cã dacã se montea-
zã camere de luat vederi ºi se
aplicã acelaºi sistem al decla-
raþiilor pe propria rãspundere
din partea participanþilor la vot
pe listele suplimentare, „ris-
curile se reduc”. ªi PDL cere
instalarea de camere video în

toate secþiile de vot la referendum, desfiin-
þarea secþiilor suplimentare înfiinþate „ilegal”,
dupã 16 iulie, urgentarea achiziþionãrii soft-
ului antifraudã ºi ca aceia care voteazã pe
liste suplimentare sã completeze o declara-
þie pe propria rãspundere.

În replicã la aceste solicitãri, premierul
Victor Ponta a declarat, ieri dimineaþã, la
Iaºi, cã el nu a mai auzit de camere video
în secþii de vot, dar „dacã va exista aceas-
tã posibilitate, cu mare plãcere”. „Orice
se poate face, facem. Dacã sunt cereri
imposibile sã se adreseze Ministerului de
Interne. Nu am mai auzit niciodatã de ca-
mere de luat vederi în secþiile de votare.
ªtiu cã sunt camere video în sãlile de la
bacalaureat, iar dacã exisã o posibilitate,
cu mare plãcere”, a declarat premierul la
Iaºi, dupã o întâlnire cu prefecþii judeþelor
din Moldova. El a dat, totodatã, asigurãri
cã referendumul va fi organizat în condiþii
impecabile. „Nu cred cã vor fi nici un fel
de probleme, buletinele de vot sunt tipãri-
te, repartizate ºi pãzite de poliþiºti ºi jan-
darmi”, a mai spus Ponta.
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Bãsescu, suspectat
de finanþare ilegalã
a campaniilor electorale

Premierul Victor Ponta a declarat,
sâmbãtã, la Sibiu, cã îl suspecteazã pe
preºedintele suspendat, Traian Bãsescu,
cã are surse ilegale de finanþare a cam-
paniei electorale. „Îl suspectez pe Tra-
ian Bãsescu cã ºi în 2009, dar ºi acum,
are surse ilegale pentru campania elec-
toralã ºi cred cã este de datoria autori-
tãþilor statului sã elucideze acest lucru.
Pânã la urmã, fostul premier, domnul
Adrian Nãstase, a fost condamnat pen-
tru finanþarea ilegalã a campaniei din
2004. Eu nu vreau sã cred cã numai cel
care pierde este cercetat. Cel care le-a
câºtigat, domnul Bãsescu, cred cã tre-
buie sã rãspundã în egalã mãsurã de
unde a avut bani pentru campanie”, a
spus Ponta. Premierul a lãsat sã se înþe-
leagã cã una din firmele în legãturã cu
care ar exista suspiciuni cã oferã, ille-
gal, bani pentru campania lui Bãsescu
ar putea fi Gold Corporation, care deþi-
ne mina de aur de la Roºia Montanã,
motiv pentru care propune desecretiza-
rea contractului.
Incendiul izbucnit în masivul
Bucegi se extinde
spre Parcul Natural

Incendiul izbucnit în Masivul Bucegi
în urmã cu trei zile riscã sã se extindã
cãtre Parcul Natural Bucegi, a decla-
rat, ieri, pentru corespondentul Media-
fax, maiorul Mihai Drãgan, prim-adjunct
al ºefului Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Prahova, aflat în apro-
pierea locului incendiului. Acesta a pre-
cizat cã flãcãrile nu au cuprins pânã
acum pãdurea, ci doar vegetaþie uscatã,
iar focul nu coboarã cãtre staþiunile de
pe Valea Prahovei, având tendinþa de a
se propaga în sus, din cauza curenþilor
ascendenþi. Din pãcate, în zonã nu se
poate interveni cu un elicopter întrucât
nici unul dintre cele douã aparate de
zbor ale MAI la care pot fi adaptate dis-
pozitive cu apã nu e disponibil, unul fi-
ind trimis la service într-o altã þarã, iar
celuilalt lipsindu-i o piesã. Incendiul a
izbucnit joi, în urma unui trãsnet, la alti-
tudinea de 1700 de metri în Masivul
Bucegi, pe un teren care aparþine Casei
Regale a României.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, sâmbãtã, la Sibiu, cã spera ca
adversarii sãi politici sã aibã limite
care sã nu fie depãºite, însã Vasile
Blaga i-a atacat familia ºi, atât aces-
ta, cât ºi fostul premier Mihai Rãz-
van Ungureanu, au ajuns sã vor-
beascã precum Traian Bãsescu.
„(…) Am vãzut astãzi, la un mi-
ting, cum Vasile Blaga a ajuns sã
îmi atace familia, sã vorbeascã
despre soþia, despre copiii mei.
Înseamnã, foarte clar, cã cei care
stau prea aproape de Traian Bãses-
cu devin ca Traian Bãsescu ºi este
un semn îngrozitor. Uitaþi-vã la
Mihai Rãzvan Ungureanu cel fru-

Premierul: Blaga
mi-a atacat familia

Biroul Permanent al Camerei
Deputaþilor a fost convocat ieri
în sesiune de urgenþã, pentru a
emite un punct de vedere la o
sesizare a PDL, care a atacat la
Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) un articol din
hotãrârea Parlamentului prin
care se stabilesc data ºi condiþii-
le referendumului din 29 iulie.
Potrivit unor surse parlamenta-
re, sesizarea PDL depusã la
CCR vizeazã articolul 3 din
hotãrârea Parlamentului, care
prevede cã, „în situaþia în care
Curtea Constituþionalã va stabili
cã nu au fost îndeplinite condi-
þiile de valabilitate stabilite de
lege, Parlamentul României va
lua act de hotãrârea acesteia ºi
va decide asupra procedurii de
urmat”. Contactat de Mediafax,
liderul deputaþilor PDL,
Mircea Toader, a precizat
cã sesizarea a fost depusã
la Curte în urmã cu o
sãptãmânã. „Am depus
aceastã sesizare pentru cã
hotãrârea Parlamentului
este foarte ambiguã. E un
lucru anormal ºi lasã
deschisã posibilitatea ca
Parlamentul sã decidã peste
Curtea Constituþionalã”, a
susþinut Toader. CCR a
decis, în 10 iulie, cã legea
prin care se modifica Legea
referendumului astfel încât
preºedintele sã fie demis cu

Biroul Permanent al
Camerei, convocat ieri
în sesiune de urgenþã

Ministrul de Externe, Andrei Marga, a declarat, sâmbãtã, cã are
„sentimentul lãuntric” cã România va adera la spaþiul Schengen parþi-
al în aceastã toamnã, însã decizia se va lua în funcþie de organizarea
referendumului. Afirmaþia a fost fãcutã într-o emisiune la Realitatea
TV. „Ideea aderãrii în douã trepte, deci în aceastã toamnã spre iarnã
cu frontierele maritimã ºi aerianã ºi în primãvarã cu frontierele teres-
tre, aceastã soluþie, propusã la origini de Germania, agreatã de Fran-
þa, sau, în orice caz, asupra cãreia au cãzut de acord, soluþia rãmâne
valabilã. Pânã la aceastã orã reprezentanþii Franþei au spus cã ei merg
pe aceastã soluþie, urmeazã sã vedem în zilele viitoare care este opinia
de la Berlin”, a declarat Marga, care a precizat cã astãzi se va afla la
Bruxelles ºi va încerca cã discute ºi cu ministrul german de Externe,
Guido Westerwelle, pentru a vedea care este opinia „cea mai nouã a
Germaniei” în acest caz. „Pot sã vã spun aºa, ca un sentiment lãun-
tric, cred cã vom merge pe aceastã soluþie, cred cã pe ea se va mer-
ge, evident, se va urmãri derularea cu corectitudine a referendumu-
lui, ºi apoi se va lua decizia”, a mai spus ministrul de Externe.

Marga: Am „sentimentul lãuntric”
cã vom adera la Schengen parþial

în aceastã toamnã

mos, elegant, vorbeºte exact ca
Bãsescu, ca un golan, ca un der-
bedeu. E foarte clar cã cine stã lân-
gã Bãsescu ajunge ca Bãsescu.
(...)”, a declarat premierul. Acesta
a mãrturisit cã nu s-a gândit cã
Blaga îl va jigni, deoarece este prie-
ten bun cu ginerele acestuia ºi chiar
a fost la nunta fiicei sale. Liderul
PDL, Vasile Blaga, le-a spus, sâm-
bãtã, participanþilor la mitingul de
la Iaºi, la care a fost prezent ºi
Traian Bãsescu, cã Victor Ponta
este „un hoþ, un palgiator” ºi cã nu
înþelege cum acesta mai poate vorbi
cu soþia ºi se mai poate uita în ochii
copiilor sãi.

majoritatea celor care se prezin-
tã la urne la referendum este
constituþionalã în mãsura în care
asigurã participarea a cel puþin
jumãtate plus unu din numãrul
persoanelor înscrise în listele
electorale permanente.

La finalul ºedinþei Biroului
Permanent, preºedintele
Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea (foto), a afirmat cã
sesizarea grupului parlamentar
al PDL la Curtea Constituþiona-
lã privind art. 3 al Hotãrârii
Parlamentului 34/2012 este
neîntemeiatã. Zgonea a preci-
zat cã punctul de vedere al
Biroului Permanent a fost luat
cu unanimitatea celor cinci
membri prezenþi la ºedinþã ºi
cã CCR se va pronunþa asupra
acestui articol marþi, 24 iulie.
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Duminică, 29 iulie a.c., popo-
rul român, chemat la referendum,
are de răspuns la o singură între-
bare, prin DA sau NU. În esen-
ţă, corpul electoral trebuie să se
pronunţe dacă mai vrea sau nu
să-l mai accepte pe Traian Bă-
sescu preşedinte. Pentru a fi va-
lid referendumul are de întrunit o
condiţie imperativă şi anume ace-
ea ca la el să participe 50% plus
unu dintre cei înscrişi pe listele
electorale. Prag nu uşor de atins
şi în distonanţă cu recomandările
exprese ale Comisiei Europene
pentru Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia). Inope-
rante de această dată. De la
marginea asta a lucrurilor încep
toate comentariile aprinse. Cu o
geneză proprie. Una care, deşi se
omite premeditat acest lucru,

MIRCEA CANŢĂR
continuă, de fapt, ceea ce s-a în-
tâmplat la alegerile prezidenţiale
din 2009. Când Traian Băsescu
a pierdut alegerile pe teritoriul
României, dar le-a câştigat – în-
doielnic – la numărătoarea tota-
lă, prin voturile aduse din străi-
nătate. După închiderea urnelor
în ţară. Aparent trecută în uitare,
dar necicatrizată, frustrarea de
atunci, augmentată şi prin nefe-
ricita afirmaţie „i-am ciuruit”, ce
suna ca o sfidare, s-a redeschis,
relativ repede, şi prin prestaţia
compromiţătoare a Guvernului
Boc III, substituit vremelnic cu
Guvernul MRU, ambele în des-
considerearea votului popular de
la alegerile din 2008. Ceea ce nu
poate ignora Traian Băsescu, deşi
o face, este faptul că nu poate
scăpa de responsabilitatea a ceea

ce a făcut PDL la guvernare,
deoarece acesta a fost, practic,
creaţia sa. Adus în poziţia de
principal partid la putere, prin cră-
parea limitelor Constituţiei şi în-
călcarea cu seninătate a voinţei
populare. Acţiunea USL împotri-
va preşedintelui acum suspendat
este continuarea firească şi logi-
că a loviturilor năprasnice date
Parlamentului şi sistemului de
partide. Şi responsabilitatea a
ceea ce se întâmplă îi aparţine.
Starea de fapt este încinsă. Fron-
turile de luptă sunt distincte. Ode-
le şi imnurile de slavă, compara-
bile doar cu cele dedicate lui
Ceauşescu, sunt astăzi înălţate
precumpănitor de o galerie de
europarlamentari – Monica Ma-
covei, Cristian Preda, Traian
Ungureanu –, care se întrec în

discursuri delirante. O fac, oare,
din convingere? Sau pentru sine-
curile de care au beneficiat? Mo-
nica Macovei la mitingul de la
Iaşi, de sâmbătă: „Am venit as-
tăzi aici ca să ne apărăm ţara,
legea, justiţia, poziţia noastră
în Uniune, democraţia şi pe
preşedintele Traian Băsescu,
ales legitim şi suspendat printr-
o lovitură de stat”. Ce ne spu-
ne, de fapt, Monica Macovei?
Nimic altceva decât că fără Tra-
ian Băsescu nu va mai fi demo-
craţie în România şi nu vom mai
fi în Uniunea Europeană. O gar-
gară cinică. Intoxicări de factura
aceasta, defăimări proferate la
Bruxelles, nu pot prosti românii.
Întoarcerea la popor nu este o
nenorocire, nu este un capăt de
lume, nu este o lovitură de stat,

ci o formă de validare sau invali-
dare de către corpul electoral.
Fireşte, sunt de discutat detaliile,
sau cel puţin unele dintre ele, pri-
vind parcurgerea etapelor pre-
mergătoare. Au rostul lor. Dar nu
covârşitoare importanţă. Opţiuni-
le de vot sunt mult mai clare de-
cât la oricare alegeri şi mult mai
consistent decantate în timp. Şi
pentru prima oară, datorită nece-
sităţii imperative a cvorumului,
contează dacă oamenii merg la
vot. A omite că, de fapt, suntem
în câmpul de consecinţe nefaste
al alegerilor prezidenţiale din
2009, nemulţumirea de atunci fer-
mentând încă, înseamnă că nu s-
a înţeles nimic atunci. Când s-a
ajuns, prin contestare, inclusiv la
Curtea Constituţională. Dar în za-
dar. Cum era de aşteptat.

O zi astrală: 29 iulie 2012

PDL Dolj va face o numărătoare paralelă
a votanţilor de pe 29 iulie

Liderul democraţilor doljeni a declarat că
intenţia celor care au votat suspendarea pre-
şedintelui es te să fraudeze referendumul,
scop pentru care şi-au creat, premeditat, şi
pârghiile legale. Unul dintre mijloace sunt
noile formulare după care se vor face pro-
cesele-verbale la încheierea votului. Marian
Jean Marinescu susţine că acestea nu tre-
buiau să fie schimbate întrucât “s-au orga-
nizat două referendumuri după ele” şi erau
gândite “pentru a preveni turismul electo-
ral”, pe când cele noi conţin doar rubrici cu
date generale despre procesul de votare.
“Duminica viitoare se vor consemna doar
numărul alegătorilor din listele electorale per-
manente şi numărul participanţilor la vot. Nu
vom şti câţi au votat pe lista permanentă,
câţi au fost în trecere prin localitate, câţi au
votat pe urna volantă. După părerea mea,
este o invitaţie la fraudă şi, în acelaşi timp,

Liderul democraţilor doljeni, Marian Jean Marinescu, a anunţat,
ieri, că PDL-ul  va desfăşura o numărătoare paralelă a votanţilor care
vor veni la urne pe 29 iul ie, întrucât există mari suspiciuni că USL-
ul va încerca să fraudeze rezultatul referendumul ui.

este o acoperire a fraudei, pentru că nu vom
şti niciodată ce se întâmplă. Este premedita-
tă această intenţie tocmai prin această mo-
dificare a legii şi e foarte grav că se preme-
ditează astfel de acţiuni prin lege”.

Turiştilor din ziua votului
le-a fost ştearsă rubricuţa

Marinescu a mai afirmat că formularele
simplificate au ca efect un control mai puţin
riguros asupra rezultatului final. Relevantă
în acest sens este cifra votanţilor de pe lis-
tele suplimentare, care, pentru prima dată,
nu mai este evidenţiată în procesele-verba-
le. “Nu mai există o rubrică cu votanţii pe
liste suplimentare. E adevărat că lista cu pri-
cina există în fiecare secţie şi noi avem drep-
tul să facem o copie a acestuia. Problema e
că, în 99% din cazuri, nu există un xerox în
secţia de votare. Dar nu-i nimic o vom co-

pia şi cu mâna, însă problema e ce vom face
cu datele, după aceea? Toate aceste infor-
maţii trebuie băgate într-un calculator şi com-
parate CNP-urile votanţilor. Se întâmplă asta
în luni de zile, pentru că e vorba de milioane
de voturi. Cei care au votat dublu sau triplu
vor fi condamnaţi, dacă îi găsesc, dar rezul-
tatul rămâne acelaşi. Deci este, până la urmă,
un demers aproape inutil. Concluzia e că atât
timp cât aceste date nu sunt trecute în pro-
cesul-verbal, nimănui nu îi mai este frică să
treacă pe lista suplimentare ce vrea pentru
că nu se poate verifica”.

În localităţile cu primari PDL
preşedinţii secţiilor au fost schimbaţi
Liderul PDL Dolj crede că, pentru frau-

darea votului, se va acţiona prin preşedinţii
secţiilor de votare. Marian Jean Marinescu
a declarat că, în 80% din comunele în care
sunt primari PDL, au fost numiţi alţi preşe-
dinţi decât cei care aflau pe lista persoanelor
recomandate de primar, oferind ca exemple
localităţile Băileşti şi Breasta, unde au fost
schimbaţi toţi preşedinţii de secţii. “Eu, per-
sonal, o să mă duc la vot, dar cu o mare
rezervă: nu mi-a plăcut în viaţa mea să mă ia
cineva de fraier. Mie mi se pare că, dumini-
ca viitoare, e posibil ca cei care organizează
aceste alegeri să-şi bată joc de noi. Nu e
posibil să pui preşedinţi de secţii de votare
nişte persoane care nu au nici 10 clase, an-
gajaţi de pe la Primărie fără studii superioa-
re. Nu ai pus oamenii recomandaţi de pri-
mar, dar poţi să pui o listă de jurişti”. Mari-
nescu a arătat că, din cauza “acestor per-
soane extraordinar de bune”, 70% din pro-
cesele-verbale care ajung la BEJ trebuie să
fie corectate, pentru că nu bat cifrele. “Nu
ştiu să adune, plus că, în secţia de votare,
se pot face şi modificările de rigoare. Eu sper
să reuşim cât putem să prevenim acest lu-
cru prin numărătoarea paralelă pe care o vom
face. Anunţăm de pe acum că vom face o
numărare a votanţilor, din oră în oră, ca să o
comparăm cu cea anunţată de statistică”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Mircea Geoană a
discutat cu oficialii

germani situaţia
politică din România

Preşedintele Comisiei pentru Politică Ex-
ternă din Senatul României, Mircea Geoană,
a avut în aceste zile discuţii telefonice cu
Susanne Kastner, preşedintele Grupului de
prietenie româno-german, preşedintele Co-
misiei de apărare din Bundestag şi vicepre-
şedinte al Bundestag, precum şi cu Gun-
ther Krichbaum, preşedintele Comisiei de
afaceri europene din Bundestag.

Discuţiile s-au referit la recentele evoluţii
politice din România, precum şi la paşii pe
care autorităţile române trebuie să îi facă
pentru normalizarea relaţiilor cu Uniunea
Europeană, dar şi cu statele membre. Aşa
cum a reieşit foarte clar, interesul ambelor
părţi, dincolo de fracturile ideologice, este
legat de o Românie europeană şi de o relaţie
româno-germană puternică, predictibilă şi
pe termen lung. În acest context, Mircea
Geoană a subliniat importanţa deosebită pe
care România are datoria să o acorde rela-
ţiei cu Germania, ţinând cont, printre altele,
că acest stat este unul din principalii parte-
neri comerciali ai ţării noastre. Pentru Ro-
mânia, în perioada următoare, prioritară este
depăşirea rapidă şi convingătoare a tuturor
asperităţilor survenite într-o perioadă agita-
tă în politica românească şi europeană.

MARIN TURCITU
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Pompierii din cadrul ISU Dolj
au fost solicitaþi ieri, puþin îna-
intea orei 12.00, sã intervinã

Depozit mistuit de flãcãri în Bariera Vâlcii

Un incendiu de proporþii a mistuit ieri,
în jurul prânzului, jumãtate dintr-un depo-
zit situat în cartierul Bariera Vâlcii din
Craiova. Mai bine de douã ore s-au luptat
pompierii craioveni cu flãcãrile care au
fãcut scrum trei afaceri, întrucât spaþiul fu-
sese amenajat special pentru a fi închiriat
de mai multe societãþi. Din fericire, nici o

persoanã nu a fost rãnitã, însã între cei afec-
taþi de incident se aflã ºi Ionuþ Pârvulescu,
consilier al primarului Craiovei, tipogra-
fia pe care acesta o avea în spaþiul respec-
tiv fiind complet distrusã. Pompierii au de-
marat o anchetã pentru a stabili cauza pro-
ducerii incendiului ºi valoarea pagubelor
provocate de flãcãri.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un depozit din car-
tierul craiovean Bariera Vâlcii.

A fost trimisã iniþial o auto-
specialã a Detaºamentului 1
Pompieri Craiova, urmatã re-
pede de alte douã, întrucât flã-
cãrile se întindeau cu repezi-
ciune, ajutate ºi de vânt, iar în
incintã erau multe materiale
uºor inflamabile. Mai bine de
douã ore s-au luptat pompierii
sã stingã incendiul, fiind ne-
voiþi sã decoperteze acoperiºul
halei, pentru a fi siguri cã nu
mai existã pericolul reizbucni-
rii flãcãrilor.

Jumãtate din depozit, care
aparþine SC Arta Mobilei SRL
ºi care fusese închiriat pe bu-

cãþi mai multor societãþi, a fost
distrus de flãcãri, fiind afec-
taþi trei din cei cinci chiriaºi
care împãrþeau incinta. Unul
dintre ei este Ionuþ Pârvules-
cu, consilier al primarului Cra-
iovei, care avea o tipografie în
zona respectivã.

„În urma incendiului au fost
afectaþi aproximativ 400 de
metri pãtraþi din hala respecti-
vã ºi au ars materiale sportive
moto, deºeuri de hârtie, furaje

pentru pãsãri ºi o tipografie.
Este vorba despre trei din cele
cinci societãþi care funcþionau
în acel spaþiu. Urmeazã ca o
echipã de specialiºti sã facã ve-
rificãri pentru a stabili care a
fost cauza producerii incendiu-
lui, iar chiriaºii sã-ºi evalueze
pagubele, pentru cã în acest
moment nu ºtim care este va-
loarea acestora”, ne-a declarat
cpt. Florin Cocoºilã, ofiþer de
presã al ISU Dolj.

În urma cercetãrilor efectuate de
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova s-a
stabilit cã sâmbãtã dimineaþa, în ju-
rul orei 4.10, Iulian Florea, de 26
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea Peugeotul 206 cu numãrul
DJ-22-KLN al mamei sale pe Calea
Bucureºti din municipiu, din cauza
vitezei excesive cu care circula a
pierdut controlul direcþiei pe podul
de la Electro, s-a izbit cu maºina de
stâlpul unui panou publicitar de pe
marginea carosabilului, apoi s-a rãs-
turnat pe terenul viran de lângã pod,
rostogolindu-se pânã jos, pe bule-
vardul „Decebal”.

La faþa locului a ajuns un echipaj
SMURD, medicii acordându-le pri-
mele îngrijiri ºoferului ºi pasageru-
lui din dreapta, Daniel Mititelu, de
18 ani, tot din Craiova, ambii fiind
apoi transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova pen-

Dupã doar trei termene, în con-
diþiile în care dosarul a fost înregis-
trat la jumãtatea lunii mai pe rolul
instanþei, judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat soluþia în cazul
traficului de influenþã comis de agen-
tul de Poliþie Dãnuþ Duþã. Miercurea
trecutã, pe 18 iulie, judecãtorii l-au
gãsit vinovat pe bãrbat ºi l-au con-
damnat la o pedeapsã de trei ani în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani.
În aceastã perioadã, instanþa a sta-
bilit cã Duþã trebuie sã se prezinte în
ultima sãptãmânã a fiecãrei luni la
Serviciul de Probaþiune de pe lângã
Tribunalul Dolj, sã anunþe în preala-
bil orice schimbare de domiciliu, re-
ºedinþã sau locuinþã ºi orice depla-
sare ce depãºeºte opt zile, precum
ºi întoarcerea, sã comunice ºi sã jus-
tifice schimbarea locului de muncã
ºi sã comunice informaþii de naturã
a putea fi controlate mijloacele sale
de existenþã.

Reamintim cã, în rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, s-a reþinut faptul cã,
pe 8 martie a.c., Daniel S., din co-
muna Ghidici, a sesizat la Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj din ca-
drul DGA faptul cã, în luna ianuarie
2012, agentul de poliþie Dãnuþ Duþã
i-a cerut bani pentru a interveni pe

Un craiovean de 26 de ani a ajuns la spital cu rãni grave
dupã ce s-a prãbuºit cu maºina de pe podul din vecinãtatea

mall-ului de la Electroputere. Incidentul s-a petrecut sâmbã-
tã dimineaþa, puþin dupã ora 4.00, iar poliþiºtii spun cã

ºoferul, care avea permisul anulat de mai bine de un an,
era bãut ºi conducea cu vitezã.

tru îngrijiri medicale. Dacã pasage-
rul a scãpat cu leziuni superficiale,
conducãtorul auto, Iulian Florea, a
suferit multiple fracturi, motiv pen-
tru care a rãmas internat în unitatea
medicalã. Poliþiºtii de la rutierã l-au
testat cu etilotestul pe ºofer, rezul-
tând o concentraþie de 0,33 mg/l
alcool pur în aerul expirat, astfel cã
i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei, iar
la verificarea în baza de date s-a sta-
bilit cã tânãrul avea permisul de
conducere anulat de mai bine de un
an, respectiv de pe 24 iunie 2011.

Potrivit purtãtorului de cuvânt al
IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpra-
ru, pe numele conducãtorului auto
a fost întocmit dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã ºi con-
ducerea unui autovehicul pe dru-
murile publice fãrã a poseda per-
mis de conducere.

Închisoare cu suspendare pentru agentul Duþã
de la Poiana Mare

Agentul Dãnuþ Duþã, de la Secþia nr. 10 Ruralã Poiana Mare,
trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunii de trafic de
influenþã, dupã ce a cerut ºi primit 200 de euro ca sã „rezol-
ve” un dosar, a fost condamnat, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, de judecãtorii de la Tribunalul Dolj, la trei ani de închi-
soare cu suspendare. Sentinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel atât de inculpat, cât ºi de procurori.
lângã un procuror de la
Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Calafat ca sã-i
obþinã o soluþie favora-
bilã într-un dosar penal

în care era cercetat pentru lovire ºi
alte violenþe ºi ameninþare. Denun-
þãtorul le-a spus anchetatorilor cã
auzise prin comuna sa, de la mai
multe cunoºtinþe, cã Duþã poate sã-
i rezolve problema, contracost, bi-
neînþeles, ºi din aceastã cauzã l-a
abordat ºi el.

A fost înregistrat un dosar penal la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
s-a obþinut autorizaþie de interceptare
a convorbirilor poliþistului, iar denun-
þãtorul l-a contactat stabilind sã se
întâlneascã ºi sã discute, miercuri, 9
mai a.c. S-au întâlnit prin comuna Ciu-
percenii Noi ºi au stat de vorbã în
maºina denunþãtorului. Cel din urmã
i-a spus cã nu ºtie ce se mai întâmplã
cu dosarul sãu, în condiþiile în care el
se împãcase cu persoanele pe care le
agresase. Poliþistul i-a spus cã de do-
sar s-a ocupat un coleg de-al sãu care
l-a trimis deja la Parchet pentru a se
dispune soluþia, susþinând cã a dis-
cutat deja cu procurorul ºi cã lucru-
rile se vor rezolva într-un mod favo-
rabil, cu neînceperea urmãririi penale
sau cu o amendã administrativã, însã
pentru asta i-a cerut lui Daniel S. 200
de euro, dupã cum se aratã ºi în tran-
scrierea discuþiei dintre cei doi, aflatã
la dosarul cauzei: Dãnuþ Duþã: “(...)
De ei depinde. ªi eu de asta zic cã un
200 de euro nu e o sumã nici prea
mare, dar nici, ºtii, de aruncat aºa.

ªi i l-am pus în plic ºi ia vere colea ºi
rezolvã-l ºi pe ãsta, aºa cum e mai
bine. Acum el ce mai îmi zise? Bã,
zice, sã nu mã forþezi sã dau repede
soluþie, faþã de cum a venit dosarul
pentru cã doamna prim…”.

Douã zile mai târziu, pe 11 mai
a.c., dimineaþa, denunþãtorul s-a în-
tâlnit din nou cu poliþistul, pe strada
“Tudor Vladimirescu”, din Calafat.
Cei doi au discutat, denunþãtorul i-a
înmânat poliþistului 200 de euro
(bancnotele fiind anterior marcate
criminalistic) ºi a primit asigurãri cã
se va rezolva totul. Imediat ce s-au
despãrþit cei doi, echipa operativã l-
a reþinut pe poliþist, care a fost adus
la Craiova, la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj. Aici, în tim-
pul audierii, bãrbatul a recunoscut
ºi a regretat sãvârºirea infracþiunii.
Agentul Dãnuþ Duþã a fost reþinut
pe 11 mai, Tribunalul Dolj a respins
ulterior propunerea procurorilor de
arestare preventivã a acestuia, însã
procurorii au fãcut recurs, care s-a
judecat pe 14 mai, la Curtea de Apel
Craiova. Magistraþii de aici au ad-
mis recursul procurorilor ºi au dis-
pus arestarea preventivã a poliþistu-
lui, care a ajuns dupã gratii, fiind eli-
berat dupã o lunã, mai exact pe 13
iunie a.c.

Prin sentinþa pronunþatã pe 18
iulie, instanþa a mai stabilit cã incul-
patul trebuie sã achite 450 lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat, în termen
de 10 zile de la pronunþare atât pro-
curorii, cât ºi inculpatul putând ata-
ca hotãrârea cu apel.
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Premierul Victor Ponta a de-
clarat, sâmbãtã, la Miercurea
Ciuc, cã va propune delegaþiei
FMI posibilitatea angajãrii de
personal în sistemul bugetar, în
limita fondului de salarii exis-
tent: „Propunerea noastrã este
sã flexibilizãm regula de 1 la 7,
în sensul în care în actualul
fond de salarii, nu dând bani
în plus, dar în actualul fond,
sã puteþi face angajãri. (...).
Deci nu vã pot spune, cã v-aº
minþi, cã vã dau bani în plus
pentru salarii, cã nu avem de
unde. Dar important este ca în
fondul actual de salarii sã nu

Dupã cum ne-a explicat
vicepreºedintele CEPIR, Mirela
Sandu, „ideea acestui proiect a
venit în urma unei colaborãri
anterioare cu partenerii menþi-
onaþi, respectiv CJRAE Dolj,
Asociaþia Dominou ºi cele trei
societãþi comerciale. Am dorit
sã rãspundem, în acest fel,
nevoii dânºilor de formare
profesionalã, contribuind la
creºterea nivelului de calificare
a salariaþilor firmelor partenere
în proiect. În contextul socie-
tãþii actuale, bazate pe cunoaº-
tere, iniþiativa de a organiza
cursuri de calificare profesio-
nalã a personalului angajat ni s-
a pãrut mai mult decât utilã,
astfel încât dinamica pieþei
muncii sã nu mai reprezinte un
obstacol în calea pãstrãrii

În limita fondului de salarii existent,

Pas cu pas, Guvernul Ponta se
þine de promisiunile fãcute. A reîn-
tregit în primã fazã salariile buge-
tarilor cu 8% ºi a anunþat cã a in-
format deja FMI despre intenþia de
a introduce achitarea TVA la mo-
mentul încasãrii facturii, pentru fir-
mele cu cifra de afaceri de maxi-
mum 500.000 euro, cu condiþia ca
plãþile sã se facã prin bancã. „Este
o mãsurã pe care mediul de afaceri

a cerut-o de foarte mult timp, o
mãsurã care va influenþa direct ac-
tivitatea a 92% din firmele active,
reprezintã un oxigen pentru econo-
mie, prin facilitarea fluxurilor de li-
chiditãþi pentru IMM-uri”, a decla-
rat Victor Ponta în momentul anun-
þului. Urmãtoarea mãsurã pe care
Victor Ponta doreºte sã o ia este
aceea de a debloca angajãrile în sis-
temul bugetar.

aveþi postul blocat. (...) Fie cã
e vorba de primãrie sau spita-
le. La spitale e o catastrofã, au
bani la Ambulanþã la spital ºi nu
pot angaja pe nimeni.

„FMI nu a impus
niciodatã
mãsuri”

Premierul a explicat, într-o
conferinþã de presã, cã este
vorba de o problemã foarte
gravã,  care pune în pericol
chiar derularea unor proiecte
sau desfãºurarea activitãþii nor-
male din spitale. „Evident cã

vom discuta cu cei de la FMI,
fãrã sã afectãm în nici un fel
actualul fond de salarii, fãrã sã-
l creºtem, pentru cã nu se poa-
te în acest moment, vom dis-
cuta aceastã problemã foarte
gravã. A faptului cã sã pui re-
gula 1 la 7 în toate situaþiile
poþi  sã te trezeºti  cã pierzi
bani, pierzi proiecte importan-
te, aplicând prea rigid o ase-
menea regulã”, a afirmat Vic-
tor Ponta. Victor Ponta a mai
spus cã oficialii de la FMI sau
de la Uniunea Europeanã nu s-
au opus niciodatã unor mãsuri
bune ºi logice: «Important este

sã le prezinþi, sã le arãþi care
este influenþa ºi ceea ce ei au
cerut totdeauna a fost sã res-
pectãm cifra de deficit buge-
tar, gradul de îndatorare ºi ci-
frele mari care aratã stabilita-
tea ºi credibilitatea României.
(...) Nu, FMI nu a impus nici-

odatã mãsuri ºi eu ca premier
vã voi spune întotdeauna ce
poate face Guvernul României,
nu vã voi spune „uite, era foar-
te bine, dar nu mã lasã FMI”.
Asta fãcea Guvernul Boc ºi l-
am criticat pentru asta».

MARIN TURCITU

Angajaþii a trei societãþi craiovene

Ajutaþi sã se califice profesional
pentru a-ºi pãstra locurile de muncã

180 de salariaþi din domeniile prelucra-
rea lemnului, confecþii, comerþ ºi patiserie-
cofetãrie vor beneficia de consiliere ºi ori-
entare profesionalã, iar 110 angajaþi de la
trei societãþi din Craiova vor urma cursuri de
calificare profesionalã în meseriile pe care
le practicã acum ca necalificaþi. Iniþiativa
aparþine Centrului European pentru Promo-
varea ºi Integrarea Romilor (CEPIR) ºi se va
derula prin intermediul proiectului „Califi-
carea profesionalã, o ºansã pentru anga-

jaþi în menþinerea locurilor de muncã”, co-
finanþat din Fondul Social European, prin
POSDRU 2007-2013, Axa prioritarã 2: Core-
larea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu pia-
þa muncii, Domeniul major de intervenþie
2.3: Acces ºi participare la formare profesi-
onalã continuã. Parteneri în acest proiect
sunt Centrul Judeþean de Resurse ºi Asisten-
þã Educaþionalã Dolj, Asociaþia Dominou ºi
societãþile Docara Conf SRL, Adma Design
SRL ºi Coralex SRL.

locurilor de muncã. În felul
acesta vom contribui însã ºi la
creºterea productivitãþii
muncii”. Pe lângã organizarea
acestor cursuri, CEPIR ºi
partenerii sãi vor derula ºi o
campanie de informare ºi
consiliere profesionalã, care se
va finaliza cu elaborarea, de
specialiºti în domeniu, a unui
material-suport privind activi-
tatea de consiliere ºi orientare
profesionalã.
Vor face pasul
de la necalificaþi
la calificaþi

Grupul-þintã al proiectului
este format din 500 de anga-
jaþi ai unor societãþi doljene
care activeazã în aceleaºi
domenii ca ºi partenerii din

proiect, respectiv industria
mobilei, confecþii ºi patiserie-
cofetãrie – care vor fi infor-
maþi în legãturã cu beneficiile
participãrii la formarea profe-
sionalã, la ºedinþe de orientare
ºi consiliere profesionalã
individuale ºi de grup, pentru
dobândirea unei noi calificãri
sau a unei calificãri superioa-
re, în vederea creºterii ºanse-
lor de dobândire ºi menþinere
a locurilor de muncã. „Din
aceºti 500 de salariaþi, 180
vor avea parte de orientare ºi
consiliere profesionalã privind
cariera din partea unor psiho-
logi atestaþi în psihologia
muncii, iar 110 angajaþi ai
Coralex, Docara Conf ºi Adma
Design vor urma cursuri de
calificare profesionalã în

meseriile de tâmplar binale,
lucrãtor în tricotaje-confecþii,
lucrãtor în comerþ ºi operator

la prepararea produselor
zaharoase”, a precizat Mirela
Sandu. (C.V.)
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Pânã la aceastã datã,
APIA a încheiat Convenþii cu
BRD Groupe Societe Gene-
rale, CEC Bank, Banca
Comercialã Romanã S.A,
Banca Transilvania, Banca
UniCredit Þiriac Bank S.A.,
Banca Carpatica, Banca
Centralã Cooperatistã Cre-
ditcoop, OTP Bank Romania
S.A., Banca Comercialã
Intesa Sanpaolo Romania
S.A., Bancpost S.A., iar
responsabilii din cadrul
Agenþiei spun cã în perioada
urmãtoare, APIA va încheia
convenþii ºi cu alte bãnci
comerciale.

Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN – SA ºi
Fondul Naþional de Garantare
a Creditului pentru Întreprin-
deri Mici ºi Mijlocii garantea-
zã creditele acordate de bãnci
fermierilor, în cadrul acestui
tip de convenþie.

Potrivit convenþiilor, la

Valoarea creditului poate fi de pânã la 90% din suma
cuvenitã din SAPS, astfel:

• Pentru creditele acordate de banca creditoare pânã la data
de 29 septembrie 2012 inclusiv – la cursul leu/euro comunicat
de Banca Centralã Europeanã în ziua anterioarã datei solicitãrii
creditului;

• Pentru creditele acordate de banca creditoare începând cu
data de 30 septembrie 2012 inclusiv – la cursul leu/euro comuni-
cat de Banca Centralã Europeanã din data de 30 septembrie 2012.

Cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã Europeanã poate
fi descãrcat de la adresa http://www.ecb.int/stats/exchange/eu-
rofxref/html/index.en.html

APIA a încheiat astfel de convenþii ºi pentru campanile SAPS
2007 – 2011.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) elibereazã în aceastã perioadã adeverinþe pen-
tru beneficiarii Schemei de platã unicã pe suprafaþã –
Campania 2012, care intenþioneazã sã acceseze credite
pentru finanþarea activitãþilor curente de la Bãncile
care au încheiat Convenþii cu Agenþia.

OFF-uri
d e

GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu Popescule! Nici la
“Cec”, nici la “Bancã”, eu
îmi depun banii la nevastã!

solicitarea scrisã a fermieru-
lui, centrul judeþean/local
APIA unde acesta a depus
cererea în Campania SAPS
2012 va elibera o adeverinþã
prin care confirmã cã benefi-
ciarul a depus cererea de
platã pentru Schema unicã de
platã pe suprafaþã (SAPS)
pentru anul 2012 ºi cã au fost
efectuate controalele ºi

verificãrile administrative
asupra cererii de platã a

beneficiarului, conform
reglementãrilor în vigoare.

Nu pot beneficia de
aceastã adeverinþã fermierii
selectaþi la controlul pe teren
– clasic sau prin teledetecþie.
De asemenea, în adeverinþã
se va menþiona suprafaþa
determinatã pentru platã în
cadrul schemei SAPS ºi
faptul cã beneficiarul nu face
obiectul excluderilor de la
platã la data emiterii aceste-
ia, precum ºi cã îndeplineºte
condiþiile generale pentru
acordarea sumelor cuvenite,
în conformitate cu legislaþia
în vigoare.

Comitetul Naþional de Iniþia-
tivã va fi format din 25 de
membri, din care 21 propuºi de
formele asociative, 2 reprezen-
tanþi propuºi de Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), un reprezentant pro-
pus de Ministerul Administraþiei
ºi Internelor ºi un reprezentant
propus de Ministerul Mediului ºi
Pãdurilor. Componenþa CNI va
fi validatã de Ministerul Agricul-
turii, prin ordin al ministrului. „Aº-
teptãm ca sãptãmâna viitoare
(16-22 iulie 2012 – n.r.) sã fim
chemaþi la prima rundã de dis-
cuþii pentru organizarea Comite-
tului Naþional de Iniþiativã”, a
declarat Claudiu Frânc, preºedin-
tele FCBR.

În 20 de zile de la data înfiin-
þãrii, CNI convoacã comitetele
judeþene de iniþiativã (CJI). Atât
Comitetul Naþional de Iniþiativã,
cât ºi comitetele judeþene de ini-
þiativã îºi încep activitatea în 10
zile de la data înfiinþãrii, se întru-
nesc, la convocarea preºedinte-
lui, ori de câte ori este nevoie,
iar deciziile se iau cu votul majo-
ritãþii membrilor.

Listele cu electoratul,
furnizate de APIA, ANPA

ºi ocoalele silvice
La rândul sãu, Comitetul ju-

deþean de iniþiativã delimiteazã,
în 10 zile de la data numirii, cir-
cumscripþiile electorale pentru
alegerea colegiilor judeþene ale
camerelor agricole, desemneazã,
în 20 de zile de la data delimitãrii
circumscripþiilor electorale,
membrii comisiilor electorale de

circumscripþie ºi ai birourilor
electorale de secþie ºi urmãreº-
te ca Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie în Agriculturã (APIA),

ocoalele silvice private ºi Agen-
þia Naþionalã de Pescuit ºi Ac-
vaculturã (ANPA) sã punã la dis-
poziþia comisiilor electorale de

circumscripþie listele electorale.
Listele electorale – care vor con-
þine toate persoanele cu drept de
vot pentru camerele agricole –
trebuie întocmite în 30 de zile ca-
lendaristice de la intrarea în vi-
goare a legii ºi afiºate cu cel pu-
þin 45 de zile înainte de alegeri.

Secþii de votare în fiecare
unitate administrativ-teritorialã

Alegerea celor 25 de membri
ai Colegiului judeþean al camerei
agricole se face prin vot într-un
singur tur de scrutin, pe listele co-
legiului camerei agricole judeþe-
ne. Candidaturile se depun cu cel
puþin 30 de zile calendaristice îna-
inte de data alegerilor. Secþiile de
votare vor fi organizate la nivelul
fiecãrei unitãþi administrativ-teri-
toriale, aparþinãtoare colegiilor ju-
deþene. Fiecare secþie de votare
are arondat un numãr de alegã-
tori care va fi stabilit la nivelul fie-
cãrui judeþ de CJI. La propune-
rea CJI, prin ordin al prefectului,

Pe 6 iulie a.c. a fost promulgatã
ºi publicatã în Monitorul Oficial nr.
472/11 iulie 2012 Legea camerelor
agricole (nr. 122) pentru modifica-
rea si completarea Legii nr. 283/
2010 privind camerele pentru agri-
culturã, silviculturã ºi dezvoltare
ruralã. Potrivit noii legi, în termen

În maximum 90 de zile fermierii ar trebuiÎn maximum 90 de zile fermierii ar trebuiÎn maximum 90 de zile fermierii ar trebuiÎn maximum 90 de zile fermierii ar trebuiÎn maximum 90 de zile fermierii ar trebui
sã voteze pentru camerele agricolesã voteze pentru camerele agricolesã voteze pentru camerele agricolesã voteze pentru camerele agricolesã voteze pentru camerele agricole

de 30 zile de la data intrãrii în vi-
goare a legii, respectiv 6 august
a.c., trebuie înfiinþat Comitetul Na-
þional de Iniþiativã (CNI), iar pri-
mele alegeri, pentru constituirea
camerelor agricole, trebuie organi-
zate în maximum 90 de zile de la
intrarea în vigoare a actului.

APIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesarea de credite

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

“Potrivit noii legi de organizare a Camerelor Agricole Judeþene, per-
sonalul de la aceste instituþii nu se preia, urmând a fi organizat concurs
la nivel naþional în acest sens, la care aceºtia pot participa. Pentru fieca-
re Camerã este disponibil un numãr de minimum ºapte locuri dedicate
specialiºtilor”, a declarat Aurel Stanciu, directorul Camerei Agricole Dolj.

vor fi stabilite numãrul ºi locul sec-
þiilor de votare, iar responsabil de
amenajarea secþiei de votare este
primarul.

Comisia electoralã  va fi al-
cãtuitã din cinci persoane, dintre
care un preºedinte cu studii su-
perioare, un vicepreºedinte ºi trei
membri, ºi se înfiinþeazã prin de-
cizie a CJI, iar biroul electoral se
organizeazã la nivelul fiecãrei
secþii de votare, prin decizie a
comisiei electorale, în termen de
10 zile de la data constituirii co-
misiei electorale, prin decizie a
preºedintelui comisiei electorale.

Comitetele de iniþiativã jude-
þene ºi cel naþional sunt manda-
tate pentru înscrierea camerelor
agricole judeþene ºi a Camerei
Agricole Naþionale, ca instituþie
privatã de interes public nonpro-
fit, în Registrul asociaþiilor ºi fun-
daþiilor aflat la grefa judecãtoriei
în a cãrui circumscripþie terito-
rialã îºi are sediul, pânã la data
desfãºurãrii alegerilor.

Cetãþenii vor alege Colegiul Judeþean al Camerei Agricole
Judeþene, care este format dintr-un numãr de 25 de membri:

• 10 reprezentanþi din cadrul asociaþiilor profesionale din agriculturã;
• 2 reprezentanþi din cadrul patronatelor;
• 2 reprezentanþi din cadrul sindicatelor din domeniul agricol;
• 2 reprezentanþi din cadrul cooperativelor agricole;
• 1 reprezentant din rândul proprietarilor pãdurilor ºi composesoratelor;
• 1 reprezentant din cadrul unitãþilor de cercetare, învãþãmânt;
• 3 reprezentanþi din rândul  fermierilor;
• 3 reprezentanþi din rândul fermierilor (pânã în 30 de ani);
• 1 reprezentant ales din rândul medicilor veterinari.
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sãnãtate

Ministerul Sãnãtãþii deru-
leazã un acord-cadru, pe o
perioadã de patru ani, pentru
achiziþionarea a ºase elico-
ptere, a declarat subsecreta-
rul de stat în Ministerul
Sãnãtãþii, dr. Raed Arafat
(foto). „Primul a sosit la
sfârºitul anului trecut, a fost
repartizat la Arad ºi deser-
veºte judeþele Arad, Hune-
doara, Caraº-Severin ºi Timiº

ºi o parte din judeþele Bihor ºi
Sãlaj. Înainte de sosirea
acestuia aveam deja douã
elicoptere operate cu Ministe-
rul Administraþiei ºi Interne-
lor, unul la Târgu Mureº ºi
unul la Bucureºti, mai era un
elicopter la Iaºi, dar era
elicopter de poliþie, folosit ºi
pentru misiuni medicale pânã
la sosirea elicopterului
SMURD acolo”, a spus

Arafat.
Potrivit acestuia, în 2012

au fost contractate de Minis-
terul Sãnãtãþii douã elicopte-
re. Primul va sosi în curând la
Bucureºti, iar al doilea – în
luna septembrie, a spus dr.
Raed Arafat.

Primul elicopter va fi trimis
la Iaºi, va înlocui elicopterul
de poliþie ºi va fi operat tot cu
Ministerul Administraþiei ºi
Internelor, iar al doilea, care
va sosi în luna septembrie, va
fi amplasat fie la Craiova, fie
la Constanþa, a precizat dr.
Arafat. „Planul nostru este ca
pânã în 2014 sã avem câte un
elicopter în fiecare euroregiu-
ne ºi au rãmas trei elicoptere
de achiziþionat ca sã acope-
rim cele opt regiuni. Sunt deja
contractate prin acordul-
cadru, rãmâne sã facem
contractele subsecvente, în
cursul anului viitor sper. La

asta se va adãuga, începând
cu trimestrul patru al acestui
an, avionul sanitar, care a fost
achiziþionat din 2% prin
Fundaþia pentru SMURD, e
total din fonduri de la popula-
þie. Avionul este deja plãtit,
avansul lui, este la revizie
totalã ºi ne aºteptãm sã
soseascã în Româ-
nia prin luna au-
gust”, a menþionat
subsecretarul de
stat.

Arafat a adãugat
cã dupã aceea se
va face o analizã
pentru perioada
2014-2020, pentru a
vedea unde mai
trebuie sã se mai
amplaseze elicopte-
re pentru a avea o
acoperire mai bunã
pe întreaga þarã ºi
pentru a se asigura

ºi partea de salvare montanã.
Dr. Arafat a spus cã,

începând din acest an, va
începe derularea unui acord
finanþat de guvernul elveþian,
între SMURD, Ministerul de
Interne – Inspectoratul
General de Aviaþie ºi Ministe-
rul Sãnãtãþii.  (AGERPRES)

Ministerul Sãnãtãþii deruleazã un acord
pentru achiziþia a ºase elicoptere

Viitoarea Lege a Sãnãtãþii propune in-
troducerea unor noi reglementãri la ca-
pitolul malpraxis. Acestea prevãd, prin-
tre altele, reducerea timpului în care pa-
cientul poate fi despãgubit pentru o eroa-
re medicalã, dar ºi scutirea cadrelor
medicale asigurate de a mai gestiona,
direct, cazurile de malpraxis în care au
fost implicate. Conform propunerilor nou-
lui proiect de lege, asigurãtorul va pre-
lua diferendul dintre pacient ºi unitatea
medicalã. De asemenea, tot asigurãtorul
va avea obligaþia sã acorde sume de bani
obligat ºi pentru despãgubirile morale, nu
numai pentru cele materiale, aºa cum
este situaþia în prezent. O altã noutate
este aceea cã asigurãtorul va avea obli-
gaþia sã propunã rezolvarea neînþelege-
rilor mai întâi pe cale amiabilã.

Proiectul Ministerului Sãnãtãþii, care,-
 în prezent se aflã în dezbatere publicã,-
 stabileºte cu exactitate care va fi  res-
ponsabilitatea fiecãrei instituþii în gestio-
narea cazurilor de malpraxis, fie cã este
vorba de spital, Colegiul Medicilor, Minis-
terul Sãnãtãþii sau asigurãtor, reglemen-
tare care este confuzã în acest moment.

Doar cinci despãgubiri în zece ani
Deocamdatã, conform datelor furniza-

te de reprezentanþii Colegiului Medicilor
din România în cei 10 ani în care perso-
nalul medical s-a asigurat pentru apari-
þia posibilelor cazuri de malpraxis, au
existat doar cinci despãgubiri, prin care
au fost despãgubite doar daunele mate-
riale, fãrã cele morale.

În proiectul pentru noua Lege a Sãnã-
tãþii, malpraxisul este definit ca fiind eroa-
rea profesionalã sãvârºitã în exercitarea
actului medical sau medico-farmaceutic,
generatoare de prejudicii asupra pacien-
tului, implicând rãspunderea civilã a per-

sonalului medical ºi a furnizorului de pro-
duse ºi servicii medicale, sanitare sau far-
maceutice.

Pe lângã modificãrile pe care le suferã
legislaþia referitoare la malpraxis, princi-
piile care ar urma sã guverneze sistemul
de sãnãtate, cel puþin la nivel teoretic, se
referã, în primul rând, la menþinerea con-
trolului statului asupra sistemului de sã-
nãtate ºi la garantarea unei reþele publice
de asistenþã medicalã. Se doreºte, toto-
datã, garantarea utilizãrii fondurile colec-
tate numai în sistemul de sãnãtate ºi eli-
minarea monopolului CNAS în contracta-
rea serviciilor de sãnãtate. Potrivit pro-
iectului, toþi cetãþenii trebuie sã contribu-
ie, direct sau indirect, la fondul de asigu-
rãri de sãnãtate. Pentru categoriile defa-

vorizate, plata contribuþiilor sã fie supor-
tatã indirect, de la bugetul de stat.

Corupþia din Sãnãtate, luatã la ochi
Tot în noua lege, pentru prima oarã,

un titlu reglementeazã problematica re-

feritoare la controlul ºi la activitatea de
integritate prin mãsuri de prevenire a
fraudei ºi corupþiei din sistemul de sãnã-
tate. Activitatea de integritate din siste-
mul public de sãnãtate ar urma sã intre
în responsabilitatea structurii de integri-
tate din cadrul Ministerului Sãnãtãþii ºi a
structurilor deconcentrate ale Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Ministerele ºi instituþiile cu
reþea sanitarã proprii, viitoarea Autorita-
te Naþionalã de Reglementare a Asigu-
rãrilor Obligatorii de Sãnãtate  ºi asigu-
rãtorii din sistemul de sãnãtate au obli-
gaþia de a dezvolta propria structurã de
prevenire a fraudei ºi corupþiei din sãnã-
tate sau de a colabora cu structura de
specialitate a Ministerului Sãnãtãþii.

Se prevãd, de asemenea, mãsuri de
creºtere a transparenþei informaþiilor din
sistemul de sãnãtate prin publicarea pe
site-ul unitãþilor din sistemul de sãnãta-
te a datelor referitoare la activitatea de-
rulatã. În exercitarea funcþiei de auto-
ritate centralã în domeniul sãnãtãþii pu-
blice, Ministerul Sãnãtãþii, prin structu-
ra de specialitate, va avea printre atri-
buþii controlul ºi sancþionarea, dupã caz,
potrivit legii, a activitãþii întregului sis-
tem de sãnãtate.

RADU ILICEANU

Pacienþii din spitalele româneºti, victime ale unor erori
medicale, ar putea obþine despãgubiri într-un timp mult mai
scurt, comparativ cu ceea ce se întâmplã în prezent. Cel
puþin aºa susþin iniþiatorii proiectului noii Legi a Sãnãtãþii,
fãrã însã a preciza dacã ºi perioada în care sunt judecate
cazurile de malpraxis va fi reglementatã în vreun fel.

Noi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxisNoi reguli referitoare la malpraxis
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Proiectul naþional „Fiecare
copi l  în  grãdini þã”  a re  ca
principal obiectiv conºtientiza-
rea în rândul familiilor sãrace
cu privire la importanþa edu-
caþiei primare. Este un pro-
gram creat sã previnã abando-
nul ºcolar timpuriu, scopul fi-
nal fiind acela de a asigura par-
ticiparea pe piaþa muncii a per-
soanelor ce provin din medii
dezavantajate – prin rezolva-
rea problemei deficitului de
educaþie preºcolarã la copiii
nãscuþi în familii extrem de sã-
race.

Analize de bazã
înainte de începerea

grãdiniþei
Mai nou, în cadrul compo-

nentei de sãnãtate a proiectu-

lui “Fiecare copil în grãdini-
þã”, Asociaþia „Ovidiu Rom” ºi
GlaxoSmithKline (GSK) Ro-
mânia urmeazã sã implemen-
teze primele 18 proiecte loca-
le de sãnãtate ºi educaþie în
sãnãtate care vor beneficia de
finanþare din partea companiei
farmaceutice GSK România.
Acþiunile vor fi  derulate în
unele dintre cele mai sãrace

“Fiecare copil în grãdiniþã”

Peste o mie de copii sãraci vor fi incluºiPeste o mie de copii sãraci vor fi incluºiPeste o mie de copii sãraci vor fi incluºiPeste o mie de copii sãraci vor fi incluºiPeste o mie de copii sãraci vor fi incluºi
într-un program de prevenire a îmbolnãvirilorîntr-un program de prevenire a îmbolnãvirilorîntr-un program de prevenire a îmbolnãvirilorîntr-un program de prevenire a îmbolnãvirilorîntr-un program de prevenire a îmbolnãvirilor

Asociaþia „Ovidiu Rom” luptã pentru ca familiile
care provin din medii defavorizate sã înþeleagã cât
de important este ca cei mici sa fie stimulaþi intelec-
tual, în primii cinci ani de viaþã. Astfel, 1.400 de copii
sãraci sunt sprijiniþi sã meargã la grãdiniþã, ca mai
apoi sã înceapã ºcoala cu succes, prin Programul
“Fiecare copil în grãdiniþã”, implementat în 20 co-
munitãþi, între acestea aflându-se ºi localitatea dol-
jeanã Podari. Copiii de aici au, din luna septembrie
a anului trecut, o ºansã în plus la educaþie, pentru cã
Asociaþia „Ovidiu Rom” a venit în sprijinul familii-
lor sãrace, cu condiþii de trai improprii.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

comunitãþi din România ºi au
ca obiectiv sã contribuie la so-
luþionarea unora dintre cele
mai stringente probleme de sã-
nãtate ºi igienã ale copiilor din
aceste comunitãþi.

Fondurile alocate vor fi fo-
losite pentru patru categorii de
activitãþi, considerate ca prio-
r i ta re  de  „Ovid iu  Rom” º i
GSK România. Este vorba de
activitãþi de prevenire a îmbol-
nãvirilor – mai exact, în luna
septembrie copiilor li se vor
face analize de bazã înainte ca
aceºtia sã meargã la ºcoalã ºi
la grãdiniþã. De asemenea, va
fi alocat un fond din care pã-
rinþii sãraci sã poatã cumpãra
medicamente pentru copiii lor
atunci când sunt bolnavi, ºi,
nu în ultimul rând, pãrinþii vor

fi informaþi cu privire la vac-
cinarea obligatorie a copiilor.
De asemenea,  se urmãreºte
creºterea accesului copiilor
sãraci – mai exact, medicii vor
fi încurajaþi sã facã vizite sãp-
tãmânale în satele izolate, ºi se
va asigura transportul pentru
copiii care trebuie sã consulte
medici specialiºti în oraºele
mai mari. În cadrul programu-

lui se va facilita ºi formarea
mediatorilor sanitari ºi plata
lor temporarã în comunitãþile
unde sunt absolut necesari ,
dar autoritãþilor locale nu pot
asigura angajarea acestora.

“Sãnãtatea copiilor
este la fel

de importantã
ca ºi educaþia lor”

Componenta de sãnãtate din
cadrul proiectului “Fiecare co-
pil în grãdiniþã” se va desfã-
ºura pe o perioadã de trei ani,
în care cele 18 comunitãþi vor
beneficia de un grant de peste
150.000 de euro. Iniþiativa in-
tegrãrii acestei componente în
cadrul proiectului a pornit de
la nevoia uriaºã de a investi în
ariile foarte importante de sã-
nãtate din aceste comunitãþi sã-
race, în care copiii se îmbol-
nãvesc des ºi, în general, nu
primesc îngrijirea necesarã.

«Componenta de sãnãtate
susþinutã de GSK România va
creºte valoarea proiectului nos-
tru ºi va ajuta mai mulþi copii
din acest comunitãþi sã înveþe.

Sãnãtatea copiilor este la fel de
importantã ca ºi educaþia lor.
S-a constatat cã, în nicio co-
munitate inclusã deja în proiec-
tul „Fiecare copil în gradini-
þã”, copiilor sãraci nu li s-au

Proiectul „Fiecare copil în grãdiniþã” a avut un impact specta-
culos în rândul comunitãþii de romi din Podari, astfel cã în numai
un an numãrul copiilor înscriºi la grãdiniþã aproape cã s-a dublat,
fiind motivaþi, în mod evident, de acordarea tichetelor sociale, dar
ºi de rechizitele ºi hainele pe care le primesc.

Tichete sociale în valoare de 50 lei pe lunã sunt oferite copiilor din 20
comunitãþi, cu condiþia frecvenþei de 100% la grãdiniþã. Dacã un copil
este bolnav, pãrintele trebuie sã informeze prompt educatoarea ºi sã adu-
cã o scutire medicalã. Tichetele sociale sunt oferite copiilor proveniþi din
familii al cãror venit pe membru de familie este sub limita sãrãciei ºi care
locuiesc în condiþii neadecvate sau improprii. De asemenea, pãrinþii vin
cu rândul la grãdiniþã în calitate de ajutor de educatoare o datã pe lunã.
Aceastã activitate îi ajutã sã înþeleagã mai bine ceea ce se întâmplã la
grãdiniþã ºi le stimuleazã respectul ºi interesul pentru educaþie.

fãcut niciodatã analizele medi-
cale (nici mãcar cele necesare
pentru înscrierea la grãdiniþã,
ºi care au un rol important în
prevenirea infecþiilor respirato-
rii ºi digestive). O altã proble-
mã este numãrul mic de copii
din comunitãþile cele mai sãra-
ce vaccinaþi cu vaccinurile in-
cluse in Programul Naþional de
Imunizare – în special acolo
unde nu existã mediator sanitar,
medicul de familie ajunge rar, iar
pãrinþii nu înþeleg implicaþiile pe
care lipsa vaccinãrii copiilor le
au pentru dezvoltarea sãnãtoa-
sã a acestora», spun reprezen-
tanþii Asociaþiei „Ovidiu Rom”.

Metodologia de lucru „Ovidiu Rom” presupune: colaborarea strân-
sã cu grupul local de acþiune; training pentru cadre didactice ºi pu-
nerea la dispoziþie de resurse educaþionale; oferirea de tichete so-
ciale condiþionate de prezenþa copiilor la grãdiniþã ºi de participarea
pãrinþilor la procesul educaþional al copiilor; mãsuri educaþionale.
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Colocviile „Ion D. Sîrbu”, la a IV-a ediţie
„Scriitori la TRADEM” – proiect

cultural susţinut încă din 2010 de Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” a
municipiului Craiova – continuă cu o
nouă ediţie a Colocviilor „Ion D.
Sîrbu”. Evenimentul se va desfăşura
vineri, 27 iulie, de la ora 17.00, şi o va
avea ca invitată de onoare pe Elisabeta
Sîrbu, soţia scriitorului. Intrarea va fi
liberă.

«În acest an, pe 28 iulie, s-au împlinit
93 de ani de la naşterea lui Ion D. Sîrbu,
un scriitor şi cărturar cu un destin
tragic în literatura şi cultura română.
Fidel memoriei şi operei scriitorului, un

grup de
prieteni ai
literaturii
sale vă
invită la cea
de-a IV-a
ediţie a
Colocviilor
„Ion D.
Sîrbu”, care
va fi

 „Câţi dintre conaţionali (şi, în fond, câţi dintre
contemporanii noştri în general) izbutesc atât de
genial (bagă de seamă: îmi măsor bine cuvintele) să
unească surâsul Raţiunii voltairiene cu o credinţă
caldă şi întreagă în Fiinţă (ca obşte umană, ca fami-
lie, ca tradiţie, ca natură, ca divinitate), aşa cum
faci tu? Astfel de performanţe intelectuale şi existen-
ţiale reuşeau poate în Weimarul lui Goethe, dar nu
se mai văd niciodată în zilele noastre”. (Virgil Ne-
moianu, scrisoare către Ion. D. Sîrbu, 7 iulie 1989)

S-a încheiat Tabăra de pictură
„Culorile vacanţei băileştene”găzduită de Casa de Cultură „Traian

Demetrescu”», anunţă organizatorii.
Prima ediţie a Colocviilor – organizate

de Nicolae Coande şi Ioan Lascu –  a
avut loc în 2009, la ea participând o serie
de scriitori din ţară şi din Craiova. Cea
de-a IV-a, ca şi precedentele două, se
desfăşoară sub egida „Scriitori la
TRADEM” şi o readuce în mijlocul
participanţilor, ca invitat de onoare, pe
soţia scriitorului, Elisabeta Sîrbu.

În cadrul Colocviilor vor susţine
comunicări George Popescu, Mihai
Ene, Jean Băileşteanu, Nicolae Coande
şi Lia Elena Boangiu. Din Statele Unite
se vor alătura, printr-un salut scris
transmis acestei ediţii, Virgil Nemoianu,
profesor de literatură la Universitatea
Catolică din Washington D.C., şi
Vladimir Tismăneanu, profesor la
Universitatea Maryland, College Park.
„Intervenţiile celorlalţi participanţi pe
marginea operei şi vieţii scriitorului
sunt binevenite în necesarul dialog
care trebuie purtat pe durata desfăşură-
rii colocviilor”, adaugă organizatorii
evenimentului.

Şi anul acesta,
sub egida Bibliote-
cii Municipale „Pe-
t re Anghel” d in
Băileşti, a avut loc
o nouă ediţie, a II-
a, a Taberei de cre-
aţie plastică, intitu-
lată „Culorile va-
canţei băileştene”.
Cursurile de pictu-
ră au fost susţinu-
te sub îndrumarea
prof. Maria Dună-
văţu şi s-au desfă-
şurat în aer liber, cei
16 copii care au
participat la ele re-
alizând peste o sută
de lucrări pe diferite teme.

«Una dintre temele care a stârnit
încântarea a fost „Mit icii lui Cara-
giale”, cop iilor p ropunându-li-s e să
schiţeze personajele scriitorulu i Ion
Luca Caragiale. Au fost  abordate,
des igur, şi alte diferite teme, de la
tradiţ ii populare la monumente is-
to rice, peisaje sau chiar sărbătoa-

rea de Halloween. Prin aceas tă ta-
bără de creaţie plastică copiii băi-
leşten i au  avu t ocazia de a-şi fruc-
tifica talentu l artist ic, lărg ind-şi, în
acelaş i timp, orizontul de cunoaş-
tere», a p recizat bibliotecara Jane-
ta Vlad, căreia îi aparţine, de altfel,
şi iniţiat iva organizării acesto r cur-
suri de pictură.

Născut la 15 martie 1975, la
Iaşi, Sergiu Grapă a urmat,
între 1994 şi 1999, cursuri-

le Facultăţii de Arte Plastice, Deco-
rative şi Design a Universităţii de
Arte „George Enescu” – Secţia Gra-
fică (clasa prof. Ion Truică). A fost
membru  al Cenaclulu i „Alternat iv
SF” (1995-1998), profesor de Desen
la Liceul de Artă Suceava (1999-2000),
iar din anul 2006 este membru al Uni-
unii Artiştilor Plastici din România –
Filiala Iaşi.

A deschis mai multe expoziţii per-
sonale, la Târgu Jiu – Muzeul Gorju-
lui (1996); Iaşi – Casa Studenţească
(1996), Palatul Culturii (2000), Grand
Hotel Traian (2011); Suceava – Mu-
zeul Naţional al Bucovinei (1996 şi
2000); Gura Humorului – Muzeul Sa-
tului (2009). De asemenea, din 1995

Lumea fantastică a graficianului Sergiu Grapă,
adusă pentru o săptămână la Craiova

Sucevean de orig ine, dar şcol it la Iaşi, S ergiu Grapă
es te deja un nume cunoscut: a avut numeroase expozi-
ţi i – pers onale şi  colective – , a ilus trat cărţi ş i reviste,
a câştigat mai  multe şi importante premii, aşa încât,
deşi foarte tânăr, are ceea ce s e cheamă un palmares.
Şi-l completează cu încă o expoziţie pers onală de grafi-
că, pe care o deschide astăzi, la Galeria „ARTA” din
Craiova. Artistul aduce pe simeze binecunoscuta-i lume
artistică de factură s uprarealistă, în care imaginarul,
fantas ticul se îmbină cu grotescul, dând naştere unor
personaje himerice, distorsionate. Vernisajul are loc
la ora 19 .00  şi este organizat de Uniunea Artiştilor
Plastici din România –  Fil iala Craiova, Asociaţia Cari-
caturişti lor Profesioniş ti din România şi Muzeul de
Artă Craiova. Expoziţia va putea fi vizi tată timp de o
săptămână, intrarea la Galeria „ARTA” fiind l iberă.

«Lucrările artistulu i plast ic
Sergiu Grapă reprezin tă o
incursiune în  v iitoru l omenirii –
aş a cum îl p refigurează noile
teorii –, dominat de un  computer.
Ele exprimă, în tr-un  fel sau  altu l,
mutilarea fiinţei sau au la bază
ideea de infirmitate corporală şi
su fleteas că. Lucrările  lu i sun t un
st rigăt  nostalgic după o ident ita-
te p ierdu tă, u itată, de nerecunos-
cu t pen tru atât de anunţatul
individ  „pos tuman”, ce urmează
să s e ins taleze în noua eră,
definit ivă, cea a cyberspaţ ialită-
ţii. As tfel, omul mecanic al
începutulu i de secol XX (care ne
mai trezeşte zâmbetu l şi amint irea
unui Chaplin captiv înt re roţ i şi
bu toane) va fi s ubs tituit cu
succes de omul-postuman, a
căru i inteligen ţă artificială
superioară (conform teoriei
transumaniste lu i Hans Mora-
vec) va depăş i cu mult inteligen-
ţa omeneas că, chiar înainte de
2050. Azi, când  deja îţi po ţi
propune o  iden titate v irtuală, îţi
po ţi cons tru i o  (falsă) v iaţă
„opt imă” pe In ternet , în care, pas
cu  pas, o replică „înch ipuită” a ta
trăieşte în locul tău  (reuşind să
suprime tot câmpul de frust rări şi
neîmpliniri dintr-o viaţă adevăra-
tă), ne putem închipui uş or o
societate de robo ţi in teligenţ i,
în tr-o aprop iată lume a v iitoru lu i.
(...) Nu numai una, ci toate
compoziţiile  lu i Sergiu Grapă
sunt  nişte „compoziţ ii incomo-
de”, pent ru ca fac apel la
conşt iinţa umanităţii». (Diana
Corcan, „Sergiu Grapă: Capt i-
vi tatea  în oţel”)

«Joncţiunea dintre hiperrealism şi grotesc,
în unele dintre lucrările lui Sergiu Grapă, e atât
de aprigă şi de puternică încât devine în
acelaşi timp noua lui poetică unică, o
încântare a vizualului şi, totodată, o înclinaţie
deosebită către umor şi veselie. În lucrările
sale se pare că Sergiu Grapă comunică mai
mult cu marii poeţi ai secolului XX decât cu
marii pictori din aceeaşi perioadă. Astfel,
expresia sa devine unică, autentică, învioră-
toare şi inovatoare. Este, bineînţeles, vorba
despre un mare artist, care nu urmează
tendinţe, care nu urmează modele, ci deja
creează noi tendinţe şi cucereşte noi spaţii
pentru artele vizuale». (Nikola Kitanović, în
„Noua scrisoare” – revistă pentru cultură,
artă şi dialoguri culturale)

«Graficianul Sergiu Grapă
evoluează pe o traiectorie
suprarealis tă puţin cultivată
astăzi de art işti. Se pot obs erva
unele note comune cu Dali şi
Erns t sau cu  M. Chirnoagă ş i T.
Banuş de la noi, dar viziunea
plas tică şi formula creativă îi
sunt  putern ic personalizate.
Ireproşabil executate, lucrările  lui
(desene în tuş şi grafică color în
acuarelă) reţin atenţia prin
scenele onirice de o  halucinantă
irealitate, cu ipostaze infernale,
coşmareşti, ce tulbură comodită-
ţile şi habitudinile noastre în a
concepe şi vedea lumea. Corpuri
umane şi animaliere, forme
antropomorfe şi remanente
cuaternare, regnuri nedefinite şi
structuri curioase exhibă lao laltă
uimitoare dezarticulări, imprevizi-
bile descompuneri ş i metamorfo-
ze. (...) Cine îl cunoaşte pe autor
se poate înt reba cum şi unde se
nasc asemenea închipuiri
terifiante, ce combust ii interioare
şi ce resortu ri intime declanşează
energ iile care animă aceste
universuri vulcanic descătuşate
pe s uprafaţa hârtiei? Imaginaţia
sa este mereu proas pătă, în tr-o
cont inuă ardere, şi, cu toate că
favorizează variaţiunile pe
aceeaşi temă, ea pare inepuizabi-
lă. Sergiu Grapă dovedeşte că
este actualmente o voce dist inc-
tă, inconfundabilă şi de mare
pers pectivă». (I.C. Corjan,
„Sergiu Grapă... sau martorul
(i)realităţi i imedia te”)

şi până în prezent a participat cu lu-
crări la numeroase expoziţii de grup
în ţară (Iaşi, Giurgiu, Buzău, Craiova,
Târgovişte, Slatina, Gura Humorului,
Bistriţa, Botoşani, Rădăuţi, Urziceni
ş.a.), dar şi la Muricia, în Spania, ob-
ţinând nu puţine distincţii: Premiul I
pentru Grafică – Teatrul Naţional din
Craiova şi Casa Studenţească Iaşi
(1996); Premiul de debut pentru Cari-
catură (1998), apoi Premiul de Exce-
lenţă şi Premiul „Vasilas” (1999), Pre-
miul I pentru Caricatură şi Premiul
„PROGAS” (2000), Premiul al II-lea
(2009) şi Premiul I (2010) pentru gra-
fică satirică – toate la Muzeul Satu-
lui, Gura Humorului; Premiul de Ex-
celenţă – Slatina (1998) ş.a.

Anul trecut, Sergiu Grapă a primit
Premiul de Excelenţă pentru grafică

satirică la cea de-a V-a ediţie a Salo-
nului internaţional de caricatură şi
grafică satirică, organizată în luna
octombrie, de Zilele oraşului, de Pri-
măria municipiului Craiova, Muzeul de
Artă – Palatul „Jean Mihail”, Uniunea
Artiştilor Plastici din România – Filia-
la Craiova şi Asociaţia Caricaturişti-
lor Profesionişti din România.

De-a lungul timpului, a colaborat
cu publicaţii şi edituri, dar şi cu insti-

tuţii şi firme, precum „Altfel”, „Inde-
pendentul”, „Nemira”, „Po lirom”,
„Agress ione”, „Alternat iv  S.F.”,
„Quasin S.F.”, „Jurnalul S.F.”, „Mon-
santo”, „Progas”, „Bucovina Litera-
ră”, „Convorbiri literare”, „Penthou-
se”, Voxel Animation Studio etc. Are
lucrări în colecţii din România, dar şi
din alte ţări: SUA, Canada, Elveţia,
Germania, Anglia, Ucraina, Cipru, Ita-
lia, Grecia, Belgia, Spania.
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Armata sirianã a lansat asal-
tul pentru recâºtigarea mai
multor cartiere din Damasc ºi
Alep (al doilea oraº al þãrii) ºi
lupte puternice s-au angajat
ieri dimineaþã între armatã ºi
rebelii din ambele oraºe. La
Damasc, unde armata a câºti-

gat teren vineri, în urma unei
contraofensive, luptele sunt
concentrate în cartierele Bar-
ze ºi Maze. Potrivit AFP, o
explozie a fost înregistratã în
zona Maze ºi în centrul Da-
mascului, agenþii de securita-
te fãcându-ºi simþitã prezenþa

prin controlul maºinilor ºi al
identitãþii. Potrivit Observato-
rului Sirian al Drepturilor
Omului (OSDH), trupele gu-
vernamentale sunt sprijinite de
tancuri. La Alep, nordul þãrii,
a fost deschis vineri un nou
front, pentru recâºtigarea car-
tierului Salaheddine, unde Ar-
mata sirianã liberã (ASL), al-
cãtuitã din civili ºi dezertori din
armatã, preluase controlul. Se
menþioneazã cã sâmbãtã au
fost ucise 164 de persoane în
toiul violenþelor. Un bilanþ pre-
cedent raportase 130 de dece-
se. În acest timp, Hassan Nas-
rallah, ºeful Hezbollah, a de-
clarat cã rãmâne un susþinã-
tor al lui Bashar al-Assad. ªi
asta pentru rolul major al Si-
riei asupra miºcãrilor arabe în
lupta contra Israelului. Pentru
Hezbollah, Siria este „un veri-
tabil partener militar”. Care a
oferit arme, utilizate de miº-
carea ºiitã împotriva statului

evreu în rãzboiul din anul
2006. Printr-o astfel de remar-
cã, Hassan Nasrallah a evi-
denþiat vulnerabilitatea organi-
zaþiei sale în prezent. Hezbol-
lah se teme de prãbuºirea re-
gimului sirian, care a permis
pânã în prezent tranzitarea ar-
senalului militar iranian pe te-
ritoriul sãu. Nasrallah a promis,
totuºi, israelienilor, noi surpri-
ze în cazul unui atac contra Li-
banului. Preþul plãtit pentru re-
fuzul sãu de a condamna regi-
mul represiv din Siria este scã-
derea propriei popularitãþi în lu-
mea arabã. Miercuri, Nasral-
lah a cerut o pace de onoare în
rândul comunitãþilor libaneze,
dar tensiunile confesionale ºi
politice sunt exacerbate prin
criza sirianã. Slãbitã de evolu-
þiile din Siria, Hezbollah conti-
nuã sã deþinã un arsenal mili-
tar ºi rãmâne pe eºichierul po-
litic naþional ca unul dintre cei
mai puternici actori.

Siria: Ofensivã armatã contraSiria: Ofensivã armatã contraSiria: Ofensivã armatã contraSiria: Ofensivã armatã contraSiria: Ofensivã armatã contra
cartierelor din Damasc ºi Alepcartierelor din Damasc ºi Alepcartierelor din Damasc ºi Alepcartierelor din Damasc ºi Alepcartierelor din Damasc ºi Alep

Martin Schulz, preºedintele
Parlamentului European, aver-
tizeazã în legãturã cu riscul
unei „explozii sociale” în Uni-
unea Europeanã, pe fondul si-
tuaþiei dificile din state precum
Spania. „Manifestaþiile din
Spania demonstreazã cã ex-
plozia socialã este o amenin-
þare realã, din cauza ratei ridi-
cate a ºomajului în rândul ti-
nerilor din Europa”, a decla-
rat Schulz într-un interviu acor-
dat revistei germane „Bild”.
Acesta a pledat pentru aplica-
rea rapidã a unor noi programe
europene pentru crearea de lo-
curi de muncã destinate tineri-
lor. Spania a anunþat, vineri, noi

Preºedintele PE se teme
de eventuale „explozii

sociale” în UE
Cele mai abundente ploi din

ultimele ºase decenii din Beijing
au ucis cel puþin 10 persoane ºi
au cauzat haos, inundând
strãzile ºi blocând 80.000 de
persoane pe aeroportul principal
al capitalei chineze, au raportat
ieri media de stat din China,
preluate de Reuters. Furtuna,
care a început ieri dupã-amiazã
ºi a continuat pânã noaptea
târziu, a inundat principalele
artere ale Beijingului, apa
intrând ºi în pasajele subterane.
Metroul a rãmas neafectat,
fiind, însã, invadat de oamenii
care încercau sã ajungã acasã
ºi care nu puteau folosi maºini-
le, autobuzele sau taxiurile. În

10 morþi în urma celor mai
abundente ploi din ultimii

60 de ani la Beijing
suburbia Tongzhou a Beijingului,
douã persoane au murit în urma
prãbuºirii unui acoperº, iar o
altã persoanã a decedat lovitã
de fulger, informeazã agenþia de
presã oficialã Xinhua. Alte
persoane au murit înecate sau
din cauza ºocurilor electrice de
la liniile de tensiune cãzute, a
adãugat agenþia, fãrã a da alte
detalii. Peste 500 de zboruri au
fost anulate la Aeroportul
Internaþional Beijing, potrivit
Beijing News. Guvernul de la
Beijing a anunþat pe site-ul sãu
cã lucreazã la restabilirea ordinii
în metropolã, însã i-a avertizat
pe locuitorii sãi cã vremea
nefavorabilã ar putea continua.

previziuni economice foarte
sumbre, recesiunea urmând sã
continue, iar rata ºomajului sã
creascã. Guvernul spaniol an-
ticipeazã, pentru anul viitor, un
declin al PIB de 0,5%, în loc
de o creºtere de 0,2% estima-
tã în luna aprilie, a declarat mi-
nistrul pentru Buget, Cristobal
Montoro, transmite Bloomberg.
ªomajul va atinge în acest an
24,6%, potrivit noilor estimãri
guvernamentale, peste nivelul
de 24,3% anticipat anterior.
Anul viitor, Executivul se aº-
teaptã ca 24,3% din populaþia
activã sã nu aibã un loc de
muncã, uºor peste prognoza
precedentã, de 24,2%.

Preºedintele rus, Vladimir putin, a
semnat protocolul de adeziune al Rusiei
la Organizaþia Mondialã a Comerþului
(OMC) dupã 18 ani de dificile negocieri,
a menþionat sâmbãtã Kremlinul printr-un
comunicat. Duma de Stat, Camera
inferioarã a Parlamentului, votase deja,
la 10 iulie a.c., acest text, urmatã de
Consiliul federaþiilor, Camera superioa-
rã, la 18 iulie a.c.. „Protocolul stabileºte
Rusia ca membru al OMC”, se scrie în
comunicat. Rusia, care era ultima mare
putere economicã încã neintegratã în
OMC, a obþinut, în luna decembrie a
anului trecut, „unda verde” de admitere
din partea statelor membre ale acestei
organizaþii internaþionale, devenind,
astfel, al 156-lea stat membru. Dupã
intrarea în OMC, Rusia va trebui sã
coboare, începând cu 1 septembrie a.c.,
tarifele vamale, de la 9,5% în prezent la

Vladimir Putin a semnat protocolul de adeziune a Rusiei la OMC

Fostul majordom al Papei,

în arest la domiciliu
Fostul majordom al Papei

Benedict al XVI-lea, acuzat de furt
de documente confidenþiale, a fost
eliberat din închisoare ºi transferat
în arest la domiciliu, anunþã
purtãtorul de cuvânt al Vaticanu-
lui, pãrintele Federico Lombardi.
Arestat pe 23 mai având asupra sa
documente confidenþiale provenind
din corespondenþa privatã a Papei
Benedict, Paolo Gabriele „va
locui cu familia”, la Vatican, iar
contactele cu exteriorul vor fi
reglementate strict, a precizat
pãrintele Lombardi. „Va putea
primi asistenþã medicalã, consiliere
spiritualã, vizite. Va putea merge
la slujbe religioase, dar însoþit”,
precizeazã oficialul de la Vatican.
Paolo Gabriele este acuzat de
„furt în formã agravatã” din
biroul superiorului sãu ierarhic,
monseniorul Georg Gänswein,
secretarul Suveranului Pontif.
Fostul majordom ar fi sustras note
private ºi mesaje confidenþiale
adresate Pepei Benedict sau scrise
de acesta, copiindu-le ºi furnizân-
du-le presei. O comisie specialã a
Vaticanului va stabili dacã acesta
va fi judecat.

Obama s-a întâlnit cu familiile

victimelor masacrului

din cinematograf
Preºedintele SUA, Barack

Obama, a mers ieri la Aurora, în
Colorado, pentru a se întâlni cu
familiile victimelor atacului
armat produs într-un cinemato-
graf vineri, la premiera ultimului
film din seria Batman, a anunþat
sâmbãtã searã Casa Albã.
Obama, care urmeazã sã participe
la un turneu electoral de trei zile
în vestul Statelor Unite, a mers la
Aurora pentru „a vizita familiile
victimelor atacului armat, precum
ºi pe responsabilii autoritãþilor
locale”, a precizat preºedinþia
americanã într-un comunicat,
citat de AFP. Preºedintele
american ºi-a întrerupt vineri un
turneu electoral în Florida, dupã
aceastã tragedie, ce a fãcut 12
morþi ºi 58 de rãniþi, potrivit
bilanþului final. Un american de
24 de ani, autorul prezumtiv al
atacului, a fost arestat.

Regele Spaniei,
„concediat” de WWF

Organizaþia WWF Spania a
eliminat din statutul sãu postul
de preºedinte de onoare, ocupat
de regele Juan Carlos de
Burbon, dupã ce monarhul
spaniol a participat, acum
câteva luni, la o vânãtoare de
elefanþi în Botswana, a infor-
mat, sâmbãtã, agenþia EFE.
WWF Spania a informat, într-un
comunicat, cã 226 de parteneri
au votat pentru ºi 13 împotrivã,
la o adunare extraordinarã
desfãºuratã cu uºile închise la
Grãdina Botanicã din Madrid.
Partenerii au fost nevoiþi sã
dezbatã ºi sã voteze cu privire la
propunerea de suprimare a
articolului 6 din statuturile
sociale, în care se aratã cã
„Majestatea sa, regele Juan
Carlos al Spaniei, este preºedin-
te fondator ºi de onoare al
asociaþiei”.

7,5% anul viitor, 6,9% în 2014 ºi 6% în
2015, a explicat ministrul Dezvoltãrii
Economice, Andrei Belusov. Aceastã
mãsurã va stimula
concurenþa ºi va permi-
te producãtorilor strãini
un mai bun acces pe
piaþa rusã, sperã
guvernul. Detractorii
proiectului, în principal
deputaþii comuniºti, se
tem, însã, cã piaþa rusã
va fi invadatã de
produse ieftine ºi nu de
bunã calitate, semnân-
du-se, astfel, asfixierea
a numeroase industrii
moºtenite din perioada
sovieticã. Partidul
Comunist ºi Partidul
Rusia Justã (centru-

stânga) s-au adresat Curþii Constituþio-
nale, pentru blocarea ratificãrii acestui
proiect, dar fãrã succes.
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PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif  0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Executãm jgheaburi, bur-
lane, tablã tip Lindab, dul-
gherie, mici reparaþii. Te-
lefon: 0747/948.702.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Femeie serioasã, gospo-
dinã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon:
0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electri-
ce complexe; - confecþii
metalice; - construcþii de
lemnãrie; - învelituri aco-
periº tablã, jgheaburi –
burlane. Telefon: 0763/
983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.

Vând garsonierã ºi ca-
merã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0723/
263.797.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.

Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Te-
lefon: 0770/299.997;
0351/459.222.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere, deco-
mandate în Valea Roºie.
Telefon: 0746/125.822.
Vând casã strada „Frasi-
nului” nr. 9 (zona Gãrii).
Telefon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandat, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal, mo-
bilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.

Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negocia-
bil. Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2
wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea
Bucureºti, an fabricaþie
1980, 55 mii euro , negocia-
bil. Telefon: 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 aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4
camere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan, în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp ºi separat un loc de
casã intravilan de 750 mp,
în Palilula – comuna Bu-
covãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Tele-
fon: 0749/049.646.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã re-
galã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere ºi depen-
dinþe, curte 3000 mp, fân-
tânã în curte, apã curentã
la stradã, la 100 m de DN
65 Craiova – Caracal.
Preþ convenabil. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

Vând casã cãrãmidã 4
camere, 3 holuri, 2 bucã-
tãrii sat Motoci – Mischii –
Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþi-
me 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 pã-
dure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.

Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren 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 Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã 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
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.

Schimb apartament 2
camere decomandate în
Drobeta-Turnu Severin
cu apartament  2 came-
re decomandate în Cra-
iova + diferenþa. Telefon:
0769/272.226.
Schimb sau vând teren
Calea Bucureºti ideal
pentru hale, showroom,
lângã Citroen, deschide-
re 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon:
0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu aparta-
ment 2 camere + diferen-
þa. Telefon: 0351/454.249.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.

Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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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 str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983,
culoare maro metalizat, 4
uºi, nr. noi, trapã, fãrã taxe
sau schimb cu rulotã, preþ
fix 2.000 ron, Târgoviºte.
Telefon: 0766/489.006;
0734/082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon.
0765/130.964; 0768/417.804.

Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând 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. Tele-
fon: 0762/559.189.
Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de
veci nisipuri. Telefon:
0351/466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 4000 lei. Telefon:
0729/033.903.
Vând 5 tone grâu. Tele-
fon: 0724/072.784.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon:
0722/259.061.

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, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoa-
re porumb 6 rânduri. Te-
lefon: 0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia mar-
ca Leu. Telefon: 0762/
738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.

Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi
militari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000
l. Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coa-
fatã,  50 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.

Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2
uºi ºi mobilã sufragerie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  pro-
ducþie 2011, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca,
zona 0. Telefon: 0251/
426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
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Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1 co-
joc maro cu guler blanã,
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând masã pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar, aparat foto Cuena 6.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.

Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã, pe termen
lung. Telefon: 0765/
291.628.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog serio-
zitate. Telefon: 0770/
973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pen-
tru birouri, 50 mp, cen-
tral, la stradã, la curte.
Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã priva-
tã etc, cu toate utilitãþile
necesare: curent 220,
380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon:
0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.

Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Caut femeie cu casã,
douã camere, vârsta 65/
1.65/65, poate avea bã-
iat major. Telefon: 0768/
034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Asigur sonorizare cu
echipament profesio-
nal din USA pentru ori-
ce fel de eveniment. Te-
lefon:0767/092.091.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
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 certi f icat de
naºtere pe numele
CÂÞU  MARCEL, CNP
1290310400126. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Dan Vintilã re-
gretã dispariþia fulge-
rãtoare a colocataru-
lui ºi bunului prieten
CRISTEA ªTEFAN. Sin-
cere condoleanþe!

Familia Rusu regretã dis-
pariþia fulgerãtoare a  dlui
ªtefan Cristea ºi este alã-

turi sufleteºte de familia
greu încercatã. Sincere
condoleanþe.

DECESE
Asociaþia de Proprietari
Bloc 156 de apartamen-
te-Lumea Copiilor regre-
tã dispariþia fulgerãtoare a
celui ce a fost preºedinte
al Asociaþiei ªtefan Cris-
tea. Înmormântarea va

avea loc luni, 23 iulie
2012, slujba de pomeni-
re începând cu ora 11.00,
la biserica ,,Sfântul Spiri-
don”. Dumnezeu sã-l
aibã în paza Sa.
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Mircea Lucescu refuzã sã îi
dea drumul brazilianului Willian
la Chelsea, în ciuda faptului cã
pânã ºi conducerea lui ªahtior
ºi-a dat acordul pentru ca mu-
tarea sã aibã loc. Conform pre-
sei locale, Rinat Ahmetov soli-
citã 25 de milioane de euro în
schimbul fotbalistului, însã Lu-
cescu refuzã sã discute pentru
mai puþin de 34 de milioane de
euro.

Insistenþa antrenorului îl in-
trigã pe Willian, care ºi-a ex-
primat nemulþumirea într-o de-
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Willian: “Sunt foarte supãrat cã nu sunt lãsat sã plec la Chelsea”

claraþie acordatã presei din Bra-
zilia: “Nu ºtiu ce a spus antre-
norul, dar valoarea mea corectã
este de 25 de milioane de euro.
Lãsând deoparte banii,  este
clar cã îmi doresc foarte mult
sã joc pentru un club precum
Chelsea, care a cucerit Liga
Campionilor. Sunt foarte supã-
rat cã nu sunt lãsat sã plec. Ar
fi un transfer foarte bun atât
pen t ru  mine ,  câ t  º i  pen t ru
club. Aº evolua într-un oraº
mare ºi aº avea ºansa de a evo-
lua din punct de vedere profe-

sional. Nu este un mesaj adre-
sat cuiva anume, toatã lumea
ºtie cã vreau sã plec.”

Willian nu îºi pierde optimis-
mul nici mãcar în faþa zvonuri-
lor cã un alt conaþional, Oscar,
este aproape de a încheia un
acord cu Chelsea ºi sperã cã
mutarea la Londra îi va asigura
un loc în lotul Braziliei pentru
CM 2014: “Sunt sigur cã nu va
conta dacã Oscar va fi cumpã-
rat de Chelsea, deoarece jucãm
pe posturi diferite. Este doar o
chestiune de rãbdare, speranþa

moare ultima”.
Altfel, în etapa a doua a cam-

pionatului ucrainean, ªahtior s-
a impus clar în deplasarea de
pe terenul noii promovate Ho-
ver la ,  scor  3-1 .  Au marcat

Mkhitaryan (51), Ilsinho (52) ºi
Seleznov (90+3), respectiv Raj-
èeviæ (86). Datoritã a acestei
victorii, “minerii” ºi-au pãstrat
primul loc în clasament, cu 6
puncte ºi un golaveraj de 9-1.

Echipa la care evolueazã Cristi Chivu,
Inter Milano, ºi-a adjudecat, sâmbãtã sea-
ra, pentru a 8-a oarã turneul amical TIM
Trophy, care a adunat în total 13 ediþii. La
acest turneu participã an de an Inter Mila-
no, Juventus Torino ºi AC Milan, adicã cele
mai titrate echipe din Italia.

Ca ºi în 2011 ºi în 2010, turneul s-a
disputat pe arena “San Nicola” din Bari,
stadionul pe care România a evoluat în
douã dintre cele trei meciuri din faza gru-

Inter a câºtigat trofeul TIM
pelor de la Cupei Mondiale din 1990, cel
câºtigat cu Uniunea Sovieticã, scor 2-0 ºi
cel pierdut cu naþionala Camerunului, 1-2.

Cristian Chivu a evoluat în ambele me-
ciuri, disputate pe durata a 45 de minute
fiecare, ºi a avut evoluþii destul de aprecia-
te. Ca ºi Palacio sau Guarin, care au arãtat
cã sunt doi jucãtori pe care “nerazzurri” se
pot baza în noul sezon. Debutul lui Lucio la
Juventus a fost un coºmar, el fiind prota-
gonistul negativ la reuºita victoriei Interu-

lui (fosta sa echipã).
Pe lîngã evoluþia slabã

a lui Lucio, Juventus a mai
primit o loviturã, ruptura
de ligamente încruciºate a
lui Martin Caceres, jucã-
tor adus în aceastã varã de
la Sevilla.

Rezultatele Tim
Trophy 2012: Inter – Ju-
ventus 1-0 (Coutinho),
Juventus – AC Milan 1-0
(Vucinici) ºi Inter – AC
Milan 2-1 (Guarin, Pala-
cio / El Shaarawy).

Dupã câteva zile în care informaþia a aca-
parat presa sportivã, dar numai sub formã
de zvon, iatã cã aceasta se confirmã: Man-
chester United îl vrea pe Robin van Persie!

Vestea a fost datã chiar de managerul lui
United, Sir Alex, care a admis la MUFC TV
cã este interesat de fotbalistul olandez: „Este
adevãrat cã am fãcut o ofertã pentru Van
Persie. Evident, cei de la Arsenal au dat

Ferguson confirmã interesul „diavolilor”
pentru Van Persie

aceastã informaþie presei, noi am dorit sã
pãstrãm discreþia pânã când va fi ceva si-
gur. Nu are rost sã vorbim despre ceva care
poate nici nu se va realiza. Sunt formaþii
interesate de jucãtor, noi suntem printre ele,
dar deocamdatã atât vã pot spune”.

Van Persie, 29 de ani, a marcat 36 de
goluri sezonul trecut la Arsenal ºi a refuzat
sã îºi prelungeascã înþelegerea, scadentã
vara viitoare. Cãpitanul a stârnit astfel furia
suporterilor „tunarilor”, care l-au numit
„trãdãtor” ºi s-au declarat oripilaþi de ideea
cã acesta ar putea ajunge la rivala United.

Dacã ar pleca pe „Old trafford”, Van
Persie ar deveni al doilea cãpitan al lui Ar-
senal care pãrãseºte corabia într-un an, dupã
Fabregas, care s-a transferat vara trecutã
la Barcelona, pentru 35 de milioane de lire
sterline.

De Van Persie (28 de ani), conform pre-
sei britanice, se mai intereseazã riva localã a
lui United, City, ºi campioana Italiei, Juven-
tus Torino.

Promovaþi la finalul sezonului
trecut în prima ligã, dupã un an în
divizia secundã, argentinienii de la
River Plate i-au fãcut o propunere
surprizã unui fost “galactic”, a
notat sâmbãtã presa
argentinianã.

Jose Maria Guttierez
Hernandez “Guti” a fost
ofertat de River pentru a
se întoarce pe gazon, la
nici o lunã de când anunþa-
se cã se retrage din fotbal,
din lipsã de oportunitãþi
care sã-l atragã.

Ultima oarã al Beºitaº,
jucãtorul de 36 de ani a
refuzat-o însã pe River:
“Nu voi juca acolo, pentru
cã nu mã tenteazã campio-
natul Argentinei, dar le
mulþumesc pentru interes.
Eu vreau sã evoluez în
SUA, Qatar sau Emirate,
acestea sunt destinaþiile

prioritare, dacã voi decide sã revin
în fotbal”.

Guti a jucat 14 ani la Real Ma-
drid, pãrãsind clubul în 2010
pentru a evolua în Turcia.

Loturile de gimnasticã ale Româ-
niei au aterizat sâmbãtã la Londra,
pe aeroportul Heathrow, ºi au fost
întâmpinate în uralele fanilor veniþi
special pentru delegaþia care i-a avut
în frunte pe Bellu ºi Bitang.

Octavian Bellu (foto), cel mai
titrat antrenor din istoria gimnasti-
cii româneºti, a declarat, cu zâm-
betul pe buze cã e optimist în ceea
ce priveºte obiectivele delegaþiei
noastre la Jocurile Olimpice de la
Londra.

“Nu putem prevedea ce se va în-
tâmpla. Avem o echipã formatã din
gimnaste reprezentând trei genera-
þii de sportive. Cea mai în vârstã are
25, cea mai tânãrã 16. Sã sperãm
cã antrenamentele pe care le-am fã-
cut pânã acum ne vor permite sã ne
facem datoria, sã obþinem ceea ce
ne-am propus”, a declarat Octavian
Bellu.

Gimnastele românce,
primite cu aplauze la Londra
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sport

LIGA I – PRIMA ETAPĂ
Vineri

Pandurii – „U” Cluj 6-2
Au marcat: Ibeh 12, 23, Viera 16, Răduţ 66 pen., Matulevicius 76,

Boutadjine 86 / B. Pătraşcu 43, Păcurar 75.
Turnu Severin – Dinamo 1-2
Au marcat: C. Vancea 53 / Axente 51, Dănciulescu 80.

Sâmbătă
Petrolul – Ceahlăul 5-0
Au marcat: Hamza 13, 17, 74, Grozav 49, Szukala 86.
CFR Cluj – Mediaş 1-1
Au marcat: Kapetanos 60 / C. Vasilache 28

Astăzi
Viitorul – FC Braşov – ora 19 (Digisport 1)
Steaua – Concordia – ora 21.30 (Digisport 1)

Partidele CSMS Iaşi – Oţelul, Bistriţa – Astra şi Rapid – Vaslui s-au
disputat aseară după închiderea ediţiei.

CS Turnu Severin: Şteţca – Mi-
tici, Bălău, Dandea, Bălace – Buleică
(Neacşa 67), Pătraşcu (Ologu 46),
Olah, Zaharia – Moutinho, Vancea
(Neagu 76).

Dinamo: Naumovski – L. Rus, D.
Grigore, Luchin, Pulhac – Boubacar, C.
Munteanu, Issa Ba – Axente (Dănciu-
lescu 63), Ţucudean (Nica 89), Alexe
(Curtean 63).

Nou-promovata CSMS Iaşi a
rămas fără antrenor cu numai o zi
înainte de a lua startul în Liga I.
Supărat că lotul este extrem de
subţire, Ionuţ Popa a părăsit sâm-

Ionuţ Popa a părăsit Iaşiul
bătă Copoul. Pe lângă
faptul c ă promisiunea
de aducere a patru fot-
balişti de valoare, primi-
tă imediat după promo-
vare, nu s-a concreti-
zat,  tehnicianul a fost
iritat de faptul că joi a
aflat că nu poate conta
în partida cu Oţelul pe
cei mai experimentaţi

oameni ai săi.
Onofraş şi Gado nu fuseseră de

acord cu încercarea şefilor de a le
diminua salariile (n.r. în cazul cel
dintâi s-a ajuns în cele din urmă la

un consens, el prelungindu-şi ieri
contractul pe un an), în timp ce
Milea nu primise statutul de jucă-
tor liber, ce era necesar pentru a fi
legitimat.

Surse autorizate susţin că pre-
şedintele Florin Prunea doreşte să-
l aducă la Iaşi pe Liviu Ciobotariu,
fără angajament de când a plecat
de la Dinamo.

“Avem un lot mai slab ca anul
trecut! Nu pot să fiu singurul care
scoate castanele din foc”, a spus
Ionuţ Popa, ulterior deciziei de a
rupe colaborarea cu gruparea mol-
davă.

Va fi demis?

Claudiu Niculescu,
contre dure cu Prodanca

Marius Niculae
a semnat cu Vaslui:

„Am fost forţat să plec”
Înfrângerea de la Târ-

gu Jiu (2-6) a iscat va-
luri enorme la „U” Cluj.
Critic at de managerul
Ana Maria Prodan pen-
tru jocul slab al echipei,
tehnic ianul Claudiu Ni-
culescu a ironizat-o pe
aceasta, spunând „aici
suntem la fotbal nu la
Tezaur Folcloric”. Prilej
pentru Prodanca să-i dea
replica subalternului său
de la club: “Îmi pare rău
de Claudiu Niculescu. Degeaba are 20 de
ani în fotbal, se vede că nu i-a rămas nimic
în cap. Îi urez să apuce 100 de ani în fotbal,
dar nu criticând în termeni golăneşti con-
ducerea clubului care l-a angajat. Orice con-
ducător poate să-şi critice echipa. Antreno-
rul nu are cum să judece conducătorul.
Rufele se spală în familie, tocmai de accea
nu am spus mai multe. Am criticat echipa
pentru că acesta e adevărul. Au fost jalnici.
Din păcate, a văzut o ţară întreagă ceea ce
am văzut şi eu” şi-a început replica mana-
gerul Universităţii Cluj.

Aceasta a continuat apoi să-l atace pe
Niculescu: “Mă distrează declaraţiile lui şi
aştept ca el, din calitatea sa de antrenor se-
cund, să mă contrazică prin rezultate pe te-
ren, nu prin vorbe în mass-media. Cred că
este mai bine să mă lase pe mine să vorbesc

deoarece am aproape 40 de ani în TV, pen-
tru că acolo m-am născut, şi destui în fot-
bal. Iar dacă vorbeşte despre fotbal, mai bine
nu vorbeşte. Pe Niculescu nu îl recomandă
rezultatele. Şi dacă nici şcoală nu are este
greu să vorbească”.

“Lăsând gluma la o parte, Niculescu are
susţinerea noastră şi ne dorim, ca alături de
principalul Ursu, să arate că a învăţat în 20
de ani de fotbal cum se pregăteşte un meci
de fotbal, deoarece conducerea Universită-
ţii Cluj a făcut eforturi considerabile să adu-
ca aceşti jucători, de care Niculescu a fost
foarte încântat, decât să vorbească împo-
triva conducerii. Se pare că trăim vremuri
desprinse din poveşti, iar oamenii care nu
au pregătire de nici un fel sar la gâtul celor
ce au învăţat o viaţă să ajungă unde sunt
astăzi”, a încheiat Anamaria Prodan.

Cu doar câteva ore
înaintea mec iului de la
Severin, Dinamo ş i-a pierdut
poate cel mai important om
al său, pe Marius Niculae,
care a parafat un acord pe
doi ani, cu opţiune de
prelungire pe înc ă unul, cu
FC Vaslui.  În schimbul său,
bucureştenii urmeză să
primească 300.000 de euro,
cu 50.000 mai puţin decât va
încasa stagional atacantul în
Moldova. Privind aspec tul,
„Săgeată” a declarat: „În
primul rând, cluburile s-au
înţeles, de unde deduc că
Dinamo a vrut să mă vândă.
Am încălcat promisiunea
făcută fanilor dinamovişti, şi
anume că nu voi juca la o altă echipă din
Liga I, dar  am fost obligat să o fac.
Conducerea a vrut să scape de mine, de
acea am acceptat oferta de la FC Vas lui,
pentru binele meu şi al familiei mele. Nu
îmi doream să plec,  pentru că mă sim-
ţeam bine aici. Suporterii trebuie să
înţeleagă c ă nu sunt trădător ş i vânzător.
Probabil că am fost vândut din nevoie de
bani, cei de la Dinamo aveau mai multă
nevoie de bani decât de Marius Niculae”,
a spus atac antul la Digi Sport.

“Câinii”, rămaşi şi fără Borcea
După 17 ani petrec uţi în “Groapă”,

preşedinte executiv Cristi Borcea a
dec is  să se retragă. El ar  rămâne totuş i
în staff-ul adminis trativ al c lubului
până la f inele anului c alendaris tic,  după
c are va primi o funcţie onorif ic ă,  pe
viaţă. As tăzi,  Borcea va susţine o
c onferinţă de presă prin c are va marc a
despărţirea sa de acţionariatul lui
Dinamo.

Tocmai Dănciulescu i-a răpit lui Bondrea bucuria unei remize de aur

Discipolul şi-a „ucis” maestrul

Venită la Severin cu un exce-
lent capital de încredere, după ce
în ultimele două meciuri ofic iale
îşi adjudecase Cupa şi Supercu-

pa României,  Dinamo a crezut că e sufi-
cient doar să fie prezentă pe „Municipal”
ca să plece cu tolba plină. N-a fost însă
deloc  aşa.  Excelent aşezată în teren de
Marian Bondrea, tehnician cu vechi ş tate
de serviciu în Liga I, nou promovata şi-a
arătat prima colţii, dar Olah (15) a reluat
imprecis cu capul,  singur-singurel din po-
ziţie centrală. A răspuns  instantaneu Axen-
te (16), numai că fostul vârf al Timişoarei,
scăpat s ingur în f lancul stâng, n-a găsit
decât plasa laterală. Moutinho (29) a irosit

De şi a jucat de la egal la e gal cu titrata sa opone ntă, în bune  mo-
me nte dovedindu-se  chiar peste  aceasta, Se ve rinul, la primul me ci
din is torie  în Liga I , s-a înclinat până la urmă în faţa lui Dinamo,
plătind tribut cu vârf şi îndesat lipsei de  e xperienţă

cea mai mare oportunitate a reprizei întâi.
Naumovski era bătut, însă mingea a trecut
nu departe de stâlpul din stânga. Pulhac (33)
a trecut şi el pe lângă un gol spectaculos,
după care a venit pauza.

„Ştiinţa” de la Severin – având în vedere
proximitatea de Craiova, tricourile şi unii
fotbalişti, n-a părut impresionată de CV-uri-
le dinamoviştilor nici la reluare, încercând
să-i muşte pe „câini” pe contraatac. Când
au s imţit că frige din ce în ce mai tare ş i n-
ar trebui să le mai permită prea multe olte-
nilor, roş-albii au punctat prin Axente (0-1,
51),  reluare de la limita careului mic.  Re-
acţia Severinului? Una de mare echipă. Mou-
tinho la ridiculizat în flancul drept pe atât

de lăudatul Issa Ba, a centrat perfect şi, cu
o lovitură de cap pe contre-pied, Vancea
(53) a  egalat (1-1). Purtaţi pe val de aceas-
tă reuşită, amfitrionii au irosit ulterior încă
trei şanse, care de c are mai mare,  prin
Moutinho (54 – foarfec ă ratată),  acelaşi
Vanc ea (62 – peste poartă) şi Buleică (74 –
minge suflată în ultimul moment de Rus).
Între timp Bonetti dăduse „refresh” în ofen-
sivă, prin scoaterea lui Alexe ş i Axente şi
introducerea cuplului Curtean – Dănciules-
cu (63). Inspiraţie maximă, cei doi contri-
buind decisiv la reuşita victoriei. Curtean a
înălţat mingea pes te apărarea severineană,
iar Dănciulescu, juc ător promovat de Ma-
rian Bondrea pe vremea defunctei Elec tro-
putere, profitând şi de o gafă de curtea şcolii
a lui Dandea, a punc tat pentru 1-2 (80).
Trei puncte mari pentru rivala de moarte a
tuturor oltenilor,  puncte nemaipuse ulterior
în pericol.


