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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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Scumpitul ăsta al benzinei o să
ne facă, Popescule, s-o cumpărăm
cu pipeta.

Deputatul de Cetate,
Claudiu Manda,

şi învăţământul doljean
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Specialiştii
în problematica

solului se
reunesc la

Craiova

Peste 20.000
de concedii
medicale,
acordate anul
acesta

Într-o lume tot mai agitată puţini sunt cei
care reuşesc să se bucure de frumoşii ani de
pensie. Craioveanca Maria Mateiţă este una
dintre acele persoane, ea urmând să împli-
nească duminică onorabila vârstă de 100 de
ani, la care mulţi nici nu visează. Înconjura-
tă de familie, centenara a fost sărbătorită,
ieri, de reprezentanţii Primăriei municipiu-
lui Craiova, care i-au făcut o vi-
zită acasă pentru a-i dărui un bu-
chet de flori şi un tort. Tot din
partea Primăriei femeia a primit
cadou şi suma de 1.000 de lei. 5 AC
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Doljul primeşte
6,015 milioane de lei
la rectificarea bugetară
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Trupul neînsuflecit
al pilotului
Relu Cojocaru,
depus la capela
„Sfântul Nicolae”

Ziua de ieri a început, în toat
cara, cu un moment de recule-
gere pstrat în memoria coman-
dorului Aure lian Cojocaru,
care a murit în urma acciden-
tului aviatic petrecut joi dimi-
neac lâng Craiova. Sicriul cu
trupul neînsuflecit al acestuia
a fost depus, ieri dup-amiaz, la
capela Bisericii „Sfântul Nico-
lae”, de lâng Cimitirul Ungu-
reni, din Craiova, unde astzi va
fi înmormântat militarul.
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Cincizeci de persoane care au protestat la Uni-
versitate sunt cercetate pentru cã au blocat cu
intenþie un drumul public, iar ºapte pentru ultraj
ºi distrugere, alte 50 fiind amendate pentru tul-
burarea liniºtii locuitorilor „prin producerea de
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin stri-
gãte”. Jandarmeria Capitalei, care a asigurat, în
21 ºi 22 august, mãsurile de ordine publicã la
adunãrile publice din Piaþa Universitãþii, au arãtat
ieri, într-un comunicat de presã, cã protestatarii

„ºi-au manifestat opiniile în mod paºnic”. În tim-
pul protestelor, în jurul orei 21.00, un grup de
persoane a forþat gardul de protecþie, iar mani-
festanþii au ajuns pe carosabil, fiind astfel bloca-
tã circulaþia pe bulevardul Nicolae Bãlcescu, de
la intersecþia cu bulevardul Carol I pânã la inter-
secþia cu strada Ion Câmpineanu.

Pe baza imaginilor video captate de jandarmi
au fost identificate 106 persoane, dintre care 50
au fost sancþionate cu amenzi cuprinse între 200

ºi 1.000 de lei „pentru tulbu-
rarea, fãrã drept, a liniºtii lo-
cuitorilor, prin producerea de
zgomote cu orice aparat sau
obiect ori prin strigãte sau lar-
mã”. Altor 49 de persoane le-
au fost întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãri-
rii penale, pentru blocare cu
intenþie a drumului public, fap-
tã prevãzutã de Ordonanþa de
urgenþã nr.195 din 12 decem-
brie 2002 privind circulaþia pe
drumurile publice, a precizat
Jandarmeria Capitalei.

Totodatã, altor ºapte per-

soane le sunt întocmite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale pentru distrugere ºi ultraj con-
tra bunelor moravuri ºi tulburarea liniºtii publice,
fapte prevãzute de articolul 217, respectiv artico-
lul 321 din Codul Penal.

„Activitatea de identificare a celor care au încãl-
cat legea este în curs de desfãºurare, iar în baza
probelor video existente persoanele în cauzã vor fi
trase la rãspundere, în funcþie de participaþia fiecã-
ruia”, a precizat Jandarmeria Capitalei. Totodatã,
Jandarmeria aratã cã „nu va tolera nici un act de
naturã sã încalce aceste prevederi” ºi recomandã
cetãþenilor sã respecte legislaþia în vigoare ºi sã-ºi
manifeste opiniile în mod paºnic ºi civilizat.

Câteva sute de oameni au protestat, în 21 au-
gust, la Universitate, nemulþumiþi de decizia Curþii
Constituþionale de invalidare a referendumului. În
timpul protestului, participanþii au ocupat tempo-
rar carosabilul, dupã ce au dãrâmat gardurile de la
marginea trotuarului. Tot marþi, câteva zeci de sus-
þinãtori ai lui Traian Bãsescu s-au adunat în Piaþa
Victoriei ºi au protestat contra Guvernului ºi a pre-
mierului Victor Ponta.

Miercuri, protestele au continuat la Universitate,
iar manifestanþii au ocupat din nou carosabilul, tra-
ficul pe bulevardul Nicolae Bãlcescu fiind blocat.

Zeci de demonstranþi, cercetaþiZeci de demonstranþi, cercetaþiZeci de demonstranþi, cercetaþiZeci de demonstranþi, cercetaþiZeci de demonstranþi, cercetaþi
pentru protestele din Bucureºtipentru protestele din Bucureºtipentru protestele din Bucureºtipentru protestele din Bucureºtipentru protestele din Bucureºti

Un general, la ºefia
Administraþiei Rezervelor
de Stat

Premierul Victor Pona l-a
numit, ieri, prin decizie, pe
generalul Cãtãlin-ªtefãniþã
Zisu, în funcþia de preºedin-
te, cu rang de secretar de
stat, al Administraþiei Naþio-
nale a Rezervelor de Stat ºi
Probleme Speciale. Prim-
ministrul l-a eliberat totoda-
tã din aceastã funcþie pe
Adrian Gurãu, care condu-
cea Administraþia Rezereve-
lor de Stat din decembrie
2009. Cãtãlin-ªtefãniþã Zisu
a fost înaintat în gradul de
general-locotenent cu trei
stele în noiembrie 2011, prin
decret al preºedintelui
României.

Pivniceru: Am aºteptãri
de maximã normalitate
în relaþia cu Bãsescu

Mona Pivniceru, care a
preluat ieri dimineaþã
atribuþiile de ministru al
Justiþiei, a declarat, rãspun-
zând unei întrebãri, cã are
aºteptãri de „maximã nor-
malitate” în relaþia cu
preºedintele Traian Bãsescu.
Întrebatã, la intrarea în
sediul Ministerului Justiþiei,
dacã s-a gândit la un înlo-
cuitor al Laurei Codruþa
Kovesi la Ministerul Public,
Mona Pivniceru a spus cã
Ministerul Justiþiei nu se
rezumã doar la numirea
procurorului general,
ci sunt multe alte probleme
importante.

Bugetul Ministerului Dezvoltãrii a
fost redus, în urma rectificãrii bu-
getare, cu 223 milioane lei, la 1,979
miliarde lei, dar nu va fi afectatã fi-
nanþarea unor programe prioritare,
precum locuinþele ANL, reabilitarea
termicã, programele Companiei Na-
þionale de Investiþii (n.r. - CNI) ºi
lucrãrile de apã-canal, potrivit insti-
tuþiei. Astfel, pietruirea drumurilor
comunale va beneficia de o finanþa-
re de 79,28 milione euro, lucrãrile
de apã ºi canalizare de 36,2 milioane
euro, sistemele integrate de apã de
19,13 milioane euro (dintr-un pro-
gram de împrumut cu finanþare ne-
rambursabilã), locuinþele ANL ºi so-
ciale de 19,1 milioane euro, reabili-
tarea termicã a locuinþelor de 6,45
milioane euro, investiþiile în infras-

Bugetul Ministerului
Dezvoltãrii, redus cu 223
milioane lei la rectificare

Adrian Nãstase este cerce-
tat de procurorii Parchetului
ÎCCJ pentru nerespectarea
regimului armelor ºi muniþii-
lor, dupã ce în locuinþa sa
anchetatorii au gãsit, în urma
tentativei de sinucidere, 399
de cartuºe, pentru care nu are
autorizaþie. Dosarul în care
Nãstase este cercetat a fost
disjuns din cel în care procu-
rorii Secþiei de urmãrire
penalã ºi criminalisticã din
cadrul Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au fãcut cercetãri
privind incidentul petrecut în
seara zilei de 20 iunie, cu
ocazia punerii în aplicare a
mandatului de executare a

Adrian Nãstase, cercetat
pentru nerespectarea

regimului armelor

Serviciul Român de Informaþii
a cerut Parchetului Curþii de Apel
Bucureºti, iar instanþa a aprobat ieri,
declararea ca indezirabile a opt per-
soane din Orientul Mijlociu, pe o
perioadã de 15 ani, „din motive de
securitate naþionalã”, fiind suspec-
tate de „acþiuni subversive” în fa-
voarea unor grupãri teroriste. „În
perioada aprilie – august 2012, SRI
a investigat informativ ºi a docu-
mentat activitatea unei reþele de
etnici palestinieni cu legãturi în sfe-
ra unor entitãþi teroriste. Cele opt
persoane au ajuns ºi au încercat
sã se stabileascã în România utili-
zând filierele de migraþie ilegalã cu

SRI cere expulzarea a 8 palestinieni bãnuiþi de legãturi cu teroriºti

pedepsei de doi ani de închi-
soare, a informat, ieri, Minis-
terul Public, într-un comuni-
cat de presã. În cauza disjun-
sã, cercetãrile sunt în curs de
derulare, pe rolul Secþiei de
urmãrire penalã ºi criminalisti-
cã din cadrul Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. În schimb,
procurorii au dispus neîncepe-
rea urmãririi penale în dosarul
privind tentativa de sinucidere
a lui Adrian Nãstase, apreciind
cã gestul acestuia a fost
voluntar, iar cei doi ofiþeri de
poliþie care au mers sã punã în
executare mandatul de execu-
tare a pedepsei au acþionat
conform procedurilor.

tructurã turisticã de 20,35 milioane
euro, prima pentru economisire lo-
cuinþe de 9,45 milioane euro ºi pro-
gramele în derulare ale CNI (sãli de
sport ºi bazine de înot) de 34,08 mi-
lioane euro. Aceste proiecte însu-
meazã 962,02 milioane lei (213,78
milioane euro). „De asemenea, pro-
gramele naþionale care privesc efi-
cienþa energeticã (reabilitare termi-
cã locuinþe, reabilitare termicã clã-
diri instituþii publice, reabilitarea cen-
trelor istorice) vor fi susþinute ca
programe multianuale cu finanþare
din bugetul de stat sau ca programe
finanþate din fondurile UE”, aratã
MDRT, într-un comunicat. Minis-
terul nu precizeazã ce proiecte nu
vor mai fi finanþate dupã reducerea
bugetului cu 223 milioane lei.

punct de plecare în zona Orientu-
lui Mijlociu. Intenþia acestora era
identificarea posibilitãþilor de con-
stituire în þara noastrã a unei even-
tuale structuri de sprijin pentru
activitãþi de migraþie ilegalã ce pu-
teau fi accesate de membri ai unor
organizaþii teroriste active la nivel
internaþional”, a declarat Sorin
Sava, purtãtorul de cuvânt al SRI.
„Mãsurile ofensive de cunoaºtere,
documentare ºi destructurare ale
SRI faþã de membrii reþelei s-au
finalizat prin sesizarea Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Bucu-
reºti, care a susþinut în instanþã
declararea celor opt persoane in-

dezirabile pentru o perioadã de 15
ani. Îndepãrtarea de pe teritoriul na-
þional va fi pusã în aplicare de MAI

în perioada imediat urmãtoare,
dupã rãmânerea definitivã a hotã-
rârii instanþei”, a mai explicat Sava.



  cuvântul libertăţii / 3vineri, 24 august 2012 actualitate

În urmă cu o săptămână, la emi-
siunea de acum consacrată a postu-
lui de televiziune TVS „Cafeaua
de sâmbătă dimineaţa”, realizată
de Alina Trană, a fost invitat şi de-
putatul PSD Claudiu Manda, mem-
bru al Comisiei parlamentare de
buget-finanţe. Printre întrebările
cumsecade ale moderatoarei s-au
aflat câteva vizând schimbările con-
ducerilor unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, unele lipsite
de noimă, efectuate de Consiliul de
Administraţie al ISJ Dolj. În viaţa
parlamentară, deputatul Claudiu
Manda reprezintă în Camera De-
putaţilor Colegiul uninominal 6 (Bu-
covăţ, Caraula, Cetate, Maglavit,
Moţăţei, Orodel, Pleniţa, Sălcuţa,
Terpeziţa, Unirea, Vârtop, Vârvoru
de Jos, Vela, Verbiţa) şi oamenilor
din această zonă trebuie să le ducă
grija sau grijile. Care nu lipsesc.

MIRCEA CANŢĂR
Mandatul său are anumite limite, nu
este unul general valabil. Referirile
sale la învăţământul preuniversitar
de stat, în această perioadă, deloc
arondate Colegiului uninominal 6,
au părut realmente suspecte. Fiind-
că nimeni nu l-a abilitat cu prero-
gative speciale în aplicarea „ane-
xei 25 a Metodologiei-cadru pri-
vind mobilitatea personalului di-
dactic din învăţământul preuniver-
sitar în anul 2012-2013” şi păreri-
le sale „avizate” despre anumiţi
conducători de unităţi şcolare coin-
cideau, de fapt, cu aiuritoarea „po-
litică de cadre” promovată de bez-
metica şi deloc supla conducere a
ISJ Dolj. Slugarnică şi atât. Mai clar:
deputatul Claudiu Manda, preşedin-
te executiv al PSD Dolj, nu expri-
ma viziunea de ansamblu, una co-
erentă, cumpătată şi convenită, a
Biroului Permanent sau Comitetu-

lui Executiv ale PSD, ci propria sa
atitudine, sectară, realmente nea-
vizată, într-un teritoriu în care nici
cu indulgenţă maximă nu poate fi
bănuit că are habar. Pe părerile oca-
zionale şi realmente ipocrite despre
învăţământul preuniversitar de stat
ale deputatului Claudiu Manda ni-
meni nu dă doi bani. Şi ultimul lu-
cru de care ar putea fi bănuit este
relaţia, c ât de cât concludentă,
cu... cartea. Cu lectura aprofun-
dată, cu studiul chinuit, acasă sau
la bibliotecă. Sigur, nu se moare
din aşa ceva. Şi nu întotdeauna se
promovează din aşa ceva. De la o
vreme, deputatul Claudiu Manda
a abandonat unele din calităţile
care îl făcuseră altădată „frecven-
tabil”, trecându-i-se cu vederea
nerevendicarea de la vreo activi-
tate concretă, şi asta se observă
din belicoasa gesticulaţie, care îi

divulgă timida vocaţie, deocamda-
tă, de a deveni „un şefuleţ nu de
tarla, ci de feudă”. S-a cam gră-
bit, nu era momentul. Şi alegerile
parlamentare bat la uşă. Pasivul e
mai încărcat decât activul. Şi acum
o întrebare absolut firească, la care
răspunsul e obligatoriu: cum a fost
posibil ca la Şcoala Generală nr.
37 „Mihai Eminescu” din Cra-
iova în locul directorului ad-
junct Elena Nicolae, profesoară
consacrată de Matematică, ates-
tată pe  funcţie  prin concurs,
manager rezonabil,  ca să nu
spunem foarte bun, fostă spor-
tivă de  mare  pe rformanţă
(componentă a echipei de volei
feminin „Universitatea” Craio-
va, dar şi a lotului reprezenta-
tiv), „Cetăţean de Onoare” al
Craiovei, dascăl de bună credin-
ţă şi bună cuviinţă, să fie adusă

Deputatul de Cetate, Claudiu
Manda, şi învăţământul doljean

învăţătoarea Crisanda Turcu, de
la Colegiul Naţional „Fraţii Bu-
zeşti”, prin eludarea oricărui cri-
teriu etic sau de competenţă,
pentru o contaminare impură, pe
motiv că este cumnata deputa-
tului Claudiu Manda? Conduce-
rea ISJ Dolj, îndeosebi tandemul
Georgică Bercea – Nicuşor Cotes-
cu, execută cu obstinaţie comenzi-
directive şi poate fi premiată la o
bodegă pentru ceea ce face, înainte
de a fi destituită. Pentru amatorism.
Punc tul e obligatoriu.  Deputatul
PSD Claudiu Manda este obligat să
răspundă la nedumeririle, nu ale
noastre, ci ale multor oameni de
rând şi chiar ale unor primari PSD,
uimiţi de ceea ce se întâmplă. Func-
ţia de parlamentar, numai prin abuz
îngăduie rezolvarea problemelor
personale, din păcate deloc puţine
la număr. Ne oprim aici.

Peste 600 de milioane de lei va aloca Gu-
vernul Ponta autorităţilor locale la rectificarea
de buget. Este vorba despre 500 de milioane
de lei pentru plata arieratelor către firme, 100
de milioane de lei pentru primăriile care nu
mai au bani de salarii, iar 100 de milioane
de lei vor fi acordate pentru plata însoţi-
torilor persoanelor cu dizabilităţi. Sumele
au fost convenite pentru rectificarea
bugetară care a fost aprobată în şedinţa
de joi a Guvernului. Discuţia despre
rectificarea bugetară a avut loc mier-
curi, la sediul Ministerului Adminis-
traţiei şi Internelor, unde au participat
premierul Victor Ponta, ministrul Ad-
ministraţiei şi Internelor, Mircea Duşa,
ministrul delegat pentru Administra-
ţie, Radu Stroe, ministrul Finan-
ţelor Publice, Florin Georgescu,
precum şi cei 41 de preşedinţi
ai consiliilor judeţene.

Ion Prioteasa, preşedinte-
le Consiliului Judeţean Dolj, a
declarat că în şedinţa de Gu-
vern de ier i a fost semnată o
Ordonanţă de Guvern prin care vor veni
bani pentru persoanele cu nevoi speciale de
genul însoţitorilor persoanelor cu handicap,
a altor persoane nevoiaşe, şi mai puţini bani
pentru comunităţile locale, cu excepţia ca-
zurilor extraordinare, care au fost colectate

Doljul
primeşte
6,015 milioane de lei
la rectificarea bugetară

şi trimise de Ministerul de Finanţe.
“FMI a făcut presiuni asupra Guvernului,
în sensul că de la trimestru la trimestru tre-
buie să se vadă o reducere a arieratelor, adi-
că a datoriilor pe care Statul român le are

către firme şi care sunt mai mari de 90, 120
sau 360 de zile. Bugetul anului trecut s-a
repartizat pe localităţi avându-se în vedere
şi o clauză clară prin care primarii trebuia

să îşi plătească datoriile mai vechi, să-şi
termine o investiţie pe care au început-
o şi, dacă mai au bani, pot să înceapă
şi una nouă. Aceasta era condiţia, dar,
fiind campanie electorală, este clar că
avem o fotografie mişcată faţă de

ceea ce am gândit noi la începutul
anului.  În aces te condiţii, în

această şedinţă s-a semnat o
Ordonanţă de Guvern prin
care pe de o parte vor veni
bani în mod special pentru
persoanele cu nevoi speciale
de genul însoţitorilor persoa-
nelor cu handicap, a altor per-
soane nevoiaşe, şi mai puţini
bani pentru comunităţile loca-
le, decât acolo unde sunt ca-
zuri extraordinare care au fost

colectate şi trimise de Ministe-
rul de Finanţe, cum ar fi seches-

tru pe o anumită primărie, dar nu
avem cazuri de genul acesta. Avem

cazuri în care o firmă a dat în jude-
cată o primărie să i se restituie banii, dar în
foarte multe cazuri, mai ales la ordonanţa 7,
la hotărârea 577 nu are ce să facă primarul

şi nici Consiliul Judeţean nu are de unde să-
i dea bani. Chiar dacă ar avea un sac de bani,
nu este legal să i se dea”, a declarat Ion Prio-
teasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.
“De câte ori vin la Craiova,
miniştrii pleacă încărcaţi cu probleme”

În ceea ce priveşte aşteptările pe care
autorităţile doljene le au de la Guvernul con-
dus de Victor Ponta, şeful administraţiei pu-
blice doljene a spus că de fiecare dată când
vin la Craiova miniştrii pleacă încărcaţi cu
probleme: “Când Victor Ponta a fost numit
premier am spus că sper să facă în Oltenia
măcar o parte din ce a făcut Boc acasă la el,
la Cluj. Deocamdată este un guvern de tran-
ziţie, care a venit pe un buget stabilit înainte.
Eu rămân într-o relaţie foarte bună cu pre-
mierul României şi i-am spus care sunt pro-
blemele care trebuie rezolvate în Dolj. Este
vorba de autostrada sudului sau de un drum
expres, de alte investiţii la aeroportul din Cra-
iova, de dezvoltarea porturilor de la Dunăre.
O problemă foarte importantă pe care am
spus-o de câte ori am avut ocazia este adu-
cerea unor elicoptere SMURD la Craiova.
Sunt sigur că acum,  cu noua guvernare,
există mai multă aplecare către dezvoltarea
acestei regiuni”, a mai afirmat preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRĂGHICI
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Prin ordin al ministrului Apãrãrii
Naþionale, Corneliu Dobriþoiu, ieri, de
la ora 8.00, în toate unitãþile militare
din þarã ºi din teatrele de operaþii au
fost organizate ceremonii militare ºi
religioase în semn de recunoºtinþã ºi
deplin respect pentru comandorul
Aurelian Cojocaru. La ceremonia de
comemorare organizatã la sediul Mi-
nisterului Apãrãrii Naþionale au par-
ticipat ministrul Apãrãrii Naþionale,
Corneliu Dobriþoiu, secretarii de stat
Sebastian Huluban ºi Floarea ªer-
ban, ºeful Statului Major General,
generalul-locotenent ªtefan Dãnilã,
ºi personalul militar ºi civil din struc-
turile centrale ale instituþiei. Dupã
intonarea Imnului Naþional al Româ-
niei, s-a pãstrat un moment de recu-
legere în memoria militarului care ºi-
a pierdut viaþa ºi s-a oficiat serviciul
religios.

La Craiova, ieri dupã-amiazã, în
jurul orei 16.00, sicriul cu trupul ne-
însufleþit al militarului care a pus vie-
þile unor necunoscuþi mai presus
decât a sa a fost depus la capela Bi-
sericii „Sfântul Nicolae”, de lângã
cimitirul Ungureni. Cunoºtinþele ºi
prietenii începuserã deja sã vinã cu
o floare ºi o lumânare pentru a-i adu-
ce un ultim omagiu lui „Relu cel
mare”, aºa cum îi spuneau apropiaþii
ºi colegii, lui Aurelian Cojocaru. So-

Ziua de ieri a început, în toatã
þara, cu un moment de reculegere
pãstrat în memoria comandorului
Aurelian Cojocaru, care a murit în
urma accidentului aviatic petrecut
joi dimineaþã lângã Craiova. Sicriul

cu trupul neînsufleþit al acestuia a
fost depus, ieri dupã-amiazã, la ca-
pela Bisericii „Sfântul Nicolae”, de
lângã Cimitirul Ungureni, din Cra-
iova, unde astãzi va fi înmormântat
militarul.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

þia sa, Andrada, care lucreazã la Ra-
dio „Oltenia”, a povestit momentele
tragice prin care a trecut în momen-
tul în care a aflat cã trebuie sã plece
la o ºtire cu un accident aviatic: “Ter-
minasem Matinalul ºi am fost trimi-
sã sã fac ºtire cu un avion prãbuºit
la Aeroport. M-am gândit câteva
clipe cã ar putea fi vorba despre
soþul meu, dar m-am rugat sã nu fie
aºa. Nici când l-am vãzut nu am cre-
zut ºi nici acum nu cred. Sã fii soþie
de pilot de încercãri este foarte

greu...”, a spus Andrada Cojocaru,
încercând sã fie puternicã, mai ales
cã acum ea a rãmas singurul sprijin
al copilului lor.

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Cor-
neliu Dobriþoiu, a transmis joi, 23
august, un mesaj de condoleanþe fa-
miliei comandorului Aurelian Cojo-
caru, în care spunea cã ”Aviaþia mi-
litarã românã regretã profund pier-
derea unui camarad valoros ºi este
cu gândul la colegul rãnit în ace-
laºi accident, locotenent-comando-
rul Mihail-Relu Ioana. Curajul
acestor oameni care, zi de zi, se pre-
gãtesc ºi îºi riscã viaþa trebuie sã
ne inspire ºi sã ne facã sã-i privim
pe temerarii vãzduhurilor cu tot res-
pectul ºi admiraþia noastrã. Acest
grav eveniment s-a produs într-un
moment de rãscruce pentru Aviaþia
militarã, moment în care, noi, deci-
denþii politici, trebuie sã luãm ho-
tãrâri importante privind viitorul
ºi siguranþa piloþilor militari ºi
chiar securitatea aerianã a þãrii. Ne
exprimãm întreaga compasiune ºi
adresãm sincere condoleanþe fami-
liei îndoliate, tuturor celor care l-
au iubit ºi apreciat pe comandorul
Aurelian Cojocaru. Dumnezeu sã-l
odihneascã!”.

În ceea ce-l priveºte pe „Relu cel
mic”, locotenent-comandor Mihai

Relu Ioana, pilotul rãnit dupã ce s-a
catapultat cu câteva clipe înainte ca
avionul IAR 99 ªoim sã se izbeascã
de sol, starea de sãnãtate a acestuia
este una bunã. Militarul a fost trans-
portat la Spitalul Universitar de Ur-
genþã Militar Central „Dr. Carol Da-
vila”, din Bucureºti, a ajuns acolo
fãrã probleme, joi dupã-amiazã, rãmâ-
nând internat în Clinica de Aneste-
zie ºi Terapie Intensivã a unitãþii me-
dicale, în vederea stabilizãrii funcþii-
lor vitale, întrucât urma sã fie supus
unei intervenþii chirurgicale.

Anchetatorii aºteaptã acum ca
starea de sãnãtate a lui Mihai Relu
Ioana, pilotul rãnit, sã le permitã au-
dierea acestuia, mãrturia sa fiind ex-
trem de importantã pentru lãmurirea
împrejurãrilor în care s-a produs tra-

gedia. Primele date oficiale ar putea
fi disponibile abia peste câteva sãp-
tãmâni, întrucât expertizarea cutiei
negre a avionului, care a ajuns la Ti-
miºoara, va dura.

Reamintim cã un avion IAR 99
ªoim cu dublã comandã, al Centrului
de Cercetãri ºi Încercãri în Zbor Cra-
iova, s-a prãbuºit, joi dimineaþa, în
jurul orei 10.30, în apropierea Aero-
portului Craiova, la aproximativ un
minut dupã decolare. Pilotul aerona-
vei, comandorul Aurelian Cojocaru,
a încercat, pânã în ultimul moment,
sã redreseze avionul ºi sã evite zona
locuitã, lucru ce l-a costat viaþa, iar
instructorul, locotenent-comandor
Mihai Relu Ioana, a reuºit sã se cata-
pulteze înaintea impactului cu solul
ºi a scãpat cu viaþã.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj i-au reþinut, joi, pentru 24 de ore, pe
ªtefan Mãdãlin Bercea (19 ani), Ionuþ Costi-
nel Bercea (17 ani) ºi pe Ionuþ Marcel Vrãjitoa-
rea (16 ani), toþi din comuna Pleniþa, în sarcina
cãrora s-a reþinut comiterea infracþiunilor de
tentativã la omor calificat ºi ultraj contra bu-
nelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice. Potrivit unui comunicat al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, cei trei tineri
din Pleniþa, împreunã cu Achim ªtefãnescu (26
de ani), din aceeaºi localitate (care este dispã-
rut ºi în acest moment), au provo-
cat un scandal în plinã stradã, în
comuna Caraula, chiar în ziua de
Sfânta Maria. Cei patru au coborât
dintr-o maºinã ºi i-au luat la bãtaie,
cu o rangã din fier, dar ºi cu pumnii
ºi cu picioarele, pe Daniel Cruceru
(27 de ani), din Caraula, ºi pe Mari-
an Cristian Sîrbu (40 de ani), din
Craiova. Dupã ce i-a lãsat laþi, agre-
sorii au urcat înapoi în maºinã ºi au
dispãrut, victimele fiind transpor-
tate la spital în stare gravã.

„Din probele administrate în ca-
uzã, pânã la acest moment al urmãri-
rii penale, a reieºit faptul cã, în seara
de 15 august a.c., în  jurul orelor
23.45, între pãrþile vãtãmate C.D. ºi
S.C.M., pe de o parte ºi cei patru
inculpaþi pe de altã parte, a interve-

Jandarmii din cadrul Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile (GJMb) Craiova asigurã, astãzi, mãsurile de
ordine publicã, începând cu ora 20.00, în parcarea
hipermarket-ului „Real”, cu ocazia desfãºurãrii
Concertul „Ciuc – trãieºte gustul verii, trãieºte
distracþia”. În plus, duminicã, alþi 30 de jandarmi
din cadrul aceleiaºi unitãþi vor asigura mãsurile de
ordine la manifestãrile prilejuite de „Zilele Bãileº-
tiului”, ediþia a XII-a. Jandarmii recomandã partici-
panþilor la aceste manifestãri sã respecte indicaþiile
organizatorilor sau ale forþelor de ordine ºi sã se
abþinã de la orice fel de acþiuni de naturã a împiedi-
ca desfãºurarea normalã a evenimentelor. Misiuni-
le jandarmilor au în vedere prevenirea ºi combate-
rea oricãror fapte care aduc atingere legilor ºi nor-
melor de convieþuire socialã precum ºi depistarea,
identificarea ºi dispunerea mãsurilor legale împo-
triva celor care comit acest gen de fapte. În plus,
oamenii legii atrag atenþia cetãþenilor sã acorde o
atenþie deosebitã bunurilor personale (borsete,
poºete etc.), sã evite pe cât posibil sã aibã la vede-
re obiecte de valoare care pot atrage atenþia (apa-
rate foto-video, bijuterii, etc.), deoarece aceste eve-
nimente reprezintã momente prielnice, în special
pentru hoþii de buzunare, iar la nevoie sã se adre-
seze jandarmilor aflaþi în dispozitiv.

La „rãcoare”, dupã ce au bãtut crunt douã persoane
Trei tineri din Pleniþa au fost arestaþi preventiv, ieri dupã-

amiazã, pentru sãvârºirea infracþiunilor de tentativã la
omor calificat ºi ultraj contra bunelor moravuri ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj îi acuzã cã, în urmã cu zece zile, îm-
preunã cu un alt tânãr, pe numele cãruia s-a solicitat man-

dat de arestare în lipsã, au bãtut crunt douã persoane, pe
o stradã din comuna Caraula. Victimele au ajuns la spital
imediat dupã agresiune, au avut nevoie de intervenþii chi-
rurgicale pentru a scãpa cu viaþã ºi, dupã ce au primit ra-
portul medicilor legiºti, dosarul a fost preluat de Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj.

nit un conflict. În aceste împrejurãri, inculpatul
ªtefãnescu Achim a lovit-o pe partea vãtãmatã
C.D. cu o þeavã metalicã  în  zona abdominalã.
Totodatã, partea vãtãmatã S.C.M. a fost agre-
satã, la rândul sãu, de inculpaþii Bercea ªtefan
Mãdãlin, Bercea Ionuþ Costinel ºi Vrãjitoarea
Ionuþ Marcel, în mod repetat. În urma agresiu-
nilor suferite, cele douã pãrþi vãtãmate au sufe-
rit leziuni traumatice majore, fiind transportate
la spital, unde s-a intervenit chirurgical.

Concluziile raportului medico-legal au re-
liefat faptul cã cea mai gravã dintre leziunile

suferite de partea vãtãmatã C.D. a fost ruptu-
ra traumaticã de splinã ºi hemiperitoneu, le-
ziune  de naturã a-i pune în primejdie viaþa ºi
care necesitã, pentru vindecare, 25-30 zile de
îngrijiri medicale. De asemenea, partea vãtã-
matã S.C.M. a suferit mai multe leziuni  trau-
matice, cea mai gravã fiind plaga contuzã he-
paticã, la nivelul lobului drept, leziune de na-
turã a-i pune în primejdie viaþa ºi care necesitã
pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medica-
le”, dupã cum se aratã într-un comunicat dat
publicitãþii, ieri, de Parchetul de pe lângã Tri-

bunalul Dolj.
În momentul în care medicii le-

giºti au comunicat faptul cã vieþile
ambelor victime au fost puse în pri-
mejdie, dosarul a fost preluat de Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
procurorii dispunând, în cursul zi-
lei de joi, reþinerea celor trei sus-
pecþi gãsiþi. Cei trei au fost prezen-
taþi, ieri dupã-amiazã, Tribunalului
Dolj, care a emis mandate de ares-
tare preventivã pentru o perioadã
de 19 zile pe numele celor doi incul-
paþi minori, în timp ce Mãdãlin Ber-
cea a fost arestat preventiv pentru
o perioadã de 29 de zile. Cu privire
la arestarea preventivã în lipsã a lui
ªtefãnescu, instanþa a disjuns cau-
za, urmând sã se pronunþe sãptã-
mâna viitoare.
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Bãtrâna s-a bucurat nespus
de mult când a vãzut cã s-a
umplut curtea casei de oameni
care au venit sã o sãrbãtoreas-
cã. Deºi de câþiva ani este
neputincioasã, iar auzul ºi
vãzul au cam lãsat-o, bãtrâna a
suflat cu putere în lumânãrile
de pe tort, ba chiar s-a cinstit
ºi cu un pahar de ºampanie.
“Doamna Maria este unul din
locuitorii care fac cinste
Craiovei. Noi ne-am dorit sã
fim alãturi de dumneaei acum
când împlineºte 100 de ani,
vârsta la care puþini oameni
ajung. Primãria Craiova îi
doreºte multã sãnãtate ºi sã se
bucure de nepoþi ºi strãnepoþi,
pe care îi felicitãm pentru cã
au atâta grijã de dumneaei”, a
spus Florentin Tudor, vicepri-
marul municipiului Craiova.

A rãmas orfanã
la vârsta de 3 ani

Pentru Maria Mateiþã – de
loc din Sibiu –, viaþa nu a fost

Într-o lume tot mai agitatã puþini sunt cei care
reuºesc sã se bucure de frumoºii ani de pensie.
Craioveanca Maria Mateiþã este una dintre acele
persoane, ea împlinind onorabila vârstã de 100 de
ani, la care mulþi nici nu viseazã. Înconjuratã de
familie, centenara a fost sãrbãtoritã, ieri, de re-
prezentanþii Primãriei municipiului Craiova, care
i-au fãcut o vizitã acasã pentru a-i dãrui un buchet
de flori ºi un tort. Tot din partea Primãriei femeia
a primit cadou ºi suma de 1.000 de lei.

deloc uºoarã, dupã cum
povesteºte unicul fiu al
bãtrânei, Vergil Mateiþã, în
vârstã de 77 de ani. Rãmasã
orfanã de ambii pãrinþi, care
s-au stins când ea avea numai
3 aniºori, copila de atunci a
fost luatã în grijã de niºte
rude. Sãrmanã fiind, a termi-
nat doar patru clase ºi a fost
premiantã, apoi s-a apucat de
muncã. Pe unde se putea,
numai ca sã supravieþuiascã.
Câþiva ani mai târziu, împreu-
nã cu cei care au luat-o în
grijã au ajuns la Craiova, unde
ea a ºi rãmas pânã astãzi. ªi-a
gãsit un loc de muncã la un
restaurant din Craiova, apoi
s-a ºi cãsãtorit. Fiul ei, Vergil
Mateiþã, care o îngrijeºte
ajutat de nepoþi, spune cã a
fost o mamã foarte bunã, care
a fãcut tot ce se putea pe acea
vreme pentru ca lui sã îi fie
bine: “A muncit o viaþã pentru
mine, pentru a merge la ºcoalã
ºi a ajunge om. Nu a vrut sã

am soarta amãrâtã pe care a
avut-o ea. O singurã datã þin
minte cã m-a altoit zdravãn,
cu centura de la pantalonii
tatei. Am minþit-o cã am fost
la ºcoalã ºi, de
fapt, eu am
plecat cu
bãieþii. A fost
prima ºi ultima
bãtaie, care mi-a
fost învãþãturã
de minte”.

Tot acesta
povesteºte cã,
deºi femeia a
trecut prin
douã operaþii, a
fost sãnãtoasã
toatã viaþa ºi
chiar ar vrea sã
mai bea câte un
pãhãrel de tãrie
din când în
când. “De
câþiva ani a lãsat-o auzul, ºi-a
pierdut ºi un ochi, dar mãnân-
cã singurã. În fiecare searã o
aud cum se roagã la Dumne-
zeu sã o ia la el, simte cã nu

mai poate, cã a trãit destul. E
greu sã fii neputincios. Cred
cã dacã i-aº da puþinã tãrie,
nu ar zice nu. De fapt cred cã
asta a ºi þinut-o pânã la vârsta

asta. Toatã viaþa, în afarã de
douã operaþii de fibrom uterin,
nu a avut nimic. Una a fãcut-o
la vârsta de 30 de ani ºi alta la
60, de atunci nu a mai avut

alte probleme”, a mai spus fiul
Vergil Mateiþã.

În ochii vecinilor, centenara
a fost mereu o femeie respec-
tabilã ºi muncitoare, care a

fãcut tot ce i-a
stat în putinþã
pentru binele
familiei. “O ºtiu
pe doamna Maria
de mai bine de 50
de ani, de când
ne-am mutat aici,
în cartier. Mereu a
fost o femeie
sprintenã ºi
muncitoare, nu o
vedeai sã odih-
neascã. Sincer, nu
credeam cã va
apuca vârsta de
100 de ani, dar
când am auzit în
urmã cu o sãptã-
mânã cã mai este

puþin ºi împlineºte aceºti ani,
m-am gândit cã ar fi frumos
sã o sãrbãtorim cu toþii”, a
spus un vecin.

ALINA DRÃGHICI

Administratorul SC Salubritate Craio-
va SRL, Flavius Adrian Sirop, ºi-a depus
demisia din funcþie joi seara, decizia având
la bazã motive personale. Potrivit docu-
mentului înaintat Primãriei municipiului
Craiova, încetarea raporturilor de servi-
ciu va intra în vigoare începând cu data
de 1 septembrie 2012. „SC Salubritate
Craiova SRL a înregistrat la finalul anu-
lui 2011 un profit de 600.000 lei, în timp
ce în 2010 pierderea societãþii s-a cifrat
la 2,1 milioane de lei”, se aratã într-un
comunicat de presã.

MARGA BULUGEAN
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Timp de trei zile, începând de as-
tãzi, Regia Autonomã de  Transport
Craiova va efectua lucrãri de refa-
cere a cãii de rulare a tramvaielor în
zona Piaþa Centralã –sens Depou
tramvaie ºi probe privind circulaþia
tramvaielor pe traseul Hanul Craio-
viþa – Ford. „Circulaþia cu tramva-
iul se va relua începând de miercuri,
29 august 2012, pe tot traseul: Ha-
nul Craioviþa – Ford”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al RAT
Craiova.

MARGA BULUGEAN
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“Niciodatã însã creºterea de preþ, care la cereale
a fost de 30%, nu s-a regãsit ºi în preþul final, dacã
am avut o creºtere de 30%, în unele cazuri, creºte-
rea finalã a fost de 3-5 procente. Este evident cã
atât la grâu, cât ºi la celelalte produse, mai ales la
cele care sunt afectate în România într-un mod pu-

ternic, porumb ºi floarea-soarelui, creºterile la aces-
te produse au fost destul de importante ºi sunt des-
tul de importante”, a spus ministrul Daniel Con-
stantin (foto) într-o conferinþã de presã.

Acesta nu poate estima care vor fi preþurile ali-
mentelor de bazã la toamnã, însã se aºteaptã la scum-

piri cauzate de secetã. “Este foarte greu
sã facem aceastã diferenþã. Factorul se-
cetã a avut un impact în ceea ce priveºte
preþul produselor de bazã. În ce mãsurã
creºterea de preþ la produsele de bazã va
fi reflectatã în preþul final, cel pe care îl
plãteºte, consumatorul pe raft, vom ve-
dea. (...) Nu pot sã estimez. Suntem o eco-
nomie de piaþã funcþionalã, preþul este dat
de piaþã”, a precizat ministrul Agriculturii.

Daniel Constantin s-a întâlnit, ieri, la
Sibiu, la sediul Consiliului Judeþean, cu
conducerea instituþiei, cu prefectul jude-
þului, cu toþi cei 64 de primari, cu repre-
zentanþii producãtorilor agricoli ºi ºefii
instituþiilor deconcentrate din subordine.
(AGERPRES)

Preþul grâului, al porumbului ºi al florii-soarelui a înregistrat deja o creºtere importantã din
cauza secetei, însã la o creºtere de 30 de procente, spre exemplu la grâu, cumpãrãtorii produ-
selor de pe rafturile magazinelor vor resimþi 10 la sutã din aceastã scumpire, adicã o majorare
de preþ cu trei procente, a declarat vineri, la Sibiu, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Ministrul Agriculturii: VMinistrul Agriculturii: VMinistrul Agriculturii: VMinistrul Agriculturii: VMinistrul Agriculturii: Vor fi creºterior fi creºterior fi creºterior fi creºterior fi creºteri
importante de preþ la grâu, porumbimportante de preþ la grâu, porumbimportante de preþ la grâu, porumbimportante de preþ la grâu, porumbimportante de preþ la grâu, porumb

ºi floarea-soarelui din cauza seceteiºi floarea-soarelui din cauza seceteiºi floarea-soarelui din cauza seceteiºi floarea-soarelui din cauza seceteiºi floarea-soarelui din cauza secetei

ªefii administraþiilor locale, in-
diferent de apartenenþa politicã, se
declarã indignaþi de posibilitatea ca
ANAF sã colecteze impozitele pe
proprietate, spunând cã ideea con-
travine descentralizãrii cerute de
autoritãþile locale ºi cã ar reprezenta
“bomboana de pe colivã”. Posibi-
litatea ca ANAF sã colecteze taxe-
le pe proprietate, în numele autori-
tãþilor locale, este menþionatã în
scrisoarea suplimentarã de inten-
þie agreatã la începutul lunii august
de autoritãþile române cu Fondul
Monetar Internaþional.

Primarii, indignaþi de posibilitatea
ca ANAF sã colecteze impozitele

pe proprietate

Inspectorii vamali din cadrul
Direcþiei Regionale pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale
Craiova ºi Direcþiei Judeþene
pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Teleorman au confiscat
de la douã societãþi comerciale
distribuitoare de produse
energetice, aflate pe raza
judeþelor Argeº ºi Teleorman,
peste 9 tone produse energetice.

„Conform legislaþiei în
vigoare, autoritatea vamalã a
sancþionat societatea cu
amendã în cuantum de
100.000 lei, reþinând în vede-
rea confiscãrii 6.468 litri
produse energetice, cum ar fi,
de exemplu, benzinã, motorinã
ºi GPL, existenþi în stoc la
momentul controlului”, se
precizeazã într-un comunicat
de presã al DRAOV Craiova.
Totodatã, a fost confiscatã
suma de 3.250.449 lei rezultatã
din vânzarea de produse
energetice, fãrã deþinerea
atestatului de înregistrare
pentru comercializare de
produse energetice, iar activi-
tatea societãþii în cauzã a fost
suspendatã pe o perioadã de o
lunã. În aceeaºi zi, o echipã
mobilã a DRAOV Craiova,
acþionând pe raza judeþului
Argeº, a constatat la o societa-
te comercialã, distribuitoare de
produse energetice, în plus
faþã de stocul declarat, aproxi-
mativ 5.380 litri GPL, pentru
care nu au putut fi prezentate
documente de provenienþã. „În
conformitate cu prevederile
legale, autoritatea vamalã a

dispus confiscarea cantitãþii
de 2.716 litri GPL existentã pe
stoc la momentul controlului
ºi confiscarea sumei de 7.965
lei rezultatã din vânzarea de
2.663 litri GPL. Societateaîn

cauzã a fost sancþionatã cu
amendã în cuantum de 50.000
lei”, se mai precizeazã în
comunicatul Direcþiei Regio-
nale Vamale Craiova.

MARGA BULUGEAN

9 tone de produse energetice au fost
reþinute de inspectori i  vamali

Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inova-
re – ARoTT implementeazã în
cadrul Programului de Coo-
perare Transfrontalierã Româ-
nia – Bulgaria 2007 – 2013 pro-
iectul „Drumul Vinului”, ce
are ca scop dezvoltarea eco-
nomicã durabilã a regiunii
Dolj, Olt, Mehedinþi, Belograd-
chik, Montana, Pleven, prin
identificarea ºi promovarea
oportunitãþilor în domeniul vi-
ticulturii ºi servicii adiacente.
În cadrul acestui proiect, timp
de douã zile, 30ºi 31 august a.c., va avea loc la Craiova, la sediul AroTT din
strada „ªtefan cel Mare” nr. 12, seminarul „Soiuri de viþã-de-vie adaptate re-
giunii de graniþã româno-bulgare”. La acest eveniment vor participa producã-
tori, comercianþi, institute de cercetare ºi alþi factori interesaþi din domeniul vini-
viticol din districtele Pleven, Vidin ºi Montana – Bulgaria. „Acest eveniment se
constituie ºi într-un bun prilej de a va dezvolta afacerea ºi de a încheia noi
parteneriate”, a precizat ing. Gabriel Vlãduþ, preºedintele ARoTT.

MARGA BULUGEAN

Majoritatea primarilor se tem
însã cã, dacã ANAF va colecta aces-
te taxe ºi impozite, banii nu ar mai
ajunge integral în bugetele locale sau
nu vor fi primiþi la timp. Aceasta, în
condiþiile în care cel puþin 20% din
bugetul primãriilor provine din ba-
nii încasaþi din astfel de taxe.

De asemenea, în eventualitatea
în care ANAF va prelua colecta-
rea taxelor ºi impozitelor pe pro-
prietate ºi mijloace de transport,
primãriile ar putea fi obligate sã
disponibilizeze angajaþi de la direc-
þiile de venituri. (Mediafax)

„Drumul  Vinu lu i”

Un numãr 250 de salariaþi ai Di-
viziei Petrochimice Bradu din ca-
drul Combinatului Oltchim Râm-
nicu Vâlcea au protestat, ieri, în
faþa unitãþii din Piteºti, întrucât
peste 500 angajaþi urmau sã fie tri-
miºi în ºomaj tehnic. Conducerea
combinatului chimic a renunþat la
planul anunþat joi de a trimite în
ºomaj tehnic 506 angajaþi, în pe-
rioada 27 august – 30 septembrie.

“În ºedinþa Consiliului de Adminis-
traþie din 24 august s-a hotãrât anula-

rea deciziei (...) privind trimiterea în
ºomaj tehnic a 506 angajaþi din ca-
drul diviziei petrochimice Bradu,
Argeº”, se aratã într-un comunicat al
combinatului transmis vineri Bursei
de Valori Bucureºti (BVB). Combina-
tul a anunþat joi cã decizia de a trimite
cei peste 500 de angajaþi în ºomaj teh-
nic este cauzatã de lipsa capitalului
de lucru necesar repornirii activitãþii
de petrochimie de la Piteºti.

Cei 250 de protestatari de la divi-
zia petrochimicã Bradu au reclamat

cã nu au încasat salariile pen-
tru ultima lunã ºi nici bonurile
de masã pe ultimele patru luni.
Dupã protestul de la Piteºti,
aceºtia au plecat spre Râmni-
cu Vâlcea, pentru a continua
protestele în faþa sediului com-
binatului chimic. Compania Ol-
tchim va fi privatizatã în luna
septembrie, la cererea Fondu-
lui Monetar Internaþional.
(Mediafax)

Conducerea Oltchim a renunþat sã mai
trimitã 500 de salariaþi în ºomaj tehnic
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În cel de-al 51-lea an de acti-
vitate al Societãþii Naþionale Ro-
mâne pentru ªtiinþa Solului
(SNRSS) organizarea celei de-a
XX-a ediþii a Conferinþei a reve-
nit Filialei SNRSS din Craiova,
în componenþa cãreia intrã Ofi-
ciile de Studii Pedologice ºi
Agrochimice (OSPA) Dolj, Gorj
ºi Mehedinþi.

Potrivit ing. Dumitru Meilã,
directorul OSPA Dolj,  tema
conferinþei din acest an este
“Starea de calitate a resurse-
lor de sol ºi protecþia mediu-
lui în Oltenia”, respectiv în
cele trei judeþe mai sus menþio-
nate, ºi va cuprinde expuneri de
lucrãri ºtiinþifice în cadrul a
cinci secþiuni, în zilele de 27 ºi

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Mâine, la Craiova, va avea loc festivita-
tea de deschidere a Conferinþei Naþionale
pentru ªtiinþa Solului – ediþia a XX-a. Eve-
nimentul, cu participare internaþionalã,
este programat sã înceapã la ora 10.00, în
Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova,
urmând ca din 27 august ºi pânã la 1 sep-
tembrie a.c. sã se desfãºoare lucrãrile teore-
tice ºi practice ale manifestãrii.

28 august, ºi aplicaþii în teren,
în perioada 29 august – 1 sep-
tembrie, la elaborarea cãrora a
contribuit o echipã complexã
const i tu i tã  din  specia l iº t i i
OSPA,  sub coordonarea
INCDPAPM – ICPA Bucureºti.

Tema hranei
rãmâne

primordialã
Pornind de la faptul cã, într-

o epocã de mari succese tehni-
co-economice, o parte însem-
natã a populaþiei globului sufe-
rã de foame ºi malnutriþie, mai
ales cea din sud, una dintre te-
mele abordate prioritar de con-
ferinþã este aceea a resurselor
limitate de sol, care constituie,

de fapt, principala sursã în asi-
gurarea hranei omenirii, aflatã
în continuã creºtere.

“Utilizarea raþionalã ºi con-
servarea potenþialului de fertili-
tate a solului, în contextul in-
tensificãrii impactului antropic
ºi al schimbãrilor climatice glo-
bale, asigurarea hranei sunt pro-
blemele centrale ale fiecãrui in-
divid ºi ale societãþii în ansam-
blu. Oricâte ºtiri de naturã po-
liticã vor capta atenþia prin
amploarea lor, tema hranei este
nedesprinsã de existenþa uma-
nã”, afirmã ing. Dumitru Meilã,
care adaugã cã folosirea raþio-
nalã a acestor resurse de sol
constituie ºi va constitui ºi în
viitor baza de materii prime pen-
tru alimentaþia omenirii.

Oltenia,
mai afectatã

decât alte zone
“Oltenia oferã o gamã largã

de tipuri de soluri, de la cele
nisipoase, extrem de vulnera-
bile, la soluri cernoziomice ºi
de pãdure relativ fertile, pânã

la soluri specifice zonei, con-
stituind un braþ între Carpaþi ºi
Dunãre, braþ ce se întinde în
partea de Est a râului Olt. În
aceastã logicã, Conferinþa Na-
þionalã de ªtiinþa Solului se
preocupã de descrierea ºi ca-
racterizarea gamei variate de
tipuri de soluri, bonitarea ºi
stabilirea clasei de calitate, în
vederea elaborãrii unor reco-
mandãri judicioase pentru cul-
tivarea diferitelor specii de
plante. De altfel,  în acelaºi
timp, în Oltenia se semnaleazã
efectele activitãþii antropice
asupra solurilor, mai puternice
faþã de alte zone”, mai explicã
specialistul de la OSPA Dolj. În
acest sens, este de subliniat fã-
râmiþarea excesivã a parcele-
lor, aplicarea de tehnologii em-
pirice pe fondul secetelor se-
vere, aridizãrii ºi, nu în ultimul
rând, a deºertificãrii zonei.

… Pentru
cunoscãtori

Totodatã, se poate vorbi de in-
tervenþia brutalã, directã asupra

solului, prin exploataþiile miniere
la suprafaþã, aºa cum se întâm-
plã în judeþele Mehedinþi ºi Gorj,
care distrug complet solul pe o
perioadã de câteva zeci de ani sau
cele care au efect poluant din
cauza scurgerilor de petrol ºi apã
sãratã. “La toate acestea, confe-
rinþa din acest an îºi propune sã
dea rãspuns, venind cu recoman-
dãri privind exploatarea raþionalã
a resurselor existente, cât ºi cu
mãsuri care trebuie luate pentru
reconstrucþia ecologicã a supra-
feþei pãmântului degradat, elabo-
rând douã ghiduri în acest sens”,
declarã ºeful OSPA Dolj.

Potrivit ing. Dumitru Meilã,
aspectele care vor fi prezentate
de autorii lucrãrilor pe secþiuni
reprezintã rezultatele experien-
þelor proprii ºi, în acelaºi timp,
unele puncte de vedere, funda-
mentate ºtiinþific, privind per-
spectivele de viitor ºi implica-
þiile lor. “Materialele publicate
în Ghidul Conferinþei prezintã
interes pentru toþi specialiºtii
care au preocupãri în agricul-
turã ºi în industria alimentarã”,
apreciazã acesta.

Administraþia Bazinalã de Apã
(ABA) Jiu estimeazã cã, pentru
perioada urmãtoare, rezerva de apã
stocatã în acumulãri garanteazã
asigurarea apei brute la valorile
normale pentru populaþie, însã
existã ºi excepþii, dupã cum au
anunþat responsabilii din instituþie.

“În acest moment, în cadrul
Bazinului Hidrografic Jiu nu se
aplicã Planul de restricþii ºi folo-
sirea apei în perioade deficitare
pentru alimentãrile cu apã din sur-
se de suprafaþã. Singura excepþie
se preconizeazã a fi pe sectorul
râului Jiu, între Rovinari-Filiaºi,
unde, ca urmare a regimului hi-
drologic deficitar din ultima pe-
rioadã, se are în vedere institui-

Autoritãþile au impus restricþii
de utilizare a apei din cauza secetei

rea Planului de restricþii ºi folosi-
rea apei în perioadele deficitare
pentru CEO – sucursala Electro-
centrale Rovinari ºi Turceni”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al
ABA Jiu, Camelia Bãrbuþu.

“Existã câteva localitãþi din ba-
zinul hidrografic Jiu unde au apã-
rut limitãri la alimentarea cu apã de
naturã tehnologicã, la sistemele de
alimentare cu apã în regim centra-
lizat, cu captare din surse subtera-
ne, având în vedere scãderile ni-
velului acestor surse, cât ºi posi-
bile nisipãri ale forajelor”, a mai
afirmat aceasta.

Astfel, din cauza creºterii con-
sumului de apã de cãtre utilizatori,
în aceastã perioadã, Compania de

Apã Oltenia SA – Centrele Opera-
þionale Dãbuleni ºi Cãlãraºi au re-
stricþionat furnizarea apei în reþea-
ua centralizatã de alimentare cu
apã. De asemenea, mãsura a fost
impusã ºi la Centrul Operaþional
Segarcea, unde, din cauza secetei,
nivelul pânzei freatice a scãzut cu
2 m la Staþia nr. 3 , iar debitul de
apã s-a diminuat.

La nivelul Doljului existã 19 lo-
calitãþi care nu dispun de alimen-
tare cu apã în sistem centralizat,
în prezent în aceste localitãþi fân-
tânile existente asigurând necesa-
rul populaþiei. Deocamdatã, în ju-
deþul nostru nu se aplicã Planul de
restricþii ºi folosirea apei în perioa-
dele deficitare.
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ing. Dumitru Meilã
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Reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii
au anunþat, ieri, cã
sunt de acord cu
conþinutul Contractu-
lui Colectiv de
Muncã la nivel de
grup de unitãþi al
Ministerului Sãnãtãþii
ºi unitãþilor din
subordine. De altfel,
documentul a fãcut
obiectul unor discuþii
în cadrul mai multor
întâlniri care au avut
loc între autoritãþile sanitare ºi
reprezentanþii organizaþiilor
sindicale care, din câte se pare, au
fost de acord cu prevederile
acestuia. Pânã la semnarea
Contractului, Ministerul Sãnãtãþii a
postat pe pagina de web -
www.gov.ms.ro - conþinutul
acestuia, cu scopul de a asigura
transparenþa negocierilor, pe de o
parte, ºi de a furniza, pe de altã
parte, o bazã de plecare pentru
toate negocierile colective la nivel

Discuþii pe marginea
Contractului Colectiv
de Muncã în Sãnãtate

Ministrul român al Sãnãtãþii,
Vasile Cepoi, ºi omologul sãu po-
lonez, Bartosz Arlukowicz, au dis-
cutat despre asigurarea continui-
tãþii în aprovizionarea cu unele
medicamente, în special oncolo-
gice, pentru care nu mai existã un
interes comercial din partea pro-
ducãtorilor sau distribuitorilor.

La începutul acestei sãptãmâni,
Cepoi, însoþit de o delegaþie, a

efectuat o vizitã de lucru în Polo-
nia, la invitaþia omologului sãu,
Bartosz Arlukowicz.

„Invitaþia a venit ca urmare a
discuþiilor bilaterale desfãºurate
în cadrul Consiliului Informal al
Miniºtrilor Sãnãtãþii din Uniunea
Europeanã, organizat de preºedin-
þia cipriotã a Uniunii Europene în
luna iulie a.c. Am ridicat atunci
problema cu care ne-am confrun-

tat în ultimii ani, cea a lipsei din
piaþã a unor medicamente vitale
pentru anumite tratamente, gene-
ratã de cauze diferite, fie pentru
cã nu existã un interes comercial
din partea producãtorilor sau dis-
tribuitorilor, fie din cauza mate-
riei prime care este asiguratã de
þãri din spaþiul extraeuropean,
precum India sau China”, a de-
clarat ministrul Vasile Cepoi, po-
trivit sursei citate.

Miniºtrii au convenit asupra
coordonãrii acþiunilor întreprinse
pentru a preveni situaþii de acest
gen, inclusiv prin lansarea unei
platforme de avertizare timpurie
între autoritãþile statelor membre
pentru deficitul de medicamente
la nivel european. În cadrul întâl-
nirii, cele douã delegaþii au dezbã-
tut ºi aspecte ale reformei secto-
rului spitalicesc din cele douã sta-
te. Reuniunea de lucru a inclus ºi
vizitarea Spitalului Central de Ur-
genþã din Varºovia ºi a Centrului
internaþional de Audiologie-World
Hearing Center. (AGERPRES)

Discuþii româno-polone privind asigurarea
medicamentelor pentru care producãtorii

nu mai au interes comercial

Anul trecut, conform raportãrilor depu-
se de medicii care sunt în relaþie con-
tractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnã-
tate Dolj au fost eliberate nu mai puþin de
40.606 concedii medicale, ceea ce înseam-
nã cã în fiecare lunã au fost acordate, în
medie, 3.384 astfel de concedii. Dintre
acestea, 5.955 au fost concedii medicale
de maternitate, 623 concedii medicale de
îngrijire a copilului, iar 34.028 au fost con-
cedii medicale de boalã.

Prin comparaþie, în primele ºapte luni
ale acestui an, medicii din judeþul Dolj au
raportat eliberarea unui numãr de 25.254
concedii medicale, cu o medie lunarã de
3.608 concedii medicale. Dintre acestea,
2.941 au fost concedii medicale de ma-
ternitate, 450 concedii medicale de îngri-
jire copil, iar 21.863 sunt concedii medi-
cale de boalã.

Þinând cont de aceste statistici medi-
cale, numãrul concediilor medicale pare
sã fie într-o uºoarã creºtere în 2012, faþã
de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul
anului trecut. Doar în cazul concediilor
medicale de maternitate se înregistreazã
o scãdere a mediei lunare în 2012 cu
15,32% faþã de anul 2011.

Numãr de concedii mai mic, potrivit
raportãrilor depuse de angajatori

În schimb, altfel stã situaþia când vine
vorba de raportãrile depuse de angaja-
tori la Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj. Din aceste date rezultã cã, în anul
2011, au fost acordate 40.958 concedii
medicale, cu o medie lunarã de 3.413
concedii medicale. Comparativ, anul
acesta, angajatorii cu sediul social în ju-
deþul Dolj au raportat un numãr de 21.549
concedii medicale, cu o medie lunarã de
3.078 de concedii medicale. Rezultã, spre

de unitate, ce vor avea loc în urma
cerinþelor imperative ale legii.

De asemenea, oficialii din
Ministerul Sãnãtãþii au þinut sã
precizeze cã îºi reafirmã disponi-
bilitatea pentru semnarea docu-
mentului „din dorinþa de a asigura
stabilitate ºi echilibru la nivelul
sistemului sanitar, în folosul
salariaþilor din sãnãtate, principalii
beneficiari ai Contractului
colectiv de muncã”.

RADU ILICEANU

deosebire de ceea ce au raportat medi-
cii, o scãdere a mediei lunare a conce-
diilor medicale în anul 2012 cu 9,81% faþã
de media lunarã a concediilor medicale
raportate în anul 2011.

Analizând comparativ, în anul 2011 ºi
2012, evoluþia raportãrii concediilor me-
dicale de angajatori, se observã o evolu-
þie în funcþie de anotimp a concediilor
medicale, pe ansamblu pãstrându-se
trendul descrescãtor în anul 2012 faþã de
anul 2011. „Din raportãrile realizate se
constatã cã numãrul de concedii medi-
cale de care au beneficiat salariaþii an-
gajatorilor din Dolj ºi numãrul concedii-
lor medicale raportate de medicii din ju-
deþul Dolj este comparabil. Menþionãm
cã raportarea la CAS Dolj a concediilor
medicale de care au beneficiat salariaþii
angajatorilor din judeþul Dolj conþine nu-
mãrul total de concedii medicale elibe-
rate pentru salariaþii din toate subunitãþi-

le din þarã”, a declarat Daniela Gheor-
ghe, purtãtor de cuvânt al Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj.

Afecþiunile cel mai des întâlnite
Pe de altã parte, potrivit reprezentanþi-

lor CAS Dolj, ºi raportãrile depuse de me-
dicii care au încheiate convenþii de elibe-
rare concedii medicale, la Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj, conþin concedii
medicale eliberate pentru asiguraþi din alte
judeþe, Craiova fiind centru universitar, cu
o largã adresabilitate.

Conform OUG 158/2005 ºi a Normelor
de aplicare actualizate, primele 5 zile calen-
daristice se suportã din fondurile angajato-
rului, din a 6-a zi calendaristicã concediul
medical se suportã din Fondul Naþional Unic
al Asigurãrilor Sociale de Sãnãtate.

În ceea ce priveºte afecþiunile întâlnite
în certificatele medicale, cele mai frec-
vente sunt legate de sarcinã ºi lehuzie,
afecþiuni ale coloanei vertebrale cum ar
fi lombosciaticã sau hernie de disc, infec-
þii ale aparatului respirator, boli psihice ºi
afecþiuni cardiovasculare.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanþilor Casei de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, nu-
mãrul concediilor medicale a depãºit în primele ºapte luni ale acestui
an pragul de 20.000, în condiþiile în care pe tot parcursul anului tre-
cut au fost acordate puþin peste 40.000. În calcul au fost luate atât ra-
portãrile depuse de medici, cât ºi cele ale angajatorilor.

Peste 20.000 de concedii medicale, acordate anul acestaPeste 20.000 de concedii medicale, acordate anul acestaPeste 20.000 de concedii medicale, acordate anul acestaPeste 20.000 de concedii medicale, acordate anul acestaPeste 20.000 de concedii medicale, acordate anul acesta
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În concurs se pot înscrie toţi autorii care
au publicat un roman în 2011, în limba ro-
mână, expediind trei exemplare ale cărţii pe
adresa Asociaţiei Casa de Cultură şi comple-
tând formularul de înscriere până în 23 sep-
tembrie 2012. Regulamentul şi formularul de
înscriere pot fi găsite pe www.acadecu.ro.

Juriul – format din criticii literari Alex
Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu şi Daniel
Cristea Enache – va stabili finaliştii con-
cursului (cinci autori). Numele acestora vor
fi cunoscute în 8 octombrie. Între 10 oc-
tombrie şi 2 noiembrie, 20 de bloggeri vor
alege c âş tigătorul premiului,  acordând

Premiul literar „Augustin Frăţilă” – 10.000 de euro
pentru cel mai bun roman românesc al anului 2011

Premiul literar „Augustin
Frăţilă”, ediţia I, es te
oferit de  Asociaţia Casa de
Cultură şi vine  să răsplă-
tească ce l mai bun roman
românesc publicat în anul
2011. Câştigătorul primeş-
te  un cec în valoare de
10.000 de euro, acesta
fiind ce l mai mare premiu
acordat până acum, în
România, pentru creaţie
literară.

În fiecare an, Europa Nostra
şi Uniunea Europeană recompen-
sează cele mai importante reali-
zări în domeniul patrimoniului cul-
tural. Prin intermediul Premiului
Uniunii Europene pentru conser-
varea patrimoniului cultural sunt
sărbătorite excelenţa şi dăruirea
arhitecţilor, meseriaşilor, volunta-
rilor, şcolilor, comunităţilor loca-
le, proprietarilor de patrimoniu şi

Premiul Uniunii Europene
pentru patrimoniu, ediţia 2013

Organizaţia Europa Nostra şi Co-
misia Europeană au lansat ediţia din
2013 a Premiului Uniunii Europene
pentru conservarea patrimoniului cul-

tural / Premiul Europa Nostra, care
recompensează cele mai importante
realizări în domeniul conservării pa-
trimoniului cultural.

În 2010, Muzeul Brukenthal din Sibiu s-a numărat
printre laureaţii Premiilor Europa Nostra

Muzeul din Sibiu a fost premiat la categoria „Edu-
caţie, formare şi sensibilizare” pentru programul de
pedagogie muzeală intitulat „Descoperind Muzeul”, pe
care l-a desfăşurat începând cu anul şcolar 2008-2009.
Programul a fost menit să furnizeze elevilor un plus
de informaţie interdisciplinară în domeniile educaţiei
plastice, istoriei, ştiinţelor naturale, orientării culturale
în general, prin intermediul vizitelor ghidate în expozi-

ţiile Muzeului Brukenthal, com-
pletate de activităţi creative, in-
formative şi practice, proiecte
tematice şi ateliere de creaţie.

În 2008, Centrul Internaţio-
nal de Specializare în Reabili-
tarea Patrimoniului Construit de
la Castelul Banffy din Bonţida,
judeţul Cluj, a primit, de ase-
menea, premiul Europa Nostra
la c ategoria „Educaţie, forma-
re şi sensibilizare”.  Proiectul a

fost apreciat pentru abordarea sa dublă – speciali-
zare în domeniul reabilitării ş i reabilitare prin inter-
mediul specializării. Castelul Banffy, din localitatea
clujeană Bonţida, c onstruit şi extins între secolele
al XIV-lea – al XIX-lea, este reprezentativ pentru
arhitectura renascentistă şi barocă a Transilvaniei.
Castelul a fost restaurat în urma mai multor pro-
grame de reabilitare, cu fonduri de la Ministerul Cul-
turii din România, Ministerul Patrimoniului Cultural
din Ungaria ş i Uniunea Europeană.

Paraschiva Kovacs din Satu Mare, Harghita, a fost premiată la
categoria „Contribuţii exemplare”

De profesie cadru didactic, ea şi-a dedicat peste 40 de ani din
viaţă inventarierii şi conservării artefactelor trecutului, ca sim-
boluri ale moştenirii vii ale comunităţii din care face parte. A
contribuit la schimbarea obiceiurilor membrilor comunităţii în
ceea ce priveşte istoria locală şi conservarea moştenirii cultu-
rale. Printre proiectele sale s-a numărat cel de conservare a
porţilor de lemn din Szekler.

Mănăstirea Golia
din Iaşi a fost
premiată la
categoria
conservare

Potrivit juriului,
restaurarea monu-
mentului a contribuit
la dezvoltarea zonei
în care se află din
punc t de vedere
educaţional, cultural
şi turistic. În acelaşi timp, viaţa celor care trăiesc în mănăstire continuă după
acelaşi ritm şi aceleaşi reguli, fiind un exemplu de program de dezvoltare
strategică sustenabilă. Mănăstirea a fost construită de Vasile Lupu şi soţia sa,
Ecaterina Cercheza, între anii 1650 şi 1652. O combinaţie de influenţe ruseşti
şi orientale, mănăstirea are la exterior elemente vestice, marcate de barocul
italian, fiind un ansamblu arhitectural unic în peisajul european.

mediei.  Aceştia, prin puterea
exemplului, stimulează creativita-
tea şi inovarea, potrivit site-ului
europanostra.org.
Termenul-limită de înscriere
în competiţie: 1 octombrie a.c.

Premiile pentru realizări deo-
sebite în domeniul conservării pa-
trimoniului vor fi acordate pentru
următoarele patru categorii: Con-

servare; Cercetare; Contribuţii
exemplare ale persoanelor fizice
sau organizaţiilor; Educaţie, for-
mare şi sensibilizare. În fiecare
an sunt acordate până la şase
premii în valoare de câte 10.000
de euro laureaţilor din cele patru
categorii. Termenul-limită de de-
punere a dosarelor de înscriere
în competiţie este 1 octombrie
2012.

Premiile pentru patrimoniul
cultural european au fost lansate
în 2002, de Comisia Europeană
şi de Europa Nostra, în cadrul
Programului „Cultura” al Comi-
siei, pentru a recompensa iniţiati-
ve remarcabile referitoare la nu-
meroase sfere ale patrimoniului
cultural european.

Federaţia paneuropeană pen-
tru patrimoniul cultural Europa
Nostra este o platformă reprezen-
tativă, care reuneşte 250 de or-
ganizaţii ce activează în domeniul
patrimoniului cultural, din 50 de
ţări din Europa. Preşedintele Eu-
ropa Nostra este tenorul Placido
Domingo. În 2012, Mănăstirea
Golia din Iaşi şi Paraschiva Ko-
vacs din Satu Mare (Harghita) s-
au numărat printre laureaţii Pre-

miului Uniunii Europene pentru
patrimoniu cultural.
30 de milioane de euro
pentru cofinanţarea
proiectelor de patrimoniu

Premiile Europa Nostra bene-
ficiază de sprijinul Programului
„Cultura” al Uniunii Europene,
care a investit, începând cu 2007,
circa 30 de milioane de euro în
cofinanţarea proiectelor de patri-
moniu. Şi alte programe cu finan-
ţare UE asigură sprijin: Fondul
european de dezvoltare regiona-
lă a alocat 6 miliarde de euro pen-
tru cultură pentru perioada 2007-

2013. Din această sumă, 3 mili-
arde de euro sunt destinaţi pen-
tru protejarea şi conservarea pa-
trimoniului cultural, 2,2 miliarde de
euro pentru dezvoltarea infras-
tructurii culturale şi 775 de mili-
oane de euro pentru cofinanţarea
serviciilor culturale, precum for-
marea profesională, educaţia în
domeniul artelor şi al patrimoniu-
lui, promovarea itinerarelor cul-
turale etc. O altă sumă – 150 de
milioane de euro – a fost pusă la
dispoziţie începând cu 1998 prin
intermediul programelor-cadru
ale UE pentru cercetare şi dez-
voltare tehnologică.

puncte de la 1 la 5 fiecărui roman finalist.
Autorul al cărui roman va primi cel mai
mare punctaj va fi răsplătit cu Premiul lite-
rar „Augustin Frăţilă” – romanul anului
2011, în valoare de 10.000 de euro. Cere-
monia în cadrul căreia se va acorda dis-
tincţia va avea loc pe 7 noiembrie a.c., la
Hotel „InterContinental” din Bucureşti.

Premiul literar „Augustin Frăţilă”, o ini-
ţiativă a Asociaţiei Casa de Cultură, va fi
acordat în fiecare an pentru cel mai bun
roman apărut în anul anterior, conform unei
selecţii făcute de cei mai valoroşi critici lite-
rari şi de cititorii activi din mediul online.
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Delicvenþa românilor în Franþa,
care a crescut cu 69% în doi ani,
potrivit cifrelor poliþiei publicate joi,
23 august a.c. de „Le Parisien”,
este „o realitate” care nu poate fi
negatã, a comentat pe BFM TV
ministrul de Interne, Manuel Valls
(foto). „Ieri, prim-ministrul (...) a
subliniat cã trebuie combinate ºi

aplicate toate metodele în lupta con-
tra delicvenþei stradale, de aseme-
nea contra crimei organizate, atunci
când vine vorba de exploatarea mi-
norilor, femeilor, bãrbaþilor prin
prostituþie”, a spus Valls. „Aceasta
înseamnã cã amintitele cifre (publi-
cate de „Le Parisien”) sunt pentru a
demonstra cã trebuie combãtutã

delicvenþa de oriunde vine” a adã-
ugat el. Intervievat de AFP, minis-
trul de Interne nu a putut sã con-
firme joi conþinutul notei DCPJ,
citatã de „Le Parisien”, în care se
recunoaºte existenþa sursei din po-
liþie. Potrivit cotidianului citat, cei
20.000 de români chestionaþi în
2011 de reprezentanþii poliþiei ºi jan-
darmeriei reprezintã o creºtere de
69,35% faþã de cei 12.000 câþi au
fost în 2009. Nota DCPJ precizeazã
cã anul trecut „un strãin din zece a
fost resortisant român”. Îndeletni-
cirea acestora este furtul, excro-
cheria, tâlhãria. În ceea ce priveº-
te minorii români, delicvenþa aces-
tora a crescut cu 102,92% între
2009 ºi 2011, „cu o concentrare
în apropierea marilor oraºe ºi a zo-
nelor turistice”. În iulie 2011, deja
oficialii poliþiei ºi justiþiei erau în-
grijoraþi de escaladarea delicvenþei
„generatã de resortisanþii români”
în regiunea parizianã, care, potri-
vit lor, explodase, se diversificase
ºi devenise violentã în faþa forþelor
de ordine. „Delicvenþa generatã de

resortisanþii români” a crescut cu
74% în primul trimestru al anului
trecut, în raport cu primul trimes-
tru al anului precedent (2010), po-
trivit unui studiu al poliþiei consul-
tat de AFP. De asemenea, 5.680 de
români, în marea lor majoritate
minori, au fost acuzaþi pentru fur-
turi în prima jumãtate a lui 2011,
faþã de 3.294 în aceeaºi perioadã a
anului 2010. Un document al Di-
recþiei de securitate pentru proxi-
mitatea aglomerãrilor pariziene
(DSPAP) a raportat o creºtere de
69% în primele cinci luni ale anu-
lui trecut. Între 28 noiembrie 2011
ºi 30 ianuarie 2012, 25 de poliþiºti
români au patrulat, în uniformã,
alãturi de poliþiºtii francezi, în zona
turisticã a Parisului, ºi doi dintre
aceºtia au rãmas pânã în primã-
varã, fiind specializaþi, alãturi de
alþi 8, în investigaþii. Potrivit ci-
frelor anunþate la sfârºitul lui ia-
nuarie a.c. de prefectul de poliþie
Michel Gaudin, numãrul români-
lor anchetaþi la Paris a crescut cu
78% faþã de 2011.
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Cancelarul german, Angela
Merkel, a subliniat ieri, în
urma unei întâlniri cu premie-
rul grec Antonis Samaras, cã
þara sa vrea ca Grecia sã
rãmânã în zona euro ºi ºi-a
declarat convingerea cã noul
guvern de la Atena „face totul
pentru a rezolva toate proble-
mele”, transmit AFP, Efe ºi
AP. Cancelarul german a
insistat însã cã Grecia trebuie
sã-ºi îndeplineascã toate
angajamentele legate de
reforme ºi sã respecte terme-
nele stabilite cu partenerii sãi
din Uniunea Europeanã.
„Grecia face parte din zona

Germania vrea ca Grecia
sã rãmânã în zona euro

Premierul italian, Mario Monti,
vrea sã introducã deduceri de taxe
ºi alte mãsuri fiscale pentru a sti-
mula economia, încurajând firme-
le ºi companiile sã realizeze inves-
tiþii ºi sã facã angajãri, dupã 18 luni
de mãsuri de austeritate, care au
contribuit la adâncirea recesiunii.
Executivul de la Roma a discutat
ieri mai multe propuneri privind un
plan de revigorare a economiei,
aflatã în cea de-a patra rundã de
recesiune din ultimii 11 ani, trans-
mite Bloomberg. Ministerul Econo-
miei face presiuni în Cabinet pen-

Italia pregãteºte relaxarea
fiscalitãþii pentru

stimularea economiei
tru deduceri de taxe de pânã la 50
miliarde euro pe parcursul urmãto-
rilor opt ani în domeniul infrastruc-
turii, în timp ce Ministerul Muncii
a propus beneficii fiscale pentru
companiile care investesc în forþa
de muncã.  Dupã ce a preluat pu-
terea de la Silvio Berlusconi, în no-
iembrie 2011, Cabinetul Monti a
redus deficitul bugetar ºi costurile
de finanþare ale statului, printr-un
program de austeritate care a pre-
supus, ca principale mãsuri, creº-
terea taxelor pe combustibil, pro-
prietãþi ºi produse de lux.

euro ºi vreau sã facã parte în
continuare”, a declarat Merkel
într-o conferinþã de presã
comunã cu ºeful Executivului
grec. Ea a dat, totodatã,
asigurãri cã Berlinul nu va
face „judecãþi premature” cu
privire la eforturile de reformã
ale Atenei. La rândul sãu,
Antonis Samaras a precizat cã
Grecia nu cere „mai mulþi
bani”, ci „un rãgaz pentru a
respira”, în contextul reforme-
lor dure ºi reducerilor de
cheltuieli la care s-a angajat
faþã de creditorii internaþionali
- UE, Banca Centralã Europea-
nã ºi FMI.

Extremistul de dreapta Anders Behring Brei-
vik (foto) a fost declarat vinovat de „acte teoris-
te” pentru uciderea a 77 de persoane la 22 iulie
a.c. în Norvegia, pe insula Utoeya, ºi condam-
nat, ieri, la 21 de ani de închisoare, pedeapsa
maximã, dar care poate fi prelungitã. Tribunalul
din Oslo l-a declarat în unanimitate pe extremis-
tul de dreapta, în vârstã de 33 de ani, responsa-
bil de actele sale, în timp ce acuzatul, îmbrãcat
într-un costum negru, cãmaºã albã ºi cravatã gri,
a ascultat verdictul cu zâmbetul pe buze, dupã
ce a efectat salutul extremei drepte la intrarea în
tribunal. Pedeapsa cu închisoarea presupune
executarea a minim zece ani, ceea ce înseamnã
cã în aceastã perioadã Breivik nu va putea sã
depunã o cerere de eliberare condiþionatã.

Problema cea mai controversatã a proce-
sului sãu, desfãºurat în perioada 16 aprilie-
22 iunie, a fost sãnãtatea mintalã. O primã
expertizã psihiatricã a conchis cã acesta este
iresponsabil din punct de vedere penal, în timp
ce a doua a afirmat cã este sãnãtos. Breivik,
care a recunoscut cã este autorul acestor cri-
me, a pledat nevinovat: el a afirmat cã a comis
acte „atroce, dar necesare” pentru a proteja
Norvegia de multiculturalism. El ºi-a dorit cu

orice preþ sã fie declarat sãnãtos din punct de
vedere mintal, pentru a-ºi legitima ideologia
rasistã ºi xenofobã, ºi a afirmat în timpul pro-
cesului cã nu va face apel dacã va fi condam-
nat la închisoare. Informaþia a fost confirma-
tã ºi de avocatul sãu. Decizia a fost întâmpi-
natã cu o mare satisfacþie de supravieþuitori.

Extremistul de dreapta va fi dus la închisoa-
rea Ila, din apropierea capitalei, unde a fost în-
carcerat ºi pe perioada procesului. Oficialii în-
chisorii au furnizat imagini ale dotã-
rilor unitãþii, pentru evidenþierea con-
diþiilor în care va sta Breivik, scrie
BBC News. În prezent, acesta are
trei celule, „pentru a compensa” fap-
tul cã nu are acces la activitãþile dis-
ponibile pentru ceilalþi deþinuþi, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al închi-
sorii, Ellen Bjercke. Fiecare celulã
mãsoarã 8 metri pãtraþi. Una dintre
ele este dormitor, una conþine echi-
pament de fitness, iar cea de-a treia
este o camerã de studiu, dotatã cu
birou ºi laptop. Computerul nu este
conectat la internet, pentru a preveni
comunicarea deþinutului cu persoa-

ne din afara închisorii. Ca ºi ceilalþi deþinuþi,
Breivik are dreptul sã scrie scrisori ºi sã se uite
la televizor. De asemenea, are acces la o zonã
în aer liber, securizatã cu ziduri de beton ºi fire
electrice. Extremistul se va afla sub regim de
securitate extrem de ridicatã ºi nu va avea voie
sã se întâlneascã cu deþinuþi din alte corpuri ale
închisorii. Totuºi, va putea avea întâlniri cu alþi
deþinuþi din aripa de securitate ridicatã, dacã
acest lucru va fi considerat sigur.

Breivik, condamnat la 21 de ani de închisoare pentru masacrul de pe insula Utoeya

Doi morþi ºi cel puþin 8 rãniþi
într-un atac la New York

Douã persoane au fost ucise
ºi cel puþin opt au fost rãnite
ieri într-un atac armat în
apropiere de Empire State
Building din New York, una
din atracþiile turistice cele mai
frecventate ale oraºului, a
anunþat departamentul munici-
pal pentru situaþii de urgenþã,
citat de CNN. Trãgãtorul a
fost împuºcat ºi ucis de cãtre
poliþie, a precizat Departa-
mentul de poliþie al New
Yorkului. Intervenþia poliþiei a
fost solicitatã în zonã în jurul
orei locale 9.00 dimineaþa,
dupã semnalarea unor focuri
de armã. Ulterior, poliþia a
blocat accesul pe mai multe
strãzi din Manhattan. În
incident ar fi fost ucis ºi un
trecãtor, potrivit canalului de
televiziune NY1, citat de AFP.
Tirurile de ieri au survenit la
o orã de vârf, când mii de
newyorkezi se duc la muncã.
Potrivit unor martori, ar fi
fost vorba de o disputã între
doi angajaþi care s-ar fi
terminat prost.

Circulaþia restricþionatã
la graniþa dintre România
ºi Bulgaria

Circulaþia camioanelor de
mare tonaj a fost restricþiona-
tã în câteva puncte de trecere
a frontierei dintre Bulgaria ºi
România din cauza caniculei,
a anunþat Ministerul bulgar
de Interne. Circulaþia va fi
restricþionatã spre România în
punctele de frontierã de la
Vidin, Nicopole, podul peste
Dunãre ºi Silistra, informeazã
agenþia bulgarã Novinite.
Camioanele de peste 7,5 tone
nu vor putea circula în
România între orele 11.00 ºi
20.00 vineri (n.r. - ieri),
sâmbãtã ºi duminicã.

Experþii elveþieni vor analiza
osemintele lui Yasser Arafat

Institutul de radiofizicã de
la Centrul spitalicesc univer-
sitar din cantonul elveþian
Vaud, cu sediul în Lausanne,
a confirmat ieri cã va exami-
na osemintele lui Yasser
Arafat (n.r. – fostul lider al
Autoritãþii pentru Eliberarea
Palestinei) dupã ce a obþinut
permisiunea vãduvei acestuia,
Suha Arafat, a declarat un
purtãtor de cuvânt al centru-
lui. Experþii elveþieni vor
merge în Cisiordania pentru a
preleva probe în scopul de a
stabili dacã existã urme de
poloniu. Ei au primit, de
asemenea, încuviinþarea AEP.
În iulie, avocatul vãduvei lui
Yasser Arafat a anunþat cã
aceasta vrea sã depunã
plângere în faþa justiþiei
franceze pentru otrãvire, dupã
ce s-a descoperit o cantitate
anormalã de poloniu asupra
unor bunuri personale ale
fostului lider palestinian.
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DISPOZIÞIA NR. 1279
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã or-

dinarã în data de 30.08.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al muni-
cipiului Craiova, pe anul 2012.

2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului general consolidat al munici-
piului Craiova, pe anul 2012.

3. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Ser-
viciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor, pe anul 2012.

4. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spita-
lul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

5. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Poli-
þiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

6. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2012.

7. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Cã-
minul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

8. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii la
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.

10. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ºi dl. Sirop Flavius.

12. Proiect de hotãrâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate
Craiova S.R.L.

13. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova în Consiliile de Administraþie ale Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi
Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova ºi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de Organizare ºi Func-
þionare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.57/2012.

15. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.18/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi desfãºura-
re a evaluãrii finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase” Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a ma-
nagementului la Casa de Culturã “Traian Demetrescu” Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a ma-
nagementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii finale a mana-
gementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de
proprietate sau a altor drepturi reale ºi acordarea despãgubirilor asupra imobilelor
supuse exproprierii, în vederea realizãrii obiectivului „Realizare pasaj denivelat sub-
teran pe sub intersecþia strãzii Arieº cu strada A.I.Cuza ºi, respectiv, cu str. Împa-
ratul Traian, în vederea preluãrii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieº”

21. Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre  Curtea de Conturi
a României, a spaþiului din imobilul situat în municipiului Craiova, str. Brestei, nr. 97.

22. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional ºi locuinþe care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii
comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.3/
1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C “NEWS OUTDO-
OR ROMANIA” S.R.L. Bucureºti.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992
ºi nr.161/1998, în sensul schimbãrii pãrþii contractante Banca Românã de Comerþ
Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.

26. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unor  suprafeþe de teren  ºi spaþii comerciale care aparþin domeniului public al munici-
piului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.

28. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, str. Nãvodari, nr.8.

29. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.3.

30. Proiect de hotãrâre privind însuºirea rapoartelor de evaluare a terenurilor care
fac obiectul schimbului de terenuri situate în municipiul Craiova, str. Pieþii, nr.2, respec-
tiv str. Caracal, nr.35B, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Cra-
iova nr.266/2011.

31. Proiect de hotãrâre privind însuºirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situa-
te în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/1, respectiv Tarlaua 33, Parcela 31/2.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unui schimb de locuinþe pentru tineri,
destinate închirierii.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile
situate în municipiul Craiova, str. Arieº, nr.8 ºi str. Arieº, nr.6 A.

34. Proiect de hotãrâre privind înstrãinarea de cãtre CMI dr. Rechiþeanu Florentina
a cotei indivize de ½ din spaþiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga,
nr.45, cãtre CMI Vãrãticeanu Elena-Mihaela.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare referitoare la lucrã-
rile de intervenþii pentru obiectivul de investiþii “Împrejmuire platforme de gunoi cu monito-
rizare acces ºi dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivã în municipiul Craiova”.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la ob-
iectivul de investiþii “Amenajare canal Corniþoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George
Enescu ºi str.Dacia ºi 2) str.Deceneu ºi str.Bariera Vâlcii ºi preluarea izvoarelor costie-
re str.Pârâului Craiova”.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Pieþe ºi Târ-
guri Craiova S.R.L., aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.24/2011.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Protocolului privind implementarea unui
sistem integrat de colectare ºi valorificare a deºeurilor de ambalaje din fluxul menajer
în municipiul Craiova, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craio-
va nr.203/2011.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.2/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Amenajare parcare sub-
teranã în zona Teatrului Naþional”.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.3/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare Teatru de
Varã din Parcul Romanescu”.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.384/2010 referitoare la declararea de utilitate publicã de interes local
lucrarea Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecþia strãzii Arieº cu strada
A.I.Cuza ºi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluãrii traficului
auto pe bvd. Carol I – str. Arieº.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.6/2012 referitoare la aprobarea componenþei comisiilor de speciali-
tate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

43. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local
al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. Pieþe ºi
Târguri Craiova S.R.L.

44. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor
publice din pieþele ºi târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenþei Comisiei Sociale.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.487/2005 referitoare la desfiinþarea, suplimentarea cu locuri ºi înfiin-
þarea de staþii de taxi  în municipiul Craiova.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

48. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova, date în administrarea Regiei Autonome de Admi-
nistrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ.

                                                                                    Emisã azi 24.08.2012

                   PRIMAR,             SECRETAR,
       Lia - Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
 Cons. jr. Diana DÃRAC
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OFERTE SERVICIU

Angajez contabil evidenþã pri-
marã, comuna Lipovu, judeþul
Dolj. Telefon: 0744/900.402

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi material sãditor.
Telefon: 0762/278.639 sau
0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba românã, orice
nivel. Telefon: 0754/031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societete ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice
la domiciliul clientului. Telefon:
0740/895.691.

Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil.Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
Bucureºti, 34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/527.849.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2 ca-
mere mobilat, lângã hotel Jiul, preþ
negociabil. Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament în Craioviþa Nouã,
superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Cra-
iova, cu sediul în strada “Jieþului” nr. 19 ( fos-
tul Comisariat), primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2012- 2013 în perioada 20-31 august
2012, la urmãtoarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), balet, actorie, artã cinematograficã,
picturã, graficã. Relaþii la telefon: 0251/413.371:
0754/087.986, între orele 09.00- 15.00.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 30.08.2012,
ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru
persoanele adulte cu handicap aflate în centrele rezidenþiale subordonate Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea nivelurilor alocaþiei zilnice de hranã pentru
consumurile colective din instituþiile publice de asistenþã socialã din cadrul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al ªcolii Speciale „Sfântul Vasile”, unitate finanþatã de Consiliul Judeþean Dolj, pe anul
2012.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale Muzeului Olteniei Craiova ºi Clubului Sportiv Judeþean ‘tiinþa „U” Craiova, unitãþi
parþial finanþate, pe anul 2012.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al unitãþii de asistenþã medico-socialã Bechet pe anul 2012.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al Spitalului Orã’enesc „A’ezãmintele Brâncovene’ti” Dãbuleni pe anul 2012.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2012.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie a bugetului local al
judeului Dolj pe trimestrul II al anului 2012 ’i contului de execuþie a bugetului instituiilor
publice ’i a activitãilor finanate integral sau parþial din venituri proprii pe trimestrul II al
anului 2012.

9. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la protocolul de coopera-
re nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Judeþean Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi Instituþia Prefectului Judeþului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanþã
din învãþãmântul preuniversitar doljean.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului pe
anul 2012.

11. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Amãrãºtii de
Sus privind activitãþile de evidenþã a persoanelor.

12. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu aferentã traseului T091
Craiova – Moþãþei – Cetate – Maglavit cuprins în „Programul de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada 2008 – 2013”.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza
DALI pentru obiectivul de investiþii: „Reabilitare DJ 552 Craiova-Mofleni-Bucovãþ-Ita-
lieni-Terpeziþa-Sãlcuþa-Plopºor-Vârtop-Caraula-Cetate, km 4+200-71+606, judeþul Dolj”.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea „Documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
zentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanþãri nerambursabile din fon-
durile bugetului judeþului Dolj alocate pentru activitãþi nonprofit”.

15. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui spaþiu în suprafaþã de 78 mp  situat în
incinta Centrului ªcolar „Beethoven”.

16. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor construcþii din domeniul public în dome-
niul privat al judeþului Dolj, în vederea realizãrii obiectivului „Reabilitare ºi modernizare
clãdiri, str. Jieþului, nr.19-21”.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi a statului de funcþii pentru
Unitatea Medico Socialã Cetate.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii pentru Spitalul de Pneu-
moftiziologie Leamna.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei, a statului de funcþii ºi a
regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul Orãºenesc „Aºezãmintele
Brâncoveneºti” Dãbuleni.

20. Proiect de hotãrâre privind  modificarea organigramei, a statului de funcþii ºi a
regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeþean Dolj.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Local de Acþiune pentru Mediu al
judeþului Dolj.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Monografiei economico – militare a judeþu-
lui Dolj.

23. Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuterniciþilor Consiliului Judeþean Dolj
la R.A. Aeroportul Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuterniciþilor Consiliului Judeþean Dolj
la S.C. pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.

25. Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuterniciþilor Consiliului Judeþean Dolj
la S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuternicitului Consiliului Judeþean Dolj
la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

27. Proiect de hotãrâre privind validarea componenþei Autoritãþii Teritoriale de Ordi-
ne Publicã Dolj.

28. Proiect de hotãrâre privind numirea membrilor în Colegiul director al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

29. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj
în consiliile de administraþie ale Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, Casei de
Asigurãri de Sãnãtate Dolj, Spitalului Clinic CF Craiova ºi Spitalului Militar Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj
în organele de conducere ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”ºi Clubului
Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj
în consiliile consultative ale unitãþilor de asistenþã medico – sociale.

32. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj
în consiliile de administraþie la Spitalul Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni ºi Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

33. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj în consiliul de administraþie al ªcolii Speciale „Centrul ªcolar Beethoven” Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj în consiliul de administraþie al ªcolii Speciale „Sfântul Vasile” Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj în consiliul de administraþie al Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþio-
nalã Dolj.

36. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj în consiliul de administraþie al ªcolii de Arte ºi Meserii Craiova.

37. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj în consiliul de administraþie al ªcolii Speciale Sfântul Mina Craiova.

38. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj
în comisiile de lucru ale Adunãrii Regiunilor Europene.

39. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentanþilor Judeþului Dolj în Aduna-
rea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Oltenia” din data de 31.08.2012
pentru a susþine ºi vota aprobarea hotãrârilor de pe ordinea de zi.

40. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia
Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

   NR.  388                                                           Emisã astãzi,  23.08.2012

                           Contrasemneazã,
 P R E ª E D I N T E,                    SECRETAR,

         ION PRIOTEASA                    GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Vând apartament 2 camere de-
comandate Calea Bucureºti,
etaj 1, superîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2 ca-
mere decomandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
3 - 4 CAMERE

Particular vând apartament 3 ca-
mere, zona Rotunda 4/4, îmbu-
nãtãþit, centralã proprie, 60.000
Euro. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, nego-
ciabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau labo-
rator analize zonã centralã. Te-
lefon: 0760/654.164.
Vând casã locuit, anexe gospo-
dãreºt plus locul casei, oraº No-
vaci, jud. Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã cu 4
camere, 2 coridoare, 2 veran-
de, pivniþã = 126 mp, din cã-
rãmidã acoperitã cu tablã; -
alt corp de casã 3 camere,
baie, camerã alimente = 56
mp din cãrãmidã acoperitã
cu þiglã; - bucãtãrie de varã
ºi iarnã 2 camere din cãrãmi-
dã 32 mp acoperitã cu þiglã; -
garaj din cãrãmidã = 24 mp; -
magazie, pãtul = 54 mp aco-
perite cu tablã; - fântânã, vie,
pomi fructiferi, curte betona-
tã, teren 7000 mp închis; -
ambele corpuri de casã ºi
bucãtãriile sunt mobilate,
bine întreþinute, preþ 28.000
euro, negociabil. Telefon:
0249/541.550; 0762/863.520;
0748/975.187.
Vând casã, comuna Leu. Tele-
fon: 0753/534.617.

Vând casã Craiova 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centralã
sau schimb cu apartament 3 sau
4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp ºi sepa-
rat un loc de casã intravilan de
750 mp, în Palilula – comuna
Bucovãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodãreºti
plus locul casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând urgent convenabil casã 6
camere cu teren 4500 mp Li-
vezi – Podar la strada Principa-
lã, puþ american, grãdinã, vie ro-
ditoare. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau apar-
tament ºi diferenþa de bani. Te-
lefon: 0762/738.112.
Vând casã cãrãmidã 4 camere,
3 holuri, 2 bucãtãrii sat Motoci –
Mischii – Dolj, intravilan 7500 mp,
eventual parcelabil, lãþime stra-
dã 36 m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren central 330 mp, 2
deschideri, strada “Sfinþii Apos-
toli”. Telefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central Craio-
va. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câmpeni,
poziþie deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon 0767/
221.046.
Vând teren 1700 mp cartier Po-
poveni, Craiova îngrãdit + utili-
tãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure stejar
ºi salcâm în satul Cocorova –
Tulburea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Te-
lefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona Cer-
nele, utilitãþi, 400 mp, ideal pen-
tru casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschidere
30 m, casã, fântânã, apã, gaze,
cadastru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro mp).
Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp ºi
teren intravilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.

Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ideal
hale, depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschdere
20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora
„Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, inta-
bulare, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în
comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj.
Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000 euro.
Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure
stejar ºi salcâm în satul Coco-
rova – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravilan
cu fântânã ªimnicu de Sus, sat
Floreºti, 120 mp construcþie în-
ceputã, curent trifazic ºi depen-
dinþe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona ANL-
Veterani – 410 mp. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Popoveni str. „Mol-
dova”, curent, gaze, apã. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în
Livezi – Podari. Telefon: 0769/
680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real,
Calea Severinului. Telefon:
0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral,
lângã Ambient. Telefon: 0734/
840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20) vis-a-
vis de Penitenciarul Craiova. Tele-
fon: 0761/418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.

Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova, poziþie
deosebitã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 camere
decomandate, Valea Roºie, etaj
3, cu similar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb garsonierã Brazdã bl. G7
cu apartament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0729/368.009.
Schimb sau vând teren Calea
Bucureºti ideal pentru hale,
showroom, lângã Citroen, des-
chidere 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon: 0762/
109.595.
Schimb (vând) garsonierã zona
1 Mai cu apartament  2 camere
decomandate + diferenþã. Tele-
fon: 0766/368.949.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + dife-
renþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intravi-
lan Cârcea + diferenþã cu apar-
tament 2 camere Craiova. Te-
lefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova cu
Bucureºti. Telefon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere
în Craioviþa cu apartament 4
camere în Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fabri-
caþie 1993, înmatriculat 1800 E,
negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând autoturism Ford Excort,
an fabricaþie 1983, culoare
maro metalizat, 4 uºi, nr. noi, tra-
pã, fãrã taxe sau schimb cu ru-
lotã, preþ fix 2.000 ron, Târgo-
viºte. Telefon: 0766/489.006;
0734/082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an
fabricaþie 2006, înmatriculat Ro-
mânia, 93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olanda,
1500 euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

DIVERSE
Vând porumbei albi  rasã voia-
jory telefon: 0727/808.696.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4 luni,
semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând covoare 3/2 ºi 3,5/2,5, - 70
lei/ buc, burtierã fãrã picior nouã
30 lei, pãlãrie fetru nr. 55 nouã
gri petrol - 60 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând car bãtrânesc stare excep-
þionalã, lãcuit, pretabil grãdini,
terase, piesã de muzeu. 1100
Euro negociabil. Telefon: 0729/
033.903.
Vând servantã, bibliotecã, masã,
pat, sculptate, vitrinã, canapea,
bufet, toaletã, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi ca-
prine. Telefon: 0763/595.605.
Vând foarfecã ghilotinã de tãiat
tablã, fabricatã la Sibiu, hidrau-
licã, dimensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15000 lei ºi presã
hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând convenabil douã calorife-
re oþel (tablã) 100cm/0,60 sau
schimb cu calorifere de fontã
folosite. Telefon: 0251/534.303.
Vând maºinã de gogoºi ineluº.
Telefon: 0753/705.905.
Vând televizor Nei diagonala 81
cm, reviste Cinema. Telefon:
0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþile, ma-
triculabilã. Telefon: 0724/
910.004; 0251/426.077.
Vând motor marca Leu 445,
cutie de viteze aro + motocosi-
tor. Telefon: 0745/310.283.
Vând capotã motor Dacia 1100,
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii
nou – nouþ, saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare
deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând loc de veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centralã, negociabil.
Telefon: 0770/961.450
Vând masã birou pentru calcu-
lator, mãsuþã pentru TV ºi covor.
Telefon: 0728/309.011.
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul
Sineasca (2+1) Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci – cimitirul Un-
gureni aproape de administra-
þie. Telefon: 0351/459.605;
0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.

Vând cuºti etajate de metal, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea Târgu-
lui” nr. 26.
Vând centralã termicã pe lem-
ne ºi cãrbuni, putinã salcâm
nouã 50 vedre. Telefon: 0749/
536.525.
Vând canapea. Telefon: 0766/
409.239.
Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi, bal-
coane, subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Vând mascã calorifer prevãzutã
cu pupitru pentru ºcolar, chiu-
vetã, putinã, cãldare aramã, loc
de veci nisipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând panou solar nou, sigilat,
4000 lei. Telefon: 0729/033.903.
Urgent! Vând douã gropi supra-
puse în Cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0721/440.291; 0720/
507.501.
Pictez tablouri, portrete, peisaje,
naturi statice, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
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 lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre din
salcâm, cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puternice ºi
centrifugã – Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi ºifo-
niere. Telefon: 0747/110.887.
Vând albine, familii puternice, 5-
6 rame cu puiet în Podari – Dolj.
Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen (mare) ºi
indicatoare norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând mobilã stil: masã ovalã cu
douã scaune ºi lavoar. Telefon:
0730/619.935.
Vând motor pompã Honda. Te-
lefon: 0728/154.845.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Nisi-
pului, preþ negociabil. Adresaþi-vã
la adresa: str. „Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, canis-
tre metal, dormezã cu saltea,
covoare (iutã, persane), piese
auto Dacia noi. Telefon: 0251/
416.455.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 august 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

sâmbãtã, 25 august 2012

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând loc de veci, 2 locuri, cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0770/
335.846.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari, pie-
se motor D115, Dacia, drujbã
defectã, combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate, cal-
culator instruire copii (CIP), þui-
cã. Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l. Te-
lefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coafatã,  50
RON. Telefon: 0771/385.193;
0351/462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã
30 lei, uºã cu toc 40 lei, fereas-
trã cu toc 30 lei, butelie aragaz
80 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto Da-
cia (pivoþi, bobinã inducþie, bie-
le, 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) mãri-
mea 400 mm, transformator su-
durã industrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/989.215.
Vând flori de camerã, balcon, în
ghiveci ºi rãsad de muºcate cu
floare bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi mo-
bilã sufragerie Drobeta. Telefon:
0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri Ci-
mitirul Ungureni.  Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/073.081;
0761/624.612.
Vând 3 tone grâu   preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în Ci-
mitirul Sineasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând 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 masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar, aparat
foto Cuena 6. Telefon: 0729/
092.211.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi,
ferestre cu geam, extinctoare.
Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comu-
na Podari. Vad comercial exce-
lent. Telefon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcãtu-
ºerie cu deschidere între bacuri
180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsu-
ra – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna În-
torsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr.
9 Singer, pe rotund, 1000 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura –
Dolj.
Vând toc solid + ferestre funcþio-
nale, bonus 2 ferestre. Telefon:
0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune, co-
modã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.
Particular! Cumpãr garsonierã
etaj I – III, preferabil zona sud.
Ofer 70.000 Ron. Telefon: 0767/
252.852.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5 came-
re + curte minimum 1000 mp,
utilitãþi. Telefon: 0723/466.154.
Casã la þarã la asfalt Podari, Vîr-
vor, Þuglui, etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova. Telefon:
0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Feteascã
imediat dupã stoarcere, în Cra-
iova. Telefon: 0351/444.338.
Cumpãr burete 20 cmp grosi-
me, dimensiuni 50/50 cmp. Te-
lefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat, zona Brazda lui
Novac. Telefon: 0723/099.626.
sau 0786/959.575.
Inchiriez apartament mobilat
Brazdã, 2 camere decoman-
dat, etj.3, convenabil. Tele-
fon: 0721/ 393.610.
Închiriez pe termen lung aparta-
ment ºi pivniþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/082.201.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50
mp, central, la casã, la stradã.
Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensionarã
sau salariatã, sub 70 de ani.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.
Închiriez (vând) garsonierã Braz-
dã. Rog seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru birouri,
50 mp, central, la stradã, la cur-
te. Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul nr.
1, pretabil depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc vrãji-
toarei Reginei Margareta care
în 24 de ore mi-a adus soþia aca-
sã. Telefon: 0764/096.730.

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã,
aproximativ 55 ani, siluetã. Te-
lefon: 0762/700.081
Domn 49 ani, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã vârstã apro-
piatã pentru prietenie, chiar ºi de
la þarã. Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãduvã în
jurul vârstei 50 – 55 ani, neintere-
satã material pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/430.880.

Domn vãduv, 58 ani, doresc cã-
sãtorie pentru a locui la þarã, nu
am obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc cu-
noºtinþã doamnã vârstã apropiatã
pentru prietenie-cãsãtorie. Telefon:
0732/583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru priete-
nie, cãsãtorie. Telefon: 0749/
754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credincioa-
sã, mic handicap, fãrã vicii, pen-
tru cãsãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Mate-
maticã –Fizicã promoþia 1962
vã invitã vineri, 28 septembrie
2012, ora 10.00, în Amfiteatrul
Institutului. Contactaþi urgent or-
ganizatorii. Telefoane: 0251/
561.078.: 0748/599.012: 0251/
418.138.
Caut persoanã serioasã sã aibã
grijã de o casã la þarã în satul
Lipov, fãrã costuri. Telefon.
0251/429.943.
Asigur sonorizare cu echipa-
ment profesional din USA
pentru orice fel de eveni-
ment. Telefon: 0767/092.091.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gã-
siþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie. Te-
lefon: 0729/805.979.

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

CONDOLEANÞE
Suntem alãturi de Doamna
Andrada Cojocaru , la ma-
rea durere priciniutã de de-
cesul soþului. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace.
Cornel ºi Aurora Zgonea.
Sincere condoleanþe ºi în-
treaga compasiune Doam-
nei Andrada Cojocaru la
greaua pierdere suferitã
prin decesul  soþului. Tine-
retul Social Democrat Dolj,
Preºedinte Florentin Tudor.
Sincere condoleanþe Doam-
nei Andrada Cojocaru la
greaua  încercare pricinuitã
de decesul soþului . Dumne-
zeu sã-l odihneascã în pace.-
Valeriu Zgonea.
Colegii Simona Lica ºi Ludo-
vic Vulea sunt alãturi de
Andrada ºi Dragoº Cojoca-
ru în aceste momente deose-
bit de grele prin care trec. Dis-
pariþia fulgerãtoare ºi drama-
ticã a lui RELU COJOCARU,
comandor în aviaþia milita-
rã, le-a pricinuit cea mai
mare durere. Suntem alãturi
de ei ºi le transmitem since-
re condoleanþe. Dumnezeu
sã îl ierte!
Mihaela Mocanu este alã-
turi de Dragoº ºi Andrada
Cojocaru în aceste momen-
te grele pricinuite de dece-
sul fulgerãtor al celui care a
fost AURELIAN COJOCARU.
Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace! Sincere condo-
leanþe.

Fam. ing. Stoenicã Gruia
transmite sincere condo-
leanþe, cu multã durere su-
fleteascã, familiei Cojocaru
la nenorocirea abãtutã asu-
pra ei prin tragicul accident
aviatic soldat cu decesul tâ-
nãrului ºi destoinicului avia-
tor AURELIAN COJOCARU,
fiul dumneavoastrã. Dumne-
zeu sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã în pace!
Consternat de trecerea pre-
maturã în nefiinþã a celui care
a fost Comandor AURELIAN
(RELU) COJOCARU, exprim
întreaga compasiune doam-
nei Andrada Cojocaru în
aceste momente de mare
tristeþe. Sincere condolean-
þe! Marius Baboº.
Locatarii bl. 37ABC, str.
„C-tin Brâncoveanu” sunt
alãturi de vecina ºi priete-
na Mihaela ªiºu la greaua
durere pricinuitã de dece-
sul mamei, GHIÞA BUTOI.
Sincere condoleanþe!
Familiile Cioroboiu, Bãluþã,
Burada ºi Stãncescu sunt
alãturi de prietena Mihaela
ªiºu la greaua durere prici-
nuitã de decesul mamei.
Sincere condoleanþe!

COMEMORÃRI
S-au scurs doi ani de la tre-
cerea în nefiinþã a celor
care au fost GABRIEL ILIE
ºi ªTEFAN BOZGAN foºtii
mei colegi. Pioasã aminti-
re! Marius Baboº.
Pe 25.08.2012 se împlinesc 5
ani de când a plecat dintre
noi iubitul nostru soþ, tatã ºi
bunic, col. ing. (r) ION BUDIN.
Dumnezeu sã-l odihneascã.
Familiile Budin ºi Bercã.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A II-A
Sâmbãtã
Swansea – West Ham 14:45, Dg .Sp. 2
Aston Villa – Everton 17:00
Man. United – Fulham 17:00, Dg. Sp. 1
Norwich – Queens PR 17:00
Southampton – Wigan 17:00
Sunderland – Reading 17:00
Tottenham – West B.A. 17:00
Chelsea – Newcastle 19:30, Dg. Sp. 2
Duminicã
Stoke City – Arsenal 15:30, Dg. Sp. 2
Liverpool – Man. City 18:00, Dg. Sp. 2
Partida Chelsea – Reading, din cadrul rundei a treia, s-a disputat în

devans, miercuri (scor 4-2), deoarece formaþia londonezã va susþine la
finele sãptãmânii viitoare  Supercupa Europei.

Clasament: 1. Chelsea 6p, 2. Fulham 3p, 3. Swansea 3p, 4. West B.
A. 3p, 5. Man. City 3p...16. Man. United 0p, 17. Wigan 0p, 18. Liverpo-
ol 0p, 19. Norwich 0p, 20. Queens PR 0p.

BUNDESLIGA – PRIMA ETAPÃ
Sâmbãtã
M’gladbach – Hoffenheim 16:30
Freiburg – Mainz 16:30
Augsburg – Dusseldorf 16:30
Hamburg – Nurnberg 16:30
Greuther Furth – Bayern 16:30, Eur. 2
Frankfurt – Leverkusen 19:30, Eur. 2
Stuttgart – Wolfsburg 21:45, Eur. 2
Duminicã
Hannover – Schalke 18:30, Eur. 2
Confruntarea dintre campioana Dortmund ºi Werder Bremen a avut

loc asearã dupã închiderea ediþiei.

LIGUE 1 – ETAPA A III-A
Sâmbãtã
Nice – Lille 18:00
Nancy – Toulouse 21:00
Troyes – Lorient 21:00
Reims – Sochaux 21:00
Rennes – Bastia 21:00
Valenciennes – Ajaccio 21:00
Duminicã
St’Etienne – Brest 18:00
Montpellier – Marseille 18:00
Paris SG – Bordeaux 22:00
Meciul Evian TG – Lyon s-a disputat asearã.
Clasament: 1. Lyon 6p, 2. Marseille 6p, 3. Bastia 6p, 4. Bordeaux 6p,

5. Lorient 4p...16. St’Etienne 0p, 17. Reims 0p, 18. Rennes 0p, 19.
Sochaux 0p, 20. Troyes 0p.

SERIA A – PRIMA ETAPÃ
Sâmbãtã
Fiorentina – Udinese 19:00
Juventus – Parma 21:45
Duminicã
Milan – Sampdoria 19:00
Atalanta – Lazio 21:45
Chievo – Bologna 21:45
Genoa – Cagliari 21:45
Palermo – Napoli 21:45
Pescara – Inter 21:45
Roma – Catania 21:45
Siena – Torino 21:45

PRIMERA DIVISION – ETAPA A II-A
Sâmbãtã
Sociedad – Celta Vigo 20:00
Betis – Rayo V. 22:00
Espanyol – Zaragoza 22:00, Dg. Sp. 2
Malaga – Mallorca 23:55, Dg. Sp. 2
Duminicã
Osasuna – Barcelona 20:00, Dg. Sp. 2
Getafe – Real Madrid 22:00, Dg. Sp. 2
Granada – Sevilla 22:00
Valencia – La Coruna 23:55, Dg. Sp. 2
Luni
Valladolid – Levante 21:00, Dg. Sp. 3
Atletico – Bilbao 23:00, Dg. Sp. 2
Clasament: 1. Barcelona 3p, 2. Betis 3p, 3. La Coruna 3p, 4. Mallor-

ca 3p, 5. Sevilla 3p...16. Granada 0p, 17. Zaragoza 0p, 18. Bilbao 0p,
19. Osasuna 0p, 20. Sociedad 0p.

Pe un “Camp Nou”, nici o sur-
prizã, plin pânã la refuz când vine
vorba de “El Clasico”, Barcelona a
câºtigat, joi seara, prima manºã a
Supercupei Spaniei în faþa lui Real
Madrid cu scorul de 3-2.

Cele douã combatante nu au pã-
rut schimbate faþã de ultimele douã
sezoane! Adicã un joc super-ofen-
siv din partea catalanilor (deºi pe
banca lor nu mai era profesorul Pep
Guardiola, ci fostul secund al aces-
tuia, Tito Vilanova) ºi unul extrem
de defensiv din partea madrilenilor,
preocupaþi mai degrabã sã nu ia gol
decât sã înscrie. ªi în prima repri-
zã le-a ieºit, chiar dacã au fost do-
minaþi copios la posesie (doar 24 la
sutã) ºi ºuturi spre poartã (1-9).

Partea secundã a debutat în ace-
eaºi notã, dând senzaþia cã nu va fi
decât o chestiune de timp pânã ce
amfitrionii vor pune tabela la trea-
bã. Stupoare însã. Campionii au lovit
cei dintâi! Prin omul lor numãrul
unu, Cristiano Ronaldo, care a fu-
git de lângã Busquets ºi a înscris
cu capul dupã un corner bine exe-
cutat de Ozil (55). A patra vizitã pe
“Camp Nou” pentru CR 7 ºi tot atâ-
tea goluri! Dar bucuria madrileni-
lor nu a durat decât câteva secun-
de. Când încã la TV se mai difuzau
reluãri cu reuºita portughezului,
Pedro (într-un uºor ofsaid) a fost
lansat perfect de Mascherano ºi l-a
executat cu un ºut bine plasat pe
Casillas. Ulterior, modulul gândit de
Mourinho a pãrut din ce în ce mai

Deºi Realul a deschis ºi închis tabela,

ºubred, fiecare atac al gazdelor fi-
ind din ce în ce mai periculos. Odatã
spartã blocada, pânã la dezastru nu
a fost decât un pas. Un “tackling”
întârziat al lui Ramos l-a “secerat”
pe Iniesta, iar Messi, care nu mai
marcase de patru meciuri împotri-
va Realului, a transformat penalty-
ul (69). Tabela indica 2-1, iar Rea-
lul pãrea obligatã sã iasã la joc. Nu
a fost cazul. Pe teren a existat în
continuare o singurã echipã, care a
mai marcat încã un gol superb.
Dupã un slalom printre trei fundaºi
madrileni al lui Iniesta, mingea a

ajuns la Xavi, care l-a executat ºi el
pe Casillas (78). Însã catalanii s-au
gândit cã avantajul e prea mare pen-
tru retur. Messi a ratat din ºase metri
ºansa de a face 4-1, iar Valdes a
“comis-o” chiar în propriul careu
în faþa lui Di Maria (85). Argenti-
nianul nu l-a iertat pe portarul  Bar-
çei, i-a furat mingea ºi a înscris.
Gol ce promite un retur pe muchie
de cuþit miercurea viitoare.

Tito Vilanova ºi Jose Mourin-
ho au utilizat jucãtorii:

Barcelona (4-3-3): Valdes – Al-
ves, Pique, Mascherano, Adriano –
Xavi (Fabregas 84), Busquets,
Iniesta – Alexis Sanchez (Tello 72),
Messi, Pedro (Jordi Alba 87).

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas
– Arbeloa, Albiol, Ramos, Coentrao
– X. Alonso, Khedira – Callejon (Di
Maria 66), Ozil (Marcelo 82), Ro-
naldo – Benzema (Higuain 61).

„Am dominat mai tot timpul, iar ocaziile lui Real au venit din situaþii
izolate. În a doua parte, jocul s-a echilibrat, dar am deþinut totuºi contro-
lul. Real a jucat cu armele obiºnuite, cu fotbaliºti redutabili la faze fixe sau
care nu renunþã niciodatã: în locul lui Di Maria, un altul nu ar mai fi
insistat la acea minge pe care a recuperat-o din picioarele lui Valdes.

Tito Vilanova, antrenor Barcelona

„Nu mi-a plãcut ce am jucat în prima reprizã, pentru cã nu am avut
ocazii – scopul nostru nu era sa facem un joc defensiv! În general,
prestaþie bunã pentru ambele echipe, a iesit un meci agreabil. Nu mi-
a plãcut nici primul gol al Barcelonei, pentru cã a fost o greºealã a
arbitrului asistent (ofsaid la Pedro)”.

      Jose Mourinho, antrenor Real

Brazilianul Wesley face show
ºi la arabi ºi le dovedeºte ºeicilor
de la Al Hilal cã nu s-au înºelat
atunci când l-au cumpãrat de la
FC Vaslui.

Atacantul sud-american a mar-
cat o “triplã” în meciul cu Al Naj-
ran (primele sale goluri la grupa-
rea sauditã, în al doilea joc), cam
în acelaºi moment în care fosta lui
echipã se cãznea sã înscrie mãcar

A rãmas dator la debut, dar apoi...

Wesley, hattrick de senzaþie pentru Al Hilal
o datã în faþa lui Inter Milano, în
play-off-ul Europa League.

Dacã prima reprizã se încheia-
se fãrã gol, Wesley a rezolvat pro-
blema în partea secundã a dispu-
tei, când a înscris la foc automat
ºi a deschis drumul cãtre succesul
cu 6-0 al echipei sale. Al Hilal are 4
puncte dupã trei runde disputate,
iar Wesley este deja cel mai apre-
ciat jucãtor al fanilor.

Olympique Lyon ºi Valencia au
ajuns la un acord de principiu pen-
tru transferul fundaºului stânga Aly
Cissokho (foto) la formaþia spaniolã,
informeazã AFP.

Valoarea transferului nu a fost
menþionatã, însã este de aºteptat sã
se situeze între 6 ºi 7 milioane de euro.

Valencia i-a gãsit înlocuitor lui Jordi Alba
Aly Cissokho, ca ºi transferat pe “Mestalla”

Valencia a anunþat cã jucãtorul
francez va semna un contract pe
patru sezoane, dupã ce va efectua
vizita medicalã.

În vârstã de 24 de ani, Aly Cis-
sokho a venit la Lyon în iulie 2009,
de la FC Porto, pentru 15 milioane
de euro.

Barça ºi-a adjudecat prima manºã
a “clasicului” din Supercupa Spaniei
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sport

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A V-A

Pandurii 5 4 1 0 14-5 13
Steaua 5 4 1 0 14-5 13
CFR Cluj 5 2 3 0 10-6   9
Dinamo 4 2 2 0 9-5   8
Petrolul 5 2 2 1 9-6   8
Vaslui 5 2 2 1 8-5   8
Astra 5 2 2 1 8-7   8
Concordia 5 2 2 1 4-3   8
„U” Cluj 5 2 1 2 7-13   7
Rapid 4 1 3 0 4-3   6
Mediaş 5 1 3 1 4-5   6
Braşov 5 1 2 2 8-9   5
Ceahlăul 5 1 1 3 5-13   4
Viitorul 5 0 3 2 4-6   3
Oţelul 5 1 1 3 7-9 *2
Severin 5 0 2 3 4-7   2
Iaşi 5 0 2 3 7-12   2
Gloria 5 0 1 4 2-9   1

LIGA I – ETAPA A VI-A

Meciul Gaz Metan – CS Turnu Severin s-a disputat aseară.
Sâmbătă, 25 august

Oţelul – Gloria Bistriţa – ora 19 (Digisport 1)
„U” Cluj – FC Braşov – ora 19 (Dolcesport 1)
Rapid – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 26 august
CSMS Iaşi – Pandurii – ora 19 (Digisport 1)
Dinamo – Petrolul – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 27 august
Ceahlăul – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
Astra – Concordia – ora 19 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

*Echipă penalizată

VfB Stuttgart - Dinamo Moscova 2-0 (Ibisevici
’72, ’90)

Anji Mahacikala - AZ Alkmaar 1-0 (Traore ’51)
Neftci Baku - APOEL Nicosia 1-1 (Şukurov ’82

(p) / Benachour ’83)
Tromso - Partizan 3-2 (Prijovici ’37, Björck ’77,

Mbodji ’82 / S. Markovici ’43, Mitrovici ’84)
FK Ekranas - Steaua Bucureşti 0-2 (Martinovici

’36, Popa ’76)
Şerif Tiraspol - Olympique Marseille 1-2 (Pajo-

vici ’27 / Ayew ’18, ’53)
Atromitos - Newcastle 1-1 (Epstein ’24 / Taylor

’45)
Molde - Heerenveen 2-0 (Eikrem ’31, Moström ’90)
Legia Varşovia - Rosenborg Trondheim 1-1 (Ko-

secki ’42 / Dockal ’80)
Slovan Liberec - Dnipro 2-2 (Breznaník ’62, Va-

cha ’90 (p) / Konoplianka ’43, Matheus ’49)
AIK Solna - ŢSKA Moscova 0-1 (Honda ’61)
Dinamo Bucureşti - Metalist Harkov 0-2 (Clei-

ton Xavier ‘9, Cristaldo ’57)
FC Lucerna - Genk 2-1 (Rangelov ‘7, Winter ’71

/ Vossen ’12)
Bursaspor - FC Twente 3-1 (Batalla ’40, ’82, Ses-

tak ’53 / Chadli ’31)
Trabzonspor - Videoton 0-0
Feyenoord - Sparta Praga 2-2 (Nelom ’60, Achah-

bar ’90 / Kadlec ’23, ’27)

Cu câteva meciuri care le vor
umple sertarul cu amintiri vor ră-
mâne vas luienii din participarea
europeană de anul acesta. Ghinioa-
nele s-au ţinut lanţ de moldoveni.
După ce au pierdut titlul, au întâl-
nit Fener, cel mai puternic adver-
sar posibil din turul 3 al Ligii Cam-
pionilor, irosind un penalty care i-
ar fi calificat probabil, apoi, printr-
o conjuctură neverosimilă, au pier-
dut statutul de cap de serie şi din
această cauză a dat peste Inter Mi-
lano, cea mai galonată echipă din
Europa League. Sânmărtean & co
nu au avut nicio şansă la Piatra
Neamţ, deşi nerr-azzurri nu au im-
presionat decât prin siguranţa în de-

Blocaţi
pe plan
Internazional
Steaua este ca şi calificată în
grupele Europa League, în timp ce
Dinamo şi FC Vaslui îşi pot vedea
liniştite de campionatul intern

fensivă. Sânmărtean a accelerat în
atac , însă poate fi învinovăţit la
ambele goluri, la primul fiind de-
parte de Cambiasso, air contraata-
cul finalizat de Palacio a pornit pe
mingea pierdută de căpitanul de joi
al Vasluiului. „Când au accelerat,
au marcat şi vor avea o linişte la
Milano. Mă flatează că am fost re-
marcat de antrenorul lui Inter, deşi
probabil m-a văzut la lucru în alte
meciuri. Cei de la Inter nu ne-au tra-
tat deloc superficial, am rămas plă-
cut impresionaţi de calitatea lor şi
ca fotbalişti şi ca oameni” a spus
Sânmărtean la final. Şumudică i-a
folosit pe: Coman - Milanov, Cele-
ban (Caue ’73), Charalambou, Să-

lăgean - Varela, N’Doye - Antal, Sân-
mărtean, Stanciu (Varga ’46) - Ni-
culae (Sburlea ’61). Stramaccionni
a utilizat formula: Castellazzi - Mai-
con, Silvestre, Ranocchia, Zanetti -
Cambiasso, Guarin, Mudingayi (Na-
gatomo ’21) - Sneijder (Juan ’82),
Palacio - Milito (Coutinho ’72). 

Steaua nu a avut probleme,
Dinamo – prea multe

Aşa cum se anticipa, Steaua nu
a suferit deloc în Lituania, unde s-
a impus la pas, Reghecampf per-

miţându-şi să odihnească şi anu-
miţi jucători pentru meciul cu Vas-
luiul din c ampionat.  Adi Popa a
debutat cu gol ca titular la Steaua,
în timp ce M. Costea şi Rocha au
irosit mai multe ocazii de a face scor
cu Ekranas. Returul va fi o forma-
litate, steliştii urmând să obţină o
nouă calificare în grupele Europa
League. Steaua i-a avut în teren pe:
Stanca - Georgievski, Martinovici,
Chiricheş, Latovlevici - Bourcea-
nu (Filip ’53), Pintilii - Popa, Cos-
tea, Chipciu (Rusescu ’56) - Ni-
kolici (Adi Rocha ’62). În schimb,

Dinamo a fost net inferioară lui
Metalist Harkov, care a rezolvat de
pe „Arena Naţională” ecuaţia cali-
ficării, chiar dacă a avut un jucă-
tor în minus din minutul 68, Finin-
ho fiind eliminat. Selecţionata sud-
americană a „Barcelonei din Ucrai-
na” a demonstrat de ce atinge în
ultimii ani fazele superioare ale
acestei competiţii. Dinamo a evo-
luat în formula: Bălgrădean - Lu-
chin, Grigore, Koulibaly, Pulhac -
Munteanu (Axente ’78) - Matei,
Issa Ba (Galchev ’60), Boubacar,
Alexe (Curtean ’66) - Ţucudean. 

Dudelange - Hapoel Tel Aviv 1-3 (Joachim ’20 /
Caillet ‘4 (a), Ben Haim II ’19 (p), Cohen ’26)

FC Midtjylland - Young Boys Berna 0-3 (Boba-
dilla ’42, Farnerud ’81, Costanzo ’90)

Loke ren - Viktoria Plzen 2-1 (Harbaoui ’10,
Marici ’90 (p) / Bakos ’29)

PAOK Salonic - Rapid Viena 2-1 (Athanasiadis
’69, Katsikas ’83 / Alar ’25)

Debrecen - FC Bruges 0-3 (Blondel ’58, Rafae-
lov ’77, Bacca ’90)

Heart of Midlothian - FC Liverpool 0-1 (Web-
ster ’78 - a)

FC Vaslui - Internazionale Milano 0-2 (Cam-
biasso ’23, Palacio ’73)

Slask Wroclaw - Hannover  3-5 (Jodłowiec ’34,
Patejuk ’54, Kaźmierczak ’61 / Andreasen ‘7, ’82,
Schlaudraff ’25, Stindl ’40, Schmiedebach ’85)

Motherwell - Levante 0-2 (Juanlu Gomez ’42, El
Zhar ’62)

Steaua Roşie Belgrad - Bordeaux 0-0
Horsens - Sporting Lisabona 1-1 (Spelmann ’15

/ Carrillo ’79)
Athletic Bilbao - HJK Helsinki 6-0 (Aduriz ’25,

’51, Susaeta ’31, ’57, Perez ’42, Iraola ’85)
Mura – Lazio 0-2 (Hernanes ’31, Klose ’59)
Marítimo Funchal - Dila Gori 1-0 (Fidelis ’64)
Zeta - PSV Eindhoven 0-5 (Toivonen ‘2, Matavz

’74, Strootman ’77, Lens ’83, V Bommel ’90)
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