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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

Cum va fi
pusă
pe picioare
RAT Craiova

Recidiviştii caută slujbe
în construcţii şi agricultură
Din spatele
gratiilor,
la muncă

interviu / 7

anchetă
pag. 4 şi 5

S-au înecat, la scăldat
Un echipaj de scafandri şi o ambulanţă SMURD din cadrul Inspectora-

tului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj au fost solicitaţi să intervină, ieri
după-amiază, în jurul orei 17.00, în localitatea Leamna de Jos, pentru a
scoate doi minori care dispăruseră în apele unui lac de lângă o carieră de
piatră de pe marginea Jiului. La faţa locului au ajuns şi poliţişti din cadrul
IPJ Dolj, care au stabilit, după primele verificări şi după audierea martori-
lor, că ar fi vorba despre doi minori de 15, respectiv 16 ani, care veniseră
din Craiova la scăldat, împreună cu mai mulţi prieteni. De altfel, cei din
urmă au sunat la 112, în momentul în care au sesizat că cei doi nu sunt pe
mal. Poliţiştii doljeni au precizat că identitatea celor doi copii va fi stabilită
abia după ce aceştia vor fi găsiţi şi scoşi din apă de scafandrii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

Mihai Fifor, secretar de stat în MAI:

„Mă preocupă marile probleme ale
Doljului – lipsa locurilor de muncă,
calitatea învăţământului
şi situaţia agriculturii”

Elena Costea, prefectul judeţului Dolj:

„E momentul
să spunem ce
înseamnă fiecare zi
de guvernare”

Miza une i re ale
tevaturi, în curs de
derulare, este Fon-
dul cinege tic nr. 65
Cernăteşti, jude ţul
Dolj, în suprafaţă de 8.167 hectare. Un fond
de vânătoare, denumire mai veche , care,  po-
trivit evaluărilor e fective lor de vânat pe spe-
cii,  nu spune mare  lucru. Cum nu spun nici
alte le, decimate de  braconajul înrăit care se
practică, greu de curmat. Încât sistarea,  cel
puţin pentru un an, a vânătorii,  la anumite
specii greu încercate, la nivelul Doljului, n-ar
fi deloc inoportună. Fondul cinege tic 65 Cer-
năteşti a fost deţinut ani de-a rândul de AJVPS
Dolj, ca ge stionar consacrat, prin atribuire  di-
rectă, de către autoritatea publică centrală, de-
finită ca administrator de Legea nr. 407/2006,
care  răspunde de silvicultură şi asigură gos-
podărirea faunei de  intere s cinege tic.

Braconierii deghizaţi trag sforile
pentru AVPS Artemis
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Comisia de educaþie din Senat a aprobat, ieri,
introducerea în Legea educaþiei a unui amenda-
ment care prevede opþiunea Bacalaureatului pro-
fesional. Decizia a fost luatã cu unanimitatea votu-
rilor celor cinci senatori prezenþi la ºedinþa comi-
siei, la care a participat ºi ministrul Ecaterina An-
dronescu. Cu aceastã ocazie, ministrul a declarat
cã amendamentele acceptate pentru OUG referi-
toare la Bacalaureat nu schimbã acest examen, aºa
cum a fost el susþinut din 2009 încoace: „În 2009,
2010, 2011 Bacalaureatul s-a susþinut pe probele
care se vor susþine ºi în acest an ºcolar, 2012-
2013. Adaugã în plus diploma de Bacalaureat ºi
examenul de Bacalaureat profesional, pentru cei
care se reorienteazã spre piaþa muncii”. Tocmai
de aceea, Andronescu  a precizat cã Bacalaurea-
tul profesional se poate aplica chiar din 2013,
dacã va trece de  Senat, care este camerã deci-
zionalã. Proiectul ar putea intra, pentru vot final,
în ºedinþa plenului de lunea viitoare.

Marþi, dupã o altã discuþie cu membrii Comi-
siei de educaþie, ministrul Andronescu a decla-
rat cã „am gândit sã îi adãugãm Bacalaureatului
o componentã privind Bacalaureatul profesio-
nal, care nu dã drept de acces pe învãþãmântul
superior, dar dã drept pe piaþa muncii”, preci-
zând, însã, cã acest Bacalaureat profesional rã-
mâne la opþiunea elevului ºi a pãrinþilor. Potrivit

Bacalaureatului profesional, aprobat de Comisia de educaþie din Senat
Ecaterinei Andronescu, Bacalaureatul profesional
are comun cu Bacalaureatul naþional probele de
competenþã, apoi cei care opteazã pentru aceastã
variantã trebuie sã susþinã un proiect, o probã
practicã ºi un examen scris la educaþia antrepre-
norialã, care este comunã tuturor liceenilor. „Dacã
cineva a optat într-o sesiune numai pentru Baca-
laureatul profesional ºi dacã peste o sesiune se
rãzgândeºte ºi vrea în învãþãmântul superior, dã
diferenþa ºi poate sã îºi continue cariera profesio-

nalã”, a dat asigurãri Andronescu. Ministrul a
explicat cã examenul de bacalaureat diferenþiat are
ca scop principal asigurarea unui loc de muncã
pentru absolvenþii de liceu. De asemenea, aceasta
a precizat cã modelul este preluat din þãri ca Franþa
sau Germania.

Aspectul bun este cã introducerea BAC-ului
profesional are ºi susþinerea pãrinþilor, dar ºi al sin-
dicatelor din domeniu. Mihaela Gunã, preºedintele
Asociaþiei Naþionale a Pãrinþilor, este de pãrere cã
schimbarea este beneficã. „Bacalaureatul trebuie
sã fie diferenþiat, o variantã care sã marcheze fina-
lul unui ciclu de învãþãmânt”, a spus Mihaela Gunã,
care a precizat cã nu are nici un rost sã sacrifice
urmãtoarele generaþii de copii. „Cei care intrã în
clasa a XII-a vor putea susþine acest tip de BAC,
care îi permite copilului sã se angajeze”, a mai spus
Gunã. Marius Nistor, preºedintele executiv al Fe-
deraþiei Spiru Haret considerã cã introducerea aces-
tui tip de bacalaureat nu va conduce la scãderea
standardelor învãþãmântului ºi cã nu toþi elevii tre-
buie sã urmeze o facultate: „Competenþele pe care
le vor da elevii ar trebui cuantificate fie prin notã,
fie prin calificative. Federaþia Spiru Haret a mai
cerut ceva pentru învãþãmântul vocaþional, adicã
o probã de sport, teoria muzicii, iar pentru cei care
vin pe filiera tehnologicã este normal sã-ºi aleagã
una dintre disciplinele în cauza”.

Interdicþie
de a pãrãsi þara,
prelungitã cu 30
de zile pentru
Blejnar

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) au decis, ieri,
prelungirea cu 30 de zile a mãsurii
interdicþiei de a pãrãsi þara dispusã în
cazul fostului ºef al ANAF, Sorin Blejnar,
ºi în cel al fostului ºef al Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor, Viorel Comãniþã.
Cei doi - cercetaþi într-un caz privind o
evaziune fiscalã de peste 15 milioane de
euro - s-au prezentat ieri dimineaþa la
DNA pentru a lua la cunoºtinþã de
mãsura dispusã, care poate fi contestatã
în instanþã. Potrivit DNA, Sorin Blejnar
ar fi sprijinit, din mai 2011 pânã în iulie
2012, grupul infracþional care a iniþiat un
amplu mecanism evazionist, vizând
sustragerea de la plata accizelor a
33.000 de tone de motorinã vândute sub
denumirea unor produse petroliere
inferioare. În acest caz mai sunt cercetaþi
fostul ºef al Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã (SIPI) Constanþa, Dan
Secãreanu, fostul ºef de cabinet al lui
Blejnar, Codruþ Marta, ºi oamenii de
afaceri Radu ºi Dana Nemeº.

Preºedintele
va participa la
Consiliul European
din noiembrie

Ministrul de Extere, Titus Corlãþean,
a declarat, marþi seara, cã preºedintele
Traian Bãsescu va reprezenta România
la Consiliul European programat pentru
sfârºitul lunii noiembrie, potrivit deciziei
Curþii Constituþionale. „Agenda viitorului
Consiliu European e una preponderent
economicã, ceea ce presupune prerogati-
vele Guvernului. La noi Curtea
Constituþionalã a decis cã preºedintele e
singurul mandatat sã reprezinte
România la Consiliul European. În
consecinþã, preºedintele va fi cel care va
reprezenta România”, a susþinut, la
DIGI 24, ºeful diplomaþiei române.
Curtea Constituþionalã a stabilit, în 27
iunie, cã preºedintele României participã
la reuniunile Consiliului European, în
calitate de ºef al statului, aceastã atribuþie
putând fi delegatã de cãtre acesta, în mod
expres, primului-ministru.

Comisiile de cultura ale Parlamen-
tului vor audia, pe 11 septembrie, de
la ora 14.00, „persoanele implicate di-
rect în procesul de reformare – restruc-
turare” a Televiziunii Române. „Având
în vedere disensiunile apãrute ca ur-
mare a deciziilor luate de conducerea
Societãþii Române de Televiziune în
ultima perioada, am decis, de comun
acord cu domnul preºedinte Sergiu
Nicolaescu (n.r. - preºedintele Comi-
siei de culturã din Senat), sã convo-
cãm o ºedinþã comunã a Comisiilor
pentru culturã ale Parlamentului, marþi
11 septembrie a.c., ora 14.00, (...)
având înscrisã pe ordinea de zi audie-
rea persoanelor implicate direct în pro-

cesul de „reformare – restructurare” a
serviciului public de televiziune”, spu-
ne Raluca Turcan, preºedinte al Co-
misiei pentru culturã a Camerei Depu-
taþilor, într-un comunicat citat de Me-
diafax. Aceasta nu precizeazã numele
persoanelor care vor fi audiate pe 11
septembrie, însã este de aºteptat ca
printre ei sã se numere Claudiu Sãfto-
iu, preºedintele-director general al
TVR, ºi membrii Consiliului de Admi-
nistraþie. CA al TVR a adoptat, pe 29
august, Programul de redresare eco-
nomicã a televiziunii publice, care pre-
vede ºi concedierea a aproape 980 de
angajaþi, dupã cum a declarat Claudiu
Sãftoiu.

Persoanele implicate în reorganizarea TVR,
audiate de comisiile de Culturã ale Parlamentului

În urma realocãrilor financiare din
cadrul Programului Naþional de Dez-
voltare Ruralã (PNDR), Ministerul
Agriculturii, prin Agenþia de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP), pune la dispoziþia celor
care vor sã investeascã în irigaþii ºi
lucrãri de îmbunãtãþiri funciare suma
de 60 milioane de euro. Banii sunt
disponibili în cadrul sesiunii ce se va
desfãºura în perioada 3 septembrie -
15 octombrie 2012, pentru Mãsura
125 - componenta „Irigaþii ºi alte lu-
crãri de îmbunãtãþiri funciare”. „Am
luat decizia de a suplimenta bugetul
Mãsurii 125, astfel cã, în aceastã se-

Bugetul alocat Mãsurii 125,
suplimentat cu 60 milioane euro

siune, fermierii au la dispoziþie 60 de
milioane de euro pentru investiþii în
irigaþii. Este o suplimentare de fon-
duri pe care eu am mizat ºi pe care am
propus-o spre aprobare Comitetului
de Monitorizare pentru PNDR. Apro-
barea este un punct important în rea-
lizarea demersului la care m-am an-
gajat încã de la preluarea mandatului
de ministru: pregãtirea resurselor
necesare pentru refacerea sistemu-
lui de irigaþii. Modernizarea infras-
tructurii de irigaþii ar putea transfor-
ma agricultura în motorul economiei
româneºti”, a declarat Daniel Con-
stantin.

Secretarul general al PSD ºi coordonatorul
campaniei electorale naþionale a acestei forma-
þiuni pentru referendum, Liviu Dragnea, a fost
citat pentru astãzi la Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA), în cazul privind referendumul. În
22 august, Liviu Dragnea spunea cã nu fusese
citat pânã atunci de anchetatorii anticorupþie
în vreun dosar privind referendumul din 29 iu-
lie, însã preciza cã se va duce la DNA dacã va fi
chemat de procurori „pentru cã a votat”. În ace-
laºi dosar au mai fost audiaþi, ieri, secretarul de
stat din MAI Ioan Cãbulea ºi ºeful Direcþiei
pentru Evidenþa Persoanelor, Constantin Ma-
noloiu, care au fost citaþi din nou la Parchetul
General. De altfel, cei doi au fost deja puºi sub
învinuire, pentru abuz în serviciu.

Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) a
transmis, marþi, Parlamentului, un proiect care re-
glementeazã ºi propune un cadru general pentru
toate tipurile de alegeri ºi referendumuri. Proiec-
tul Codului Electoral, elaborat de AEP încã din
2011, presupune modificãri la legile care regle-
menteazã alegerile locale, parlamentare, europar-
lamentare, prezidenþiale, dar ºi organizarea tutu-
ror tipurilor de referendumuri. Totodatã, în acest
proiect AEP precizeazã cã „demiterea Preºedinte-
lui României este aprobatã dacã a întrunit majori-
tatea voturilor valabil exprimate pe întreaga þarã
ale alegãtorilor români care au participat la refe-
rendum”, adicã eliminã condiþia întrunirii cvoru-
mului. Preºedintele Autoritãþii Electorale Perma-
nente, Ana Maria Pãtru, a trimis pentru a doua
oarã la Parlament proiectul Codului Electoral, pre-
cizând într-o scrisoare cã acesta ar putea rezolva
multe din lacunele legislaþiei electorale existente.
Asta pentru cã, deºi recomandãrile cuprinse aici
nu aduc modificãri esenþiale la Legea 35/2008 pri-
vind alegerile parlamentare, vin cu noutãþi în ceea
ce priveºte validarea referendumului pentru sus-
pendarea preºedintelui României, aºa cum am
arãtat mai sus.

AEP propune ca, pe viitor,
referendumul sã fie validat

fãrã cvorum

Dragnea, citat ºi el la DNA în dosarul referendumului

Guvernul nu a tãiat finanþarea pentru proiecte de
investiþii serioase, ci doar pentru investiþii care re-
prezentau „bani pentru partid” sau „pentru a cum-
pãra” primari de la alte partide, a declarat, ieri, pre-
mierul Victor Ponta. „Asta ºi prin efortul dumnea-
voastrã de a înþelege cã sunt zone în care trebuie sã
cheltuim mai puþin. Sunt zone în care trebuie sã tã-
iem acele aºa zise investiþii, care, de fapt, erau bani
pentru partid ºi bani pentru clienþii politici, ºi aici

Ponta: Am tãiat finanþarea doar de la investiþiile „de partid”
avem nenumãrate exemple de tot felul de bazine,
pârtii de schi ºi mai ºtiu eu ce alte lucruri. Cicã s-au
tãiat investiþiile, le-a tãiat Guvernul Ponta! Am tãiat
acele proiecte care prestau bani pentru partid ºi
pentru a cumpãra eventual primari de la alte forma-
þiuni politice ºi bine aþi fãcut ºi vã rog sã tãiaþi în
continuare acest gen de bani pentru partid”, le-a
spus Ponta miniºtrilor ieri, la începutul ºedinþei de
Guvern.
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- Au trecut aproape două luni de
când aţi fost instalat în funcţie. Aţi
reuşit să vă faceţi o imagine exactă
despre cum stau lucrurile la RAT
Craiova. Sunt probleme grave, aşa
cum se spune?

- Astăzi parcul auto este într-o sta-
re foarte proastă. Sunt lucruri care s-
au acumulat timp de 22 de ani. A fost
o lipsită de investiţii sau o lipsă de
viziune, în unele cazuri când decizi să
iei nişte maşini second-hand şi nişte
mărci nu tocmai în topul viabilităţi.
Toate lucrurile acestea se răsfrâng
asupra consumurilor materiale mari pe
care le are Regia. Se încasează nişte
bani din bilete, nişte sume destul de
reduse şi nereale comparativ cu nu-
mărul de pasageri pe care îl transporţi.
În plus, patrimoniul nu este înregis-
trat, nu sunt reflectate mijloacele fixe.
Bunurile din magazii se dau pe nişte
simple bonuri de consum. Ori nu este
corectă procedura aceasta. Acum se
face un inventar. Vreau să ştiu de la
ultimul şurub până la cel mai impor-
tante lucruri pe care le am în patrimo-
niul Regiei, pentru ca să nu am surpri-
zele pe care le-am avut, adică să scoa-
tă cineva o maşină Bosh de 1.500 de
lei din magazie şi să aducă înapoi o
maşină de găurit de 60 de lei. Păi, tre-
buie să aibă un număr de inventar, o
scurtă descriere, marca, etc. Sunt lu-
cruri care trebuiesc puse la punct. Un
alt handicap îl reprezintă cheltuielile
foarte mari cu forţa de muncă. Sunt
nişte costuri greu de suport. Se chel-
tuiesc 3 milioane de euro numai pe
salarii.

- O să faceţi modificări şi în sche-
ma de personal, adică o să daţi afară
din angajaţi?

- Vreau să introduc un cod de etică
a managmentului. Am luat un model
de la Ministerul de Finanţe, unde am
lucrat, şi acolo sunt specificate foarte
clar nişte incompatibilităţi. Eu nu pot
să fiu directorul în Regie şi să am în
subordine fiul, soţia. Niciodată soţia
sau soţul nu o să conteste o decizie
nelegală pe care o primeşte de la o
rudă. Şi nu există un control real şi
efectiv. Poate aceste lucruri nu au fost
importante, dar eu vreau să le elimin
ca să nu mai existe doze de subiecti-
vism în aprecierea deciziilor.
“Epoca războaielor şi a luptelor
în interior s-a terminat”

- Tocmai din acest motiv au fost
neînţelegeri între foştii directori şi
sindicate, care erau mai multe la un

Interviu realizat de LAURA MOŢÎRLICHE

Deşi s-a instalat de puţin timp, directorul RAT
Craiova, Alin Goga, are un proiect îndrăzneţ pen-
tru redresarea Regiei. Noul manager spune că
transportul în comun se află acum într-o stare foar-
te proastă, dar că lucrurile se pot îndrepta. Regia

trebuie controlată mai bine din interior – îndeo-
sebi în privinţa bunurilor de patrimoniu – şi, apoi,
se va profita de toate oportunităţile care apar pe
piaţă pentru a se aduce bani în plus faţă de sub-
venţiile date de Primăria Craiova.

moment dat. Cum vă înţelegeţi dum-
neavoastră cu angajaţii?

- Eu am avut rolul unei pastile efer-
vescente, oamenii sunt deschişi la idei-
le de nou. Le-am spus că nu sunt de-
ţinătorul adevărului absolut, pot să
fac şi propuneri greşite. Nu mă supăr
când cineva îmi spune că greşesc şi
mă trage de mânecă, dar nici nu pot să
stau şi să zic că alţii trebuie să ne re-
zolve problemele. Prefer să vină la mine
cu o idee proastă, pe care să o anali-
zăm, decât să le fie frică să-şi asume
răspunderea de a promova o idee
bună. Avem o relaţie foarte bună şi cu
sindicatul, deocamdată. Intenţionez
să facem o societate comună. Eu zic
că epoca războaielor şi a luptelor în
interior s-a terminat. Nu are rost să
dezgropăm în fiecare zi securea răz-
boiului. Trebuie să ne gândim cum că
colaborăm. Oricum, este o schemă de
personal destul de încărcată şi trebu-
ie să găsesc o modalitate să diversific
cât mai mult veniturile. Nu putem să
trăim doar din vânzarea de bilete şi nu
putem să stăm cu mâna întinsă doar la
bugetul Primăriei, care are nişte sin-
cope foarte mari în încasări.

- Cum vă gândiţi să procedaţi?
- Trebuie să diversifici gama de

servicii pe care vrei să le oferi, să po-
pularizezi serviciile pe care le oferi şi
să ieşi din birou în întâmpinarea clien-
ţilor. Multă  lume poate nu ştie că fa-
cem ITP-uri pentru maşini şi aş putea
să fac pentru toate maşinile pe care
municipalitatea sau regiile din subor-
dine le are şi face acest serviciu în altă
parte. Aş putea să-l fac eu şi câştigul
este în interior. Pentru şcoli, grădini-

ţe, spitale, căminele de bătrâni, pen-
tru ceilalţi cetăţeni aş putea să ofer
aceste servicii la standarde pe care le
găsesc în altă parte, dar la un preţ mai
bun. Mă gândesc şi la reînfiinţarea
şcolii de şofer, de vatman. Ca să pre-
gătesc astăzi un vatman, trimit în altă
parte, plus că o foarte mare parte din
personal a ajuns la o anumită maturi-
tate, ca să nu spun că sunt spre vâr-
sta pensionării.

- Concret, aţi reuşit să aduceţi şi
bani?

- Câştigăm astăzi o sumă de 25.000
de lei pe lună. Nu e mult, nici puţin,
dar în mod real aş putea să câştig du-
blul sumei. Nu vreau să  par lipsit de
scrupule, dar scopul meu principal
când plec acasă e să cer cât mai puţini
bani de la buget şi să fac eu cât mai
mulţi bani aici. Nu trebuie să gândesc
în mod tradiţionalist, ci într-un mod
îndrăzneţ. Toată lumea ştie că facem
transport, dar dacă e, la o adică, să fim
gata să ne apucăm şi de energia rege-
nerativă. Avem hale, spaţii disponibi-
le şi suntem deschişi la parteneriate.
Avem strunguri şi mijloace să oferim
anumite produse – tăieri de tablă, con-
fecţionări diverse. Tot ce am găsit prin
curte care a putut fi recondiţionat sau
casat, nu am stat pe gânduri. Scopul
meu e să fac cât mai mulţi bani şi să
cumpăr au tobuze noi, care să aibă
costuri mai scăzute de întreţinere, să
avem venituri mai mari de pe urma lor.
“Vom avea parte de civilizaţie”

- Când vor fi cumpărate autobu-
ze noi?

- Facem eforturi pentru înnoirea
flotei. Vrem să cumpărăm 50 de auto-
buze şi 20 de microbuze. Eu am cerut
să se poată face accesul uşor şi să nu
fie scaune pe ambele părţi astfel încât
să aibă un coridor îngust. Luăm şi 50
de autobuze. Acum facem demersuri-
le pentru obţinerea aprobărilor la ni-
velul Primăriei. Conducerea Primăriei
a dat verde acestui proiect, deci sun-
tem în pregătire. Vor fi 50 de autobuze
nou-nouţe.

- Vor fi introduse în trafic?
- Nu ştiu de ce ar avea cineva inte-

resul să ţină un parc auto pe margine
când e un deficit atât de mare şi oame-
nii stau câte 20-30 de minute în staţii.

- Renunţaţi la cele vechi sau vor
merge în paralel?

- Vom renunţa la toate autobuze
vechi româneşti, care au 22 de ani ve-
chime. Se renunţă, se casează şi vor fi
autobuze nou-nouţe. Asta e esenţa
că vom avea parte de civilizaţie.

- Le vom vedea curând?
- Mă îndoiesc că cineva va avea

pe stoc chiar 50 de autobuze. Cel mai
devreme vom avea în decembrie vreo
5-10 autobuze. Oricum, sper ca până
în martie-aprilie să avem 50 de auto-
buze noi.

- Modernizaţi şi staţiile?
- Dacă Primăria va înţelege demer-

sul nostru, noi intenţionăm să moder-
nizăm toate staţiile  pentru că şi acolo
este vorba de confort. Mă refer inclu-
siv la staţiile de tramvai, care nu au
nici un element de siguranţă. Doamne
fereşte, dacă se întâmplă un accident
şi un om cade de pe o staţie, pot să am
chiar o răspundere penală. Nu vreau

să am pe conştiinţă că, din vina mea
sau din cauză că nu am făcut nişte
lucruri, s-a întâmplat o tragedie.
“Ne vom repara singuri
tramvaiele”

- Ce s e va întâmpla cu tram-
vaiele?

- Am semnat un parterneriat cu
ADR Sud-Vest Oltenia, cu Universi-
tatea, cu Consiliul Judeţean, Primă-
ria, ca să modernizăm pe bani euro-
peni halele şi depoul de tramvai ca
să pu tem să n i le reparăm singuri.
Eventual să integrăm un produs fi-
nal, un nou tramvai. E o provocare,
dar oricum vom ieşi în avantaj pen-
tru că beneficiem de peste 2,5 milioa-
ne de euro pentru modernizarea de-
poului. De asemenea, am fost la Mi-
nis terul Dezvoltării şi avem foarte
multe veşti bune de acolo. Au accep-
tat să regândim un pic un proiect teh-
nic pentru reabilitarea căii de tram-

vai. Dorim să optimizăm acest pro-
iect pe fonduri europene, ţinând cont
că, de data aceasta, specialiştii Re-
giei au fost ascultaţi. Şi noi am spus
că nu ne-a băgat nimeni în seamă pri-
ma dată şi au făcut linia de tramvai
cum au gândit-o. Modernizarea era o
spoială şi nu se întâmpla nimic sen-
zaţional, major. Nu se desfiinţa tot
păienjenişul de fire de deasupra, stâl-
pii rămâneau tot în afara liniei de ru-
lare, în loc să mergi pe soluţia de stâlp
în “T”, pe mijlocul căii, aşa cum exis-
tă peste pasajul suprateran.

- Nu mai cumpărăm tramvaie de
la “Astra Vagoane”?

- Am făcut o vizită acolo şi trebuie
să fim realişti în ceea ce priveşte bu-
getul şi posibilităţile municipalităţii.
Cel mai ieftin tramvai e între 1,5-1,7
milioane de euro. Gândiţi-vă că ne tre-
buie 30 de tramvaie, deci ar fi cam 45

de milioane de euro. Nu cred că dis-
punem de bani aceştia. Din neferici-
re.

- Ce soartă va avea proiectul de
introducere a troleibuzului?

- În opinia mea, dacă se face, tre-
buie evitate ştrangulările. Un trolei-
buz are o anumită rigiditate în trafic,
trebuie să se ţină de linia lui, de ali-
mentarea cu curent şi, atunci, e clar
că ai o bandă ocupată. Trebuie să te
gândeşti la eventuale exproprieri, lăr-
giri, cel puţin de la „Ţărăncuţa” până
în Calea Bucureşti.

- Sunt craioveni care se plâng de
comportamentul şoferilor …

- Ştiu că şi ei vin obosiţi de la ser-
viciu, mai au şi probleme, dar şi şofe-
rii noştri stau câte 12 ore în traseu şi
nu e cel mai uşor loc de muncă. Tre-
buie să ai atenţie, intervine o anumi-
tă oboseală şi trebuie să avem şi în-
ţelegere faţă de ei. Eu însă am ferma
convingere că lucrurile acestea se vor
îmbunătăţi.

Cum va fi pusă pe
picioare RAT Craiova

Alin Goga
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Aveţi fondul, n-aveţi fondul
La sfârşitul anului 2010, Min iste-

rul Mediului şi Pădurilor a demarat
procedurile de atribuire în gest iune
a fondurilo r de interes cinegetic, în
conformitate cu regulamentul spe-
cial, aprobat p rin Ordinul 1221/11
august 2010. Fondul de vânătoare
nr. 65 Cernăteşti, judeţul Dolj, reven-
dicat atât de AJVPS Dolj, ca ges tio-

Braconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi tragBraconierii deghizaţi trag
Miza unei reale tevaturi, în

curs de derulare, este Fondul
cinegetic nr. 65 Cernăteşti, ju-
deţul Dolj, în suprafaţă de 8.167

hectare. Un fond de vânătoare, denumire mai veche, care,
potrivit evaluărilor efectivelor de vânat pe specii, nu spu-
ne mare lucru. Cum nu spun nici altele, decimate de bra-
conajul înrăit care se practică, greu de curmat. Încât sis-
tarea, cel puţin pentru un an, a vânătorii, la anumite spe-
cii greu încercate, la nivelul Doljului, n-ar fi deloc ino-
portună. Fondul cinegetic 65 Cernăteşti a fost deţinut ani
de-a rândul de AJVPS Dolj, ca gestionar consacrat, prin
atribuire directă, de către autoritatea publică centrală,
definită ca administrator de Legea nr. 407/2006, care răs-
punde de silvicultură şi asigură gospodărirea faunei de
interes cinegetic. Povestea a început în acest an, prin apor-

nar consacrat , cât şi de AVPS Arte-
mis Craiova, cu sediu l în Drobeta-
Turnu Severin, a fost atribuit iniţial
acesteia din urmă, prin procesul-ver-
bal nr. 216026/4 februarie 2011, in-
vocându-se o reglementare a Ordi-
nu lu i menţionat, conform căreia
gestionarul poate fi o opţiune a pro-
prietarilor de terenuri care însu-
mează pes te 50%  din suprafaţa
fondului  cinegetic. Cum an terior

fuses e înfiin ţată Asociaţia de pro-
prietari Vraţa, cu sediul în Drobeta-
Turnu Severin, prin proces ul-verbal
din 11 ianuarie 2011 s-a dispus pri-
mirea de noi membri, respectiv  1.512
persoane din Cernăteşt i şi 849 per-
soane din Sopot, două comune dol-
jene. Procesul-verbal a fost în toc-
mit în fals, prin aportul unor com-
plici, la care vom face referiri, în tru-
cât până la data de 11 ianuarie 2011
cei regăsiţi pe liste nu depus eseră
vreo adeziune, conform statutu lui
Asociaţiei de proprietari Vraţa, iar,
pe de altă parte, numele invocate în
tabelele anexe sun t semnate în fals,
ceea ce este şi vizib il şi, de altfel, s-
a recunoscu t, după ce Poliţia Filiaşi
a in trat „pe fir”, timid la început şi
mai serios ulterior. Asociaţia de pro-
prietari Vraţa era ob ligată s ă facă
dovada autenticităţ ii s emnăturilor
celo r primiţ i în rândurile sale, cu  de-
claraţiile  lor autentificate, documen-
te de proprietate s au înscrisuri eli-
berate de unitatea administrativ -te-
ritorială, aferente suprafeţelor în dis-
cuţie. De fapt, As ociaţia de proprie-
tari Vraţa s-a întrecut în năzbâtii
cu iz penal, având îns ă „acoperire”
la blatul s ăvârşit, întrucât modifi-
carea statutului premergător soli-
citării atribuirii  fondului cinege-
tic către AVPS Artemis  s-a făcut la
data de 21 ianuarie 2011, prin Sen-
tinţa Judecătoriei Drobeta-Turnu
Severin, adică după data-limită, de
18 ianuarie 2011, de depunere a do-
sarelor la Ministerul  Mediului şi
Pădurilor. AJVPS a formulat, de alt-
fel, contestaţie împotriva procesu-
lui-verbal din 11 ianuarie 2011, prin
care comisia de atribuire repart izase
Fondul 65 Cernăteşt i căt re AVPS
Artemis . Prin procesu l-verbal n r.
216398/16 februarie 2011, în urma ve-
rificării aspectelo r semnalate, s olu-
ţia de atribuire a fost revocată, re-
partizându-se fondul, în mod îndrep-
tăţit, AJVPS Dolj. N-a durat mult „lim-
pezirea cauzei”. Şi împotriva s olu-
ţiei comisiei de analiză a contestaţi-
ilor a formulat cerere de chemare în
judecată la Curtea de Apel Craiova
AVPS Artemis (dosar 475/54/2011),
instan ţa admiţând, p rin Sent in ţa

234/19 aprilie 2011, contestaţia for-
mulată. Interpretând pieziş dispozi-
tivul sentinţei, cum am mai spus, Mi-
nisterul Mediului şi Pădurilor a în-
cheiat cu AVPS Artemis contractul
244/7555/13 iulie 2012, prin care i s-
a reatribuit Fondul 65 Cernăteşti.
La Sopot şi Cernăteşti,
„aranjamente” periculoase

Există indicii serioase, cons tata-
te de organele de urmărire penală,

că AVPS Artemis (director Udrea Va-
lent in) a întocmit dosarul cererii de
atribuire a Fondului cinegetic 65 Cer-
năteşti utilizând înscrisuri şi decla-
raţii false. Dintr-o adres ă a Ins pec-
toratului de Poliţie al Judeţului Dolj
– Po liţia Filiaşi rezultă că „în con-
formitate cu Sentinţa penală nr. 17/
7 februarie 2012, pronunţată în
dosarul 1680/230/2011 al Judecă-
toriei Filiaş i, rămasă definitivă”,
exis tă dispusă începerea urmăririi

MIRCEA CANŢĂR
şi MARIN TURCITU
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sforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemissforile pentru AVPS Artemis
tul Direcţiei generale păduri şi dezvoltare forestieră din
cadrul Mi nisterului Mediul ui şi Pădurilor, indusă în
eroare în cel mai bun caz, care, după toate aparenţele, a
intrat în nefireşti jocuri de culise, partizanat periculos,
realmente străveziu, în desconsiderarea legii, introducând
„în discuţie” AVPS Artemis Craiova, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu Severin, aceasta pretându-se la artificii pericu-
loase, falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, în aten-
ţia instituţiilor abilitate ale statului, mai exact Poliţia
Filiaşi. O parte din toată tevatura cinegetică, cu un con-
flict bine structurat, a fost prezentată pe larg în numărul
de luni, 27 august a.c., al cotidianului nostru. Revenim cu
alte detalii despre unii dintre complicii întregului caz,
care au făcut posibilă dezvoltarea lui. Şi o facem fiindcă
fondul cinegetic reprezintă o bogăţie inestimabilă a Dol-
jului, tot mai greu de gospodărit raţional.

penale faţă de numiţi i Dumitru Că-
păţână, Constantin Bugaru şi Stăi-
cuţ Dorel, pentru săvârşirea infrac-
ţiunilor de fals în înscrisuri oficia-
le, fals sub semnătură privată, uz
de fals şi fals în declaraţii. Conta-
bilu l Primăriei Sopot, Ionel Cimpoe-
ru, recunoaşte că a semnat în drep-
tul mai multo r cetăţen i din comună,
întrucât aceştia ar avea con tracte de
arendă cu asociaţia sa agricolă. Nu-
mai că un contract  de arendă nu pre-
supune şi as emenea drepturi pen-
tru arendator. La Cernăteşti, prima-
rul actual, Dumitru Ciontea, spune
că a auzit câte ceva despre această
poves te, dar nu i-a dat mare impor-
tan ţă. De colectarea semnăturilor,
mai degrabă mistificarea lor, s-a ocu-
pat un anume Marcu Sorin, fos t ca-
dru militar, care ar fi candidat la func-
ţia  de primar, din partea UNPR, la
alegerile locale din aceas tă vară. Să
revenim la Sopot: prin adresa Primă-
riei din localitate nr. 347/2 februarie
2011, unde făp tuitorii so licitaseră

înscrisuri, se confirmă că deţinătorii
de terenuri nu sunt  const ituiţi în
vreo  asociaţie de p roprietari.
Lipsesc terenuri...

Fondul cinegetic 65 Cernăteş ti
are suprafaţa totală de 8.156 hecta-
re, repartizat mai multor entităţi sil-
vice, inclus iv Ocolu lui Silvic Filiaşi.
Prin  adresa nr. 879/7 februarie a.c.,
aces ta menţionează că proprietarii
de perimetre silvice de pe raza s a de
competenţă nu sun t constituiţi în
vreo asociaţie de proprietari şi nu
are nici o legătură cu Asociaţia Vra-
ţa d in judeţul limitrof Mehedinţi. La
rândul lor, numeroşi proprietari din
Sopot  au confirmat, prin declaraţii
anexate la  dosaru l cauzei, că n-au
habar de nici o asociaţ ie de proprie-
tari. Procedând aritmetic, adică în-
sumând suprafeţele deţinute de ce-
tăţen ii din Sopot, semnaţi în fals, cu
cele aflate în  administ rarea Ocolului
Silv ic Filiaşi, se ajunge la suprafaţa
de 4.165 hectare. Restul suprafeţei,

chiar dacă ar face parte, per absur-
dum, din Asociaţia de proprietari
Vraţa nu reprezintă „peste 50%”, fi-
ind vorba de o diferenţă de 3.991 de
hectare, pentru a se putea beneficia
de condiţiile prevăzute de art. 4, al.1,
litera a), din  mult evocatul Ord in
1221/11 august 2010. Iar articolul 8
din Legea n r. 407/2010 a vânătorii şi
protecţiei fondulu i cinegetic, cu
modificările ş i completările ulterioa-
re, menţionează expres la  atribu irea
directă: „Fondurile cinegetice pen-
tru care proprietarii, persoane fi-
zice şi/sau juridice, inclusiv unită-
ţile  administrativ-teritoriale, indi-
vidual ori într-o asociaţie legal con-
stituită în scopul propunerii ges-
tionarului faunei  cinegetice, fac
dovada că au în proprietate terenuri
care reprezintă peste 50%  din su-
prafaţa fiecărui fond cinegetic”.
Aces t tip de atribuire se realizează
în favoarea gestionarului propus de
proprietaru l terenului, pentru o  pe-
rioadă de zece ani.
Complicităţi de toate calibrele

AVPS Artemis  a obţinut adminis-
trarea Fondului cinegetic 65 Cernă-
teş ti pe căi frauduloase şi p rin con-
cursul Ins pectoratului teritorial de
regim silv ic ş i de vânătoare Râmni-
cu  Vâlcea, care a „binecuvântat”
As ociaţ ia de p roprietari Vraţa,
aceasta s usţinând  că deţ ine tere-
nuri în perimetrul Cernăteşti-Sopot.
Repetăm: As ociaţia de p roprietari
Vraţa a depus cerere la Judecătoria
Turnu Severin privind  completarea
propriului statut la data de 17 ia-
nuarie 2011, aşa cum rezultă d in re-
zoluţ ia judecătorului de serviciu , iar
instan ţa de judecată s-a pronunţat
„cu maximă celeritate” la 21.01.2011,
cum dovedeş te ext ras u l de pe
portalul s ău. Cu alte cuv inte, As o-
ciaţia  de proprietari Vraţa, fără să fi
fos t în deplină regulă, a fos t supor-
tu l legitim al at ribu irii fondului ci-
negetic. Rezilierea contractului n r.
27/4786/8 iunie 2011, încheiat de
Ministerul Mediulu i şi Pădurilor cu
AJVPS Dolj, şi încheierea noului
con tract, n r. 244/7555/13 iulie a.c.,
cu AVPS Artemis  Craiova, es te de-
a drep tul aberantă. Mai ales în te-

meiul probelor administ rate ulterior,
pe care nu  le mai reluăm. AVPS Ar-
temis este în dublă culpă. Dar as ta
es te t reaba organelor abilitate ale
statului. Ceea ce putem spune în
urma documentării minuţioase este
că şi-au dat mâna nu puţ ini pasio-
naţi de vânătoare cu vocaţie de bra-
conieri. Şi, deş i mirajul Fondului
cinegetic 65 Cernăteşt i nu există,
toate speciile  de vânat fiind  deci-
mate, se s peră că prin adjudecarea
aces tuia pe poteci ilicite  se pot face

şi alte afaceri lucrative (aducerea
de vânători italien i, contracos t, ţe-
puiţi etc.). Dar şi sat isface vocaţ ia
de braconieri a unor „notabilităţ i”
din zonă ş i nu numai. Suspectă ră-
mâne, în context, abordarea Parche-
tului de pe lângă Judecătoria Filiaşi,
îndeobşte ferm a acestu i caz, repre-
zen tantul său la şedinţa publică din
7 februarie a.c. fiind  însuşi prim-
procurorul Marin Rogoveanu, că-
ruia i s-a desfiinţat rezoluţ ia iniţială
de către preşed intele de şedinţă.
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«Mereu sunt întrebat de colegii
de la Craiova ce mai e pe la Bucu-
reºti, ce se mai întâmplã aici, cum
se vãd lucrurile de la „centru”. De
fiecare datã am spus cã la „cen-
tru” se cautã soluþii ºi se lucreazã
pentru ca lucrurile sã intre în nor-
malitatea atât de doritã ºi promisã
de noi la preluarea guvernãrii. E
momentul sã spunem ce înseam-
nã fiecare zi de guvernare. Sã spu-
nem celor care ne-au acordat în-
crederea cã fiecare zi aici este o
luptã surdã cu cei care au furat ani
de zile ºi azi strigã „hoþul!”, cu cei
care pânã în mai au minþit cu ne-
ruºinare milioane de români, cu cei
care se mint pe ei înºiºi cã meritã
sã revinã cândva la conducerea
þãrii. O luptã contracronometru
pentru a încerca sã redresezi o þarã
istovitã ºi deraiatã voit de la valori-
le reale ale democraþiei ºi ale statu-

“Pentru noi, Sustenabilitatea reprezintã un
mod de a gândi, de a lucra ºi de a interacþi-
ona cu lumea care ne înconjoarã. Sustena-
bilitatea face parte din ADN-ul nostru, ghi-
dându-ne toate iniþiativele ºi acþiunile. De la
momentul lansãrii Agendei de Sustenabilita-
te, în 2009, ne-am îmbunãtãþit constant re-
zultatele obþinute ºi am avut o contribuþie
pozitivã asupra societãþii, a mediului încon-
jurãtor ºi a comunitãþilor unde operãm. Cu
ajutorul angajaþilor ºi al partenerilor noºtri,
în 2011, am atins obiectivele din Agenda
noastrã de Sustenabilitate ºi am stabilit noi
obiective, mai ambiþioase, pentru anul 2012”,
declarã Onno Rombouts, Managing Direc-
tor Heineken România.
Încurajarea ºi dezvoltarea potenþialului ºi
aptitudinilor angajaþilor

Strategia integratã de sustenabilitate a Hei-
neken România se concentreazã în jurul a trei

Într-o declaraþie, postatã ºi pe re-
þeaua de socializare Facebook, secre-
tarul de stat în Ministerul Administra-
þiei ºi Internelor, Mihai Fifor, vorbeºte
în mod deschis despre ceea ce înseam-
nã guvernarea unei þãri ºi despre asu-
marea unor responsabilitãþi din par-
tea actualei majoritãþi politice, for-
matã în jurul premierului Victor Pon-

ta, în momente destul de dificile pen-
tru þarã. Mihai Fifor – un bun comuni-
cator, de altfel, al PSD Dolj ºi, în ulti-
mul timp, ºi al guvernului – considerã
cã este necesarã o mai bunã comuni-
care cu românii, pentru cã numai ast-
fel aceºtia vor înþelege cã „pentru a
construi lucruri trainice e nevoie de
liniºte, stabilitate ºi profesionalism”.

lui de drept. Cu oameni care ºi-au
pierdut rãbdarea ºi încrederea în
ziua de mâine», spune secretarul
de stat în MAI, Mihai Fifor.

„Pentru a construi lucruri
trainice e nevoie de liniºte,
stabilitate ºi profesionalism”

Preºedintele PSD Craiova spu-
ne cã, deºi s-a vorbit despre o gu-
vernare de tranziþie, Guvernul Pon-
ta face mult mai mult decât atât,
fiecare zi fiind „o bãtãlie contra-
cronometru”, ºi acest lucru ar tre-
bui sã fie ºtiut de români:  «E sim-
plu sã promiþi, este însã extrem de
dificil... sã faci. Iar pentru a con-
strui lucruri trainice e nevoie de li-
niºte, stabilitate ºi profesionalism.
S-a vorbit de un guvern de tranzi-
þie, care sã aibã ca principal obiec-
tiv organizarea democraticã a ale-

gerilor. E însã mult mai mult decât
atât. E un guvern care trebuie sã
asigure buna funcþionare a þãrii,
care sã negocieze cu Fondul ºi
Banca Mondialã în condiþii extrem
de complicate, care sã încerce sã
mai salveze ceva din situaþia de-
zastruoasã în care se aflã absorb-
þia fondurile europene. Un guvern
care sã redea cetãþenilor ceea ce
alþii au luat fãrã nici un fel de ana-
lizã economicã ºi cu un profund
cinism. Un guvern menit sã resus-
citeze rapid o economie bolnavã,
roasã de corupþie ºi de nepricepe-
re. Un guvern care trebuie sã gã-
seascã soluþii pentru trecerea iernii,
atunci când vistieria e goalã ºi fie-
care localitate cere bani pentru su-
pravieþuire. O bãtãlie contracrono-
metru. Pentru a te dovedi credibil».

 Mihai Fifor atrage atenþia cã
þara se aflã într-o situaþie grea din

cauza pedeliºtilor, însã se pare cã
acest lucru începe sã fie uitat:
«Nouã ni se cere sã demonstrãm
cã meritãm încrederea. ªi de-
monstrãm acest lucru în fiecare
zi. Însã galeria portocalie pare sã
fi uitat cã ratarea „calificãrii în

cupe” îi aparþine în integralitate.
Aº vrea sã nu fiu înþeles greºit.
Nu ne vãicãrim ºi ºtim ce ne-am
asumat. ªi ducem pânã la capãt.
Uneori e însã bine sã mai ºi spui
lucrurilor pe nume».

MARIN TURCITU

Heineken România lanseazã a treia
ediþie a Raportului anual de Sustenabi-
litate, ce prezintã rezultatele compa-
niei în atingerea obiectivelor stabilite,
în cadrul Agendei de Sustenabilitate
“Brewing a Better Future”, în domeniul
mediului înconjurãtor, al societãþii ºi
al comunitãþilor în care compania îºi
desfãºoarã activitatea.

direcþii  strategice: „Îmbu-
nãtãþirea continuã a impac-
tului mãrcilor ºi al compa-
niei asupra mediului încon-
jurãtor”; „Investiþii în oa-
meni ºi în comunitãþile în
care Compania activeazã”
ºi „Contribuþia pozitivã
asupra modului în care este
perceput rolul berii în so-
cietate”. Raportul de Sus-
tenabilitate face un rezumat
al obiectivelor propuse pen-
tru anul 2011 ºi al rezulta-
telor obþinute în ceea ce
priveºte principalii indicatori
ai procesului de fabricare a
berii, ai sistemului de distribuþie ºi de comer-
cializare a mãrcilor companiei. Una dintre
prioritãþile Heineken România este încuraja-
rea ºi dezvoltarea potenþialului ºi aptitudinilor

angajaþilor sãi, asigurân-
du-se în acelaºi timp cã
sunt luate toate mãsurile
pentru a le oferi un mediu
de lucru sãnãtos ºi sigur.
Printre mãsurile luate
pentru a reduce frecven-
þa ºi severitatea acciden-
telor de muncã se numã-
rã sesiuni de pregãtire
pentru angajaþii compa-
niei, o politicã de comu-
nicare deschisã ºi îmbu-
nãtãþirea permanentã a
procedurilor de lucru.
„Investiþii în oameni ºi
în comunitãþile în care
compania activeazã”

Mai mult, pentru a sus-
þine comunitãþile locale
unde îºi desfãºoarã acti-
vitatea, Heineken Româ-

nia a lansat în 2011 programul  de respon-
sabilitate socialã “Heineken pentru Comu-
nitãþi”. Organizat sub forma unui concurs
de proiecte, la care se pot înscrie ONG-uri

ºi instituþii publice locale, acest program are
scopul de a oferi sprijin financiar unor pro-
iecte cu impact în domeniile educaþiei, pro-
tecþiei mediului înconjurãtor, sãnãtãþii, cul-
turii ºi turismului. Heineken România a fi-
nanþat implementarea celor patru proiecte
câºtigãtoare din Constanþa ºi Miercurea-Ciuc
cu 252.000 RON. Programul a continuat ºi
în 2012, în toate cele patru oraºe unde Hei-
neken România are fabrici: Constanþa, Mier-
curea-Ciuc, Craiova ºi Târgu-Mureº.
Harta naþionalã a serviciilor de sãnãtate

Raportul de Sustenabilitate prezintã, de
asemenea, rezultatele pentru anul 2011 ale
parteneriatului pe termen lung dintre Heine-
ken România ºi ALIAT, principala organizaþie
neguvernamentalã din România care oferã
servicii în domeniul adicþiilor. Parteneriatul a
fost continuat ºi dezvoltat ºi în timpul anului
2011, mesajul de promovare a consumului
responsabil de alcool fiind transmis unui pu-
blic mai larg, prin intermediul Caravanei Al-
cohelp, care a ajuns în 24 de localitãþi urbane
ºi rurale. De asemenea, Heineken România a
finanþat ALIAT pentru a realiza primul Studiu
Naþional despre serviciile de sãnãtate publice
ºi private disponibile persoanelor care se con-
fruntã cu problema consumului abuziv de al-
cool. Activitãþile programului Alcohelp au fost
completate de lansarea primei Hãrþi naþiona-
le a serviciilor de sãnãtate pentru persoanele
cu un consum problematic de alcool ºi pen-
tru cei apropiaþi lor, un instrument interactiv
care a realizat o bazã de date centralizatã a
celor mai importante servicii de sãnãtate des-
tinate persoanelor care se luptã cu problema
abuzului de alcool.

MARGA BULUGEAN
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- Doamna prefect, v-aº
ruga sã ne prezentaþi un
scurt bilanþ al activitãþii de
trei luni, adicã aproape o
sutã de zile, de când sunteþi
în aceastã funcþie. Se obiº-
nuieºte aºa ceva.

- Dupã cum ºtiþi, mandatul
meu a început chiar în
preajma alegerilor locale, iar
organizarea acestora a fost în
perioada respectivã principala
activitate a Instituþiei Prefec-
tului. Am depus eforturi ca
procesul electoral sã se
desfãºoare în bune condiþii ºi
eu cred cã am trecut cu bine
acest test. A urmat apoi
referendumul din 29 iulie,
care la nivelul judeþului Dolj
s-a desfãºurat în condiþiile
legii, fãrã incidente majore.

Pe lângã activitatea legatã
de cele douã procese electo-
rale, am încercat ºi în aceas-
tã perioadã sã rãspundem
solicitãrilor cetãþenilor care
au venit cãtre Instituþia
Prefectului, principalele
probleme ale oamenilor fiind
în continuare legate de
aplicarea legilor fondului
funciar. De asemenea, am
rãspuns ºi solicitãrilor venite
din teritoriu, de la primarii
din judeþ legate de buna
organizare ºi funcþionare a
administraþiilor locale, unul
dintre neajunsuri fiind lipsa
de personal, pentru care sper
sã gãsim o soluþie cel târziu
de anul viitor, când în buge-
tele locale vor fi prevãzute
sumele necesare pentru
mãrirea organigramelor.

- Care sunt în acest
moment problemele strin-
gente ale judeþului ºi care
sunt abordãrile dumnea-
voastrã?

- Prioritatea noastrã în
acest moment o reprezintã
pregãtirea pentru începerea
noului an ºcolar. Avem echipe
mixte formate din reprezen-
tanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi reprezentanþi
ai Instituþiei Prefectului
Judeþului Dolj care verificã
fiecare unitate ºcolarã din
judeþ. Ne dorim ca elevii sã

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

Elena Costea, prefectul judeþului Dolj:

Discretã în apariþiile publice, flexi-
bilã în relaþiile instituþionale, dotatã cu
subtilitate administrativã, poate ºi pen-
tru faptul cã este prima femeie care
îndeplineºte aceastã funcþie, Elena
Costea nu a þinut sã atragã cu nimic
atenþia de la desemnarea sa ca repre-
zentant al Guvernului în teritoriu. A
încercat sã aducã un echilibru în co-

laborarea instituþiilor descentralizate,
dar ºi a primãriilor ºi, evident, a Con-
siliului Judeþean cu Instituþia Prefec-
tului. Nu se dã în vânt dupã apariþiile
media, acceptã însã curiozitãþile zia-
riºtilor acreditaþi, aºa cã prea greu nu
ne-a fost sã obþinem acest dialog. Pri-
lejuit, totuºi, de un moment pe care îl
vom divulga în final.

vinã în prima zi de ºcoalã ºi
sã gãseascã clasele curate,
aºa cum le  gãseam ºi noi
odatã, profesorii sã-i pri-
meascã cu drag ºi sã aibã
toate condiþiile sã înveþe
carte. Rezultatele de la
Bacalaureat – ºi cele din
sesiunea de varã, ºi cele din
sesiunea de toamnã care
tocmai s-a încheiat – ne-au
demonstrat cã aici avem mari
probleme.

Eu sunt cadru didactic, am
lucrat 17 ani în învãþãmânt ºi
ºtiu cã cel mai mult îmi
doream ca elevii mei sã
obþinã note cât mai bune la
examenele pe care le susþi-
neau. Nu vreau sã vorbesc
foarte mult pe aceastã temã ºi

nici nu vreau sã acuz pe
nimeni, dar cred cã trebuie
fãcut mai mult în acest
sector, pentru cã este unul
strategic. Dacã dupã 12 ani
de ºcoalã un elev nu este
capabil sã promoveze Baca-
laureatul, care nu este con-
curs de admitere, ci doar un
examen de verificare a
cunoºtinþelor, înseamnã cã nu
este numai vina lui. Vinovaþi
sunt toþi cei implicaþi în
procesul de învãþãmânt ºi
cred cã au ºi cadrele didacti-
ce partea lor de vinã, au ºi

pãrinþii vina lor ºi avem ºi noi
– reprezentanþii administraþiei
locale, ai administraþiei
centrale – partea noastrã de
vinã ºi trebuie sã facem mai
mult în acest sens. Toþi copiii
trebuie sã aibã ºanse egale la
învãþãturã ºi ºanse egale sã
se afirme în viaþã, iar lucrul
acesta depinde ºi de noi, cei
care avem un cuvânt de spus
în luarea deciziilor.

O altã problemã care ne
preocupã este cea din agri-
culturã. Anul acesta a fost
mai greu decât alþi ani. În
primul rând a fost secetã
foarte mare ºi agricultura,
sector în care existau deja
probleme, are acum ºi mai
mult de suferit. Agricultorii,

dupã ce cã sunt din ce în ce
mai sãraci, au fost ºi mai
loviþi de soartã în vara
aceasta, pentru cã nu s-au
ales cu aproape nimic, deºi
au fãcut investiþii ºi au
muncit. Guvernul încearcã
sã îi ajute în acest sens ºi
deja s-au luat mãsuri care sã
mai atenueze din pierderi.
Trebuie lucrat mult mai mult
pentru refacerea sistemului
de irigaþii, pentru cã este
clar cã, de la an la an este
tot mai greu sã faci agricul-
turã fãrã sã ai sistem de

irigaþii, iar pãmântul zonei
noastre a fost unul dintre
cele mai roditoare.

- Ce ne puteþi spune
despre colaborarea cu cele-
lalte instituþii ale adminis-
traþiei publice locale din
judeþ ºi cu instituþiile decon-
centrate?

- În toatã aceastã perioadã
am încercat – ºi cred cã în
mare parte am ºi reuºit – sã
avem o bunã relaþie de
colaborare cu toate instituþiile
administraþiei publice locale.
Avem o bunã relaþia cu
Consiliul Judeþean, de sprijin
reciproc, lucrãm împreunã
pentru binele judeþului Dolj ºi
al cetãþenilor sãu. Cu institu-
þiile deconcentrate mai avem
unele mici probleme – ºi toatã
lumea înþelege de ce –, dar
sperãm cã se vor rezolva ºi
acestea. Eu îmi doresc ca
toatã lumea sã înþeleagã sã îºi
facã treaba cât mai bine. Nu
este nimeni obligat sã stea
undeva dacã nu îi place ºi
dacã nu îºi poate îndeplini
atribuþiile care îi revin.

- La final, fiindcã în orice
discuþie existã aºa ceva, ne-
aþi putea dezvãlui câteva
nãzuinþe la care þineþi?

- Mi-am propus sã acþionez
în aºa fel încât sã contribui la
rezolvarea problemelor cu
care se confruntã cetãþenii
judeþului, iar una din cele mai
mari probleme este cea a
locurilor de muncã ºi lipsa de
perspectivã. ªi dacã voi
reuºi, în mãsura în care îmi
permit prerogativele, sã
contribui la rezolvarea aces-
tor mari probleme, m-aº
considera mulþumitã. Pentru
aceasta mi-am propus sã
muncesc ºi în aceastã funcþie
aºa cum am fãcut-o ºi pânã
acum: cu seriozitate, cu

profesionalism ºi, în primul
rând, cu grijã faþã de oameni.
Sunt mulþi oameni, unii dintre
ei în vârstã, care au obosit în
cãutarea dreptãþii. Pentru unii
se poate gãsi rezolvare în
condiþiile legii, alþii se simt
nedreptãþiþi, întrucât pentru
ei nu se poate face nimic. Eu
îi asigur cã Instituþia Prefec-
tului Judeþului Dolj va face,
cu bunã credinþã, tot ceea ce
este legal pentru a rãspunde
solicitãrilor tuturor oamenilor
care vor apela la noi.

Primul pas pe care trebuie
sã îl facem pentru a putea
crea un cadru de rezolvare a
cât mai multor probleme este
intrarea în normalitate. Vrem
ca atât în Instituþia Prefectu-
lui, cât ºi în instituþiile din
subordine sã existe o atmo-
sferã de normalitate necesarã
nouã tuturor. Parcã în ultima
vreme toþi suntem agitaþi,
stresaþi, nu ºtiu de ce. Fieca-
re om trebuie sã se simtã bine
la locul de muncã ºi sigur în
activitatea pe care o desfã-
ºoarã, iar dacã nu ne convine
mediul în care trãim sau ne
desfãºurãm activitatea, fie
încercãm sã facem ceva
pentru a genera o schimbare
în acest sens, fie ne cãutãm
altceva. Dar la locul de
muncã eu aº vrea ca toatã
lumea sã se simtã bine ºi sã
dea tot ce poate, pentru cã
numai aºa eficienþa activitãþii
este maximã.

P.S. Ieri a fost ziua
de naºtere a doamnei
prefect de Dolj, prilej
de a i se transmite „La
mulþi ani”. Alãturãm
urãrile noastre, con-
tând pe buna sa credin-
þã în surmontarea
multitudinii de proble-
me cu care se confrun-
tã judeþul nostru.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”
„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor„Mã preocupã marile probleme ale Doljului – lipsa locurilor
de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”de muncã, calitatea învãþãmântului ºi situaþia agriculturii”



8 / cuvântul libertãþii joi, 6 septembrie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în urmã cu aproximativ o
sãptãmânã, poliþiºtii din oraºul
Tecuci, judeþul Galaþi, au anun-
þat cã, în timp ce instrumentau
un dosar de furt, au aflat cã, în
luna ianuarie a.c., un bãrbat din

Criminal prins dupã opt luni!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au cerut, ieri, arestarea pre-
ventivã a unui bãrbat de 24 de ani, din
localitatea Tecuci, judeþul Galaþi, suspec-
tat cã ºi-ar fi ucis concubina, în urmã cu
opt luni, într-o casã pe care o închiriase-
rã în comuna doljeanã Coºoveni. Anche-
tatorii craioveni au aflat despre crimã în

urmã cu aproximativ o sãptãmânã, de la
poliþiºtii din Tecuci, care au obþinut in-
formaþia în timp ce efectuau cercetãri
într-un dosar de furt, tot atunci fiind gã-
sit cadavrul tinerei de 26 de ani, aruncat
în WC-ul casei din Coºoveni. Suspectul a
fost prins în timp ce încerca sã iasã din
þarã ºi a fost adus, ieri, la Craiova.

localitate, Marius Bolmandîr, de
24 de ani, ar fi comis o crimã în
comuna doljeanã Coºoveni. În
baza informaþiilor primite de la
poliþiºtii din Tecuci, procurorii
craioveni împreunã cu poliþiºtii
Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale de la IPJ Dolj au efectuat o

percheziþie în casa din Coºoveni
în care s-a stabilit cã bãrbatul
locuise cu chirie împreuna cu
concubina sa. Informaþiile obþi-
nute de poliþiºtii gãlãþeni s-au
dovedit a fi adevãrate, pentru cã
anchetatorii au descoperit în
WC-ul din curtea gospodãriei
cadavrul unei tinere de 26 de ani.

Din cercetãrile efectuate s-a
stabilit cã victima era Veronica
Balin, dintr-o localitate din jude-
þul Iaºi, acesta fiind ºi motivul
pentru care poliþiºtii doljeni nu
au fost sesizaþi cu privire la dis-
pariþia ei. Nici fata, nici concu-
binul ei nu erau cunoscuþi de
localnicii din Coºoveni. Cei doi
ajunseserã aici la sfârºitul anu-
lui 2011, din câte s-a stabilit, fi-
ind în cãutarea unor locuri de
muncã sezoniere. Au închiriat o

casã în care nu locuia nimeni,
aºa cã, ºi dupã ce bãrbatul a ple-
cat, fãrã ca cineva sã remarce
cã nu e însoþit de fata cu care
venise, cadavrul a rãmas nedes-
coperit în WC-ul gospodãriei.

S-a efectuat necropsia cada-
vrului, în baza raportului medi-
co-legal stabilindu-se cã bãrba-
tul ºi-a ºtrangulat concubina, i-a
aruncat cadavrul în WC-ul din
curte, dupã care s-a întors la
Tecuci. Odatã confirmatã crima,
oamenii legii au încercat sã dea
de urma autorului prin localitate,

însã n-a fost de gãsit. Asta pânã
ieri-dimineaþã, când a fost oprit
în Punctul de Trecere a Frontie-
rei Turnu, judeþul Arad, pe unde
încerca sã iasã din þarã. Prim-
procurorul adjunct al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
Amalia Nãstasie, a precizat, ieri,
cã suspectul a fost adus la Cra-
iova pentru a fi audiat de procu-
rorul de caz ºi va fi prezentat
Tribunalului Dolj, cu propunere
de arestare preventivã pentru 30
de zile pentru comiterea infracþi-
unii de omor.

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie (DNA) – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, ieri, cã îl cerce-
teazã, în stare de arest preventiv, pe Con-
stantin Dragotoniu, de 56 de ani, din ju-
deþul Mehedinþi, numit de aproximativ
douã sãptãmâni director al S.C. Energo-
construcþia – Filiala Bucureºti, pentru
comiterea infracþiunii de trafic de influ-
enþã. Procurorii anticorupþie au fost sesi-
zaþi, luna trecutã, de Nicolae Sãcãrin, ad-
ministratorul firmei Sadrini Style, din ju-
deþul Mehedinþi, despre faptul cã Drago-
toniu i-a cerut 60.000 de euro ca sã nu-l
mai târascã prin instanþe, dupã ce cel din-
tâi câºtigase, în urma a douã licitaþii pu-

Procurorul Ion George Popa Cunã, din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost impli-
cat într-un accident rutier, produs ieri-dimineaþã, în
jurul orei 9.30, pe DN 55, pe raza localitãþii Bratovo-
ieºti. Din primele cercetãri ale poliþiºtilor de la Rutie-
rã, s-a stabilit cã procurorul, care se deplasa cãtre
Craiova, a intrat în depãºirea unei cãruþe, moment în
care cãruþaºul a virat stânga pentru a intra pe un
drum lateral. Autoturismul condus de magistrat a lo-
vit roata din spate a cãruþei. În urma accidentului,
soþia cãruþaºului a suferit rãni superficiale, procuro-
rul alegându-se cu partea din faþã a maºinii fãcutã
praf. Incidentul urmeazã sã fie cercetat, conform
procedurii, de Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Craiova. „Într-adevãr, azi dimineaþã (n.r. – miercuri
dimineaþã), în jurul orei 9.30, am fost anunþaþi de
procurorul Popa Cunã George Ion cã a fost implicat
într-un accident de circulaþie, în urma cãruia nu au
fost victime, produs pe raza comunei Bratovoieºti.
Este vorba despre un incident minor. Aºteptãm do-
cumentele întocmite de poliþiºti la faþa locului pentru
a înregistra cauza ºi pentru a o repartiza unui procu-
ror în vederea efectuãrii cercetãrilor”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova, procuror Ionel Grigorie.

Directorul SC Energoconstrucþia – Filiala Bucureºti a fost arestat preven-
tiv, marþi seara, în baza mandatului emis de Tribunalul Dolj, pentru comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã. Bãrbatul a fost prins în flagrant de procurorii
DNA Craiova, în aceeaºi zi, imediat ce a primit 11.000 euro ºi 45.000 lei de la
administratorul unei firme, reprezentând o primã din tranºã din cei 60.000 de

euro pe care îi ceruse pentru a „aranja” retragerea acþiunii judecãtoreºti
pornitã împotriva firmei reprezentate de denunþãtor, care câºtigase o licitaþie.

blice organizate de Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice (DGFP) Mehedinþi, mai
multe bunuri mobile ºi imobile ale SC
Energoconstrucþia S.A. – Sucursala Ti-
miºoara, situate pe raza judeþului Mehe-
dinþi. Reprezentanþii Energoconstrucþia de
la centru au cerut, pe cale judecãtoreas-
cã, anularea licitaþiilor respective, iar Con-
stantin Dragotoniu i-a spus denunþãtoru-
lui cã îºi poate face ºefii sã renunþe la pro-
ces dacã primeºte banii.

„În cursul lunii august 2012, inculpa-
tul Dragotoniu Constantin, în calitate de
director la S.C. Energoconstrucþia – Fi-
liala Bucureºti, a pretins de la un denunþã-
tor suma de 60.000 de euro pentru a in-

terveni pe lângã o persoanã din
conducerea S.C. Energocon-
strucþia S.A. ºi pentru a o deter-
mina sã retragã o acþiune judecã-
toreascã aflatã pe rolul instanþe-
lor civile prin care S.C. Energo-
construcþia S.A. solicita anularea
licitaþiei adjudecate de firma de-
nunþãtorului. Inculpatul i-a comu-
nicat denunþãtorului cã, în cazul
în care nu va remite suma de bani
solicitatã, S.C. Energoconstruc-
þia S.A. va promova în instanþã
toate acþiunile necesare pentru ca
firma denunþãtorului sã nu câºti-
ge procesul ºi sã piardã bunurile

mobile ºi imobile aparþinând S.C. Ener-
goconstrucþia S.A. – Sucursala Timiºoa-
ra pe care le câºtigase prin licitaþie publi-
cã”, dupã cum se aratã în comunicatul de
ieri al DNA.

În baza denunþului, procurorii au de-
marat cercetãrile ºi au pus la cale prinde-
rea în flagrant a lui Dragotoniu. Denunþã-
torul a fost instruit sã-l contacteze pe di-
rectorul de la Energoconstrucþia ºi sã-i
spunã cã are o parte din suma cerutã. Cei
doi au stabilit sã se întâlneascã marþi, 4
septembrie, dimineaþa, Sãcãrin prezentân-
du-se cu 11.000 de euro ºi 45.000 de lei,
bancnotele fiind anterior marcate crimi-
nalistic. Imediat ce a intrat în posesia ba-
nilor, procurorii DNA Craiova l-au sãltat
pe directorul Energoconstrucþia ºi l-au dus
la sediu, unde a fost audiat, pe numele
sãu fiind emisã ordonanþã de reþinere pe
24 de ore. Marþi seara, bãrbatul a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu propunere
de arestare preventivã, instanþa admiþând
propunerea ºi emiþând pe numele sãu
mandat pe o perioadã de 29 de zile pentru
comiterea infracþiunii de trafic de influ-
enþã. Cercetãrile în cauzã a fost efectuate
cu sprijinul ofiþerilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj din cadrul DGA ºi cu
suportul tehnic ºi informativ al SRI.

Procuror craiovean
implicat într-un accident

de circulaþie
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O misiune deseori dificilã pen-
tru cei care lucreazã în penitencia-
re este aceea de a convinge comu-
nitatea sã priveascã cu alþi ochi per-
soanele private de libertate pe care
le considerã, de regulã, marginea
societãþii. Nu de puþine ori s-a în-
tâmplat ca foºtii deþinuþi sã fie re-
fuzaþi la angajare pentru cã, la un
moment dat, aceºtia au ispãºit o
pedeapsã privativã de libertate. Pen-
tru a elimina astfel de prejudecãþi,
programul „Viaþa dupã gratii” cu-
prinde activitãþi de consiliere a de-
þinuþilor în relaþia cu angajatorii.
Totul se va desfãºura în baza unui
model preluat din Italia, acolo unde,
din câte se pare, foºtii deþinuþii sunt
trataþi altfel de angajatori.

„La firma pe care o deþin lucrea-
zã 50 de foºti ºi actuali deþinuþi. Nu
existã o mare diferenþã între ei ºi
ceilalþi angajaþi. Condiþia esenþialã
este ca traseul pe care deþinutul îl
urmeazã în penitenciar sã fie cel
corect. Sã participe la astfel de pro-
grame de reintegrare. Eu deþin o so-
cietate care se ocupã cu colectarea

Recidiviºtii cautã slujbe în construcþii ºi agriculturã

Deþinuþii din cele trei închisori cra-
iovene vor fi ajutaþi sã-ºi gãseascã un
loc de muncã imediat dupã elibera-
rea din închisoare, prin intermediul
unui program lansat, ieri, în Bãnie,
de Ministerul Muncii, Familiei ºi Pro-

tecþiei Sociale. Demersul porneºte de
la ideea cã, în continuare, existã o
reticenþã a angajatorilor faþã de cei
care au fost închiºi, iar lipsa unui loc
de muncã este, de cele mai multe ori,
motivul care determinã recidiva.

deºeurilor”, a precizat Antonio Zam-
berlan, proprietarul unei firme din
Treviso, care a participat la întâlni-
rea de ieri de la Craiova.
Rata de recidivã rãmâne destul
de mare

Revenind la ceea ce se întâm-
plã în România, peste douã treimi
din persoanele private de libertate
nu cunosc nicio instituþie care ar
putea sã le sprijine în momentul în
care ies pe porþile penitenciarului.
Chiar dacã unul din obiectivele
declarate al oricãrei închisori este

acela de reintegrare în societate a
deþinuþilor, rata de recidivã rãmâ-
ne în continuare destul de ridica-
tã. Asta în ciuda faptului cã, potri-
vit unui studiu recent realizat de
Administraþia Naþionalã a Peniten-
ciarelor, a rezultat o creºtere sem-
nificativã a participãrii deþinuþilor
la cursuri de calificare profesionalã
– 14% în 2011, faþã de 3,1% în
2010 ºi 2,4% în 2009.

„Din ceea ce s-a discutat cu de-
þinuþii au fost identificate o serie
de calificãri pe care aceºtia do-
resc sã ºi le însuºeascã. Bineîn-

þeles, pornind de la acest lucru s-
a fãcut ºi un studiu asupra pieþei
muncii. Locurile de muncã ar pu-
tea fi în construcþii sau în agri-
culturã. De asemenea, au solici-
tat calificãri în domeniul IT ºi în
confecþii, acolo unde erau femei.
Lista rãmâne deschisã. Suntem
astãzi aici pentru a face o campa-
nie de sensibilizare a angajatori-
lor, sã înþeleagã cã integrarea de-
þinuþilor este foarte importantã”,
a declarat Florin Dragomir, ma-
nager de proiect în cadrul Minis-
terului Muncii, Familiei ºi Protec-
þiei Sociale.
Meserii învãþate în închisoare

 Reprezentanþii celor trei închi-
sori craiovene s-au arãtat interesaþi
de proiect chiar dacã în ultimii ani
aici s-au mai desfãºurat astfel de
programe. La Penitenciarul de Mi-
nori ºi Tineri din Craiova, spre
exemplu, pregãtirea profesionalã a
persoanelor private de libertate se
realizeazã atât prin cursurile ªcolii

de Arte ºi Meserii, cât ºi prin cur-
suri de iniþiere ºi calificare, prin in-
termediul AJOFM Dolj, precum ºi
prin proiecte cu finanþare europea-
nã. În cadrul penitenciarului a fost
amenajat un atelier de ambalaje în
care au fost calificate 18 persoane
private de liberate. De asemenea, în
atelierul de gastronomie ºi patiserie
au fost instruiþi 14 deþinuþi în me-
seriile de bucãtar, patiser sau pitar.
Tot la PMT Craiova au beneficiat
de cursuri de iniþiere ºi cei care au
dorit sã se califice în meseriile de
zidar, pietrar, tencuitor sau lucrãtor
în tâmplãrie. „Ne confruntãm cu o
oarecare reticenþã din partea anga-
jatorilor. Este poate cea mai grea eta-
pã de dupã eliberare. Vorbim ºi de
aceastã situaþie economicã genera-
lã care îngreuneazã demersul nos-
tru. Sunt totuºi care se implicã pen-
tru a reduce rata de recidivã”, a
explicat Daniel Barbu, purtãtor de
cuvânt al Penitenciarului de Minori
ºi Tineri din Craiova.

RADU ILICEANU

Procentul de promovare a Bacului a crescut cu… 1%
Ieri au fost afiºate rezultatele pen-

tru cele 604 contestaþii depuse de
elevii care au susþinut pentru a doua

22 de preoþi din cadrul protoieriilor Craiova Nord
ºi Craiova Sud participã, în perioada 3-6 septembrie,
la un curs de formare care are loc la Mãnãstirea Tis-
mana din judeþul Gorj, în cadrul proiectului naþional
„Alege ºcoala!”.

„Sunt prezentate o serie de instrumente practice care
sã-i ajute pe preoþi în activitãþile catehetice desfãºurate
în rândul copiilor ºi tinerilor, la nivelul parohiilor din
care provin. De asemenea, sunt dezbãtute subiecte pre-
cum abandonul ºcolar timpuriu, relaþia bisericã-stat-
ºcoalã, metode practice de educaþie moral-religioasã ºi
alte astfel de teme”, a precizat pãrintele protopop Teo-

oarã examenul de bacalaureat, dupã
ce au eºuat în sesiunea de varã. Aºa
cum preconiza preºedintele Comisiei

Judeþene de Bacalaureat din Dolj,
Nicuºor Cotescu, în urma contesta-
þiilor rata de promovare a crescut cu
aproape… un procent. “În Dolj au
fost depuse 604 contestaþii, cele mai
multe la Matematicã ºi la Limba ºi
literatura românã, 284, respectiv 180.
Astfel, 409 contestaþii fost respinse,
adicã notele au rãmas neschimbate.
117 note au crescut în urma reeva-
luãrii lucrãrilor, iar 78 au scãzut”, a
precizat, ieri, preºedintele Comisiei
de Bacalaureat. În urma centralizãrii
acestor date a rezultat ºi procentul
final privitor la rata de promovare în
cea de-a doua sesiune a examenului
de bacalaureat: 22,44% din elevi au
fost declaraþi admiºi, faþã de 21,47%
înainte de depunerea contestaþiilor.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

dor Ciontu, de la Protoieria Craiova Nord.
Proiectul „Alege ºcoala!” este derulat de Patriarhia

Românã în parteneriat cu Fundaþia „World Vision” Ro-
mânia ºi are ca obiectiv prevenirea ºi combaterea fe-
nomenului de pãrãsire timpurie a ºcolii ºi prevenirea
delicvenþei juvenile prin dezvoltarea unor soluþii alter-
native de tip „ªcoala de duminicã”, necesare asigurã-
rii educaþiei de bazã ºi motivaþiei pentru educaþie a
copiilor din mediul rural ºi urban, cu vârste cuprinse
între 6 ºi 16 ani. Proiectul se desfãºoarã pe o duratã
de 3 ani, respectiv 2010-2013.

MAGDA BRATU
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Supranumitã „regina cocainei”, o columbia-
nã în vârstã de 69 de ani, Griselda Blanco, men-
torul celebrului baron al drogurilor Pablo Esco-
bar, a fost asasinatã cu focuri de armã la Medel-
lin (nord-vestul þãrii), au anunþat autoritãþile de
la Bogota marþi, 4 septembrie a.c. Condamnatã
în 1985 în SUA, la 65 de ani de închisoare, Gri-
selda Blanco a revenit în 2004 în Columbia, în

Columbia: Regina cocainei a fost asasinatã
oraºul condus de cartelul lui Escobar. Potrivit
regulilor tradiþionale de reglare a conturilor, asa-
sinii ei, aflaþi pe motocicletã, au tras douã focuri
de armã în capul fostei traficante, care venise la
cumpãrãturi la o mãcelãrie din oraº. La apogeul
carierei sale criminale, Blanco, consideratã un
pionier în traficul cocainei columbiene în anii
’70, reuºise sã livreze în SUA pânã la 1.700 kg
de droguri pe lunã, pe calea aerului, dar ºi pe
cale navalã. ªi-a pus amprenta macabrã asupra
oraºului Miami, una din destinaþiile traficului,
preluat apoi pe cont propriu de Pablo Escobar.
Potrivit cotidianului „Miami Herald”, Griselda
Blanco confecþionase sutiene ºi brâuri sau bu-
zunare la lenjeria de Medellin în care mula co-
cainã. Circa 250 de crime, inclusiv cele ale soþi-
lor ei, sunt atribuite „reginei cocainei”, care con-
ducea afacerea cu ajutorul a trei dintre cei patru
fii ai sãi. Doi dintre ei au fost uciºi în Columbia
dupã arestarea mamei lor. Cunoscutã pentru sti-
lul sãu de viaþã, ea l-a botezat pe unul dintre fii
sãi Michael Corleone, în omagiul eroului filmu-
lui „Naºul”. Moartea lui Escobar, survenitã în
1993, realizatã de un comando de elitã al poliþiei,
a fost clopoþelul de alarmã pentru cartelul Me-
dellin, pe durata încarcerãrii sale. „Noi am fost
surprinºi cã n-a fost ucisã mai devreme, fiindcã

avea mulþi duºmani”, a declarat luni seara, pen-
tru „Miami Herald”, Nelson Andreu, un fost
membru al poliþiei judiciare din Miami, care a
anchetat-o pe Blanco în anii ’80. „Atunci când
ucizi sau rãneºti pe alþii cum a fãcut-o ea totul e
o chestiune de timp pânã vei fi gãsit ºi rezolvate
conturile”. Griselda Blanco a fost condamnatã
în SUA pentru trei omoruri, între care cele ale
cuplului de traficanþi Alfredo ºi Grizel Lorenzo,
în casa lor din sudul oraºului Miami, în timp ce
trei copii ai lor priveau la televizor într-o altã
camerã. Cuplul Lorenzo n-ar fi plãtit 250.000 de
dolari lui Blanco, la livrarea a 5 kg de cocainã.
Ea a fost judecatã ºi pentru cã ar fi comandat
uciderea unui copil, Johnny Castro, în vârstã de
doi ani, care se afla lângã tatãl sãu, Isus „Chu-
cho” Castro, în maºinã, implicat ºi el în afaceri
cu droguri. Potrivit criminalului Jorge Aiala, care
a denunþat evenimentul la poliþia din Miami, Gri-
selda Blanco a negociat o înþelegere cu procuro-
rii în 1998 ºi a scãpat de pedeapsa cu moartea.
Procurorul din Miami, cãruia i se încredinþase
cazul, a fost forþat sã demisioneze dupã o an-
chetã judiciarã care a dovedit cã principalul mar-
tor, ucigaºul Aiala, angajase relaþii sexuale prin
telefon cu secretara biroului acestuia. Trei alþi
angajaþi ai acestuia au fost revocaþi din funcþii.

Gazprom, sub
anchetã la Comisia
Europeanã

Comisia Europeanã (CE) a
început o investigaþie pentru a
determina dacã grupul rus
Gazprom obstrucþioneazã concu-
renþa pe pieþele de gaze naturale
din Europa Centralã ºi de Est,
potrivit unui comunicat al
Executivului UE, care noteazã cã
va trata cazul drept o chestiune
prioritarã. „Comisia este îngrijo-
ratã cã Gazprom ar putea abuza
de poziþia dominantã pe care o
deþine pe pieþele upstream de
distribuþie de gaze din state
membre aflate în Europa Centralã
ºi de Est”, încãlcând legislaþia
concurenþei din Uniunea Euro-
peanã, se aratã într-un comunicat
al CE. CE ancheteazã „trei
practici suspectate drept anti-
concurenþiale” în Europa Centra-
lã ºi de Est. Grupul rus furnizeazã
aproximativ un sfert din gazele
naturale consumate în UE.

Cartea despre
uciderea lui
bin Laden conþine
informaþii
clasificate

Cartea scrisã de un fost
membru al trupelor speciale
americane pe tema operaþiunii
care a condus la eliminarea
fostului lider al-Qaeda, Osama
bin Laden, conþine informaþii
sensibile ºi clasificate, care ar
necesita o acþiune judiciarã,
anunþã Pentagonul. „Apreciem
cã aceastã carte conþine informa-
þii clasificate”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Departa-
mentului american al Apãrãrii,
George Little, referindu-se la
cartea „No Easy Day”, care a fost
publicatã pe 4 septembrie.
Autorul ei, care a semnat-o cu
pseudonimul Mark Owen, este
unul dintre membrii „Team 6”,
unitatea specialã a Marinei
americane care a participat la
operaþiunea de eliminare a lui
bin Laden, pe 1 mai 2011. Autorul
povesteºte ultimele clipe ale vieþii
lui bin Laden ºi faptul cã acesta a
fost ucis imediat de trupele de
comando, deºi Pentagonul
susþine cã fostul lider al-Qaeda a
fost împuºcat abia în momentul în
care a fugit pentru a lua ceva din
camera sa, sugerând cã ar fi vrut
sã ia o armã.

Angajaþii Lufthansa
ameninþã cu grevã
generalã
de 24 de ore

Personalul navigant comercial
de la Lufthansa ar putea declara
o grevã naþionalã de 24 de ore
mâine, dacã cea mai mare
companie aerianã germanã
refuzã sã reia negocierile salaria-
le, a anunþat marþi seara preºe-
dintele sindicatului german UFO,
Nikolay Baublies, transmite AFP.
Greva însoþitorilor de bord de la
Lufthansa a câºtigat putere marþi,
extinzându-se la aeroportul Tegel
din Berlin ºi la cel din Munchen,
în afarã de cel din Frankfurt, deja
afectat sãptãmâna trecutã,
determinând compania sã
anuleze numeroase zboruri.
Aproximativ 20 de curse Lufthan-
sa, în special cãtre Frankfurt ºi
Munchen, au fost anulate ºi ieri,
tot ca urmare a grevei de marþi.

Prima Doamnã a Statelor Unite,
Michelle Obama, a încercat, marþi
searã, sã recreeze magia, afirmând
cã cei patru ani la Casa Albã nu l-au
schimbat pe Barack Obama, ºi cã
acesta meritã pentru încã patru ani
încrederea þãrii. În cadrul primei zile
a Convenþiei democrate de la Char-
lotte (North Carolina), fãrã sã îi men-
þioneze vreodatã numele lui Mitt Rom-
ney, adversarul republican al soþului
sãu la alegerile prezidenþiale din 6 no-
iembrie, ea a schiþat toate caracteris-
ticile care îi separã pe cei doi bãrbaþi.
Zâmbitoare, îmbrãcatã într-o ro-
chie roz fãrã mâneci ºi lucioasã,
Michelle a fãcut elogiul unui pre-
ºedinte în cazul cãruia valorile au
ghidat deciziile din domeniul eco-
nomic, al educaþiei sau sãnãtãþii,
un bãrbat „în care se poate avea
încredere”. „În calitate de preºe-
dinte primeºti tot felul de sfaturi,
de la tot felul de oameni, dar la
final, când trebuie sã iei o deci-
zie, ... tot ceea ce ai pentru a te

Barack Obama, introdus în scenã
de vedeta de televiziune Oprah Winfrey

cãlãuzi sunt propriile valori, propria
viziune ºi experienþele din viaþa ta, care
te fac ceea ce eºti. Barack ºtie ce în-
seamnã o familie care are greutãþi”, a
adãugat Michelle. Întrebatã de un post
de televiziune, cu câteva ore înaintea
discursului sãu, care va fi personali-
tatea cea mai potrivitã pentru a „în-
cãlzi sala” înaintea intervenþiei soþului
sãu, Michelle a indicat-o pe vedeta de
televiziune Oprah Winfrey, pe motiv
cã e „cineva care a petrecut timp cu
el, care îl cunoaºte, îl înþelege, cu-
noaºte valorile sale”.

Ri Sol Ju, soþia liderului nord-
coreean Kim Jong-Un, a fãcut din
nou senzaþie, apãrând îmbrãcatã în
sacou ºi pantaloni negri ºi purtând
pantofi albi, alãturi de soþul ei, în
timpul unei vizite la o fabricã de
þiglã din Phenian, la numai o lunã
dupã ce a apãrut în public cu o
geantã Dior, relateazã Yonhap ºi
The Telegraph, citate de Agerpres.
Este un gest de-a dreptul reforma-
tor în domeniul vestimentar în
Coreea de Nord, unde de decenii
femeile sunt obligate sã poarte fus-
te lungi de croialã militarã, în culori
verde, gri sau albastru. Televiziunea
oficialã nord-coreeanã a difuzat mai
multe imagini cu Prima Doamnã în
aceastã þinutã „îndrãzneaþã”. De când
a fost prezentatã ca soþie a noului li-
der de la Phenian, Ri Sol Ju, fost star
pop, a apãrut într-o varietate de þinu-
te, considerate „apogeul” modei în
Coreea de Nord. Potrivit Yonhap, ofi-
cialitãþile de sex feminin în Coreea de
Nord îmbracã rareori pantaloni, cu

Þinutã incredibilã a primei
doamne a Coreei de Nord

excepþia, pânã acum, a lui Kim Ky-
ung-hee, sora tatãlui actualului lider
nord-coreean, Kim Jong-Il, care a
decedat în decembrie anul trecut. De
când a venit la putere, Kim Jon-Un a
liberalizat întrucâtva moravurile so-
ciale, la începutul lunii august el anu-
lând o interdicþie datând din anii 1990,
care interzicea utilizarea bicicletei de
cãtre femei în oraºe, pe motiv cã o
femeie în fustã pe bicicletã contravi-
ne moralei comuniste.

O persoanã a murit ºi o alta a fost rãnitã grav de
un bãrbat care a deschis focul, în noaptea de marþi
spre miercuri, într-o salã de concerte din Montre-
al, în timpul discursului de victorie rostit de viitorul
prim-ministru al provinciei Quebec, Pauline Ma-
rois, a anunþat poliþia canadianã, potrivit agenþiilor
internaþionale de presã. „Eveniment la Metropolis:
o persoanã a decedat”, au anunþat serviciile de po-
liþie din Montreal pe Twitter. Persoanã rãnitã se aflã
în stare criticã. Discursul noului premier din Que-
bec a fost întrerupt, marþi seara, de gãrzile de corp
ale acesteia, care au evacuat-o prin folosirea forþei
armate în câteva secunde de pe podiumul unei sãli
de concert. Intervenþia poliþiºtilor care se ocupau
de protecþia ei a urmat unui incident grav, în care
un bãrbat a deschis focul în interiorul sãlii de con-
certe Metropolis, a anunþat poliþia din Montreal.
Agresiunea a intervenit în momentul în care Pauli-
ne Marois declara: „Viitorul Quebecului este sã de-

vinã un stat suveran”. Acelaºi bãrbat a dat apoi foc
unei zone din apropierea sãlii de concerte ºi a fost
arestat de poliþiºtii care se aflau în vecinãtate. O
armã de foc a fost confiscatã. Filmat în momentul
arestãrii, el a strigat cu un puternic accent engle-
zesc: „Englezii se trezesc”. Unii membri ai comu-
nitãþii anglofone din Quebec se tem cã prelua-
rea puterii de cãtre separatiºti ar putea avea con-
secinþe negative asupra statutului lor. Dupã o
întrerupere de câteva minute, Marois a revenit
pe podium pentru a-ºi încheia rapid discursul.

Separatiºtii din formaþiunea de centru-stân-
ga Parti Québécois (PQ) au câºtigat, marþi,
alegerile legislative ºi vor reveni în fruntea pro-
vinciei francofone canadiene dupã o perioadã
de nouã ani, potrivit estimãrilor postul privat
de televiziune TVA ºi ale Radio-Canada. ªefa
PQ, Pauline Marois, în vârstã de 63 de ani, va
forma viitorul guvern ºi va deveni, astfel, pri-

ma femeie prim-ministru din istoria Québecului.
Potrivit postului de televiziune TVA, Parti Qué-
bécois a obþinut 59 de mandate, numãr insufi-
cient pentru a deþine majoritatea absolutã (63 de
voturi), astfel încât ºefa separatiºtilor va trebui sã
conducã un guvern minoritar.

Incident armat soldat cu un mort la Quebec
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoa-
se. Posed teren ºi material
sãditor. Telefon: 0762/
278.639 sau 0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Profesor, meditez avantajos
la englezã, orice nivel. Tele-
fon: 0729/803.697.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re 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 imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.

Anunþul tãu!
Fundaþia Focul Sacru asigurã la sediul sãu din
Craiova servicii gratuite de medicinã alternati-
vã. Informaþii la telefoanele: 0784/191.979 sau
0766/251.639, între orele 10.00 ºi 18.00.

Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã 4 camere, hol,
bucãtãrie, 5000 mp, nego-
ciabil, sat Motoci - Dolj. Te-
lefon: 0723/913.029.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. 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 Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit
+ utilitãþi. Telefon: 0723/
693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Particular, vând apartament
2 camere, etaj 3/7 , bloc
1995, Piaþa Centralã, mobi-
lat, îmbunãtãþit. Telefon:
0771/712.407.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 3 camere, zona Ro-
tonda 4/4, îmbunãtãþit,
centralã proprie, 60.000
Euro. Telefon: 0758/
063.773.
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.

Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Tele-
fon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã
cu 4 camere, 2 coridoare,
2 verande, pivniþã = 126
mp, din cãrãmidã acope-
ritã cu tablã; - alt corp de
casã 3 camere, baie, came-
rã alimente = 56 mp din cã-
rãmidã acoperitã cu þiglã;
- bucãtãrie de varã ºi iar-
nã 2 camere din cãrãmidã
32 mp acoperitã cu þiglã; -
garaj din cãrãmidã = 24
mp; - magazie, pãtul = 54
mp acoperite cu tablã; -
fântânã, vie, pomi fructi-
feri, curte betonatã, teren
7000 mp închis; - ambele
corpuri de casã ºi bucãtã-
riile sunt mobilate, bine în-
treþinute, preþ 28.000 euro,
negociabil. Telefon: 0249/
541.550; 0762/863.520;
0748/975.187.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare.

 Consiliul Local al Municipiu-
lui Craiova anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
ARPM Craiova, pentru proiec-
tul CONSTRUIRE ADÃPOST
CÃMIN, propus a fi amplasat
în municipiul Craiova, T44/
NP311, jud. Dolj.

1. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, stra-
da “Petru Rareº” nr. 1, în zi-
lele de L-V, între orele 9.00 –
14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de Internet:
www.arpmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate îna-
inta comentari/observaþii la
proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 13.09.2012.
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Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.

Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb sau vând teren Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. Telefon: 0762/109.595.

Schimb (vând) garsonierã
zona 1 Mai cu apartament
2 camere decomandate +
diferenþã. Telefon: 0766/
368.949.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983, cu-
loare maro metalizat, 4 uºi,
nr. noi, trapã, fãrã taxe sau
schimb cu rulotã, preþ fix
2.000 ron, Târgoviºte. Tele-
fon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând convectoare cu termo-
stat instant electrolux pentru
apã caldã, preþ convenabil.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând 1 butoiaº de 160 litri; 1
butoiaº de 120 litri din sal-
câm în comuna Ghindeni.
Telefon: 0728/309.011.
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 pi-
cior nouã 30 lei, pãlãrie fe-
tru nr. 55 nouã gri petrol - 60
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând car bãtrânesc stare
excepþionalã, lãcuit, pretabil
grãdini, terase, piesã de
muzeu. 1100 Euro negocia-
bil. Telefon: 0729/033.903.
Vând servantã, bibliotecã,
masã, pat, sculptate, vitrinã,
canapea, bufet, toaletã, aspi-
rator. Telefon: 0351/410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi
caprine. Telefon: 0763/
595.605.

Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Telefon:
0251/534.303.
Vând maºinã de gogoºi ine-
luº. Telefon: 0753/705.905.
Vând televizor Nei diagona-
la 81 cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþile,
matriculabilã. Telefon: 0724/
910.004; 0251/426.077.
Vând motor marca Leu
445, cutie de viteze aro +
motocositor. 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 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, zonã centralã,
negociabil. Telefon: 0770/
961.450
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã sal-
câm nouã 50 vedre. Telefon:
0749/536.525.

Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – 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 ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei bo-
vinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei, uºã cu toc 40 lei,
fereastrã cu toc 30 lei, bute-
lie aragaz 80 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.

Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu preþ ne-
gociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.

Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã
Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova. Te-
lefon: 0351/444.338.
Cumpãr burete 20 cmp
grosime, dimensiuni 50/
50 cmp. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.

Inchiriez apartament
mobilat Brazdã, 2 came-
re decomandat, etj. 3,
convenabil. Telefon:
0721/ 393.610.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez la elevi (eleve), ori
studente – studenþi aparta-
ment 2 camere – etaj 2 în
Brazda lui Novac. Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez la 2 elevi sau stu-
denþi camerã casã, toate
posibilitãþile. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez, pentru fete, apar-
tament decomandat –
douã camere, ultracentral,
Craiova, str. „Al. I. Cuza”, vis-
a-vis de Teatrul Naþional.
Telefon: 0769/680.467.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc
vrãjitoarei Reginei Mar-
gareta care în 24 de ore
mi-a adus soþia acasã.
Telefon: 0764/096.730.
MATRIMONIALE

Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Bãrbat vãduv (58 ani) do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
pentru cãsãtorie. Telefon:
0764/635.126.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Te-
lefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Ma-
tematicã – Fizicã promoþia
1962 vã invitã vineri, 28 sep-
tembrie 2012, ora 10.00, în
Amfiteatrul Institutului. Contac-
taþi urgent organizatorii. Tele-
foane: 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
echipament profesional
din USA pentru orice fel
de eveniment. Telefon:
0767/092.091.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Chiar dacã a reuºit sã-l transfere pe Ro-
bin van Persie de la rivala Arsenal, Sir Alex
Ferguson a încercat sã detoneze o adevãra-
tã bombã pe piaþa transferurilor în ultima zi.

Clubul de pe „Old Trafford” a fãcut o
ofertã de 50 de milioane de euro pentru bra-
zilianul minune al celor de la Santos, Ney-
mar, numai cã totul a cãzut în momentul în
care jucãtorul a spus cã vrea sã rãmânã „aca-

Ferguson, atac ratatFerguson, atac ratatFerguson, atac ratatFerguson, atac ratatFerguson, atac ratat
la Neymarla Neymarla Neymarla Neymarla Neymar

sã” pânã cel puþin când þara sa va organiza
Cupa Mondialã din 2014.

Ferguson a dorit cu insistenþã transferul
lui Neymar dupã ce ratase aducerea lui Lu-
cas Moura (tot de la Santos), fotbalist ce a
ajuns în cele din urmã la PSG.

Dacã transferul se realiza, acesta ar fi de-
venit cel mai scump din „Premier League”,
poziþie pe care momentan se aflã argentinia-

nul Sergio Aguero, cumpãrat cu 45 de mili-
oane de euro anul trecut de Man City de la
Atletico Madrid.

Bolt a primit acceptul
sã îmbrace tricoul „diavolilor”!

Sir Alex: „Sper sã îl putem folosi anul
viitor, când vom întâlni legendele lui Real
Madrid”

Visul multiplului campion la atletism
Usain Bolt de a îmbrãca mãcar odatã tri-
coul lui Manchester United are
toate ºansele sã se realizeze, dupã
ultimul anunþ fãcut de Sir Alex
Ferguson.

Scoþianul de pe banca tehnicã a
„diavolilor” a vorbit pentru revista
oficialã a clubului despre aceastã
posibilitate ºi a dezvãluit cã vrea sã-
l foloseascã pe Bolt într-un meci al
legendelor dintre Manchester Uni-
ted ºi Real Madrid.

„Usain e un caracter impresio-
nant ºi un mare fan United. E inte-
resant cã spune cã vrea sã joace
într-un meci pentru noi. Ar putea

fi ceva senzaþional ºi sper sã îl putem fo-
losi anul viitor, când vom întâlni legendele
lui Real Madrid. O sã vedem atunci cum se
descurcã”, a declarat Ferguson pentru re-
vista Inside United.

Astfel, sunt toate ºansele ca în 2013 sã-
l vedem pe atletul jamaican sprintând de lân-
gã jucãtori legendari precum Zinedine Zi-
dane, Luis Figo sau Roberto Carlos ºi sã
schimbe pese cu Roy Keane, Teddy She-
ringham sau Eric Cantona.

Deºi în ultimele zile
s-a tot vehiculat cã ar re-
veni la cea dintâia sa dra-
goste,  Liverpool, ata-
cantul Michael Owen a
semnat un contract va-
labil un sezon cu Stoke
City, a anunþat, marþi
seara, gruparea de pe
“Britannia Stadium”.

Legitimat începând cu
vara lui 2009 la Man-
chester United, unde a
prins însã doar 52 de
meciuri în toate compe-
tiþiile (17 goluri), Owen
ºi-a trãit adevãrata pe-
rioadã de graþie la clubul
la care s-a format, Liverpool, în
tricoul cãruia a evoluat nu mai pu-
þin de opt stagiuni (1996-2004),

Transferat în aceastã varã la
Manchester United, atacantul olan-
dez Robin van Persie a anunþat cã
e decis sã-ºi facã loc cu orice preþ
în naþionala þãrii sale în prelimina-
riile Cupei Mondiale din 2014.

Om de bazã în mandatul lui van
Marwijk, demis dupã parcursul de-
zastruos de la Euro 2012, van Per-
sie ºi-a pierdut postul de titular în
reprezentativa Olandei în detrimen-
tul lui Klaas-Jan Huntelaar, dar îi
transmite noului selecþioner, Louis
van Gaal, cã e dispus sã joace pe
orice poziþie, doar sã se regãseas-
cã printre cei 11 jucãtori trimiºi pe
teren din primul minut.

Starul olandez are parte de un
debut de vis la noua echipã (4 go-
luri în 3 meciuri) ºi sperã ca acest
lucru sã îl convingã ºi pe van Gaal.

„Sunt disponibil ºi mã concen-
trez doar pe ceea ce am de fãcut.
Unde aº putea sã joc? Nu contea-

FC Porto rãmâne cea mai mare
fabricã de bani din fotbalul mon-
dial. Supercampioana lusitanã con-
tinuã sã exporte jucãtori la preþuri
fabuloase, însã ºi sã se menþinã în

Owen a semnat pe un sezon cu Stoke City

reuºind 158 de goluri în 297 de par-
tide. Ulterior, el mai jucat la Real
Madrid, între 2004 ºi 2005 (45 de

meciuri, 16 goluri),
pentru a se reîntoarce
apoi în Premier Lea-
gue, la Newcastle
(2005-‘09), formaþie la
care ºi-a trecut în pro-
digiosu-i CV alte 79 de
apariþii ºi 30 de goluri.
Cât priveºte naþionala
Angliei, într-un dece-
niu de activitate (1998-
2008), Owen a strâns
89 de selecþii, punc-
tând de 40 de ori.

Revenind asupra
transferului la Stoke,
potrivit presei engleze,
atacantul ajuns la 32 de

ani ar fi parafat o înþelegere con-
form cãreia va fi plãtit în funcþie
de numãrul de meciuri jucate.

Inegalabila Porto!
“Dragonii” au vândut într-un deceniu jucãtori de aproape o jumãtate de miliard de euro

topul performanþei. O confirmã
ultima afacere de lux perfectatã
luni, prin transferul brazilianului
Hulk (foto) la Zenit, pentru 55 de
milioane de euro. Cel mai scump

jucãtor vândut vreo-
datã de “dragoni”, cu
8 milioane peste ce a
încasat Porto pe Ra-
damel Falcao, în vara
anului trecut, de la
Atletico Madrid.

În aceastã varã, în
care au mai plecat
Guarin ºi Alvaro Pe-
reira (Inter), Bellus-
chi (Bursa) plus Jan-
ko (Trabzon) ºi Sã-
punaru (Zaragoza),

Porto a doborât un alt record în
istoria clubului. A depãºit cifra vîn-
zãrilor din sezonul 2004-‘05 (70,75
milioane), în care s-au transferat
Carvalho, Paulo Ferreira ºi Deco,
ºi 2009-‘10 (61,3 milioane), când
îºi fãceau bagajele cu destinaþia
Franþa, Lisandro Lopez, Lucho
Gonzalez ºi Cissokho, încasând nu
mai puþin de 80,8 milioane de euro,
peste rivala Benfica (71,4) ºi Mi-
lan (69). Ceea ce a dus, incredibil,
la vânzãri de 489 de milioane de
euro în ultimul deceniu.

20 de trofee a câºtigat Porto din
2003 încoace, între care opt titluri
de campioanã, Liga Campionilor,
Europa League ºi Cupa Intercon-
tinentalã.

United e una, naþionala Olandei alta!

VVVVVan Persie, disperat sã prindã un locan Persie, disperat sã prindã un locan Persie, disperat sã prindã un locan Persie, disperat sã prindã un locan Persie, disperat sã prindã un loc
de titular în noua reprezentativãde titular în noua reprezentativãde titular în noua reprezentativãde titular în noua reprezentativãde titular în noua reprezentativã

condusã de Vcondusã de Vcondusã de Vcondusã de Vcondusã de Van Gaalan Gaalan Gaalan Gaalan Gaal
zã ce cred eu. Doar antrenorul
poate rãspunde la aceastã întreba-
re. Eu sunt dispus sã joc pe abso-
lut orice post”, a spus van Persie,
citat de Algemeen Dagblad.

Atacantul care are 29 de goluri
în 68 de partide jucate în tricoul
„portocaliu” a mai afirmat cã e
departe de a renunþa la naþionalã:
„Nu am nici o intenþie sã mã re-
trag. Încã gãsesc extrem de ono-
rant sã-mi reprezint þara ºi sã fac
parte din lot. Asta nu se va schim-
ba niciodatã. Nici mãcar dacã nu
voi juca în urmãtoarele partide”.

Olanda e una din adversarele
României în grupa D a prelimina-
riilor pentru CM 2014, campanie
în care va debuta mâine searã, pe
teren propriu, contra Turciei. În
celelalte meciuri ale grupei, „trico-
lorii” vor întâlni, în deplasare Es-
tonia, iar Ungaria, de asemenea
„afarã”, Andorra.

Visul reîntoarcerii pe “Anfield”, interzis
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Echipa feminină de handbal este
prima formaţie a municipalităţii cra-
iovene care începe sezonul 2012-
2013. Dacă fotbalul este un sport
prohibit din punct de vedere al au-
torităţilor din Bănie, nici celelalte
discipline, de care municipalitatea s-
a „milostivit” să se ocupe, nu au
şanse de a face performanţă în vii-
torul apropiat. Astfel, obiectivul asu-
mat la unison de toate echipele Cra-
iovei este evitarea retrogradării din
primele eşaloane. În condiţiile în
care bugetul SCM Craiova gravitea-
ză în jurul sumei de 1 milion de
euro, strategia conducătorilor a ră-
mas aceeaşi: mai bine în mediocri-
tate cu toate echipele decât să for-
ţăm una dintre ele şi să le abando-
năm pe celelalte. „Dat fiind bugetul
de care dispunem, nu există listă de
priorităţi ca performanţă, luptăm
doar să salvăm de la retrogradare
toate echipele şi să creştem în va-
loare” a explicat directorul SCM
Craiova, Bogdan Bălan. Una dintre
ec hipele c are au suferit în vara
aceasta, inclusiv din cauza schim-
bării la nivelul conducerii clubului,
Nicu Stoian fiind înlocuit cu puştiul
Bogdan Bălan, este echipa feminină
de handbal.

Fără Roxana Han,
dar cu Dana Băbeanu

Rămasă în Liga Naţională în
urma unui turneu de baraj câştigat
însă fără emoţii, SCM Craiova are
acelaşi scop şi în următorul sezon:
să nu pice. „Avem cel mai restrâns
lot şi cel mai mic buget, deci nu ne
putem propune decât să ne salvăm”
a expus antrenorul Bogdan Burcea
(foto, stânga) situaţia echipei sale.

Atacantul naţionalei României şi al
lui Schalke 04, Ciprian Marica, spu-
ne că nu e bine să facem o tragedie
dacă nu vom reuşi să câştigăm la
Tallinn, fiindcă putem bate Turcia
sau Olanda. „Noi suntem conştienţi
de miza acestor jocuri şi nu mai
avem nevoie de o miză în plus. Nea
Piţi a spus că meciurile acestea sunt
cruciale, dar nu trebuie să mai pună
presiune pe noi. Dacă pierdem în
Estonia, putem foarte bine să câşti-
găm în Turcia sau în Ungaria, Olan-
da Eu nu cred că avem o problemă
cu portarii. Pantilimon este la Man-
chester City. Lui îi trag la poartă
Dzeko şi Yaya Toure. Toţi portarii
din Liga I şi-ar dori să ajungă acolo.
Iar concurentul lui e titularul naţio-
nalei Angliei, vă daţi seama ce con-
curenţă are. Noi nu ne gândim la pri-
mele de calificare când jucăm aici, o

În ziua în care Uni-
vers itatea Craiova ar fi
împlinit 64 de ani dacă
mai exis tat, patronul
care îngropat-o, Adrian
Mititelu, a recunosc ut
că acţiunile sale post-
mortem Ştiinţa sunt tar-
dive, după ce echipa ol-
teană a fost dezafiliată de
FRF în iunie 2011. „Sunt
dezamăgit. Nu ştiu ce să
mai cred. S-au făcut 14
luni de cînd s-a săvârşit infracţiunea şi e o mare delăsare. Poate că procu-
rorii au probleme cu referendumul, îi urmăresc pe cei ce au votat de mai
multe ori. Iar dacă te cheamă Mircea Sandu, justiţia te ocoleşte. Dacă eşti
prieten cu Platini, care la rândul lui e prieten cu Sarkozy, ai noroc în viaţă.
Probabil trebuie să mai treacă vreo 4-5 ani ca să se facă ceva. Suntem luaţi
de proşti. Sunt foarte descurajat. Jumătate din dosar noi l-am făcut, dar nu
se întâmplă nimic. În această zi sînt la fel de trist ca ieri, ca şi alaltăieri, ca
şi acum două luni. Este o zi în care se răsucesşte cuţitul în rană. Din
păcate, nu mai pot face multe” a spus Mititelu.

Marica: „Dacă nu batem Estonia,
poate câştigăm cu Olanda şi Turcia”

Mititelu recunoaşte
că nu mai poate resuscita Ştiinţa

facem pentru noi, pentru ţară, pen-
tru români, fiindcă nu se câştigă bani
la naţională. Sânmărtean nu este aici,
dar ce putem să facem, dacă nea Piţi
aşa a decis? Sunt Tănase, Rusescu,
Torje, hai să vorbim despre ei!” a
declarat Marica.

Am mai coborât 4 locuri după
eşecul cu Slovenia

Reprezentativa României a cobo-
rât şase locuri în clasamentul FIFA-
Coca Cola pe luna august. Cu 542
de puncte, ”tricolorii” se găsesc
acum pe a 57-a poziţie în lume şi
sunt depăşiţi de echipe prec um
Panama, Venezuela, Gabon, Iran,
Mali, Muntenegru sau Armenia, dar
şi de adversara de mâine din preli-
minariile CM 2014, Estonia. De alt-
fel, dintre adversarele României în

grupa D a preliminariilor CM 2014,
doar Andorra este sub reprezentati-
va noastră, tricolorii având pe hâr-
tie a cincea şansă la calificare din
grupa preliminară. Adversarele Ro-
mâniei ocupă următoarele trepte:
Olanda - locul 8 (1.044 de puncte),
Turcia - locul 35 (678 de puncte),
Ungaria - locul 37 (663 de puncte),
Estonia - locul 55 (572 de puncte),
Andorra - locul 199 (15 puncte).
Pe prima poziţie se menţine cam-
pioana mondială şi europeană Spa-
nia, cu 1.617 puncte, urmată de
Germania şi de Anglia. Topul pri-
melor 10 echipe arată astfel: 1. Spa-
nia 1.617p, 2. Germania 1.437p, 3.
Anglia 1.274p, 4. Portugalia 1.232p,
5. Uruguay 1.217p, 6. Italia 1.174p,
7.  Argentina 1.121p, 8. Olanda
1.044p, 9. Croaţia 1.020p, 10. Da-
nemarca 1.006p.

La startul unui nou sezon, echipa feminină de handbal
nu-şi poate propune decât salvarea de la retrogradare

Lotul SCM Craiova: Ildiko Barbu, 37 de ani, 2. Ionica Munteanu,
33 de ani, Maria Vlăsceanu, 38 de ani (portari), Ana Maria Apipie, 20
de ani, Daniela Elena Băbeanu, 24 de ani, Andreea Elena Pătuleanu,
20 de ani (centri), 6. Mihaela Livia Briscan, 27 de ani, Alexandra Go-
goriţă, 21 de ani, Andreea Maria Ianaşi, 20 de ani, Andreea Marinela
Mitran, 25 de ani (interi),  Andreea Dincu, 22 de ani, Cristina Elena
Florică, 20 de ani, Carmen Gabriela Ilie, 21 de ani (extreme), Ana
Maria Hamciuc, 26 de ani şi Elena Cătălina Nicu, 24 de ani (pivoţi).

Burcea speră ca atuurile de care
dispune, respectiv forţa primului
„7”, pregătirea bună din vara aceas-
ta şi condiţiile de recuperare după
meciuri, să fie totuşi determinante
în îndeplinirea obiectivului. „Dacă

alte echipe s-au întărit substanţial,
noi suntem mai jos decât anul tre-
cut” a confirmat şi secundul Gri-
gore Albici. Vedeta echipei, Roxa-
na Han, a abandonat activitatea, fi-
ind însărcinată, însă la Craiova a
venit în vara aceasta sub formă de
împrumut Daniela Băbeanu (foto,
în albastru) de la Oltchim. Totuşi,
craiovenii au ratat, din pricina pe-

rioadei incerte la nivelul conduce-
rii clubului, după alegerile locale din
vară, transferul a două jucătoare im-
portante: Carmen Cartaş, golghe-
tera Ligii Naţionale, de la Cetate
Deva, şi extrema stângă a fostei
finaliste a Ligii Campionilor, Itax-
co Navarra, Jessica Alonso. Iberi-
ca a ajuns în cele din urmă în Ser-
bia, la Zajecar, acolo unde s-a ală-
turat colegelor sale de la  Begona
Fernandez şi Maja Zebici.

Handbalistele
debutează astăzi la Ploieşti

„Ni s-au oferit şi alte jucătoare,
dar cu caracter îndoielnic şi caren-
ţe la capitolul atitudine” a spus Bur-
cea, încrezător în forţa de grup a
echipei sale. El a fost confirmat şi
de una dintre jucătoarele de bază,
Mihaela Briscan (foto,  în alb):
„Echipa este atuul nostru, cu sacri-
ficiu şi determinare putem câştiga
multe jocuri, chiar acolo unde pu-
ţini se aşteaptă”. Venită din Liga
Campionilor, de la Oltchim, Daniel
Băbeanu s-a alăturat spiritului de
grup de la Craiova şi nu a dorit să
comenteze situaţia fostei sale echi-
pe: „Sunt cu mintea şi trupul la SCM
Craiova şi vreau să contribui la în-
deplinirea obiectivului. Ca orice ro-
mân, îmi doresc la Oltchim să câş-
tige Liga Campionilor, dar ceea ce

se întâmplă acolo nu mai este trea-
ba mea” a spus internaţionala de 24
de ani care s-a remarcat deja în tur-
neele de pregătire disputate de SCM
Craiova. Un alt transfer considerat
din start reuşit de antrenorii olteni
este portarul Ionica Munteanu (foto,
prima din dreapta), adusă în rol de
back-up pentru Ildiko Barbu, care
îşi doreşte un copil în curând. În
vârstă de 33 de ani, Ionica Muntea-
nu a evoluat în trecut pentru Ran-
ders , Leipzig, Fleury,  Rulmentul
Braşov, Oţelul Galaţi şi “U” Jolidon
Cluj, părăsind vicemapioana Româ-
niei după ce şi-a încheiat contractul.
SCM Craiova debutează astăzi, în
prima etapă a noii stagiuni, în de-
plasare, contra formeţiei CSM Plo-
ieşti. Partida, care va începe la ora
17, prezintă probleme pentru olten-
ce încă dinaintea startului, brigada
de arbitri Din-Dinu fiind contestată
de antrenorul c raiovean Bogdan
Burcea: „Vom fi arbitraţi de ginerele
preşedintelui de la CSM Ploieşti, o
situaţie de neacceptat pentru noi”.
Şi totuşi,l şanse a obţine ceva din
primul joc există pentru craioven-
ce. „Dacă ne facem jocul şi respec-
tăm ceea ce stabilim putem câştiga,
fiindcă avem echipă mai bună” a

declarat Mihaela Briscan. Dumini-
că, de la ora 11, în sala de la Filiaşi,
echipa craioveană va întâlni într-un
meci din runda a doua echipa SC
Danubius Galaţi.

Sala Polivalentă,
şanse mici să fie inaugurată

La fel ca în sezonul trecut, echi-
pa de handbal feminin îşi va dispu-
ta meciurile de pe teren propriu în
Sala Sporturilor din Filiaşi. „Poli-
valenta” a bătut recordul de dea-
dline-uri pentru a fi dată în uz şi
sunt şanse extrem de reduse pen-
tru a fi inaugurată anul acesta. Bog-
dan Burcea a explicat că acesta este
un mare dezavantaj pentru fetele
sale. „Pentru noi este un mare han-
dicap că evoluăm la Filiaşi, practic
jucăm şi în acest sezon în deplasa-
re sau pe teren neutru. Mai ales
pentru noi, cei crescuţi în Poliva-
lentă, este greu să acceptăm că nu
avem încă acces acolo. Facem un
apel la autorităţi pentru a face tot
ce e posibil să jucăm la Craiova” a
declarat ieri Bogdan Burcea. Antre-
namentele sunt efectuate în conti-
nuare în Sala Sporturilor „Ion Con-
stantinescu”.

SCM Craiova - cel mai slab lot,
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