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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

Doljenii,
corigenţi

la capitolul
sănătate
dentară

interviu / 9

O toamnă săracă
şi secetoasă

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă ar fi trăit în zilele noas-
tre, când subiectele sunt cu mult
mai multe decât în vremea lui, Ca-
ragiale ar fi fost, Popescule, de zece
ori mai mare.

Concurenţă acerbă
la Academia
Naţională
de Informaţii
„Mihai Viteazul”

actualitate / 3

Primăria Craiova
va construi două
cartiere de locuinţe

Autorităţile locale susţin că au
deja terenul pe care se vor ridica
apartamentele, iar cei care vor be-
neficia de ele vor fi din rândul mii-
lor de craioveni care au depus ce-
reri pentru locuinţe încă de ani
buni. Primul cartier de locuinţe va
fi ridicat în cartierul “1 Mai”, pe
actuala bază auto a RAT Craiova.
Potrivit primarului Lia Olguţa Va-
silescu, al doilea se va amenaja pe
strada “Caracal”, autorităţile fiind
implicate acum în procesul de pre-
luare de la Ministerul Apărării Na-
ţionale a terenului şi a imobilelor
care au aparţinut unităţii militare
din zonă.

Despre „Rădăcinile Durerii”
sau întoarcerea în timp a romilor,
cu Romeo Tiberiade

ISU Dolj îşi expune
tehnica din dotare!

Pompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilorPompierii „sting” curiozitatea craiovenilor

Craiovenii care au trecut, ieri, pe esplanada Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” au putut să-i întâlnească pe o parte din necunoscuţii care sunt
primii la faţa locului atunci când se întâmplă o nenorocire – fie că e vorba
despre un incendiu, fie de un înec sau de un accident rutier: angajaţii In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.

Pompierii „sting” curiozitatea craiovenilor
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Sergiu Andon,
revocat din Parlament

Conservatorul Sergiu Andon a
fost revocat din funcþia de deputat.
220 de deputaþi au votat „pentru”
revocarea sa, 5 „împotrivã” ºi 11 s-
au abþinut. Este o decizie luatã în
premierã în Parlamentul României,
Sergiu Andon fiind primul ales al
poporului revocat din funcþie.
Comisia juridicã a propus încetarea
mandatului sãu pe motiv de incom-
patibilitate, ca urmare a unei decizii
a ÎCCJ. În 3 aprilie 2011, Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis
irevocabil cã deputatul conservator
este incompatibil cu calitatea de
parlamentar, întrucât a fost avocat
într-un proces de corupþie, judecãto-
rii admiþând astfel raportul de
constatare al inspectorilor de la
Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI). Conform legii, cei declaraþi
incompatibili trebuie sã renunþe la
funcþia pe care o ocupã ºi nu mai pot
fi aleºi sau numiþi într-o funcþie
publicã timp de trei ani.

Camera a respins
începerea urmãririi
penale în cazul
lui Borbely ºi Dobre

Camera Deputaþilor a respins,
ieri, solicitãrile de aprobare a
începerii urmãririi penale împotriva
foºtilor miniºtri Laszlo Borbely ºi
Victor Paul Dobre. Astfel, în cazul lui
Dobre s-au înregistrat 47 de voturi
„pentru” ridicarea imunitãþii ºi 183
de voturi „împotrivã”, iar pentru
ridicarea imunitãþii lui Borbely s-au
înregistrat 53 de voturi „pentru”
ºi 181 „împotrivã”. Comisia juridicã
a Camerei Deputaþilor a respins, la
rândul sãu, luni, solicitarea de
aprobare a începerii urmãririi
penale împotriva lui Borbely ºi
Dobre. „Cei doi foºti miniºtri au
avut, practic, un punct de vedere în
ceea ce priveºte dosarul. ªi unul ºi
celãlalt au spus cã, din punctul lor
de vedere, nu se justificã aceste cereri
de începere a urmãririi penale”, a
explicat vicepreºedintele Comisiei
juridice, Florin Iordache (PSD).

Consiliul Justiþie ºi Afaceri Interne (JAI), progra-
mat pentru 19-20 septembrie, care trebuia sã ia o deci-
zie privind aderarea României ºi Bulgariei la spaþiul
Schengen, a fost anulat, au declarat ieri, pentru Me-
diafax, surse oficiale. Conform surselor citate, adera-
rea României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen era sin-
gurul subiect important pe agenda reuniunii. În condi-
þiile menþinerii opoziþiei Olandei, precum ºi a nuanþãrii
poziþiilor Germaniei ºi Belgiei, care considerã necesarã
aºteptarea raportului suplimentar privind Meca-
nismul de Cooperare ºi Verificare, de la finalul aces-
tui an, s-a decis de cãtre preºedinþia cipriotã a UE
anularea acestei reuniuni. Decizia anulãrii reuniu-
nii a fost luatã luni searã, au precizat aceleaºi sur-
se. Urmãtoarea reuniune a Consiliului JAI este
prevãzutã pentru 25-26 octombrie. Ulterior, infor-
maþia a fost confirmatã ºi de ministrul Afacerilor
Europene, Leonard Orban. „Vã pot confirma cã
reuniunea a fost anulatã ºi toate subiectele aflate
pe agendã au fost reprogramate pentru urmãtoa-
rea reuniune, de pe 25 octombrie”, a declarat aces-
ta pentru Mediafax. Întrebat care au fost conside-
rentele care au dus la anularea acestei reuniuni,
Orban a arãtat cã „e posibil ca, în condiþiile în care
nu s-au întrunit toate elementele pentru lãrgirea
spaþiului Schengen, sã fi fost luatã aceastã deci-

Consiliul JAI la care trebuia discutatã aderarea noastrã la Schengen, amânat
zie. E o decizie care se ia de cãtre preºedinþia Consiliu-
lui, cu consultarea statelor membre”.

Potrivit unor surse europene, aderarea þãrii noas-
tre ºi a Bulgariei putea fi luatã în discuþie în urmã cu
trei luni, când se pare cã fusese netezit terenul pentru
o decizie pozitivã. Acum, ºansele de a fi primiþi în
Schengen anul acesta sunt minime, mai afirmã surse-
le, deoarece, de la Consiliul European din martie, când
s-a decis ca aderarea sã fie dezbãtutã la Consiliul JAI

din septembrie, au apãrut noi evenimente, care au
dat agenda peste cap. Cum spuneam, acum se opun
aderãrii ºi Belgia - în contextul alegerilor locale din
octombrie - ºi Germania, care a transmis semnale în
acest sens prin declaraþiile ministrului de interne,
Hans-Peter Friedrich, acesta exprimându-ºi scepti-
cismul în legãturã cu aderarea României ºi Bulgariei.

La 5 septembrie, ministrul român de Externe, Titus
Corlãþean, declara, la Realitatea TV, cã în 2011, deºi
îndeplinise criteriile de aderare, România nu a fost
primitã în Schengen din raþiuni politice, astfel cã, ºi
cu referendumul de demitere a preºedintelui ºi fãrã,
obiectivul este dificil de atins ºi anul acesta. „Anul
trecut, Comisia Europeanã ºi majoritatea statelor
membre au spus: România a îndeplinit criteriile de
aderare, cu eforturi, cu buget alocat, eforturi depuse
de mai multe guvernãri la rând. ªi cu toate astea n-am
intrat. De ce? Au fost unul, douã state care s-au opus
din raþiuni de politicã internã”, a declarat ministrul.

Pe 4 septembrie, ºeful Departamentului Schen-
gen din Ministerul de Interne, chestorul ºef Marian
Tutilescu, explica presei cã din cele 11 cerinþe princi-
pale ale Uniunii Europene au fost îndeplinite 10, în
timp ce ultima þine exclusiv de competenþele Parla-
mentului, care a intrat luni în sesiune ºi care „va avea,
probabil, în vedere ºi aceste probleme”.

Plenul Senatului a aprobat, în
ºedinþa de ieri, validarea lui Andrei
Marga în funcþia de preºedinte al In-
stitutului Cultural Român (ICR), deºi
acesta nu a fost audiat în comisiile
pentru culturã ºi cea pentru politi-
cã externã ale acestui for legislativ
ºi nici nu era prezent. În favoarea
validãrii lui Marga s-au exprimat 50
de senatori, împotrivã au votat 26,
iar 5 s-au abþinut. Audierea fostu-
lui ministru de Externe, Andrei Mar-
ga, pentru ºefia ICR, trebuia sã aibã
loc ieri dimineaþã, însã a fost amâ-

O ambulanþã a ajuns, ieri dimi-
neaþã, la sediul DNA - Serviciul te-
ritorial Piteºti, iar un echipaj medi-
cal a intrat în sediu, la scurt timp
dupã ce acolo a ajuns preºedintele
Consiliului Judeþean Argeº, Con-
stantin Nicolescu (PSD), pentru
audieri. Ulterior, acesta a fost scos
pe targã din sediul DNA Piteºti ºi
dus la Spitalul Judeþean Piteºti. Ul-
terior, acesta a fost preluat de o
ambulanþã ºi transferat la Spitalul
Floreasca din Capitalã. În ianuarie
2011, Nicolescu a fost operat pe
cord, la câteva zile de la arestarea
sa. Preºedintele CJ Argeº s-a pre-
zentat ieri la DNA Piteºti, unde a fost
citat dupã ce, cu o zi în urmã, au avut
loc percheziþii la sediul Consiliului Ju-
deþean, el afirmând cã a aflat cã este
învinuit, dar nu cunoaºte încadrarea
juridicã a faptelor de care este acu-
zat. Ironic, a þinut sã remarce cã „pro-
babil cã a greºit la referendum, când
nu a obþinut prezenþã de 60 %, ci doar
de 55 %”. Pe de altã parte, Nicolescu
a spus cã s-a autodenunþat ºi el la
DNA în legaturã cu referendumul,
solidarizându-se cu secretarul gene-
ral al PSD, Liviu Dragnea, pus sub
urmãrire în acest dosar. În cursul zilei
de ieri, la DNA urmau sã se prezinte
pentru audieri alþi cinci angajaþi ai

Preºedintele Forþa Civicã, Mihai-
Rãzvan Ungureanu, a plecat ieri într-
un turneu european, pe parcursul cã-
ruia va avea întâlniri cu liderii mai mul-
tor partide de dreapta. „Mihai-Razvan
Ungureanu, noul preºedinte al Forþei
Civice, începe marþi, 11 septembrie
2012, un turneu european, cu scopul
de a dezvolta legãturile partidului sãu
cu dreapta europeanã, ca parte inte-
grantã a demersului de aderare a for-
maþiunii pe care acesta o conduce la
Partidul Popular European”, se aratã
într-un comunicat remis NewsIn. Ast-

Marga, uns preºedinte
al ICR în lipsã

natã, senatorii din comisiile de cul-
turã ºi politicã externã fiind anun-
þaþi prin SMS de acest lucru. Potri-
vit unor surse parlamentare, moti-
vul ar fi fost acela cã Marga este
plecat din þarã, el nefiind înºtiinþat
cã urmeazã sã fie audiat. Andrei
Marga ºi Horia Rãzvan Gârbea au
fost propuºi de grupul PSD ºi PNL,
pentru posturile de preºedinte ºi vi-
cepreºedinte ICR, PDL urmând sã
facã, la rândul sãu, o nominalizare
pentru cea de-a doua funcþie de vi-
cepreºedinte. Prin modificarea legii

privind funcþionarea
ICR ºi trecerea acestu-
ia sub controlul Sena-
tului, competenþa nu-
mirii Consiliului de co-
ordonare, a celor 21 de
membri, trece integral la
Senat. La începutul lu-
nii august, Horia Roman
Patapievici ºi-a prezen-
tat demisia din funcþia
de preºedinte al ICR,
gestul sãu fiind urmat
de cel al vicepreºedin-
þilor Tania Mihãilescu ºi
Mircea Mihãieº.

Preºedintele CJ Argeº, urmãrit penal

Consiliului Judeþean Argeº. Mai mul-
te percheziþii ale procurorilor DNA au
avut loc, luni dimineaþã, la sediul CJ
Argeº, instituþie condusã de Con-
stantin Nicolescu (PSD), care în 18
mai a fost trimis în judecatã de DNA,
fiind acuzat cã a luat fonduri Phare
de aproape 900.000 de euro în baza
unor acte false.

Ieri dupã-amiazã, procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie - Serviciul
Teritorial Piteºti au anunþat cã au în-
ceput urmãrirea penalã faþã de Con-
stantin Nicolescu ºi a altor 11 per-
soane, pentru fraudarea unui fond
PHARE de peste 1,2 milioane de euro,
obþinut în 2006.

Ungureanu, în turneu european pentru afilierea
Forþei Civice la PPE

fel, fostul premier s-a aflat ieri ºi astãzi
la Roma, „unde va avea o serie de în-
trevederi cu reprezentanþi ai partidelor
de dreapta, printre care Claudio Scajo-
la, deputat ºi lider al Partidului Il Po-
polo della Libertà, þi Giovanni Aleman-
no, primarul Romei”. „Sunt convins cã
Forþa Civicã va deveni în scurt timp o
voce puternicã în interiorul PPE”, a pre-
cizat Ungureanu. Acesta urmeazã sã fie
primit la Vatican de cãtre Secretarul de
Stat, Cardinalul Tarcisio Bertone, dupã
care turneul european va continua în
Germania, Austria, Franþa ºi Belgia.
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Containerele “clopot” împânzesc
Craiova

Craiovenii sunt invitaţi să sor-
teze deşeurile pe trei fluxuri: plas-
tic şi metal în containerul galben,
hârtie-carton în containerul albas-
tru şi sticlă în containerul verde.
Recipientele sunt puse la dispozi-
ţie în mod gratuit de societatea
“Eco-Rom Ambalaje” SA, cu care
autorităţile locale au încheiat un
protocol de colaborare, în 2011.
Iniţial au fost stabilite 62 de loca-
ţii, în care au fost amplasate 135
de recipiente tip iglu, dar, între
timp, numărul a fost suplimentat,
asigurându-se recipienţi pentru alte
26 de zone. “Astăzi se va încheia
montarea celor 114 recipiente noi
şi suntem convinşi că, astfel, can-

Se exti nde sistemul
de colectare selectivă a
deşeurilor. Alte 114 re-
ci piente destinate co-
lectării deşeurilor vor
fi  montate, în această
săptămână, în toate car-
tierele Craiovei.

titatea de materiale reciclabile co-
lectată de la populaţie va creşte”, a
spus Ionel Petre, administrator SC
Salubritate Craiova SRL.
Recipientele vor ajunge în toate
cartierele

Recipientele vor fi montate în
mai toate cartierele oraşului: pe
strada “Carac al” – la Spitalul Mi-
litar  (Giratoriu-market); la stadio-
nul “Electro” (vizavi bl. 56 – staţie
RAT); ANL – Staţie Parc (PT
697); Medicina Vec he (strada
“Unirii”,  pe colţ); în cartierul “1
Mai” (strada “Dimitrie Gerota” –
bl. K11), c artierul “Craioviţa
Nouă” (bulevardul “Oltenia”, bl.
40B2) etc. În c ursul anului 2011,
lucrătorii SC Salubritate Craiova
SRL au c olec tat, de la aceste

puncte, 35 de tone de hârtie şi
carton şi 30,4 tone de ambalaje
din plastic . În primele opt luni ale
anului 2012 au fost colectate 72,7
tone de hârtie şi carton şi 13,19
tone de plastic.

Eco-Rom Ambalaje este o or-
ganizaţie înfiinţată în anul 2003 de
un grup de companii care activea-
ză pe piaţa naţională, în scopul
implementării în România a siste-
mului european de management al
deşeurilor.  Sis temul, denumit
„Punctul Verde”, a fost considerat
o soluţie eficientă pentru îndepli-
nirea obligaţiei de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje,
obligaţie ce revine, prin lege, pro-
ducătorilor şi importatorilor de pro-
duse ambalate.

LAURA MOŢÎRLICHE

Muncitorii de pe schele, fotografiaţi
de inspectorii de muncă

Conducerea Inspec toratului Terito-
rial de Munc ă (ITM) Dolj a demarat,
ieri, o ac ţiune de control în domeniul
construcţiilor, în vederea identif icării
societăţilor care folosesc schele ne-
conforme şi nu iau măsuri pentru ca
angajaţii să poarte echipament indivi-
dual de protecţie: salopetă,  cască şi
centură de s iguranţă.

“Am hotărât să facem un astfel de
control pentru că avem o mare pro-
blemă în domeniul construc ţiilor. Cele
mai multe evenimente înregistrate în
ultima perioadă au fost c auzate de ne-
purtarea echipamentului individual de
protec ţie,  în special cască şi c entură
de siguranţă, prec um şi a schelelor
neconforme”, a precizat inspec torul-
şef al ITM Dolj,  Cătălin Mohora.

Potrivit acestuia, o ec hipă formată
din trei inspectori se va deplasa prin oraş şi prin judeţ şi va fotografia
muncitorii care nu folosesc  echipamentele specifice de protecţie, dar
şi schelele pe care aceştia le utilizează.

“Am luat această măsură întrucât reprezentanţii societăţilor contestă
rezultatele controalelor, negând faptul că angajaţii lor nu erau echipaţi co-
renspunzător. Nu ne interesează să amendăm pe nimeni. Vrem să ca anga-
jatorii să determine angajaţii să poarte casca şi centura de siguranţă pentru
că este la mijloc viaţa lor”, a mai spus directorul ITM Dolj.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa
Vasilescu, susţine că nu a uitat de

locuinţele pe care le-a promis cra-
iovenilor în campania electorală şi
că are în vedere să le construiască
în acest mandat. Mai mult, edilul
spune că şi în acest moment se fac
paşi importanţi în această privinţă,
dar care nu se văd fiind vorba de
primele etape ale proiectului. “Am
găsit, deocamdată, amplasamentele
pe care vreau să ridic blocurile de
locuinţe. De anul viitor va trebui,
obligatoriu, să începem şi c on-
strucţia lor”, a precizat Vasilescu,
într-o conferinţă de presă.
Cartierul tinerilor,
pe baza auto a RAT Craiova

Primul cartier de locuinţe va fi
ridicat în cartierul “1 Mai”, pe ac-

Autorităţile locale susţin că au deja terenul pe care se vor ridica
apartamentele, iar cei care vor beneficia de ele vor fi din rândul miilor

de craioveni care au depus cereri pentru locuinţe încă de ani buni.

tuala bază auto a RAT Craiova. Au-
torităţile susţin că suprafaţa de te-

ren este potrivită pentru orice gen
de construcţii, inclusiv loc uinţe,
întrucât are racordurile deja efec-
tuate la toate utilităţi, începând cu
reţele de apă, canalizare şi gaze şi
terminând cu accesul la stradă. Po-
trivit primarului, al doilea cartier de
locuinţe se va amenaja pe strada
“Caracal”, autorităţile fiind impli-
cate acum în procesul de preluare
de la Ministerul Apărării Naţionale
a terenului şi a imobilelor care au
aparţinut unităţii militare din zonă.
Cartierul social,
în fostele cămine militare
de pe “Caracal”

“Suntem în negociere cu Mi-
nisterul Apărării Naţionale în pri-

vinţa condiţiilor de preluare a
aces tor bunuri. I-am spus dom-
nului ministru că nu pot să ofer
50% din locuinţe personalului mi-
litar, aşa cum ar vrea dânşii, pen-
tru că nici nu este o cerere aşa de
mare din partea lor. În schimb, la
noi,  la Primărie, sunt foarte multe
cereri de soluţionat”, a spus  Ol-
guţa Vasilescu. Apartamentele vor
fi amenajate, prin relocare, în fos-
tele cămine militare, fiind dotate
cu toate utilităţile. Ele vor fi con-

siderate locuinţe sociale şi vor fi
atribuite, în ordinea priorităţilor,
craiovenilor care deţin cereri de
locuinţe la Primăria Craiova.

“Nu mai vreau locuinţe ANL
la Craiova”

Apartamentele din cartierul “1
Mai” vor fi construite, în schimb,
de la zero şi vor fi vândute, îndeo-
sebi tinerilor, la preţuri mici. Prima-
rul Lia Olguţa Vasilescu susţine că
acest lucru este posibil prin inter-

mediul unui parteneriat public-pri-
vat pe care Primăria Craiova inten-
ţionează să-l încheie cu firme inte-
resate de acest proiect. Un sistem
asemănător a fost aplicat la Con-

stanţa, municipiul fiind luat drept
model şi pentru Craiova. “Săptămâ-
na trecută, când am discutat la Mi-
nisterul Dezvoltării, mi s-a spus că
există şi un proiect pentru ANL. Eu
am spus că nu mai vrem ANL-uri
în Craiova, pentru că vom găsi so-
luţii să construim mult mai ieftin”,
a declarat Vasilescu.
4.000 de locuinţe,
de vânzare la preţuri mici

Pe s trada “Caracal” vor fi pro-
iectate 2.000 de locuinţe sociale,
iar în cartierul “1 Mai” – alte 2.000
de locuinţe, ac estea f iind c ele
4.000 de apartamente anunţate de
actualul primar în campania elec-
torală. Olguţa Vas ilescu le-a c erut
craiovenilor  să o voteze, promi-
ţându-le, la schimb, că le va re-
zolva problema locuinţelor, oferin-
du-le case la preţuri mic i. Potr ivit
datelor postate pe blogul perso-
nal,  folosit şi în campanie, firme-
le vor construi locuinţele cu bani
de la bănci,  “la preţul maxim de
400 de euro pe metru pătrat,  iar
craiovenii le vor prelua, urmând
să plătească rate “sub 200 de euro
pe lună” pentru un apartament şi
“sub 100 de euro pe lună” pentru
o garsonieră.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În continuarea cercetãrilor fã-
cute într-un dosar vizând destruc-
turarea unui grup infracþional or-
ganizat, specializat în evaziune fis-
calã, contrabandã ºi spãlare de
bani, luni, 10 septembrie a.c., po-
liþiºti ai Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova împreunã cu cei ai Servi-
ciului de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (SCCO) Mehe-
dinþi, sprijiniþi de colegii de la
BCCO Bucureºti, Iaºi, Ploieºti,
Piteºti, Alba Iulia ºi Galaþi, dar ºi

Reamintim cã, pe 9 iulie a.c., oamenii le-
gii au fãcut 28 de percheziþii – nouã în Stre-
haia, judeþul Mehedinþi, câte una în Ilfov,
Giurgiu ºi Olt, nouã în Prahova ºi ºapte în
municipiul Bucureºti, în urma cãrora au ri-
dicat mai mulþi saci cu documente ºi zece
autoturisme de lux pe care s-a instituit se-
chestrului asigurator, la membrii grupului
infracþional suspectaþi cã au prejudiciat bu-
getul statului cu peste 3 milioane de euro.
Opt persoane au fost reþinute la momen-
tul respectiv, majoritatea din Strehaia, ju-
deþul Mehedinþi, însã numai trei dintre ele
au fost arestate preventiv.

Craiovenii care au trecut, ieri, pe esplanada
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” au putut
sã-i întâlneascã pe o parte din necunoscuþii
care sunt primii la faþa locului atunci când se
întâmplã o nenorocire – fie cã e vorba despre
un incendiu, fie de un înec sau de un accident
rutier: angajaþii Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj.

Pentru cã în fiecare an, pe 13 septembrie,
este marcatã Ziua Pompierilor, anul acesta re-
prezentanþii ISU Dolj s-au gândit cã ar putea
sã le arate craiovenilor o parte din tehnica pe
care o folosesc la intervenþii. Astfel cã, încã
de la primele ore ale dimineþii, pe esplanada Teatru-
lui Naþional din Craiova au fost aduse autospeciale
de descarcerare ºi de stingere a incendiilor, echipa-
mente de scufundãri ºi de alarmare a populaþiei, iar
specialiºtii care le utilizeazã cel mai des le-au oferit
celor interesaþi toate detaliile despre modul de func-
þionare al acestora.

Expoziþia de tehnicã folositã la intervenþii rãmâne
ºi astãzi în centrul Craiovei, urmând ca mâine sã se
desfãºoare un ceremonial militar cu prilejul aniversã-
rii a 164 de ani de existenþã a pompierilor. „Între eve-
nimentele organizate pentru a marca împlinirea a 164
de ani de la înfiinþarea pompierilor ca armã, în Româ-
nia, ne-am gândit cã aceastã expoziþie de tehnicã fo-
lositã la intervenþii ar fi binevenitã. Bineînþeles cã vor-
bim de o micã parte din ceea ce avem în dotare, însã

Un bãrbat dat în urmãrire la
nivel internaþional a fost depistat
de o patrulã de siguranþã publicã
din cadrul Secþiei 4 Poliþie Cra-
iova, în noaptea de luni spre
marþi. Un echipaj al subunitãþii,
în timp ce patrula pe raza de com-
petenþã, a depistat un bãrbat care
nu avea asupra sa actele de iden-
titate. Acesta a fost condus la
sediul Secþiei 4 Poliþie Craiova,
unde, în urma verificãrilor efec-
tuate în baza de date, s-a stabilit

cã se numeºte Carol Pantelin, are
52 ani ºi este din comuna Salcia,
judeþul Mehedinþi. Bãrbatul fuse-
se pus în urmãrire la nivel inter-
naþional de cãtre IPJ Mehedinþi,
întrucât rudele sale anunþaserã cã
dispãruse de la domiciliu din data
de 1 ianuarie 2009. Poliþiºtii cra-
ioveni au luat legãtura cu colegii
lor din Mehedinþi, fiind trimisã o
escortã pentru preluarea bãrba-
tului, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

ªase persoane au fost reþinute în urma
unei acþiuni desfãºurate luni de poliþiºtii
ºi procurorii de crimã organizatã. Este
vorba despre persoane din mai multe
judeþe, pe numele cãrora fuseserã emi-
se mandate de aducere într-un dosar de

evaziune fiscalã, contrabandã ºi spãlare
de bani, în care s-au fãcut 28 de perche-
ziþii în cinci judeþe, în luna iulie. Mem-
brii grupãrii sunt suspectaþi cã au creat
un prejudiciu de peste 3 milioane de euro
în perioada 2010-2012.

de jandarmi de la IJJ Mehedinþi,
cu suportul tehnic ºi informativ al
SRI – Secþia Judeþeanã Mehedinþi,
sub coordonarea procurorului de
caz din cadrul DIICOT – Biroul
Teritorial Mehedinþi au organizat
o acþiune în mai multe judeþe din
þarã, respectiv Mehedinþi, Ilfov,
Hunedoara, Brãila, Iaºi, Vâlcea,
Prahova ºi în municipiul Bucu-
reºti, în urma cãreia au fost gãsi-
te ºi ridicate 15 persoane pe nu-
mele cãrora fuseserã emisa man-
date de aducere.

Este vorba despre persoane sus-
pectate cã fac parte din acelaºi
grup infracþional destructurat în
urma unei acþiuni de amploare des-
fãºurate pe 9 iulie a.c., care, potri-
vit anchetatorilor, în perioada
2010-2012, prin intermediul mai
multor firme, au efectuat achiziþii
intracomunitare de produse alimen-
tare, în speþã zahãr ºi ulei, din Un-
garia ºi Bulgaria pentru care au în-
tocmit documente fictive vizând
efectuarea unor operaþiuni de im-
port-export, produsele fiind, în fi-

nal, valorificate pe piaþa din Româ-
nia. Pentru achiziþionarea acestor
produse din Ungaria ºi Bulgaria nu
se percepe TVA, iar odatã intraþi
în posesia mãrfurilor membrii gru-
pãrii întocmeau facturi fictive din
care sã rezulte cã le-ar fi cumpã-
rat, de fapt, de la diferite societãþi
din România, le vindeau mai de-
parte în þarã, cu tot cu TVA. Însã,
în loc sã vireze la bugetul statului
aceastã taxã, ei ºi-au însuºit banii,
prejudiciind astfel bugetul general
consolidat al statului cu peste
3.000.000 de euro.

Cele 15 persoane pe numele
cãrora s-au emis mandate de adu-
cere au ajuns la sediul DIICOT –
Biroul Teritorial Mehedinþi, iar în
urma audierilor, care au durat pânã
noaptea, târziu, procurorul de caz
a emis ordonanþe de reþinere pe nu-
mele a ºase persoane: Ioan Spilea
(56 de ani), din Hunedoara, Flo-
rente Cleianu (58 de ani), din ªte-
fãneºti, judeþul Argeº, ambii admi-
nistratori de societãþi comerciale,

Nicolae Gheorghe Ismana (37 de
ani), din Bucureºti, Bogdan Ionuþ
Puºcaºu (30 de ani), din Vãlenii de
Munte, judeþul Prahova, medic în
Bucureºti, Gheorghe Nica (43 de
ani), din Bucureºti, asociat la douã
societãþi comerciale, ºi ªtefan An-
drei Fâciu (29 de ani), din Vãlenii
de Munte, judeþul Prahova.

Faþã de alte trei persoane s-a
dispus mãsura obligãrii de a nu pã-
rãsi þara pe o perioadã de 30 de
zile. În cauzã se efectueazã cerce-
tãri sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de constituire a unui grup
infracþional organizat, aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, folosirea de acte
nelegale la autoritatea vamalã, fo-
losire de acte falsificate la autori-
tatea vamalã, evaziune fiscalã, în-
ºelãciune, nerespectarea dispoziþii-
lor privind operaþiile de import sau
export ºi spãlare de bani, toþi cei
ºase reþinuþi urmând sã fie prezen-
taþi Tribunalului Mehedinþi cu pro-
punere de arestare preventivã.

ISU Dolj îºi expune tehnica din dotare!

am ales echipamente folosite în aproape toate tipurile
de misiuni – de la stingere a incendiilor ºi înec pânã la
alarmare a populaþiei ºi dezastre chimice. Bineînþeles
cã avem aici ºi specialiºti care le vor explica oameni-
lor cum funcþioneazã toate acestea. În plus, mâine
(n.r. – astãzi), tot aici, pe esplanadã, vom avea în plus
faþã de expoziþia de tehnicã ºi un atelier de informare
a populaþiei, dar ºi un cort în care vor putea fi urmã-
rite proiecþii video cu activitatea desfãºuratã de noi
de-a lungul timpului”, ne-a declarat col. Mircea
Mariº, prim-adjunct al comandantului ISU Dolj.

În plus, tot pentru a marca aºa cum se cuvine ziua
lor, pompierii din tot judeþul s-au întrecut pe parcur-
sul sãptãmânii precedente în mai multe competiþii spor-
tive – pescuit, ºah, table, minifotbal, câºtigãtorii ale-
gându-se cu felicitãri ºi diplome.

Gruparea se reuneºte dupã gratii:
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Dacă avem o toamnă calică din
cale-afară, în toate privinţele, după
o secetă prelungită, încât am şi ui-
tat cum arată o ploaie sănătoasă,
specifică anotimpului, şi consecin-
ţele sunt alarmante,  avem,  în
schimb, o necurmată şi în exces
confruntare politică, deş i de pe
urma acesteia ne alegem cu praful
de pe tobă. Deloc în matca lor fi-
rească, vanităţile politic e, că n-
avem cum le defini altfel, alimen-
tează rubricile de ştiri ale televiziu-
nilor, încât ai putea crede că „Ro-
mânia e în delir”, cum şi-o dorea
în tinereţe Emil Cioran. Pe acest
fond al contrelor, nu se întâmplă
mai nimic bun pentru ţară, care de
mult nu mai contează pentru mulţi
„de-ai noştri”, nimic tonic pentru
români, tot mai deznădăjduiţi. Si-

MIRCEA CANŢĂR

O toamnă săracă şi secetoasă
gur, până la urmă nici la alţii nu
mai e ce a fost, la unii e chiar rău,
după ce fuseseră obişnuiţi cu bi-
nele, şi nici semnele revigorării cât
de timide nu se întrevăd. O smin-
teală generală pune stăpânire pe
noi. Citez din cugetarea parfum a
lui Vasile Blaga la întâlnirea cu re-
prezentanţii Comisiei de la Veneţia:
„Socialismul românesc nu seamă-
nă cu socialismul de la ei de aca-
să”. Bine că n-au rupt-o la fugă
„veneţienii”,  f iindcă, vorba lui
Moromete când a văzut girafa:
„Trebuie că aşa ceva nu se exis-
tă”. Discutăm în continuare, cu
nesaţ patriotic, despre referendu-
mul din 29 iulie a.c., care oricum
s-a dus, deşi cicatricele au rămas
şi ele dor. Şi vor mai durea după
toate semnalele. Duminică, euro-

deputatul Marian Jean Marinescu,
liderul de facto al PDL Dolj, unul
dintre vicepreşedinţii PPE, a ţinut
o conferinţă de presă, la Craiova,
scutită de întrebările adecvate, jur-
naliştii din media craioveană lăsân-
du-l să spună doar ceea ce i-a con-
venit. Sigur că ar fi fost interesant
de aflat şi care a fost poziţia sa la
nivelul grupului PPE, în ultima vre-
me, dacă a băgat sau nu cărbuni,
cum se spune, la concurenţă cu
Monica Macovei, Cristian Preda şi
ceilalţi, sau a adoptat o atitudine mai
flexibilă, mai c urăţată de zgura
politică, fiindcă n-a fost dracu’ atât
de negru. Şi asta a menţionat-o
CCR în deciziile şi hotărârile emi-
se, nu le mai pomenim. Altceva era
însă de lămurit. Aproape obligato-
riu. Mai multe servicii deconcen-

trate de la nivelul judeţului sunt în
continuare conduse de reprezen-
tanţi PDL, desemnaţi pe criter ii
eminamente politice.  Nu spunem
dac ă trebuie sau nu schimbaţi din
funcţiile deţinute, însă aportul lor
merită comensurat nu doar în
Colegiul prefectural, de prefec-
tul judeţului Dolj, c i şi de c ei c are
i-au desemnat,  c um spuneam,
politic, garantându-le competen-
ţa. Şi fiindc ă vorbeam la început
de toamna săracă şi secetoasă,
care alungă orice nădejde, mult
mai important era, de pildă, să
aflăm,  c âte hectare a ir igat în
ac eastă vară ANIF Dolj, condu-
să de Veta Păsculescu, cadru de
nădejde al PDL Dolj, decât îndo-
iala privind lista votanţilor din ju-
deţ. De c are se ocupă atâţia. Şi

în această privinţă n-avem înc o-
tro şi ne luăm după Hotărârea nr.
6/21 august a.c . a CCR „(. .. )
Procedura pentru organizarea şi
desfăşurarea referendumului na-
ţional din 29 iulie a.c.  (... ) a f ost
respectată”. Sigur, o să ni se spu-
nă că una-i una şi alta-i alta şi aşa
es te. Şi nu organizaţia judeţeană
PDL se ocupă... de starea irigaţii-
lor,  ci ministerul de resort. Dar şi
acolo PDL a avut un secretar de
stat, Cornel Popa, c are aşa ceva
avea în fişa postului. Vital era însă
să se irige. Ceea ce nu interesea-
ză oricum la grupul parlamentar
PPE şi după cum vedem nic i în
conferinţele de presă ale unuia din
marcanţii săi lideri. În afară de
voturi, altc eva nu mai contează,
şi asta e valabil ş i la alţii.

Cu recomandările politice cores-
punzătoare, o firmă de consultanţă
juridică, până la jumătatea acestui
an, putea face uşor nişte bani. De
exemplu, o astfel de societate, dacă
ar fi avut un astfel de contract cu
numai 30 de primării, cu o
sumă de 100 de lei/lună, i-ar
fi intrat în cont o sumă fru-
muşică, fără să facă mai ni-
mic. În cazul societăţilor care
au avut relaţii contractuale cu
societăţile sau companiile na-
ţionale de stat, sumele înca-
sate au fost imense. Acest
robinet a fos t închis prin
OUG nr. 26/2012, care la art.
1 prevede în mod clar: „(1)
Autorităţile şi instituţiile pu-
blice ale administraţiei publi-
ce centrale şi locale, indife-
rent de modul de finanţare şi
subordonare, societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi regiile
autonome care au în structură or-
ganizatorică personal propriu de
specialitate juridică nu pot achiziţi-
ona servicii juridice de consultanţă,
de asistenţă şi/sau de reprezentare”.

În situaţii temeinic  justific ate
„în care activităţile juridice de con-
sultanţă, de asistenţă şi/sau de re-
prezentare nu se pot asigura de
personalul de spec ialitate juridică

Primarii nu mai pot face studii de fezabilitate
„fără număr” şi să le ţină în sertare

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
26/2012, privind unele măsuri de redu-
cere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative, a pus
cu botul pe labe unii indivizi abonaţi la
banii publici în ultimi ani. Şi tot această
Ordonanţă a rezolvat o problemă legată
de studiile de prefezabilitate şi de fezabi-
litate, pe care primarii le efectuau, iar
apoi le ţineau în sertare. Măsurile Gu-
vernului Ponta au deranjat cu siguranţă

multe societăţi de consultanţă, care la
mica înţelegere cu primarii mai cheltu-
iau nişte bani. Acum ordonatorii de cre-
dite vor fi obligaţi să reactualizeze vechi-
le studii de fezabilitate, dacă acestea au
fost realizate în ultimii ani. Sau pot efec-
tua altele dacă este neapărat nevoie, dar
numai cu aprobarea guvernului, la pro-
punerea ordonatorului de credite. Sunt
exceptate „studiile întocmite în vederea
accesării de fonduri externe nerambur-
sabile, precum şi cele finanţate din fon-

angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de aceas tă
natură, în condiţiile legii, numai cu
aprobarea: a) ordonatorilor princi-
pali de credite pentru autorităţile şi
instituţiile publice ale administraţiei

publice centrale;  b) consiliilor lo-
cale, consiliilor judeţene sau Con-
siliului General al Municipiului Bu-
cureşti, după caz, pentru autorită-
ţile şi instituţiile publice ale admi-
nistraţiei publice locale”.
Contractele în curs de desfăşu-
rare nu vor avea de suferit

Contractele de servicii juridice de
consultanţă încheiate în condiţiile
Legii nr. 672/2002, republicată, pen-
tru asigurarea activităţii de audit in-
tern, aflate în curs de desfăşurare

la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, rămân vala-
bile în condiţiile în care au fost în-
cheiate. De asemenea, OUG 26/
2012 mai prevede că: „Achiziţiile pu-
blice ale serviciilor prevăzute la art.

I,  prec um şi ale c elor
pentru asigurarea, în con-
diţiile Legii nr. 672/2002,
republicată, a activităţii de
audit intern, aflate în curs
de desfăşurare la data in-
trării în vigoare a prezen-
tei ordonanţe de urgenţă,
se vor definitiva pe baza
prevederilor legale în vi-
goare la data iniţierii pro-
cedurilor respective, nu-
mai în condiţiile în care
autoritatea contractantă a
transmis deja, până la in-
trarea în vigoare a pre-

zentei ordonanţe de urgenţă, spre
publicare anunţul sau invitaţia de
participare”.
Se vor actualiza studiile de
fezabilitate care au acelaşi
obiectiv

S-a încheiat şi etapa în care stu-
diile de prefezabilitate şi de fezabili-
tate erau făcute pe bandă rulantă,
numai pentru ca o firmă sau alta să
încaseze nişte bani, iar dosarele să
fie aruncate după aceea prin nişte
sertare, pe motiv că nu erau bani

pentru ca proiectul să fie realizat.
Guvernul a reglementat această si-
tuaţie în art. 5 din OUG 26/2012:
„(1) Autorităţilor şi instituţiilor pu-
blice ale administraţiei publice cen-
trale şi locale, indiferent de modul
de finanţare şi subordonare, li se
interzice efectuarea de cheltuieli
pentru achiziţionarea şi/sau elabo-
rarea studiilor de prefezabilitate, a
studiilor de fezabilitate şi a altor stu-
dii aferente obiectivelor de investi-
ţii, în oricare dintre următoarele si-
tuaţii: a) dacă în ultimii 5 ani buge-
tari au fost întocmite şi înregistrate
în contabilitate studii având acelaşi
obiect; în această situaţie se proce-
dează la actualizarea studiilor exis-
tente; b) dacă obiectivul de investi-
ţii publice nu va putea fi inclus în
programul de investiţii publice în
anul bugetar următor în condiţiile
prevăzute la alin. (4)”. Alineatul pa-
tru face referire la faptul că: „În
programul de investiţii publice vor
fi introduse doar acele obiective/
proiecte sau categorii de investiţii
noi a căror finanţare poate fi asigu-
rată integral, conform documenta-
ţiilor tehnico-economice aprobate,
în limitele de cheltuieli stabilite po-
trivit cadrului multianual de cheltu-
ieli pe termen mediu şi/sau strate-
giei fiscal-bugetare aprobate potri-
vit Legii responsabilităţii fiscal-bu-
getare nr. 69/2010, şi a proiectului

de buget multianual aprobat potri-
vit Legii privind finanţele publice
locale nr. 273/2006, cu modificări-
le şi completările ulterioare, cu ex-
cepţia obiectivelor/proiectelor sau
categoriilor de investiţii a căror fi-
nanţare este asigurată din fonduri
externe nerambursabile, precum şi
din fonduri externe rambursabile”.
Ordonatorul de credite are
nevoie de aprobarea guvernu-
lui pentru o nouă investiţie

Dacă situaţia este temeinic justi-
ficată şi astfel de studii se impun,
acestea se pot realiza, dar cu apro-
barea Guvernului, prin memoran-
dum iniţiat de ordonatorul principal
de credite în cazul autorităţilor şi in-
stituţiilor publice ale administraţiei
publice centrale sau, după caz, cu
aprobarea consiliilor locale, consi-
liilor judeţene. Aşa cum spuneam:
”Sunt exceptate de la prevederile
alin. (1) şi (2) studiile întocmite în
vederea accesării de fonduri exter-
ne nerambursabile, precum şi cele
finanţate din fonduri externe ram-
bursabile”. Ordonanţa de urgenţă a
guvernului mai prevede şi alte mă-
suri de reducere a cheltuielilor pu-
blice şi întărirea disciplinei financia-
re, care nu au căzut bine unor fir-
me care au fost abonate la banul
public în ultimii trei ani.

MARIN TURCITU



6 / cuvântul libertãþii miercuri, 12 septembrie 2012economieeconomieeconomieeconomieeconomie

 „Perspectivele de angajare în
rândul companiilor din Româ-
nia sunt unele dintre cele mai
puternice din ultimii patru ani,
susþinute de nivelul puternic de
optimism al angajatorilor din
sectoarele Industria prelucrã-
toare ºi Comerþul cu amãnun-
tul. Previziunea netã de angaja-
re din România este una dintre
cele mai puternice din regiunea
EMEA”, a declarat Valentin
Petrof, director general al Man-
powerGroup Romania.

În centrul þãrii –
creºteri
constante
ale volumului
de personal

La nivel regional, angajatorii
din ºase dintre cele opt regiuni
analizate se aºteaptã la creºte-
rea volumului de angajãri în tri-
mestrul al patrulea 2012. Anga-
jatorii din Nord-Vest, care ra-
porteazã o previziune netã de
angajare de +25%, se aºteaptã
la o creºtere a pieþei muncii. De
asemenea, un nivel sãnãtos al
angajãrilor este anticipat ºi în
Sud, unde valoarea previziunii
se ridicã la +21%. Atât în Sud-
Est, cât ºi în Vest, companiile
intervievate se aºteaptã la un

ManpowerGroup Romania a pre-
zentat, ieri, rezultatele Studiul Man-
power privind perspectivele angajãrii
de forþã de muncã, realizat pentru a
mãsura intenþiile de angajare pentru
perioada octombrie-decembrie 2012.
Potrivit noii cercetãri, angajatorii ro-
mâni se aºteaptã ca ritmul angajãri-
lor sã creascã în urmãtoarele trei luni.
Dupã ajustarea datelor privind varia-
þia sezonierã, Previziunea Netã de An-
gajare pentru trimestrul al patrulea se

situeazã la o valoare promiþãtoare de
+14%. Dintre angajatorii intervievaþi
23% se aºteaptã la o creºtere a anga-
jãrilor, 10% anticipeazã restructurãri
de personal ºi 65% intenþioneazã sã
pãstreze intactã forþa de muncã ac-
tualã pe parcursul trimestrului al pa-
trulea. Intenþiile de angajare s-au îm-
bunãtãþit cu trei puncte procentuale
atât comparativ cu trimestrul anterior,
cât ºi comparativ cu aceeaºi perioadã
a anului trecut.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ritm fãrã precedent al angajãri-
lor, anticipând o previziune de
+15%. În centrul þãrii sunt an-
ticipate creºteri constante ale
volumului de personal pânã la
valori de +12%. O comparaþie
la nivel de sectoare de activita-
te indicã faptul cã angajatorii din
opt dintre cele zece sectoare de
activitate studiate se aºteaptã ca

numãrul angajãrilor sã creascã
în trimestrul al patrulea 2012.
Angajatorii din sectorul „Indus-
triei prelucrãtoare” au cele mai
optimiste planuri de angajare,
cu o previziune netã de angaja-

re robustã de +30%. Un ritm
sãnãtos al angajãrilor este pre-
vãzut ºi pentru sectorul „Co-
merþului cu ridicata ºi cu amã-
nuntul”, cu o previziune de
+21%. De altfel ºi în sectorul
„Construcþiilor” se constatã
perspective favorabile de anga-
jare, previziunea ridicându-se la
+19%.

Creºteri robuste
în Turcia,
România, Israel
ºi Norvegia

Sectorul „Administraþiei pu-
blice ºi al serviciilor sociale” an-
ticipeazã creºteri importante ale
volumului de angajãri, cu o pre-
viziune de +15%. Aºteptãrile
privind angajãrile, în trimestrul
al patrulea, sunt pozitive în nu-
mai 13 dintre cele 24 de þãri ana-
lizate, cu previziuni nete de an-
gajare care se îmbunãtãþesc sau
rãmân stabile în comparaþie cu
valorile prezentate în urmã cu
trei luni. Analiza comparativã cu
aceeaºi perioadã a anului ante-
rior ne-a indicat faptul cã per-
spectivele de angajare se dimi-
nueazã pe 15 pieþe ale muncii.
Oportunitãþile pentru persoanele
aflate în cãutarea unui loc de
muncã se aºteaptã sã fie cele
mai robuste în Turcia, Româ-
nia, Israel ºi Norvegia ºi cele
mai slabe în Grecia ºi Italia. „În
ciuda provocãrilor continue din
zona euro, flexibilitatea mani-
festatã pe piaþa forþei de mun-
cã din Germania, Franþa ºi din

Marea Britanie, comparativ cu
trei luni în urmã, reprezintã un
semnal pozitiv”, a declarat Jef-
frey A. Joerres, preºedinte ºi
CEO al ManpowerGroup.

Declinul
optimismului
în rândul
angajatorilor
din India

Studiul pentru cel de-al pa-
trulea trimestru a indicat cã ne-
siguranþa de pe pieþele globale
– în special din Europa –, pre-
cum ºi semnalele de încetinire
din India, China continentalã ºi
Brazilia contribuie la o previziu-
ne în general mai puþin solidã.
Rezultatele trimestrului al pa-
trulea sunt, de asemenea, nota-
bile pentru declinul optimismu-

lui în rândul angajatorilor din
India, unde ritmul se aºteaptã
sã rãmânã activ în ciuda unei
previziuni considerabil inferioa-
re atât comparativ cu trimestrul
anterior, cât cu aceeaºi perioa-
dã a anului trecut. Între timp,
în ciuda insulelor de rezistenþã,
planurile de angajare din rândul
angajatorilor europeni au trecut
într-o treaptã inferioarã, deoa-
rece mulþi sunt în continuare
preocupaþi de criza datoriilor
suverane care ameninþã sã tra-
gã întreaga zona euro înspre o
nouã recesiune. În SUA, anga-
jatorii se aºteaptã cã ritmul an-
gajãrilor sã rãmânã la un nivel
constant similar cu perioada
anului trecut, cu previziuni po-
zitive raportate de angajatorii
din toate sectoarele ºi regiunile
analizate.

Jeffrey A. Joerres, preºedinte ºi CEO
al ManpowerGroup:

«Pe de altã parte, comparativ cu 12 luni în urmã datele noastre
relevã o tendinþã de diminuare în întreaga regiune în sectorul „In-
dustriei prelucrãtoare”, ritmul angajãrilor fiind redus în 17 dintre
cele 24 de þãri analizate. Aceastã diminuare este cea mai evidentã în
Polonia, unde de douã ori mai mulþi angajatori se aºteaptã la restruc-
turãri de personal, comparativ cu intenþiile manifestate în urmã cu
trei luni. În acelaºi timp, prognoza optimistã din Turcia este susþinu-
tã de intenþiile de angajare notabil îmbunãtãþite din domeniul farma-
ceutic, unde companii precum Sanofi, Amgen ºi Otsuka plãnuiesc
sã-ºi transfere producþia în aceastã þarã».

Urmãtorul Studiu Manpower va fi disponibil la data de 11 de-
cembrie 2012 ºi va raporta perspectivele angajãrii de forþã de
muncã pentru trimestrul I al anului 2013. Studiul Manpower pri-
vind Perspectivele angajãrii de forþã de muncã este disponibil în
mod gratuit pentru toþi cei interesaþi, prin intermediul reprezen-
tanþilor Manpower, din þãrile participante la studiu.
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E drept cã ºi accesul la medi-
cul dentist se face destul de ane-
voios, mai ales în mediul rural.
De altfel, în judeþul Dolj, existã
în continuare un dezechilibru
greu de acoperit între oraº ºi sat
în ceea ce priveºte repartizarea
cabinetelor stomatologice. În ciu-
da încercãrilor de a-i încuraja pe
doctori sã se îndrepte ºi cãtre
comunele doljene, gradul de aco-
perire din punctul de vedere al
asistenþei medicale dentare rãmâ-
ne unul modest. Majoritatea ca-
binetelor se gãsesc în mediul ur-
ban. În plus, cei mai mulþi pa-
cienþi se prezintã la medic doar
dacã au probleme de sãnãtate. Pe
lângã faptul cã oamenilor le este
încã teamã sã meargã la
dentist, o parte din ei
considerã cã nu au su-
ficienþi bani pentru a tre-
ce, cel puþin o datã pe
an, pragul unui cabinet
stomatologic.
Periuþa de
dinþi, o raritate

Pe lângã faptul cã vi-
zita la dentist are loc o
datã la câþiva ani ºi
atunci doar din cauza
durerilor, se neglijeazã ºi

Tot mai puþini doljeni trec pra-
 gul cabinetelor stomatologice

pentru un control medical de rutinã.
Din cauza lipsei banilor, cei mai mulþi
merg la dentist doar atunci când du-

rerile de dinþi devin insuportabile. În
unele situaþii este însã prea târziu.
Specialiºtii avertizeazã cã în ultima
perioadã au fost diagnosticate zeci de
cazuri de cancer.

spãlatul dinþilor. Uimitor este cã
un procent însemnat din popula-
þie nu a folosit niciodatã o periu-
þã de dinþi. În plus, majoritatea
suferã de afecþiuni dentare. Po-
trivit celor mai recente statistici
sanitare, 16% din români nu au
auzit de pastã de dinþi sau periu-
þã de dinþi, iar 90% dintre cei
care au trecut pragul unui cabi-
net stomatologic au prezentat o
stare afectatã a sãnãtãþii orale.

Când vine vorba de diferenþe-
le de comportament între restul
europenilor ºi români la capitolul
vizitã la medicul dentist, cifrele
vorbesc de la sine. Majoritatea
occidentalilor merg la stomato-
log pentru control de rutinã sau

tratament de curãþare. În ceea ce
priveºte motivele pentru care unii
dintre europeni nu au consultat
un medic dentist în ultima perioa-
dã, principala motivaþie este aceea
cã problemele dentare nu au fost
suficient de grave (33%). Al doi-
lea motiv menþionat pentru a nu
consulta un dentist a fost absen-
þa dinþilor naturali (16%), urmat
îndeaproape de costul ridicat al
examenelor de rutinã ºi al trata-
mentului (15%). De altfel, în
unele þãri, vizita la medicul den-
tist este obligatorie o datã pe an
sau chiar la fiecare ºase luni pen-
tru ca persoanele asigurate sã
continue sã beneficieze de asigu-
rarea medicalã.

În schimb, în Ro-
mânia, motivele ultimei
vizite la medicul den-
tist au fost controlul
de rutinã sau tratamen-
tele de curãþare (27%),
tratamentul de rutinã
(31%) ºi tratamentul de
urgenþã (40%).
La dentist,
doar pentru
urgenþe

Afecþiunile orale re-
prezintã o problemã

majorã de sãnãtate publicã, iar
în condiþiile în care nu sunt tra-
tate la timp, ele pot fi punctul
de plecare a unor probleme gra-
ve de sãnãtate a organismului.
De altfel, caria dentarã rãmâne
cea mai frecventã boalã cronicã
la nivel mondial, afectând deo-
potrivã copii, adulþi ºi persoane
în vârstã. Astfel, s-a ajuns la si-
tuaþia în care prima vizitã la me-
dicul dentist presupune deja tra-
tament stomatologic. Medicii ex-
plicã faptul cã afecþiunile orale
pot fi prevenite prin mãsuri sim-
ple ºi eficiente.

Prevenþia apariþiei afecþiunilor
orale este un pas esenþial pentru
a avea un organism sãnãtos.
Factorii de risc incriminaþi în
apariþia afecþiunilor dentare, gin-

givale ºi pierderii dinþilor sunt,
potrivit medicilor, igiena oralã
deficitarã, alimentaþia bogatã în
zahãr ºi grãsimi, dar sãracã în
vitamine ºi minerale ºi fumatul.
Tocmai din acest motiv, sensi-
bilizarea pãrinþilor privind impor-
tanþa cariei dentare la copii ºi
informarea acestora asupra me-
todelor eficiente de prevenþie
constituie un pas important pen-
tru formarea deprinderilor sãnã-
toase ºi evitarea tratamentelor
costisitoare de mai târziu. ªi,
cum astãzi este celebratã ca în
fiecare an, Ziua Mondialã a Sã-
nãtãþii Orale, specialiºtii reco-
mandã o igienã corectã a dinþi-
lor ºi  controale periodice la
medic.

RADU ILICEANU

Vizita tematicã a înalþilor responsabili a
avut loc în perioada 2-8 septembrie, în fie-
care dintre cele trei judeþe fiind delegaþi câte
doi inspectori strãini. În Dolj, verificãrile s-
au desfãºurat pe parcursul a patru zile (3-6
septembrie), unul dintre inspectori fiind chiar
ºeful Comisiei de Evaluare a activitãþii In-
specþiei Naþionale a Muncii, franþuzoaica
Denise Derdeck.

“Aceastã evaluare se face o datã la zece
ani. Ultima datã a avut loc în 2002, în jude-
þul Prahova ºi în Bucureºti. De aceastã datã

Activitatea inspectoratelor de muncã din jude-
þele Dolj, Neamþ ºi Sibiu a fost verificatã sãptã-
mâna trecutã de o delegaþie a Comitetului Înalþi-
lor responsabili cu Inspecþia Muncii de pe lângã

Comisia Europeanã. Acest gen de control are loc
o datã la zece ani, cãutându-se armonizarea le-
gislaþiei muncii în domeniul Securitãþii ºi Sãnã-
tãþii în Muncã la nivel european.

au fost trei judeþe care au reprezentat
România ºi nu întâmplãtor au fost ale-
se. Spre exemplu, în cazul judeþului Dolj
a fost hotãrâtoare o acþiune de control
care a avut loc în vara anului 2012 pe
ºantierul de la Podul Calafat-Vidin, unde
inspectori de muncã români au organi-
zat ºi desfãºurat acþiuni de control în
comun cu omologii bulgari, pe fondul
înþelegerii bilaterale dintre cele douã sta-
te. Inspectorii bulgari au posibilitatea sã
efectueze acþiuni de control pe teritoriul
României la firmele care au sediul în Bul-
garia ºi desfãºoarã activitatea în þara
noastrã, aplicând legislaþia bulgarã, la fel
ºi partea românã”, afirmã Cãtãlin Mo-
hora, inspector-ºef la ITM Dolj.

De altfel, spune acesta, în urmã cu apro-
ximativ o lunã a ºi avut loc un eveniment la
Calafat, unde un cetãþean portughez, anga-
jat al unei firme spaniole subcontractoare la
firma bulgãreascã FCC Bulgaria, a suferit
un accident de muncã în timp ce lucra pe
teritoriul românesc, iar cercetarea acestui
eveniment a intrat în sarcina pãrþii bulgare,
în baza cadrului european legal. “Aºadar, am
avut deja o experienþã în cercetarea unei ast-
fel de situaþii, pe baza înþelegerii dintre cele
douã state. Acesta a fost unul dintre criterii-

le care ne-au recomandat ca delegaþia înalþi-
lor responsabili cu inspecþia muncii sã vinã
în Craiova”, adaugã ºeful ITM Dolj.

Se doreºte uniformizarea legislaþiei
Sunt observate, astfel, modul de lucru ºi

procedurile folosite de fiecare dintre statele
europene, pentru ca în final sã se ajungã la
metode de lucru comune în domeniul SSM
pentru toate statele membre. “Bineînþeles,
fiecare stat membru are particularitãþile lui.
La noi, de exemplu, s-a modificat ºi s-a ar-
monizat legislaþia muncii în domeniul SSM
cu un an înainte de a intra în spaþiul comu-
nitar. Mã refer la Legea nr. 319/2006 pri-
vind securitatea ºi sãnãtatea în muncã, dar
ºi alte hotãrâri aprobate de Guvern cu privi-
re la reglementarea ºi armonizarea legislaþiei
în SSM. Dar se cautã în continuare metode
ºi principii pentru a se uniformiza, a se gãsi
o procedurã unitarã la nivel european”, ex-
plicã Mohora.

Acþiuni de control alãturi
de delegaþii strãini

Delegaþii Comisiei au participat ºi la câte-
va acþiuni de control, nu în calitate de in-
spectori de muncã, ci pentru a observa mo-
dalitatea de organizare, de control, dar ºi

abordarea inspectorilor în relaþia directã cu
angajatorii. “Au fost trei controale anunþate
ºi trei inopinate. Impresiile ºi schimbul de
experienþã pe care l-am avut în cele din urmã
– pentru cã ºi dumnealor ne-au prezentat alte
proceduri, alte metode de lucru, în special
cele din Franþa, pentru cã le cunoºteau cel
mai bine – au fost extraordinar de benefice.
Am fost apreciaþi ca mod de organizarea a
acþiunilor de control, ca ºi exigenþã, ca te-
matici. În mod special s-a fãcut referire la
profesionalismul inspectorilor”, declarã con-
ducerea ITM Dolj.

Raportul preliminar privind evaluarea ac-
tivitãþii la nivelul celor trei judeþe va fi cu-
noscut în circa douã-trei sãptãmâni, iar cel
final peste trei luni.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Doljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarãDoljenii, corigenþi la capitolul sãnãtate dentarã

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene

ITM: Dolj, Sibiu ºi Neamþ, verificate
de organismele europene



8 / cuvântul libertãþii miercuri, 12 septembrie 2012actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Testarea, examinarea ºi se-
lecþia candidaþilor alcãtuiesc un
proces complex ºi foarte mi-
nuþios, care se desfãºoarã pe
durata a opt luni. Pe parcursul
lunii septembrie s-au desfãºu-
rat examenele finale ale viito-
rilor ofiþeri de informaþii. Pro-
bele de concurs au inclus tes-
tarea nivelului de cunoaºtere a
limbilor strãine ºi evaluarea
culturii generale, iar în urma
acestora s-a realizat departaja-
rea necesarã pentru stabilirea
ierarhiei finale. Conducerea
SRI apreciazã efortul deosebit
pe care l-au depus concurenþii
pentru a trece probele dificile
de acces, entuziasmul acesto-
ra ºi determinarea lor de a de-
veni ofiþeri ai Serviciului Ro-
mân de Informaþii. Totodatã,
conducerea SRI le-a transmis
acestora faptul cã partea cea
mai grea în devenirea unui ofi-
þer de informaþii începe odatã
cu intrarea în Academie.

George Maior: „Statul
trebuie sã fie un actor

inteligent”
În luna iunie Academia Na-

þionalã de Informaþii a aniver-
sat 20 de ani de la înfiinþare,
ocazie cu care directorul Ser-

Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai
Viteazul” a încheiat procesul de selecþie pentru
grupa viitoare de masteranzi ai Serviciului Ro-
mân de Informaþii. Din cei 1.187 candidaþi în-
scriºi pentru cele 20 de locuri disponibile la mas-
terat, în urma evaluãrilor eliminatorii specifi-
ce, care includ control medical, testare psiholo-
gicã ºi vetting de securitate, au rãmas în con-
curs 163 de candidaþi.

viciului Român de Informaþii,
ambasadorul George Cristian
Maior,  º i  premierul  Vic tor
Ponta i-au impulsionat pe vii-
tori  ofi þer i .   „În secolul  al
XXI-lea, un secol al informa-
þiei, statul trebuie sã fie un
actor inteligent ºi capabil sã
susþinã interesele României.
Mã bucur cã la aceastã cere-
monie participã primul-minis-
tru ºi membri ai Guvernului,
pentru cã Guvernul trebuie sã
foloseascã informaþia în bene-
ficiul cetãþenilor ºi al intere-
selor statelor, mai ales cã pe-
rioada prin care trecem nu este

una uºoarã”, a spus George
Maior, directorul Serviciului
Român de Informaþii.

MARGA BULUGEAN

Ne-am obiºnuit ca în fieca-
re an sã urmãrim spectacolul
romilor de la Costeºti, judeþul
Vâlcea, ca un fapt divers, o
bufonerie, chiar dacã  preºe-
dintele Traian Bãsescu, prin
participarea sa, a adoptat, ne-
onorant ºi derizoriu, sãrbãtoa-
rea ca una oficialã, dragã re-
prezentantului Instituþiei Pre-
ºedinþiei României.

În fapt, sãrbãtoarea romilor
de la Costeºti dateazã de câ-
teva zeci de ani ºi a reprezen-
tat iniþial o adunare a ºatrelor
þiganilor cãldãrari ce poposeau
la Costeºti, veniþi de la sute de
kilometri depãrtare, din toate
regiunile României. Se întâl-
neau la Costeºti pe durata a

Fragmente din istoria realã a romilor

douã-trei zile, pentru a se re-
vedea dupã perioade lungi de
timp ºi a sãrbãtori revederea
ºi nu pentru a celebra ziua de
Sf. Maria.

Începutã ca un ritual drag
þiganilor cãldãrari, sãrbãtoarea
de la Costeºti reuneºte astãzi
reprezentanþii tuturor neamu-
rilor þigãneºti (argintari, lingu-
rari, ursari, de vatrã etc.), un
amalgam, un mixt neomogen
caracterizat adesea de situaþii
conflictuale.

În zilele noastre, þiganii de
la Costeºti nu mai pãstreazã
identitatea iniþialã a sãrbãtorii
ºi a tradiþiei, vin doar pentru
a-ºi etala bogãþia maºinilor de
ultimã generaþie, festinurile

pantagruelice, rivalitãþile ºi
conflictele tacite.

Sãrbãtoarea de la Costeºti
nu reprezintã adevãrata etnie
romã. Semnificaþia ei a fost de-
naturatã încã din 1992, când
Ion Cioabã s-a autointitulat
„Regele Internaþional al Romi-
lor”, fiind încoronat la Mãnãs-
tirea Bistriþa, judeþul Vâlcea,
de “un preot plãtit”.

 Romii din România au con-
siderat întotdeauna respectiva
încoronare ca fiind una nele-
gitimã. Majoritatea liderilor
romi susþin cã Ion Cioabã a
prof i ta t  de  prezen þa  ce lor
10.000 de romi de la Costeºti
– Vâlcea, adunaþi în tradiþia
lor, pentru a se autoproclama

rege ºi a arãta lumii cã aceºtia
îl susþin. În fapt, a fost o ma-
nipulare grosolanã a cetãþeni-
lor de etnie romã, continuatã
ulterior de fiul sãu Florin Cioa-
bã, ce a preluat coroana rega-
lã în 1997. Þiganii de bunã
credinþã mãrturisesc adesea cã

sãrbãtoarea actualã de la Cos-
teºti este o dezamãgire pentru
ei, întrucât nu le reprezintã
etnia, tradiþiile, fiind mai de-
grabã o întâlnire a elemente-
lor bogate, interlope ale nea-
mului þigãnesc.

MIHAELA ENE

Istoria Academiei Naþionale de Informaþii „Mihai Viteazul” este strâns
legatã de cea a SRI, fiind conturatã în timp de urmãtoarele repere:

- 1992: înfiinþarea Institutului Superior de Informaþii;
- 1995: reorganizarea acestuia ºi transformarea în Institutul Naþional de

Informaþii;
- 2000: consacrarea structurii de învãþãmânt din cadrul Serviciului, ca Acade-

mia Naþionalã de Informaþii;
- 2002: lansarea primului program de master destinat pregãtirii ofiþerilor de

informaþii ºi a cursurilor Colegiului Superior de Securitate Naþionalã, prima
formã de pregãtire adresatã societãþii civile, pe linia educaþiei ºi promovãrii
culturii de securitate;

- 2006: demararea unui amplu proces de reconceptualizare a învãþãmântu-
lui de informaþii care a vizat centrarea acestuia pe conceptul de „intelligence”;

- 2007: lansarea primelor programe universitare de master adresate societã-
þii civile;

- 2009: atribuirea numelui domnitorului Mihai Viteazul, înregistrarea primei
apariþii editoriale a Revistei Române de Studii de Intelligence ºi transformarea
Colegiului Superior de Securitate Naþionalã în Colegiul Naþional de Informaþii,
principalul program de învãþãmânt care, la nivel naþional, asigurã promovarea
studiilor de intelligence ºi a culturii de securitate;

- 2010: obþinerea calificativului „Grad de încredere ridicat”;
- 2011: consacrarea Academiei, la nivel naþional, în categoria universitãþilor

de educaþie ºi cercetare;
- 2012: afirmarea unei noi specializãri în procesul de pregãtire a ofiþerilor de

informaþii, cea de analist în domeniul intelligence-ului.
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- Realizarea documentarului
artistic „Rădăcinile Durerii”,
povestea reală a deportării romi-
lor din România în Transnistria,
în anii războiului, a fost o iniţia-
tivă proprie, un lucru necesar
pentru restabilirea adevărului

istoric al comunităţilor rome din
zonele de sud, nord şi estul ţării
noastre, sau a constituit un de-
mers comun al liderilor comu-
nităţilor rome locale?

- Am realizat scurtmetrajul „Ră-
dăcinile Durerii” din proprie iniţiati-
vă, a fost o dorinţă personală impe-
rativă, aşa cum am afirmat în repe-
tate rânduri, pentru că familia mea
(mama şi bunicii mei) şi mulţi re-
prezentanţi ai neamului meu ţigănesc
au trăit clipele dramatice ale depor-
tării de la sfârşitul anului 1942 în
România.

Puţini tineri din generaţia actuală
a comunităţilor de romi cunosc fap-
tul că în 1942 Antonescu a depor-
tat 25.000 de romi spre lagărele din
Transnistria. Dintre aceştia, 14.000
au murit, conform documentelor
oficiale, în realitate, pierderile de
vieţi omeneşti fiind mult mai mari.

O particularitate a istoriei drama-
tice din 1942 este că, în judeţul Dolj,
deportarea romilor nu s-a realizat
prin înregistrarea lor individuală în
acte oficiale, romii din Oltenia au
fost luaţi pe sus şi puşi pe trenuri.

Personal nu am dorit ca aceste
poveşti de viaţă tragice să se piar-
dă, am dorita ca ele să rămână în
istoria ţiganilor şi chiar să reprezin-
te o filă în istoria naţională a Româ-
niei, dar nu ca „legende”, ci ca fap-
te reale.

A fost o dorinţă care m-a mis-
tuit, pentru că nu mai aveam timp
să realizez acest film, în condiţiile
în care mulţi dintre supravieţuitorii
deportărilor, aflaţi la o vârstă înain-
tată, aveau să dispară pentru tot-
deauna şi, odată cu ei, şi poveştile
lor de viaţă

Este un demers singular, pe care

Pagină realizată de MIHAELA ENE

Despre „Rădăcinile Durerii”
sau întoarcerea în timp a romilor,
cu Romeo Tiberiade

Pe  Romeo Tiberiade , preşedinte le  Asociaţie i
„Amari Baht” Craiova, realizatorul documenta-
rului artistic despre deportarea romilor „Rădă-
cinile Durerii”, l-am întâlnit într-o zi de  septem-
brie , la o oră poate  prea matinală chiar ş i pentru
mulţi dintre  conaţionalii noştri, în biroul său  lu-
crând, încercând să rezolve problemele  comuni-

tăţii pe  care o reprezintă. M-a frapat flexibilita-
tea sa în gândire, mereu racordată la tot ce es te
nou în domenii diverse  – juridic, administrativ –,
dar şi dorinţa deschisă de a vorbi despre  istoria
„neamului ţigănesc” din România, fără resenti-
mente sau regrete târzii de terminate de  tragica
poveste a deportărilor romilor în Transnistria.

l-am realizat la nivel naţional, căci
în toate zonele României există po-
veşti tragice, crude despre ce a în-
semnat viaţa romilor în  perioada
deportării în Transnistria, în cei doi,
trei sau chiar patru ani, cât a durat
acest calvar.

Deportarea ţiganilor a început în
august cu Bucureştiul şi a continuat
ulterior în toată ţara, cu precădere
în Iaşi, Braşov, Mehedinţi. La Cra-
iova, deportarea ţiganilor şi a fami-
liei mele a început în noaptea de 13
septembrie 1942, aşa cum reiese şi
din Tabelul nominal al ţiganilor eva-
cuaţi conform  Ordinului I.G.J. nr.
40169/1942 primit de la Chestura
Poliţiei Craiova.

Am profitat de două lucruri ca
ac eastă c ultură populară orală,
aceste amintiri tragice din timpul
deportării, trăite de romii aflaţi încă
în viaţă, să fie conexate istoriei, să
rămână în arhivele oficiale, cunos-
cute atât de romi, cât şi de popula-
ţia majoritară. În acest scop, am
apelat la Casa de producţie „Max
Vision” Craiova, pentru realizarea la
standarde superioare, profesionis-
te, a acestui documentar artistic, in-
serând ca şi element de autenticita-
te realizarea unei reconstituire a fe-
nomenului istoric, pentru că cei ce

povestesc sunt chiar eroii reali ai
deportării din 1942, acum îmbătrâ-
niţi, dar la fel de marcaţi de întâm-
plările dramatice trăite.

Pentru că nu există încă, în Ro-
mânia, o carte document care să
cuprindă mărturiile celor ce au vă-
zut moartea familiilor lor, a fraţilor
din neamul ţigănesc, voi edita şi o
carte privind istoria scrisă a drame-
lor Holocaustului ţiganilor.

- Pe ntru că ambe le acţiuni
presupun costuri financiare ri-
dicate, aţi primit sprijin finan-
ciar de la reprezentanţii Centru-
lui Cultural al Romilor, aflat în
subordinea Ministerului Cultu-
rii şi Patrimoniului Cultural Na-
ţional român, de la alte organi-
zaţii guvernamentale şi/sau ne-
guvernamentale rome?

- Veţi fi sur-
prinşi să aflaţi că
nu am primit nici
un ajutor finan-
ciar de la nici un
organism guver-
namental sau ne-
guve rament al.
Deşi, ani de zile,
am depus nume-
roase proiecte şi
cereri pentru fi-
nanţarea acestui
scurt documen-
tar artistic, singu-
lar la nivel naţio-
nal, pentru c ă
abordează feno-
menul deportării
romilor din România, nu am primit
nici un răspuns şi nici o finanţare.
Credem noi, cei care suntem impli-
caţi în acest demers privind reţine-
re reală a istoriei romilor, că altele
vor fi fiind interesele ce stau la baza
distribuirii banilor publici de la Bu-
cureşti spre provincie.

Costurile producerii filmului „Ră-
dăcinile Durerii” le-am suportat eu
şi Ovidiu Dumitrana, de la Casa de
producţie „Max Vision”, şi a repre-

zentat un efort uriaş, dar care tre-
buia realizat de oricare dintre noi,
cetăţeni români de etnie romă, pen-
tru că reprezintă o recunoaştere a
istoriei noastre şi un semn de recu-
noştinţă pentru bătrânii noştri.

Eu am investit sufleteşte enorm
în acest documentar, iar partea fi-
nanciară, deşi deloc de neglijat şi,
adesea, un impediment major, nu
înseamnă nimic pentru mine în
comparaţie c u dramele trăite de
bunicii şi părinţii noştri.

Filmul nu este încă terminat, am
strâns până astăzi peste 25 de ore
de mărturii video ale supravieţuito-
rilor acelui holocaust, iar câteva
fragmente tulburătoare din film au
rulat la expoziţia „Punk, Cenuşă şi
Holocaust” de la Clubul „Electropu-
tere” Craiova.

- Drama familiei dumne a-
voastră este  aceeaş i, ca şi ca-
zuistică, cu a  romilor deportaţi.
Cum a început pove stea de por-
tării familie i Tiberiade?

- Este o poveste parcă desprin-
să din filmele tragice c e caracte-
rizează deportările evreilor. Altă
asemănare nun găsesc.

Bunicii mei au fost deportaţi în
seara de 13 septembrie 1942.  Bu-
nica mea avea 23 de ani, iar mama
– zece luni. Familia a fos t triată la
intrare în Transnistria,  iar buni-
cul meu, împreună c u alte nea-
muri,  au fost duşi într-o comună.
După un an,  a reuş it să fugă şi şi-
a întregit familia trăind în Trans-
nistria până în 1944.

La început, romii au fost lăsaţi
să muncească în condiţii foarte
grele la colhoz, primind doar apă
şi o raţie de 500 de grame de mă-
măligă fiartă.  Curând însă s-au
îmbolnăvit şi mulţi au murit cu di-
agnosticul tifos exantematic.

Ulterior, romilor li s-a interzis
să muncească şi n-au mai avut
posibilitatea să-ş i adune hrană, au
murit de foame sau s-au mâncat
unii pe alţii. Mulţi ţigani au fost

nevoiţi să-şi taie copilul ca să-şi
hrănească celelalte odrasle. Sunt
poveşti reale a c inci sau şase fa-
milii pe c are eu le-am auzit ş i m-
am c utremurat.

- Aţi întâmpinat dificultăţile
în realizarea documentarului?

- Da, cu siguranţă! Au fost anu-
miţi  bătrâni ai  comunităţilor rome
care nu doreau să retrăiască ace-
le poveşti tragice, nu voiau să fie
înregis traţi, dar în final au fost în-
cântaţi de idee.

Cei mai mulţi însă au venit în
întâmpinare şi m-au susţinut fiind
convinşi că aceste lucruri trebuie
spuse şi generaţiilor tinere, ca o lec-
ţie de viaţă ce nu trebuie repetată.

De fapt, este şi un mesaj pe care
eu îl transmit generaţiei tinere şi
anume ac ela că au fost vremuri

grele pentru nea-
mul ţigănesc, dar
a supravieţuit, iar
acum trebuie să
facă eforturi să
recupereze timpul
pierdut, să ajute
autorităţile publi-
ce cu propriile lor
soluţii, pentru ca
integrarea socio-
culturală a romi-
lor să se realizeze
efic ient c u res-
pectarea tradiţiilor
şi istoriei lor rea-
le.  Să f ie un
schimb reciproc
avantajos, ei tre-

buie să înţeleagă mediul în care tră-
iesc, să înţeleagă problemele po-
pulaţiei majoritare, dar să fie şi ei,
la rândul lor, înţeleşi.

- În judeţul Dolj,  în ce zone
sunt cei mai mulţi supravieţui-
tori ai deportării comunităţilor
de romi?

- Peste tot, dar c u precădere
în Băileşti,  Sadova,  Poiana Mare
şi, bineînţeles, Craiova.

- Lansarea documentarului
artistic „Rădăcinile Durerii” va
fi un eveniment-spe ctacol,   va
constitui un prece dent de  ur-
mat în comunităţile  de romi,
marcând, în opinia noastră, un
real succes la nivel naţional şi,
de  ce  nu, internaţional,  prin
conţinut, me saj, dar şi ca salt
semnificativ referenţial de la o
cultură populară slab alfabeti-
zată la o cultură modernă scri-
să. Aşadar, unde va fi lansat fil-
mul Asociaţiei „Amari Baht”
Craiova: în judeţul Dolj sau la
Bucureşti?

- Cu siguranţă în Bucureşti şi
se va bucura de prezenţa activă a
actriţei Maia Morgens tern, al că-
rei acord l-am obţinut deja.
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Potenþialul lider al
Partidului Comunist
chinez, dispãrut fãrã urmã

Un demnitar de rang înalt
chinez, Xi Jinping, care ar urma sã
preia conducerea Partidului
Comunist chinez, pare sã fi
dispãrut, anulând o serie de
întâlniri în ultimele zile, informea-
zã „Financial Times”, în ediþia
electronicã. În ultimele ºapte zile,
Xi Jinping a anulat cel puþin
patru întrevederi programate cu
diverºi demnitari, inclusiv cu o
delegaþie rusã, cu premierul din
Singapore ºi cu secretarul de stat
american Hillary Clinton. În plus,
Xi Jinping nu este pe lista partici-
panþilor la reuniunea neprogra-
matã a Comisiei Militare Centra-
le, al cãrei vicepreºedinte este.
Dispariþia sa stârneºte o serie de
speculaþii la Beijing ºi în Occi-
dent, la doar câteva luni de la
scandalul în care este implicat un
alt demnitar chinez, Bo Xilai.
Ministerul chinez de Externe a
anunþat cã nu cunoaºte cu
exactitate locul în care se aflã Xi
Jinping.

SUA sunt împotriva
unui stat palestinian
ne-membru ONU

SUA ºi-au exprimat, luni,
opoziþia faþã de candidatura
Palestinei la statutul de stat ne-
membru al ONU, un proiect pe
care preºedintele Autoritãþii
Naþionale Palestiniene, Mahmud
Abbas, urmeazã sã-l prezinte
Adunãrii Generale a ONU. „Noi
continuãm sã susþinem clar:
suntem de pãrere cã singura cale
realistã pentru palestinieni este o
variantã de stat venitã în urma
negocierilor directe cu Israelul”,
conform unui purtãtor de cuvânt
din cadrul Departamentului
american de Stat. Mahmud Abbas
a anunþat sâmbãtã cã va lansa
demersurile pentru dobândirea de
cãtre Palestina a statutului de stat
ne-membru al ONU la 27 septem-
brie, cu ocazia discursului pe
care-l va susþine în faþa Adunãrii
Generale a ONU. Obþinerea de
cãtre palestinieni a statutului de
observator ne-membru în cadrul
Adunãrii Generale, unde benefi-
ciazã de o largã susþinere, ar lãsa
în suspensie recunoaºterea
statului palestinian, dar este
singura opþiune pe care o au în
contextul opoziþiei SUA.

Liderul Al-Qaeda
confirmã moartea
adjunctului sãu,
în Pakistan

Liderul al-Qaeda, Ayman al-
Zawahiri, a difuzat luni, cu o zi
înaintea comemorãrii atentatelor
din 11 septembrie, o înregistrare
video care confirmã moartea
adjunctului sãu, Abu Yahya al-
Libi, ucis în iunie în Pakistan, au
anunþat ieri centrele de suprave-
ghere a site-urilor islamiste. În
acest film de 42 de minute, difuzat
pe site-urile de promovare a
jihadului, Zawahiri, care îºi face
astfel prima sa apariþie din
ultimele trei luni, confirmã
moartea lui Libi într-un bombar-
dament al unui avion fãrã pilot, la
4 iunie, în regiunea pakistanezã
Waziristanul de Nord, situatã în
apropiere de frontiera afganã.
„Cu martiriul ºeicului Abu Yahya,
Allah sã aibã milã de el, oamenii
se vor aduna în numãr ºi mai mare
în jurul scrierilor ºi mesajului sãu,
dacã vrea Domnul”, afirmã al-
Zawahiri în limba arabã.

Opt sunt judecãtorii în mãsurã a aplica o loviturã
fatalã monedei euro ºi, astfel, Europei. Poate vor face
asta astãzi, 12 septembrie a.c., ora 10. În afara omolo-
gilor de la Curtea Supremã a SUA, nici un magistrat
din lume nu are atâta putere. ªi, totuºi, în ochii ger-
manilor, judecãtorii Curþii Constituþionale din Kar-
lsruhe rãmân totalmente necunoscuþi. Poate cu ex-
cepþia preºedintelui Andreas Vosskuhler, care între
timp a mai apãrut în media, ceilalþi ºapte pot bea bere
fãrã teama de a fi deranjaþi. Chiar ºi numele lor nu
spun nimic concitadinilor. Explicaþiile þin de mai mulþi
factori. Când în 1951 aceastã Curte Constituþionalã a
fost instalatã la 300 de km (sud) de Bonn, decidenþii

politici au pus, de fapt, decidenþii politici la distanþã.
Acest oraº fãrã farmecul Bade-Wurtemberg, pare ales
pentru a descuraja lobby-ºtii ºi paparazzi. Extrem de
discutatã a fost ºi numirea lor. Sunt, de fapt, 16 jude-
cãtori, fiindcã existã douã Camere, compuse din câte
8 judecãtori fiecare, dar numai una dintre ele, a doua,
se ocupã de tratatele afacerilor europene. Aceºtia
sunt numiþi jumãtate de 69 de membri din Bundes-
tag, Camera superioarã a Parlamentului, ºi jumãtate
de o comisie de 12 deputaþi reprezentând partidele
din Bundestag. Pentru a fi ales, un judecãtor trebuie
sã aibã cel puþin 40 de ani, sã fie jurist ºi sã întruneas-
cã 2/3 din voturi. Graþie acestui sistem, fiecare nomi-

nalizare este consensualã. Unii dintre judecãtori
sunt marcaþi politic, în schimb nici o numire nu se
face fãrã negocieri discrete. Dupã cum remarca „Die
Zeit”, comparat acest sistem cu alegerea Papei, el
reprezintã un model de transparenþã. O altã dife-
renþã, faþã de SUA: numirea este pentru 12 ani ºi
mandatul nu se mai reînnoieºte. Germanii nu-ºi
cunosc judecãtorii, dar au pentru aceºtia o înaltã
stimã. Curtea Constituþionalã inspirã „multã încre-
dere” pentru 75% dintre ei. Mai mult decât preºe-
dintele republicii – 63%, parlamentarii – 40%, sau
guvernul – 38%. Fãrã a mai vorbi de Comisia Euro-
peanã – 22%. În fiecare an, germanii depun, în
medie, 7.500 de recursuri la Curte. Datoritã Meca-
nismului European de Stabilitate ºi pactului buge-
tar, 2012 este un an de excepþie. Creatã dupã în-
frângerea Germaniei naziste, pentru protejarea ce-
tãþenilor împotriva puterii excesive a statului, Cur-

tea Constituþionalã îºi îndeplineºte rolul. În 60 de ani,
ea a dat ca neconstituþionale, total sau parþial, nu mai
puþin de 450 de texte de legi. De la deschiderea de
magazine duminica, misiunea Bundeswehr în strãi-
nãtate, trecând la avorturi, dreptul de azil, ajutorul
minim social ºi, bineînþeles, ajutorul dat Greciei, Cur-
tea Constituþionalã a avut un cuvânt de spus ºi ni-
meni nu o poate contrazice. Gerhard Casper, fostul
preºedinte al Universitãþii americane Stanford, nãs-
cut în Germania, a putut sã spunã cã în loc de a vorbi
de republica Bonn (pe urmã Berlin), mai întâi trebuie
evocatã republica Karlsruhe. Evident, responsabilii
politici detestã aceastã instituþie. Anturajul cancela-
rului Willi Bran vorbea despre „nemernicii de la Kar-
lsruhe”, care în anii ’70 de opuneau politicii de apro-
piere cu Germania de Est. Ministrul de Interne din
perioada 2005-2009, Worfgang Schauble, a fost în-
grozit de remarcile judecãtorilor pe legile antiterorism.
Dar toate acestea nu înseamnã nimic pe lângã dragos-
tea pe care o poartã Angela Merkel. Cu ocazia celei de
a 60-a aniversãri a Curþii, la 28 septembrie 2011, într-o zi
de miercuri, întreg Guvernul, împreunã cu cancelarul,
a compãrut în faþa celor 16 judecãtori „scorpioni”.
Despre Andreas Vosskuhle, judecãtor la Curte din 2008,
preºedinte din 2010, în vârstã de 46 de ani, apropiat de
Partidul Social Democrat, se spune cã afiºeazã o voin-
þã de fier într-o rochie de catifea. La începutul anului,
Angela Merkel i-a propus funcþia de preºedinte al
republicii, o onoare pe care Andreas Vosskuhle a
declinat-o. ªi fizicianul din Angela Merkel a ghicit:
scorpionii sunt foarte sensibili la dulciuri.

Angela Merkel ºi „scorpionii”Angela Merkel ºi „scorpionii”Angela Merkel ºi „scorpionii”Angela Merkel ºi „scorpionii”Angela Merkel ºi „scorpionii”
Curþii ConstituþionaleCurþii ConstituþionaleCurþii ConstituþionaleCurþii ConstituþionaleCurþii Constituþionale

Afirmaþia a fost fãcutã ieri, în le-
gãturã cu dosarul romilor, de minis-
trul francez de Interne, Manuel Valls,
aºteptat astãzi în România, împreunã
cu colegul sãu de Guvern, Bernard
Cazeneuve, care deþine portofoliul
Afacerilor Externe. „Astãzi, nu putem
sã ne permitem sã primim toate aces-
te populaþii, care sunt condamnaþii
pãmântului, care sunt hãrþuite în þara
lor, care sunt discriminate”, a decla-
rat Valls pentru BFMTV ºi RMC.
Franþa „are partea sa în materie de
azil, în materie de inserþie, dar mesa-
jul este clar: fermitatea”, a adãugat

Franþa „nu poate primi toatã mizeria
din lume ºi din Europa”

acesta. „Fãrã îndoialã, înainte de sfâr-
ºitul lunii septembrie, 7.000 de români
sau bulgari vor fi repatriaþi prin siste-
mul de ajutor, pentru reîntoarcere” în
þara lor, a mai spus ministrul, recu-
noscând totuºi cã existã „ºi alþii care
au sosit”. Populaþia de romi este es-
timatã de asociaþii în Franþa la circa
15.000. „Esenþialul soluþiei se gãseº-
te la nivel european”, a amintit Ma-
nuel Valls. „Franþa nu poate primi toa-
tã mizeria lumii, dar trebuie sã-ºi ia
partea sa”, a declarat, în 1989, socia-
listul Michel Rocard, atunci când era
premier.

Coreea de Sud ºi SUA s-au antre-
nat în vederea unei ocupãri a Coreei de
Nord, susþine un cotidian sud-coreean,
citat de AFP. Manevrele militare comu-
ne între sud-coreeni ºi americani, reali-
zate în august, au inclus un scenariu
de ocupare ºi „stabilizare” a Coreei de
Nord, a anunþat ieri un cotidian sud-
coreean. Cei doi aliaþi au exersat deja
un scenariu similar în 2010, dar în acest
an rolul trupelor sud-coreene a fost
consolidat. Potrivit unui oficial guver-
namental de rang înalt, citat de coti-
dian, exerciþiile „Wind of freedom” au

inclus antrenamente pentru acordarea
de ajutor umanitar Coreei de Nord,
dupã o ocupare a teritoriului sãu, ºi
restaurarea serviciilor sale administra-
tive. „Pentru prima datã, aceste exerci-
þii au plasat armata sud-coreeanã în po-
ziþie de comandã în cadrul operaþiuni-
lor de stabilizare a (Coreei de) Nord,
susþinutã de Statele Unite”, a precizat
o sursã militarã citatã de cotidian. Un
purtãtor de cuvânt al Ministerului sud-
coreean al Apãrãrii a refuzat sã comen-
teze, afirmând cã detaliile cu privire la
aceste manevre sunt confidenþiale.

SUA ºi Coreea de Sud s-au antrenat
pentru ocuparea Coreei de Nord

Americanii au marcat, ieri, împli-
nirea a 11 ani de la atentatele din
11 septembrie 2001, într-o atmosfe-
rã de relativã sobritate, noteazã
AFP. Principala ceremonie a avut
loc la Ground Zero, locul în care se
ridicau, la New York, turnurile ge-
mene ale World Trade Center. Ca
în fiecare an de la aceastã dramã,
acolo au fost citite numele celor
2.978 de persoane care ºi-au pier-
dut viaþa la New York, Washington
ºi Shanksville, în Pennsylvania. Tot
ca în fiecare an, câteva minute de
reculegere au marcat momentele în
care cele douã avioane de linie au
lovit turnurile World Trade Center
ºi când acestea s-au prãbuºit. To-
tuºi, în acest an, nici primarul New
York-ului, Michael Bloomberg, nici
altã personalitate politicã de prim
plan nu a luat cuvântul, cum s-a
întâmplat în 2011. Preºedintele
american, Barack Obama, ºi soþia
sa, Michelle, au pãstrat un moment
de reculegere în afara Casei Albe,
dupã care au vizitat memorialul
Pentagonului. Vicepreºedintele Joe

11 ani de la 11 septembrie 2001, marcaþi într-o relativã sobrietate
Biden a mers la Shanksville, în Pen-
nsylvania, locul unde s-a prãbuºit
avionul ce efectua cursa 93 a Uni-
ted Airlines ºi ai cãrui pasageri re-
zistaserã piraþilor aerului.

La 11 ani de la producerea aten-
tatelor unele tensiuni au apã-
rut chiar la Ground Zero, în-
tre familiile victimelor, care
considerã acesta un „loc sa-
cru”, ºi marele public, mai în-
clinat sã întoarcã pagina tra-
gicului eveniment. „Oamenii
râd, fac fotografii zâmbind, se
sprijinã pe panourile pe care
sunt scrise numele atâtor
prieteni ai mei, cu paharele lor
Starbucks, ca ºi cum ar fi în
sala de mese”, a declarat re-
cent Marianne Pizzitola, care
conduce un grup de foºti
pompieri, într-o scrisoare
larg difuzatã, adresatã preºe-
dintelui memorialului, Joe
Daniels.

De aproape un an lucrãri-
le de construire a muzeului
dedicat victimelor atacurilor

din 11 septembrie 2001 au fost în-
trerupte. Motivul: o disputã între
primarul New York-ului, Michael
Bloomberg, ºi guvernatorul statu-
lui New York, Andrew Cuomo, în le-
gãturã cu costurile de construcþie

ale Muzeului Memorial de la Ground
Zero, scrie ziarul elveþian „Le
Temps” în ediþia de ieri. Costurile
de funcþionare ale muzeului sunt es-
timate la 60 de milioane de dolari pe
an, ceea ce este extrem de mult. O

altã polemicã este legatã de
faptul dacã trebuie expuse
în muzeu ºi pozele teroriºti-
lor sau numai cele ale victi-
melor. În pofida întreruperii
lucrãrilor la muzeu, One
World Trade Center (numit
înainte Freedom Tower) a
ajuns la cel de-al 104-lea etaj
ºi a atras deja 4,5 milioane
de vizitatori într-un an.

Atentatele de la 11 sep-
tembrie 2001, considerate
cele mai sângeroase din
istorie, au fost comise de
19 teroriºti din reþeaua al-
Qaeda, care au deturnat
patru avioane, lovind tur-
nurile World Trade Center
din New York ºi clãdirea
Pentagonului, situatã în
apropiere de Washington.
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Anunþul tãu!
Avand in vedere prevederile art. 164, alin.(2) din OG
nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, A.N.A.F. –
Directia Generala a Finantelor Publice Dolj - Adminis-
traþia  Finanþelor Publice a  Municipiului Craiova or-
ganizeazã licitaþie publicã în condiþiile precizate de
O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã fis-
calã cu modificãrile si completãrile ulterioare, la se-
diul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2,
cam. 206 pentru SC STALDI-SERVICII SI LUCRARI
DRUMURI SRL com. Pielesti, jud. Dolj, cod identifica-
re fiscala 14194330 in data de 27.09.2012, ora 14.00,
pentru vanzarea bunurilor: tractor rutier U650, nr in-
matriculare DJ-12-SLD, pret pornire licitatie 6.908 lei;
tractor rutier U650 nr inmatriculare DJ-11-SLD, pret
pornire licitatie 6.908 lei, combina agricola CLASS Do-
minator85, pret pornire licitatie 25.770 lei, cultivator
purtat CPU6, pret pornire licitatie 1785 lei, plug PP4-
30M, pret pornire licitatie 1.358 lei, masina ierbicidat
MIB500, pret pornire licitatie 3165 lei, cositoare rota-
tiva MERT-SAN, pret pornire licitatie 2543 lei. Ampla-
sare: loc. Pielesti. Preþurile  nu includ TVA. Invitãm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta A.F.P.M-Craiova înainte
de data stabilita pentru vânzare, mentionata mai sus.
Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã
se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã, cu cel puþin o zi înainte de
data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta  de  cum-
pãrare;dovada plaþii  taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã. Taxa de participare reprezintã 10% din preþul
de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO39TREZ 29650.67XXX001234, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.C. nr. 1-Craiova;
împuternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoane juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de ORC; pentru persoanele juridice strãine, actul
de înmatriculare tradus in limba românã; pentru per-
soane fizice strãine, copie de pe paºaport; pentru per-
soane fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii
fiscale restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domi-
ciliul sau sediul); urmând  sã se prezinte la data sta-
bilita pentru  vânzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu modi-
ficãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþului de pornire la lici-
taþie, iar in caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ.  Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât
preþul de pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecatarului care nu a platit
preþul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din O.G.
nr. 92/2003, rep, cu modificarile si completarile ulte-
rioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.F.P.M.-Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj
- Administraþia  Finanþelor Publice a  Municipiului Cra-
iova organizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit Firmi-
lian” nr. 2, cam. 206  pentru: 1. SC ALMYX  IMPEX SRL
Craiova, aleea “Arh Duiliu Marcu” nr. 14, bl . 10, sc.  1,
ap. 16, jud. Dolj, cod identificare fiscala 13622048 in
data de 24.09.2012, ora 10.00, pentru vanzarea auto-
utilitarei marca Dacia, tip 1307, an fabricatie 2005, nr
inmatriculare B-43-UCV, pret pornire licitatie 8.850 lei.
Amplasare: sediul societatii. 2. SC SAINT GIORGIO
KATERING SRL Craiova, str “Aries” nr. 7, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 14755581, in data de 24.09.2012,
ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor: cuptor gastro-
nomic Rational pret pornire licitatie 23.730 lei, dulap
inox-suport cuptor gastronomic, pret pornire licita-
tie 1.988 lei. Amplasare: sediul societatii. 3. SC MOBI-
MAR PROD SRL Carcea, Platforma industriala Banu
Maracine, jud Dolj, cod identificare fiscala 10184431
in data de 24.09.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: canapea Elena 200 buc. pret pornire licitatie
585 lei/buc; canapea Emma 139 buc. pret pornire lici-
tatie 592,50 lei/buc; balama pentru canapele tip greu
1310 seturi, pret pornire licitatie 39 lei/set. Amplasa-
re: sediul societatii. 4. SC ILGEMAR SRL Craiova, str.
“Dr. Stefan Berceanu” nr. 3, bl. I28, sc. 1, ap. 12, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 17780245 in data de
25.09.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: vi-
trina frigorifica orizontala Electra pret pornire licita-
tie 2175 lei; birou, pret pornire licitatie 90 lei; fiset,
pret pornire licitatie 143 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 5. SC INDSTEL SRL Craiova, str “Lipscani” nr. 2,
bl. 23A1, sc. 1, ap. 3, jud Dolj, cod identificare fiscala
14092489 in data de 25.09.2012, ora 13.00, pentru van-
zarea urmatoarelor bunuri: mobilier-birou tip coltar
pret pornire licitatie 240 lei; laptop Dell Vostro1015
pret pornire licitatie 1013 lei, laptop Fujitsu Siemens
Amilo D7830 pret pornire licitatie 128 lei; unitate cen-
trala Comrace pret pornire licitatie 90 lei; monitor CRT
Logix LGX172 17” pret pornire licitatie 38 lei. Ampla-
sare:sediul societatii. 6. SC TRANSFORMATOARE
MOTOARE SRL Craiova, str “Popoveni” nr. 7, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 15075559 in data de 25.09.2012,
ora 15.00, pentru vanzarea bunului: sursa de curent
AT 101D, pret pornire licitatie 8.018 lei. Amplasare:
sediul societatii. 7. SC PIOVANELI SRL Craiova, str.
“Popoveni” nr. 7, jud. Dolj, cod identificare fiscala
6210117 in data de 26.09.2012, ora 10.00, pentru van-
zarea bunului masina format bobine CS25C marca
ROTARY-CS25C, pret pornire licitatie 222.098 lei. Am-
plasare: Filiasi, incinta SC TMD Filiasi-Dolj. 8. SC
CONTABEXT SRL Craiova, str. “Fratii Golesti”, bl. K23,
sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, cod identificare fiscala 24824050
in data de 26.09.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: computer AMD Athlon64 2800 pret pornire
licitatie 128 lei, computer INTEL CELERON DUAL
CORE E1200, pret pornire licitatie 191 lei; monitor
Samsung SyncMaster 943NW, pret pornire licitatie 135
lei; imprimanta HP O fficejet 6000, pret pornire licita-
tie 120 lei, imprimanta Canon LBP2900 pret pornire
licitatie 195 lei; tastatura Genius, pret pornire licita-
tie 9 lei; mouse A4Tech N500F, pret pornire licitatie 8
lei; sistem tratare a apei, pret pornire licitatie 1050
lei; set oale iCook, pret pornire licitatie 600 lei; foar-
feca multifunctionala iCook, pret pornire licitatie 102
lei; stampila R24, pret pornire licitatie 23 lei. Ampla-
sare: sediul societatii. 9. SC SUD CARGO M.C. SRL

Craiova, str. Cl. Severinului, bl.319, sc.1, ap.1, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 7678400 in data de
26.09.2012, ora 15.00, pentru vanzarea terenului ex-
travilanT46, P28 in supf de 5081 mp situat in com.
Almaj, sat Sitoaia, pret pornire licitatie 79.575 lei. 10.
SC SVG TRADING SRL Craiova, Cl. Bucuresti, bl. P2,
sc.1, ap. 99, jud. Dolj, cod identificare fiscala
13604068 in data de 27.09.2012, ora 11.00, pentru
vanzarea bunurilor: autoturism Volkswagen, tip
Bora, an fabricatie 2004, nr inmatriculare DJ-67-FAW,
pret pornire licitatie 15.800 lei; autoutilitara Fiat, tip
Doblo, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare DJ-10-
SVG, pret pornire licitatie 14.400 lei, autoutilitara
Dacia, tip Logan, an fabricatie 2008, nr inmatricula-
re DJ-67-SVG, pret pornire licitatie 25.400 lei, autou-
tilitara Peugeot, tip Boxer, an fabricatie 2005, nr in-
matriculare B-48-NGU, pret pornire licitatie 29.100
lei; autoutilitara Ford, tip Transit, an fabricatie 2006,
nr inmatriculare DJ-37-SVG, pret pornire licitatie
36.600 lei. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de
datele stabilite pentru vânzare, mentionate mai sus.
Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã
se prezinte la termenele de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de
data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta de
cumpãrare; dovada plaþii  taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã, taxa de participare reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în
contul IBAN  RO32TREZ 291.50.67XXX005065, cod
fiscal 4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craio-
va; împuternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de ORC; pentru persoanele juri-
dice strãine,actul de înmatriculare tradus in limba
românã; pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport; pentru persoanele fizice  române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã de
organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante
faþã de acestea (Consiliul Local ºi Administraþia
Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau se-
diul), urmând  sã se prezinte la datele stabilite pen-
tru  vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotri-
va prezentului înscris, cel interesat poate introdu-
ce contestaþie la instanþa judecãtoreascã compe-
tentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederi-
le art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu
modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior preþului
de pornire la licitaþie, iar in caz contrar va începe
de la acest din urmã preþ.  Adjudecarea se face în
favoarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.  Taxa
de participare nu se restituie ofertanþilor care nu
s-au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat în-
cheierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit
dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003,
rep, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-
matii suplimentare va puteþi adresa A.F.P.M.-Craio-
va, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 206 sau la
tel: 0251/ 402.207.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi material sãdi-
tor. Telefon: 0762/278.639
sau 0253/285.145.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul 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.

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 decomandate, 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 Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.

Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
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.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

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.
Partcular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
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 ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0766/304.708.
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.

Anunþul tãu!
Anunþ. Comuna Terpeziþa, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii emiterii avizului
pentru investiþie: “construire punte peste pârâul
Lofei”, punctul “Cojocaru”, comuna Terpeziþa,
satul Lazu, judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul depus pot fi consultate la sediul Adminis-
traþiei Bazinale Jiu, str. “N. Romanescu” nr. 54
Craiova, ºi la sediul Primãriei Terpeziþa, de luni –
vineri între orele 10.00 – 14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul Administraþiei
Bazinale Jiu, Craiova, str. “N. Romanescu” nr. 54.
Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea
Romilor anunta organizarea concursului pentru
ocuparea unui post de operator proiectare-actuali-
zare job-club in cadrul proiectului „Sanse egale de
ocupare in mediul rural”, Cod Contract: POSDRU/
110/5.2/G/89376 cofinanþat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operaþional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritarã: 5
- „Promovarea mãsurilor active de ocupare”, Dome-
niul major de intervenþie: 5.2 - „Promovarea suste-
nabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce
priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea
fortei de munca”. Beneficiar: Centrul European pen-
tru Promovarea ºi Integrarea Romilor. Informatii su-
plimentare la numarul de telefon 0351434860 sau
prin e-mail la adresa cepir@yahoo.com.
Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea
Romilor anunta organizarea concursului pentru
ocuparea unui post de operator proiectare-actua-
lizare job-club, in cadrul proiectului: „Creºterea
competenþelor antreprenoriale în zonele rurale”,
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513 cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul Opera-
þional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007–2013, Axa prioritarã: 5 - „Promovarea mãsuri-
lor active de ocupare”, Domeniul major de interven-
þie: 5.2 - „Promovarea sustenabilitatii pe termen
lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvolta-
rea resurselor umane si ocuparea fortei de mun-
ca”. Beneficiar: Centrul European pentru Promo-
varea ºi Integrarea Romilor. Informatii suplimenta-
re la numarul de telefon 0351434860 sau prin e-
mail la adresa cepir@yahoo.com.

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 Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. 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 (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
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.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
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
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
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.
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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 intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
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 teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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.

Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient. Te-
lefon: 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 intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebitã,
ºoseaua naþionalã, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, 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, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
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.

AUTO
STRÃINE

Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
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 reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil
terase, grãdini. Telefon
0729/033.903.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
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 porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
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 mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Telefon:
0251/534.303.

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.
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 loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
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.
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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 puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
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 pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
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  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.

Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
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.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã stoar-
cere, în Craiova. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.

Particular, închiriez aparta-
ment 2 semidecomandate,
mobilat, Corniþoiu, etaj 3.
Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã-studen-
tã – salariatã. Telefon: 0752/
291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

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

Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de
Matematicã – Fizicã pro-
moþia 1962 vã invitã vineri,
28 septembrie 2012, ora
10.00, în Amfiteatrul Insti-
tutului. Contactaþi urgent
organizatorii. Telefoane:
0251/561.078; 0748/
599.012; 0251/418.138.
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.

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,
doamnã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 – 17.00.
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.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de trans-
port urban pe numele RADU
LUÞÃ. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Membrii Filialei Dolj a Ca-
sei de Asigurãri a Avoca-
þilor din România trans-
mit condoleanþe familiei
atât de greu încercate la
trecerea în nefiinþã a dom-
nului avocat PANAIT
IANCU. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Avocaii ºi salariaþii din
Baroul Dolj îºi exprimã
profundul regret la trece-
rea în nefiinþã a domnu-
lui avocat PANAIT IANCU
ºi sunt alãturi de familia
îndureratã. Dumnezeu sã
îl odihneascã în pace!”

COMEMORÃRI
Azi, miercuri 12 septem-
brie 2012, se împlinesc
5 ani de la decesul în-
vãþãtoarei DULGHERU
VASILICA din Bãileºti.

Soþul, fiica, ginerele ºi
nepoata nu o vor uita
niciodatã.
Cu neºtearsã durere
în suflet, mama rea-
minteºte prietenilor ºi
celor care l-au cunos-
cut, cã s-au scurs doi
ani de zile, de când iu-
bitul ei fiu, MÃRGÃRIT
OLTEANU a trecut în

eternitate. Bunul Dum-
nezeu sã-i odihneascã
sufletul în pacea cea
veºnicã!
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Campion olimpic în acest an
pe teren propriu, britanicul Andy
Murray (favorit nr. 3) ºi-a adju-
decat, ieri-noapte, la New York,
primul sãu titlu de Mare Slem din
carierã, învingându-l în finala US
Open pe deþinãtorul trofeului,
sârbul Novak Djokovici (cap de
serie nr. 2), cu 7-6 (12/10),
7-5, 2-6, 3-6, 6-2, dupã 4 ore si
54 minute de joc de o intensita-
te maximã.

Scoþianul se lãuda pânã la
aceastã victorie cu o performan-
þã pe care nimeni nu doreºte sã
o aibã drept etichetã: era consi-
derat de specialiºti cel mai bun
jucãtor din Era Open care nu a
reuºit sã câºtige vreodatã un tur-
neu de Grand Slam. I-a ieºit însã
la a cincea încercare, devenind,
astfel primul britanic dupã 76 de
ani care izbândeºte într-un tur-

Andy Murray s-a impus la US Open,Andy Murray s-a impus la US Open,Andy Murray s-a impus la US Open,Andy Murray s-a impus la US Open,Andy Murray s-a impus la US Open,
bifând primul sãu titlu de Grand Slambifând primul sãu titlu de Grand Slambifând primul sãu titlu de Grand Slambifând primul sãu titlu de Grand Slambifând primul sãu titlu de Grand Slam

neu de o asemenea anvergurã,
din 1936, când Fred Perry se
încununa atât la Wimbledon, cât
ºi la US Open. Totodatã, prin
victoria sa, scoþianul i s-a alãtu-
ral lui Juan Martin Del Potro, cei
doi fiind singurii care au reuºit
sã spargã, în ultimii ani, trio-ul
de aur Djokovici, Federer, Na-
dal, câºtigãtor a 29 din ultimele
31 de turnee de Grand Slam (ar-
gentinianul se impusese tot la
Flushing Meadows, în 2009).

„Au fost condiþii ciudate”, ºi-
a început Murray discursul, mar-
cat de efortul depus. De altfel,
scoþianul a surprins, neavând
forþa sã se bucure. ªi dacã ex-
plozia de bucurie nu a venit, în
schimb au sosit elogiile la adresa
adversarului: “Dupã cel de-al trei-
lea ºi al patrulea set a fost ex-
trem de dificil pentru mine din

punct de vedere mental. Novak
a fost atât de puternic. Simþeam
cã stã foarte bine din punct de
vedere mental, nici nu ºtiu cum
am reuºit sã revin ºi sã mã im-
pun”, a recunoscut, la final, sco-
þianul. Al cãrui rezultat înseamnã
ºi “retrogradarea” lui Rafael Na-
dal pe locul patru ATP, Murray
ocupând, de ieri, ultima poziþie
de pe podiumul clasamentului
general. Lider se menþine Roger
Federer, elveþianul fiind secondat
de Novak Djokovici.

În altã ordine de idei, finala
dintre Murray ºi Djokovici a
fost a doua ca duratã din isto-
ria US Open (4’54’’), la doar
un minut de cea din 1988, dis-
putatã între cehul Ivan Lendl ºi
suedezul Mats Wilander. Tie-
break-ul care a decis primul set
s-a instalat însã pe prima pozi-

þie, întinzându-se pe nu mai
puþin de 25 de minute. 8-7 este
acum scorul întâlnirilor directe
dintre “Nole” ºi Murray, în fa-

voarea fostului lider mondial.
Dintre cele 15 dispute, douã au
avut loc pe zgurã, unde sârbul
este net superior.

Reprezentativa de tineret a Ro-
mâniei a învins, luni searã, în de-
plasare, cu scorul de 4-0, selecþi-
onata similarã a Letoniei, dar a ra-
tat participarea în play-off-ul Cam-
pionatului European, încheind pe
locul trei în grupa a 9-a de califi-
care. De vinã, într-o primã fazã,
victoria rivalei la locul secund, Slo-
vacia (6-0, tot luni, cu Kazah-
stan), însã nici dacã n-ar fi fost
aºa „tricolorii” mici nu puteau
obþine mai mult, deoarece rezul-
tatele înregistrate în celelelte gru-
pe nu le-ar fi fost deloc favorabi-
le. Cu cele 14 puncte acumulate,
ar fi fost doar un loc 9 din 10, în
condiþiile în care numai cele mai
bune 4 naþionale clasate obþineau
calificarea. Performanþã reuºitã in
extremis de Slovacia, care dato-
ritã punctelor pierdute de Portu-
galia ºi Armenia (ambele au remi-

Victorie doar de palmares!

Naþionala Under 21 a României
a ratat accederea în play-off-ul CE

zat) a prins ultima poziþie la
golaveraj.

Revenind la disputa de la
Riga, reuºitele României au
purtat semnãturile lui Alexe
(11), C. Matei (52) ºi Rãduþ
(72, 81).

Selecþionata antrenatã de
Emil Sãndoi (foto) a evo-
luat în urmãtoarea formulã:
Lazãr – Râpã, Bejan, Mla-
den, Beþa – Filip (Anton 79),
Rãduþ – Alexe (Chiþu 82),
Stanciu, Stoian – Enache (C.
Matei 46).

Clasament final: 1. Franþa 21p,
2. Slovacia 15p, 3. România 14p,
4. Kazahstan 4p, 5. Letonia 2p.

S-au calificat în play-off de pe
primul loc Germania, Suedia, Ce-
hia, Serbia, Spania, Rusia, Italia,
Anglia, Franþa ºi Olanda, iar de pe
poziþia secundã Elveþia, Danemar-

ca, Norvegia ºi, cum deja am no-
tat, Slovacia.

Tragerea la sorþi a dublelor de
baraj pentru CE va avea loc, vi-
neri, la Nyon (Elveþia), câºtigãtoa-
rele urmând sã i se alãture naþiunii
gazdã, Israel. Turneul final se va
disputa în vara anului viitor, între
15 ºi 28 iunie.

Starul englez David Beckham
este la un pas sã preia o grupare
din Primera Division.

Potrivit celor de la Los Angeles
Times, Beckham a purtat o serie
de negocieri cu ºeicul Abdullah bin
Nasser Al-Thani ºi ar urma sã se
aleagã cu 75 la sutã din acþiunile
clubului Malaga. Sursa
citatã a mai notat cã fi-
nanþatorul din Qatar ar
dori sã preia conduce-
rea unor firme din Ori-
entul Mijlociu, firme
controlate de Beckham
ºi de asociatul sãu, fos-
tul mare fotbalist ame-
rican Alexi Lalas. Pen-
tru a prelua conduce-
rea acelor companii,
Abdullah bin Nasser Al-
Thani este dispus sã-i
cedeze lui Beckham

Beckham, aproape de preluarea pachetului
majoritar de acþiuni al clubului Malaga

respectivul pachet de acþiuni.
Malaga s-a calificat în premierã

în acest sezon în Liga Campioni-
lor, competiþie unde ulterior a ajuns
în grupe. Fazã în care anduluzii
vor evolua alãturi AC Milan, Zenit
Sankt Petersburg ºi Anderlecht
Bruxelles.

Gazda viitoarei ediþii a Cupei Mon-
diale, Brazilia, a zdrobit, ieri noapte,
într-un meci de pregãtire disputat la
Recife, selecþionata Chinei, scor 8-
0 (2-0). „Cãlãul-ºef” pentru asiatici
a fost starul lui Santos, Neymar, care

„Selecao”, spectacol cu chinezi„Selecao”, spectacol cu chinezi„Selecao”, spectacol cu chinezi„Selecao”, spectacol cu chinezi„Selecao”, spectacol cu chinezi

Cristiano Ronaldo a plâns cu
folos. 20 de minute de lacrimi în
vestiarul Realului (n.r. pe mo-
tiv cã e nefericit la Madrid),
dupã 3-0 cu Granada lui Tor-
je, ºi tristeþea afiºatã public  i-
au adus 4 milioane de euro
net în plus la salariu. Cotidia-
nul As a anunþat luni searã, în
exclusivitate, cã noul contract
negociat cu preºedintele Flo-
rentino Perez îi garanteazã
portughezului 16 milioane de
euro net anual.

Lui CR 7 îi mai trebuiesc

CR7, patru milioane în plus la salariu
încã 4 milioane ca sã-l ajungã din
urmã pe camerunezul Samuel

Eto’o (Anji), liderul mondial al
câºtigurilor. Dar deocamdatã se

consoleazã cu faptul cã a urcat
pe doi în top ºi e la 5,5 milioane
distanþã de marele sãu rival, Leo
Messi, plãtit cu doar 10,5 mili-
oane de euro anual la Barcelona.

Dacã Real n-ar fi cedat presi-
unilor lui Cristiano, Anji Mahaci-
kala, Paris SG, Man. United ºi
City erau gata sã intre pe fir. Cei
din urmã le ofereau madrilenilor
125 de milioane de euro, iar ju-
cãtorului 20 de milioane net pe
sezon!

a semnat un „hat-trick”, în minutele
25, 53 ºi 59. Celelalte goluri ale tru-
pei pregãtite de Mano Menezes au
fost izbutite de  Ramires (22), Lu-
cas (47), Hulk (51), J. Liu (69 – au-
togol) ºi Oscar (75 – penalty).

Real crede în lacrimi!
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România va acumula 6 puncte după meciul din seara aceasta

Cel mai titrat tenisman român
aflat în activitate, Horia Tecău, a
declarat că a decis să revină în echi-
pa de Cupa Davis, urmând să joa-
ce la dublu, după patru ani, cu Flo-
rin Mergea, în disputa cu Finlan-
da, programată în sala „Horia De-
mian” din Cluj-Napoca. „Cupa
Davis a fost întotdeauna ceva de-
osebit pentru mine. M-am întors
pentru România ş i pentru fani şi
vreau să le spun să ne fie alături la
meciurile de la Cluj-Napoca, să ne
susţină de la un capăt la altul, să-i
facă pe finlandezi să le tremure ra-
chetele în mână. Avem nevoie de
ei în sală”, a spus Tecău. Triplu
finalist la Wimbledon în
proba de dublu, Horia Te-
cău s-a referit şi la moti-
vele care au dus să refuze
participarea la ultima întâl-
nire din Cupa Davis, cea
cu reprezentativa Olandei:
„Nu a fost vorba doar de
Andrei Pavel, au fost mai
multe la mijloc. Noi, ca ju-
c ători,  ne-am dorit să
avem o altfel de comuni-
care cu federaţia. Să fim
întrebaţi şi consultaţi cu
privire la antrenor şi supra-
faţă” a completat Tecău.
El va juca meciul de du-
blu, de sâmbătă, cu Florin
Mergea, dar s-a arătat deranjat de
suprafaţa de joc, una lentă pentru
astfel de partide. „Sună bine la du-
blu cu Florin Mergea. Suprafaţa de
joc este mult mai lentă decât mă
aşteptam, e bună pentru meciurile
de simplu, dar pentru dublu, nu e
la fel. Aş fi preferat să fim între-
baţi toţi, să luăm decizia în echipă
şi să fim toţi de acord cu asta. Pe
de altă parte, meciul de dublu adu-
ce doar un punct, iar cele de sim-
plu, patru. Oricum, va fi mai bine Baschetbalistele încep astăzi sezonul

SCM Craiova – Alba Iulia
în Cupa României

Comparat cu Mario Gomez de Mulţescu

Astra l-a suflat granzilor pe Curelea
Echipa de baschet feminin SCM

Craiova va debuta astăzi în noul se-
zon competiţional, urmând să întâl-
nească, de la ora 18, în meciul tur
al fazei I a Cupei României, în Sala
Sporturilor ”Ion Constantinescu”,
formaţia C.S. Universitatea Alba
Iulia. Oltencele au terminat sezonul
trecut pe locul 7, în timp ce adver-
sara de astăzi s-a clasat a cincea,
după ce a eliminat, cu două victorii
din tot atâtea meciuri, formaţia an-
trenată anul trecut de Liviu Manea.
Lotul echipei craiovene pentru me-
ciul de astăzi le cuprinde pe: Zorica
Mitov, Cristina Bianca Barbu, Ale-
xandra Cutaş, Corina Elena Ceau-
şu, Gabriela Larisa Toma, Andra
Tomescu, Janina Maria Ninu, Irina

Borş, Kaila Renee Guidry, Andreea
Funeriu, Britany Monee Kirkland,
Iuliana Mihaela Silişteanu. SCM
Craiova a disputat la finalul săptă-
mânii trecute trei partide de pregă-
tire c u C.S. Olimpia Braşov şi
A.C.S. K.S.E. Târgu-Secuiesc pe
care echipa pregătită de Milan Ni-
sic le-a câştigat. „Am avut trei par-
tide de pregătire foarte bune, ne-au
arătat unde ne aflăm. Mă bucură
atitudinea fetelor şi atmosfera din
cadrul lotului. Jucăm bine defensiv,
dar mai avem serios de lucrat în
ofensivă, dar şi la recuperare. Cu
Alba Iulia avem o partidă grea, dar
ne vom juca şansa şi dorim să fa-
cem spectacol pentru spectatori” a
declarat Milan Nisic.

Antrenorul Astrei, Gheorghe Mulţescu, a declarat, ieri,
că atacantul Costin Curelea de la Sportul Studenţesc va
evolua la formaţia pe care o pregăteşte. „Curelea este 99 la
sută jucătorul nostru. Aveam nevoie de un vârf ca el, va fi
un om de bază al echipei’”, a spus tehnicianul, care crede
că fostul „student” are calităţi similare cu germanul Mario
Gomez. Curelea, care a fost aproape de a semna atât cu
Steaua, cât şi cu Rapid şi FC Vaslui, la ultima alături de
Dacian Varga, aşteaptă decizia Comisiei pentru Statutul Ju-
cătorului, de mâine, pentru a deveni liber de contract, după
care va semna un angajament cu Astra până la iarnă, cu
opţiune de prelungire. Mulţescu a mai spus că în această
săptămână, Astra va mai efectua 2-3 achiziţii, între cei vi-
zaţi urmând să se afle şi un jucător român, cel mai probabil
coechipierul lui Curelea de la Sportul, Viorel Ferfelea. „Avem
nevoie de dubluri pe posturi. Va urma o perioadă dificilă, cu
jocuri pe terenuri grele, trebuie să avem soluţii în lot, pentru
că numeric stăm modest” a spus antrenorul.

România – Finlanda în Cupa Davis în acest week-end la Cluj Napoca

Din cauza datoriilor mari

Dinamo, Rapid şi Vasluiul
nu vor fi premiate de UEFA

UEFA a hotărât ca trei dintre
echipele româneşti participante în
actualul sezon al cupelor europene
să nu primească banii pentru califi-
cări şi meciurile disputate, din cau-
za datoriilor pe care le au The UE-
FA Club Financial Control Body, di-
vizia care se ocupă cu investigarea
situaţiei financiare a cluburilor a
anunţat că va sista premierea pen-
tru 23 de echipe care au participat
în cupele europene în sezonul 2012-
2013, iar printre aceste formaţii se
află şi Rapid, Dinamo şi FC Vaslui.
UEFA a hotărât că aceste echipe au
datorii mari către alte cluburi, către
angajaţi sau către stat. Investigaţiile
vor continua, iar UEFA aşteaptă de

la aceste echipe un raport finaciar
pînă la data de 30 septembrie, din
care să reiasă faptul că şi-au plătit
datoriile. Printre cluburile citate se
află inclusiv câştigătoarea Europa
League, Atletico Madrid. România
şi Bosnia au cele mai multe cluburi
incluse pe această listă neagră – 3.
Celelalte cluburi afectate: Borac Ban-
ja Luka, FK Sarajevo, Željezničar,
ŢSKA Sofia, Hajduk Split, NK Osi-
jek, Atlético Madrid, Málaga, Mac-
cabi Netanya, Shkendija, Floriana,
Budućnost Podgorica, FK Rudar
Pjevlja, Ruch Chorzów, Sporting Li-
sabona, Rubin Kazan, Partizan Bel-
grad, Vojvodina,  Eskişehirspor,
Fenerbahçe.

Tecău: „Revin la naţională
pentru ţară şi suporteri”

El va face dublu cu Florin Mergea în meciul
care poate menţine România în grupa I Euro-Africană

pentru noi decât pentru finlandezi
cu această suprafaţă. Trebuie să ne
concentrăm pe aceste trei puncte,
de vineri şi sâmbătă. Ne va fi greu
fără Hănescu şi Ungur, dar trebuie
să-i înţelegem şi pe ei” a spus Te-
cău, locul 5 în la dublu în topul
mondial. La începutul anului, Te-
cău a câştigat, alături de americanca
Mattek-Sands, proba de dublu-mixt
la Australian Open.

Lipsesc în continuare
Ungur şi Hănescu

În schimb, coechipierul lui Te-
cău la dublu, gorjeanul Florin Mer-

gea, s-a arătat mulţumit de supra-
faţa de joc, el evoluând îndeosebi
pe zgură de la revenirea sa în te-
nis, după o perioadă în care a aban-
donat turneele. „Începem să sim-
ţim suprafaţa, este foarte lentă,
exact cum am vrut. Avem o echi-
pă tânără, e adevărat, dar cu jucă-
tori care pot ataca orice nivel. Va fi
un meci greu, dar ne dorim să evi-
tăm barajul cu Danemarca”, a ex-
plicat Mergea. La începutul aces-
tui an, Victor Hănescu, Adrian Un-

gur, Marius Copil, Victor Crivoi şi
Horia Tecău au anunţat că refuză
să mai răspundă convocărilor dacă
Andrei Pavel nu este reinstalat în
funcţia de căpitan nejucător al echi-
pei de Cupa Davis. Cei mai buni
juc ători români din clasamentul-
 ATP, Victor Hănescu şi Adrian Un-
gur, au declinat participarea la în-
tâlnirea de Cupa Davis de la finalul
acestei săptămâni. România luptă
pentru rămânerea în Grupa I a Zo-
nei Euro-Africane şi mizeză la sim-
plu pe Victor Crivoi (locul 366 ATP)
şi Marius Copil (locul 217 ATP).
Suprafaţa aleasă pentru acest meci
este una sintetică, deşi românii ar

fi avut un mare avantaj
pe zgură,  în spec ial
dacă nu lipseau Ungur
ş i Hănesc u,  primul
având un sezon foarte
bun pe această supra-
faţă, smulgându-i un
set şi lui Roger Federer
la Roland Garros. Su-
prafaţa aleasă,  una
Hard-Acrylic,  nu este
totuşi una dintre cele
mai rapide, însă pare să
favorizeze la prima ve-
dere echipa nordică.

Nordicii mizează
pe vedeta Jarkko

Nieminen
Căpitanul nejucător al Finlan-

dei, Kim Tiilikainen,  a precizat că
se aşteaptă la dueluri dificile. „Va
fi o c onfruntare foarte grea şi mă
aş tept la cinci meciuri.  Este greu
de prezis cine va câş tiga, dar aşa
cum noi dorim,  şi România vrea.
Va conta foarte mult forma juc ă-
torilor din acea zi.  Nu avem pre-
ferinţe pentru tragerea la sorţi.
Cunosc  juc ătorii români ş i cred

că dublul Mergea-Tecău va fi re-
dutabil” a menţionat Tiilikainen.
Finlandezii posedă un jucător din
Top 50 ATP,  veteranul Jarkko
Nieminen, care va evolua proba-
bil atât la s implu, cât şi la dublu.
Ceilalţi componenţi ai naţionalei
Finalndei sunt: fratele lui Jarkko,
Timo Nieminen (locul 341 ATP),
Harri Heliovaara (locul 257 ATP),

Mic ke Kontinen ( locul 921 ATP).
Tragerea la sorţi din c onfrunta-
rea România-Finlanda va avea loc
mâine la prânz. Vineri,  în prima
zi, sunt programate primele două
meciuri de simplu, începând cu
ora 13, sâmbătă va avea loc c el
de dublu,  de la ora 15, iar  dumi-
nic ă,  ultimele două partide de
simplu, de la ora 13.


