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Primul

cotidian al

Olteniei

  În curând se va re de sc hide
„Complexul de restaurante MINERVA”,
care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663
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$1 EURO ........................... 4,5118 ..............45118
1 lirã sterlinã..........................5,5863.......................55863

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 3 decembrie - max: 6°C - min: 0°C

METEO

vânt1 dolar SUA.......................3,4905........34905
1 g AUR (preþ în lei).......195,3930......1953930
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Peste 1.500 de militari ºi tehnicã militarã apar-
þinând Ministerului Apãrãrii Naþionale, Minis-
terului Administraþiei ºi Internelor, SRI ºi Servi-
ciului de Protecþie ºi Pazã au participat, sâmbã-
tã, la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei
Naþionale, în piaþa Arcului de Triumf din Bucu-
reºti. În prezenþa unei audienþe impresionante –
circa 20.000 de persoane – piaþa a devenit locul
unui spectacol de sunet ºi culoare din care nu
au lipsit entuziasmul, uneori fluierãturile, pro-
testele, dar ºi oficialitãþile, care s-au etalat ºi în

postura de familiºti, aducându-ºi soþiile ºi „ju-
niorii” la eveniment. Liderii USL, premierul Vic-
tor Ponta ºi Crin Antonescu, au ajuns împreunã
la paradã, în fruntea unui grup de miniºtri care
erau însoþiþi de copii ºi soþii. Premierul a venit
þinându-i de mânã pe cei doi copii ai sãi, exemplul
sãu fiind urmat ºi de preºedintele Camerei Depu-
taþilor, Valeriu Zgonea. Cei mici au beneficiat ast-
fel de locuri în primul rând de la tribuna oficialã.
Premierul nu a ezitat sã o ia în braþe pe fetiþa sa,
pe parcursul defilãrii, pentru a-i explica amãnun-

te legate de paradã. ªi judecãtorul
Curþii Constituþionale Aspazia Cojo-
caru s-a numãrat între oficialitãþile
care au fost însoþite de copii, ea fiind
între puþinii cu care preºedintele Tra-
ian Bãsescu a schimbat câteva cu-
vinte în timpul manifestãrilor.

Înainte de începerea festivitãþii, un
grup de câteva zeci de oameni, din
imediata apropiere a Arcului de Tri-
umf, a început sã protesteze ºi sã stri-
ge „Jos Bãsescu”, „Ruºine, ruºine,
ruºine sã vã fie!”, în timp ce alþii în-
cercau sã acopere scandãrile, cân-
tând „La mulþi ani! Cine sã trãiascã,
România sã trãiascã!” ºi „România,
România, ole, ole, ole!”, în timp ce,
din difuzoare, muzica militarã a fost

înlocuitã cu o muzicã liniºtitã, de ambianþã. Pro-
testele nu s-au potolit însã, continuând cu „Bã-
sescu la puºcãrie!” ºi „Marº afarã, javrã ordina-
rã!” ºi în timpul intonãrii imnului naþional, în cel
al momentului de reculegere þinut în memoria eroi-
lor cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale ºi a ce-
lor cãzuþi la datorie în teatrele de operaþii din Bal-
canii de Vest, Irak ºi Afganistan. „Sunt niºte agi-
tatori. Oamenii care au venit aici stricã toatã pa-
rada de Ziua Naþionalã. Ne ameninþã, ne dau la
picioare, ne împing ºi nu mai scãpãm de trei ore
de ei. Ne-au ameninþat cã ne rup coastele dupã...”,
s-a plâns o femeie din mulþime. „(...) N-am luat
nici un leu de la nimeni, am venit pentru Ziua
Naþionalã, pur ºi simplu. Sunt vânãtã pe mânã de
cât mã împing”, a spus altã femeie, nemulþumitã
de manifestãrile grupului anti-Bãsescu.

Cele mai aplaudate momente ale defilãrii au fost
cele când în piaþã a apãrut fanfara militarã, spec-
tatorii urmãrind cu interes, de asemenea, survo-
lul aeronavelor ºi elicopterelor militare, dar ºi mo-
mentele când pe sub Arcul de Triumf au trecut
caii Jandarmeriei sau un câine-lup, pe nume Max,
împodobit cu o bãsmãluþã tricolorã în jurul gâtu-
lui ºi aflat pe o maºinã blindatã a armatei. La în-
cheierea festivitãþilor, câteva sute de oameni au
rãmas la Arcul de Triumf pentru a urca gratuit pe
platforma-edificiu, în timp ce maºinile ºi lucrãtorii
de la salubritate se ocupau de curãþirea zonei.
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Ponta: USL nu a trimis oameni
sã îl fluiere pe Bãsescu

Premierul Victor Ponta a dat
asigurãri cã USL nu a trimis
oameni care sã îl fluiere pe
preºedintele Traian Bãsescu la
parada de 1 Decembrie de la
Arcul de Triumf ºi cã nici nu s-a
simþit jignit pentru faptul cã
ºeful statului nu l-a salutat la
aceastã manifestare, explicând
cã iniþitiva trebuia sã îi aparþi-
nã acestuia. El a subliniat cã nu
a discutat cu ºeful statului cu
ocazia acestei ceremonii
deoarece, în calitate de prim-
ministru, a stat alãturi de
miniºtri ºi ºefii Parlamentului,
iar preºedintele nu a considerat
necesar sau util sã îi salute.
Ponta a þinut sã precizeze cã el
personal a salutat inclusiv pe
judecãtorul Curþii Constituþio-
nale Aspazia Cojocaru, chiar
dacã nu a fost de acord cu
deciziile sale în cazul referendu-
mului de demitere a preºedinte-
lui. „Nu puteam pleca noi toþi
sã ne ducem la preºedinte, nu
puteam fugi dupã el. Dacã
considera necesar, trecea ºi ne
întindea mîna”, a spus Ponta
sâmbãtã seara, la RTV.

Propunerea de premier,
prezentatã pe 12 sau 13
decembrie

Prim-ministrul Victor Ponta
a declarat sâmbãtã searã, la un
post de televiziune, cã, pe 12
sau 13 decembrie, va merge
împreunã cu co-preºedintele
USL Crin Antonescu la Palatul
Cotroceni, la consultãri, cu
propunerea pentru postul de
premier. „Eu pot sã vã asigur
cã, împreunã cu Crin Antones-
cu, vom merge pe 12 sau pe 13
decembrie la Cotroceni, la
consultãri, cu propunerea de
prim-ministru, aºa cum spune în
Constituþie. Nu e nici o proble-
mã din acest punct de vedere”,
a afirmat Victor Ponta în
cadrul unei intervenþii într-o
emisiune TV.

Câteva mii de persoane au vizitat
sâmbãtã, cu prilejul Zilei porþilor des-
chise, sediul Guvernului, decorat cu
un tricolor þesut la Târgu Jiu, care
acoperea aproape în întregime faþa-
da clãdirii, iar premierul Victor Ponta,
alãturi de soþie ºi copii, le-a prezen-
tat vizitatorilor sala de ºedinþe a Ca-
binetului. „Sper cã de acum încolo,
în fiecare an, oricine va fi prim-minis-
tru, oricine va fi pre-
ºedinte, oricine va fi
ºeful Parlamentului,
de Ziua Naþionalã sã
foloseascã aceastã
idee. E un lucru pe
care ni-l redescope-
rim dupã 1989”, a
spus Ponta. Premie-
rul a venit la Guvern
împreunã cu cei doi
copii ai sãi ºi cu so-
þia, europarlamenta-
rul Daciana Sârbu,
cãrora le-a arãtat bi-

Ziua porþilor deschise
la Palatul Victoria

Guvernul vrea sã declare ziua de
luni, 10 decembrie 2012, drept zi liberã
în universitãþi, astfel încât studenþii
care învaþã în alte zone decât cele de
domiciliu sã aibã posibilitatea sã
voteze la alegerile parlamentare în
localitãþile lor ºi sã poatã reveni în
timp util, marþi, la cursuri. Alianþa
Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti
din România (ANOSR) i-a transmis
însã premierului Victor Ponta cã
aºteaptã „un rãspuns concret” din
partea Guvernului ºi la solicitarea
privind acordarea gratuitãþii pe
transportul în comun, în perioada 7-
10 decembrie. „Am urmãrit în cursul
dimineþii (n.r. - de sâmbãtã) declaraþii-
le premierului Victor Ponta cu privire
la declararea zilei de luni, 10 decem-
brie, drept zi liberã în universitãþi. Vã
reamintim cã ANOSR a emis în cursul

10 decembrie va fi, aproape
sigur, liberã pentru studenþi,

sã poatã vota

Purtãtorul de cuvânt al Ministe-
rului Administraþiei ºi Internelor
(MAI), Monica Dajbog, a declarat,
ieri, cã în ultima sãptãmânã de cam-
panie reprezentanþii serviciilor de
evidenþã a persoanelor se vor de-
plasa în localitãþile izolate cu urne
mobile ºi camere digitale, pentru a
întocmi acte de identitate pentru cei
interesaþi sã voteze la alegerile par-
lamentare din 9 decembrie. „MAI,
prin Direcþia pentru Evidenþa Per-
soanelor ºi Administrarea Bazelor
de Date, a dispus o serie de mãsuri
prin care sã faciliteze obþinerea ac-
telor de identitate de cãtre persoa-

Lucrãtorii de la Evidenþa Persoanelor merg
în satele izolate pentru a face buletine

Premierul Victor Ponta a anunþat ieri, pe blogul sãu ºi pe contul de Facebook,
o numire-surprizã în Guvern. Ponta a precizat cã va dezvãlui numele persoanei

vizate abia astãzi. „Românii tre-
buie sã afle direct de la mine de-
spre cine este vorba. Tocmai de
aceea, am decis sã vã spun încã
de astãzi cã sãptãmâna viitoare
pregãtim un „transfer surprizã”.
De mâine ni se va alãtura, la nive-
lul echipei din Guvern,  o persoa-
nã care, sunt convins, va atrage
atenþia multora dintre voi”, pro-
mite premierul, care adaugã: „De-
spre cine este vorba ºi ce proiec-
te pregãtim împreunã veþi afla,
mâine (n.r. - astãzi), tot aici”.

„Transfer surprizã” în Guvern,
promite premierul

nele care nu deþin acte valabile. În-
cepând de sãptãmâna viitoare, ser-
viciile publice comunitare de evi-
denþã a persoanelor vor intensifi-
ca deplasãrile cu urna mobilã ºi
aparatele digitale în localitãþile afla-
te la distanþe mari faþã de sediu
pentru preluarea imaginilor ºi a ce-
rerilor pentru obþinerea documen-
telor de identitate”, a declarat Daj-
bog. Oficialul MAI a mai precizat
cã serviciile de evindenþã a persoa-
nelor vor avea program extins de
lucru cu publicul, inclusiv sâmbã-
tã ºi duminicã, 9 decembrie, în ziua
alegerilor.

roul unde lucreazã. Acesta a afirmat
cã fiul sãu ºi-ar fi dorit computerul
pe care îl are în birou, dar fiica sa
aºtepta mai mult sã participe la para-
da de 1 Decembrie. Vizitatorilor, Pon-
ta le-a arãtat în sala de ºedinþe a Gu-
vernului unde anume stã fiecare mi-
nistru la ºedinþele Executivului ºi a
semnat numeroase steguleþe tricolo-
re, oferite gratuit vizitatorilor.

sãptãmânii un comunicat de presã
prin care solicitã public Guvernului,
Ministerului Educaþiei ºi Ministerului
Transporturilor acordarea gratuitãþii
pe mijloacele de transport în comun
în perioada 7-10 decembrie (...)”, se
aratã într-un comunicat remis
Mediafax, sâmbãtã, de ANOSR.
„Stroe (n.r. - Radu Stroe, ministru
delegate pentru Administraþie) a
sunat-o pe doamna ministru (n.r. –
Ecaterina Andronescu, ministrul
Educaþiei) sã vadã dacã este posibil
ºi înþeleg cã ar fi posibil. Este vorba
de studenþii care nu stau în oraºul în
care este universitatea ºi care vor sã
meargã sã voteze. Nu îmi doresc
decât sã voteze cât mai multã lume,
pentru cã este un vot important. Nu
spun cu cine, important este sã
voteze”, a spus Ponta.
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Manifestările au început cu into-
narea Imnului naţ ional al României
de către fanfara militară şi, în tr-un
glas, de numărul mare de craioveni
care au fost prezenţi în centrul Craio-
vei. ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei
a oficiat apoi o slujbă de „Te Deum”,

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Ziua Naţională,
sărbătorită cu fast de craioveni

Prezent, pentru prima dată, la un eveniment precum cel prilejuit de ziua
de 1 Decembrie, care a presupus şi defilarea, în Piaţa „Al.I. Cuza”, a unor
militari din Garnizoana Craiova, Poliţia Locală şi ISU Dolj, prefectul
Marius Deca a stârnit ilaritate, în rândul celor din anturajul său, prin
salutul „milităresc”, aproape ostentativ, la trecerea coloanelor. Cum, po-
trivit regulamentelor militare, salutul specific presupune unele exigenţe,
„cutume”, cum le-ar spune Marius Deca, a proceda astfel, având şi capul
descoperit, e „pe lângă” spiritul ceremoniei. De la Marius Deca am aflat
recent că, premergător numirii în funcţia de reprezentant al Guvernului la
Dolj, a trecut pe la APIA Dolj vreo două luni, pentru... a deveni funcţionar
public. Acolo se lustruiesc, înţelegem, „pe comandă”, cei care urmează să
dobândească statutul de înalţi funcţionari publici. Nu mai comentăm. Din
stagiul militar pe care, bănuim, l-a prins, n-a reţinut însă că nu se salută
milităreşte cu capul gol? Nu-i un capăt de ţară, e mai mult. Şi e de-a
dreptul ridicol. (M.C.)

Civilii nu salută
„milităreşte”,

domnule prefect!

Câteva sute de craioveni au venit, sâmbătă
dimineaţa, în Piaţa „Al.I. Cuza” pentru a lua
parte la manifestările prilejuite de Ziua Naţio-
nală a României. Profitând de vremea frumoa-
să, dar şi de zilele libere oferite în acest an,

locuitorii din Bănie au ieşit în număr mare în
centrul Craiovei,  arătându-se încântaţi îndeo-
sebi de defilarea militarilor de la Batalionul 26
Infanterie „Scorpionii Roşii”, a jandarmilor,
pompierilor, dar şi a Poliţiei Locale Craiova.

Mircea Geoană, senator de Dolj: «Celor care astăzi nu se află în
ţară, dar sunt cu sufletul acasă, vreau să le mulţumesc că participă la
consolidarea României. Contribuţia diasporei nu are doar o valoare
numerică. Este mai ales o contribuţie de iniţiativă, de spirit, de conser-
varea sentimentului de a fi român, de a înţelege că valorile naţionale
pot fi păstrate şi transmise chiar aflându-se departe. România conti-
nuă să însemne „acasă”. La mulţi ani, România!».

după care oficialităţ ile judeţene şi
locale, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, şi primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, au
rostit cuvântări despre semnificaţia
istorică a zilei de 1 Decembrie.  Fieca-
re şi-a încheiat discursurile cu mesa-

jul de „La mulţi ani!”, transmis atât
cetăţenilor judeţului, cât şi românilor
de pretutindeni.

Ion Prioteasa: „Să nu uităm
că prima unire a fost înfăptuită

de un oltean”
Preşedintele Consiliului Judeţean

Dolj, Ion Prioteasa, a subliniat faptul
că prima unire a fost înfăptuită de un
oltean, banul Craiovei Mihai Vitea-
zul, iar acesta este un motiv de laudă
pentru noi. «În u rmă cu 94 de ani,
peste 100.000 de oameni sosiţi la Alba
Iulia au strigat „Unire!”, unirea ro-
mânilor din Transilvania şi vechiul
regat. Ei au făurit atunci o naţiune,
să jurăm credinţă de aici înainte nu-
mai naţiunii române. Sunt cuvintele
care au legitimat voinţa tuturor ro-
mânilor, rostite de omul politic Vasile
Goldiş. Nu trebuie să uităm însă că
prima unire a fost  înfăptuită de un
oltean, de banul Craiovei Mihai Vi-
teazul, p rimul domn al Ţării Româ-
neşti, al Ardealului şi al Moldovei.
Ziua Naţională a României este o zi
al cărei ecou readuce în  memoria
noast ră tot ceea ce popo-
rul nostru a făurit de-a lun-
gul existenţei sale. Suntem
datori astăzi, când cele-
brăm ziua de naştere a po-
porului român , să ne adu-
cem aminte de cei care şi-
au  curmat  des t inu l pe
câmpurile de luptă pentru
întregirea spirituală şi te-
rito rială a ţării noastre», a
spus  preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa.

Olguţa Vasilescu:
„Să păstrăm ce ne-au
lăsat înaintaşii noştri”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasi-
lescu, a luat cuvântul pentru a le spu-
ne craiovenilor că trebuie să fie mândri
că sunt români: «Craiova, capitala is-
toricei regiuni Oltenia, unul dintre cele
mai importante centre urbanistice ale
României marchează, aşa cum se cu-
vine, această sărbătoare a tuturor ro-

mânilor. Sunt mândră să reprezint Cra-
iova în calitate de primar la sărbători-
rea Zilei Naţionale a României. Este
prima dată când sărbătoresc Ziua
Naţională a României în această func-
ţie şi este prima dată, după mai bine
de 20 de ani, când avem parte de o
defilare de onoare în care toate struc-
turile Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Ministerului Apărării şi re-
prezentanţii Inspectoratului Poliţiei
Locale participă cu efective şi tehnică
de luptă şi intervenţie. Cu ocazia Zilei
Naţionale cinstim eroii şi predeceso-
rii, pe cei care prin isteţimea, abnega-
ţia şi loialitatea lor faţă de tot ce în-
seamnă românism, ne-au lăsat moşte-
nire o ţară, o limbă şi o cultură, pe care
noi avem datoria morală de a le pro-
mova la adevărata lor valoare. Sun-
tem datori noi, toţi românii, de a păs-
tra ce ne-au lăsat înaintaşii noştri:

unitatea, suveranitatea şi libertatea
tuturor românilor. La mulţi ani Româ-
nia!», a spus primarul Craiovei, Lia
Olguţa Vasilescu.

Oficialităţile
au depus coroane de flori

Printre oficialităţile doljene prezen-
te la eveniment s-au mai remarcat eu-

roparlamentarul Marian Jean Mari-
nescu, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Cristinel Iovan, sena-
torul PSD Mircea Geoană, secretarul
de stat în cadrul Ministerului Admnis-
traţiei şi Internelor Mihai Fifor. După
momentul alocuţiun ilor, toţi repre-
zentanţii administraţiei publice jude-
ţene şi locale, ai structurilor Ministe-
rului Apărării Naţionale şi ai Minis-
terului Administraţiei şi Internelor, ai
veteranilor de război, ai instituţiilor
publice deconcentrate din  Dolj ş i ai
partidelor politice au depus, pe rând,
coroane de flori la statu ia domnito-
rulu i Alexandru Ioan Cuza. O sur-
priză plăcută a oferit şi Asociaţ ia
Studenţilor Timoceni din Craiova,
care a ţinut să part icipe la Ziua Naţi-
onală a României, depunând o jerbă
de flori în s emn de respect pentru

eroii neamului.
Parada militară,

salutată de craioveni
De departe, cel mai aş-

teptat moment a fost para-
da militară care, spre deo-
sebire de alţi ani, a inclus
şi participarea unor trans-
portoare blindate. TAB-
urile au defilat prin faţa au-
dienţei, militarii s alutând
mulţimea. Jandarmii au ve-
nit însoţiţi de câinii special
dresaţi pentru  intervenţii,
iar poliţiştii locali au defilat
alături de au tou tilitare.
Luptătorii Serviciului de

Intervenţie Rapidă din cadrul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Dolj au
defilat cu maşinile speciale, pe care au
fluturat steaguri. Festivităţile s-au în-
cheiat, ca în fiecare an, cu un frumos
spectacol de muzică populară care a
fost susţinut de solişti ai Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase” din Craiova,
apreciat de toţi cei prezenţi.



4 / cuvântul libertãþii luni, 3 decembrie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 1 iunie a.c.,
Florin Gorunescu, prodecanul Fa-
cultãþii de Farmacie din cadrul Uni-
versitãþii de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) Craiova a fost arestat pre-
ventiv, iar la sfârºitul aceleiaºi luni
a fost trimis în judecatã pentru co-
miterea infracþiunii de luare de mitã
în formã continuatã. Gorunescu a
intrat în atenþia ofiþerilor Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj ºi a
procurorilor din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj dupã
un denunþ formulat în februarie
a.c. de o studentã din anul I de la
Facultatea de Farmacie cu privire
la faptul cã profesorul, care preda
Informaticã, i-ar fi cerut ei, dar ºi
altor studenþi, bani pentru a pro-
mova examenul.

Cu sprijinul ofiþerilor SRI Dolj,

Evenimentul s-a petrecut sâmbãtã seara,
în jurul orei 20.00, pe DN 6B, în satul Du-
doviceºti, comuna ªimnicu de Sus. Poliþiºtii
Serviciului Rutier Dolj ºi un echipaj al
SMURD din cadrul ISU Dolj au fost solici-
taþi la faþa locului, în urma unui apel prin
112 care anunþa cã o femeie a fost lovitã de
un autoturism Renault, în timp ce încerca
sã traverseze strada.

Medicii SMURD au gãsit victima incon-
ºtientã în momentul când au ajuns acolo, au
demarat procedurile de resuscitare, însã fãrã
succes, aceasta intrând în stop cardio-re-
spirator ireversibil. Femeia nu avea nici un
fel de documente la ea, pãrea sã aibã 25-30
de ani, iar oamenii legii nu au reuºit sã-i sta-
bileascã identitatea. Dupã finalizarea cerce-

Prodecanul Facultãþii de Farmacie
din cadrul Universitãþii de Medicinã ºi

Farmacie (UMF) Craiova, Florin Gorunescu,
a fost condamnat la doi ani de închisoare cu
executare pentru luare de mitã în formã

continuatã. Sentinþa a fost pronunþatã în
luna noiembrie de Tribunalul Dolj, iar bãr-
batul, care este în continuare dupã gratii,
pentru cã s-a menþinut arestarea faþã de el,
a formulat apel împotriva acestei decizii.

anchetatorii s-au convins cã denun-
þul este real, astfel cã s-au pus la
punct detaliile pentru prinderea
acestuia în flagrant. Au fost intro-
duse în cauzã douã agente sub aco-
perire, care s-au prezentat la lo-
cuinþa profesorului pe 31 mai a.c.,
dupã ce se programaserã telefonic
în prealabil. Cele douã tinere au ce-
rut sã vorbeascã separat cu el ºi l-
au rugat sã le dea note mai mari,
precizând cã sunt dispuse sã achite
fiecare câte 100 de euro. Dupã ce
au ieºit „studentele”, a intrat echipa
operativã, în locuinþa inculpatului
fiind gãsite ºi ridicate mai multe în-
scrisuri, precum ºi o agendã, pe
care erau fãcute menþiuni ºi însem-
nãri, cu privire la componenþa gru-
pelor din anul I de la  Facultatea de
Farmacie, dar ºi suma totalã de

1.570 euro (din care 300 de euro
fuseserã trataþi criminalistic ºi “puºi
la bãtaie” de anchetatori).

Potrivit rechizitoriului, din acte-
le de urmãrire penalã a rezultat cã
inculpatul a primit, în luna februa-
rie 2012 ºi în intervalul 24-31 mai
a.c., de la 22 de persoane denunþã-
toare, toate fete, la care se adaugã
investigatorii ºi alþi doi studenþi, un
total de 2.300 de euro. Din decla-
raþiile denunþãtoarelor a rezultat cã
profu’ avea acelaºi mod de operare
de fiecare datã când primea banii.
Aºtepta grupul format din douã, trei
sau patru persoane la poartã, îl con-
ducea în birou, purta o discuþie de
maximum 10 minute cu acestea,
dupã care fetele lãsau banii pe masã,
inculpatul le mulþumea pentru gest
ºi le conducea la poartã. Toate au

precizat cã ºtiau de acest mod de
aranjare a examenului din discuþiile
purtate cu studenþii din anii mai
mari, o parte din denunþãtoare pre-
cizând cã dacã nu procedau aºa ris-
cau sã nu promoveze examenul.

Judecat în stare de arest preven-
tiv, întrucât i s-au respins toate ce-
rerile de eliberare, Gorunescu a fost
condamnat de judecãtorii Tribuna-

lului Dolj la doi ani de închisoare
cu executare. În plus, instanþa l-a
decãzut din dreptul de a exercita o
funcþie în unitãþile de învãþãmânt pe
o perioadã de doi ani ºi i-a menþinut
arestul preventiv. Atât prodecanul,
cât ºi procurorii au formulat deja
apel împotriva acestei sentinþe,
acesta urmând sã se judece la Cur-
tea de Apel Craiova.
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este cercetat penal, pentru ucidere din culpã, iar cadavrul victimei a fosteste cercetat penal, pentru ucidere din culpã, iar cadavrul victimei a fosteste cercetat penal, pentru ucidere din culpã, iar cadavrul victimei a fosteste cercetat penal, pentru ucidere din culpã, iar cadavrul victimei a fosteste cercetat penal, pentru ucidere din culpã, iar cadavrul victimei a fost

dus la morgã, poliþiºtii încercând sã stabileascã identitatea acesteia.dus la morgã, poliþiºtii încercând sã stabileascã identitatea acesteia.dus la morgã, poliþiºtii încercând sã stabileascã identitatea acesteia.dus la morgã, poliþiºtii încercând sã stabileascã identitatea acesteia.dus la morgã, poliþiºtii încercând sã stabileascã identitatea acesteia.

tãrii la faþa locului, cadavrul a fost ridicat ºi
depus la morgã. Conducãtorul autoturismu-
lui Renault care a accidentat-o pe femeie,
Mihai Saul, de 19 ani, din ªimnicu de Sus, a
fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi-
ind negativ.

„Din cercetãrile poliþiºtilor s-a stabilit cã
ºoferul unui autoturism a accidentat mortal o
persoanã de sex feminin cu identitate necu-
noscutã, de circa 25-30 ani, care se deplasa
pe partea carosabilã, în aceeaºi direcþie de
mers. Conducãtorul auto a fost testat cu apa-

ratul etilotest, rezultatul fiind negativ, pe nu-
mele sãu fiind întocmite acte premergãtoare
începerii urmãririi penale sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de ucidere din culpã. Verificã-
rile sunt continuate în cauzã, pentru identifi-
carea victimei”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpraru.
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Pe 25 martie 2010, poliþiºtii doljeni au fost
anunþaþi cã într-o zonã cunoscutã drept “Pã-
durea de Salcâmi”, de pe raza comunei Tes-
lui, a fost gãsit un cioban cu capul zdrobit
în urma unor lovituri de bâtã. S-a stabilit cã
victima era Ion Rambela, de 49 de ani, din
judeþul Vâlcea, angajat ca cioban la stâna de
la Teslui ce-i aparþinea lui Miticã Ciorobea,
iar oile pe care le îngrijea acesta dispãruse-
rã. În urma unei anchete care a durat mai
bine de un an, s-a stabilit cã autorii erau
Adrian Ivaºcu, de 24 de ani, împreunã cu
Florin Drãghici, în vârstã de 16 ani, tot cio-
bani, ambii din comuna Cezieni, judeþul Olt,
învecinatã cu Teslui.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj care au coordonat
cercetãrile în cauzã, ca sã facã rost de bani
pentru sãrbãtorile pascale, în luna martie
2010, Adrian Ivaºcu ºi Florin Drãghici au

Pedepse menþinute la apel în dosarul „Mioriþa”
Magistraþii Curþii de Apel Craio-

va au respins, sãptãmâna trecutã,
ca nefondate, apelurile celor trei
inculpaþi din dosarul “Mioriþa”. Cei
doi olteni acuzaþi de uciderea lui
Ion Rambela, cioban la o stânã
din comuna doljeanã Teslui
rãmân cu pedepsele primite de la
Tribunalul Dolj, respectiv 21 ºi 4
ani de închisoare, cel de-al treilea
inculpat, care s-a ales cu oile,
rãmânând cu 5 ani închisoare.
Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
mai au o cale de atac, pe cea a
recursului, care se va judeca la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

hotãrât sã fure mai multe oi de la stâna lui
Ciorobea. S-au înþeles cu Cristinel Gabriel
Bãdescu zis “Paganel”, tot din Olt, sã-i vân-
dã oile cu un milion de lei vechi pe bucatã.
Pe 25 martie 2010, Ion Rambela a scos la
pãscut turma de oi, Ivaºcu ºi Drãghici l-au
întâlnit, primul dintre ei lovindu-l cu un cio-
mag pe care îl avea asupra sa, în cap, pânã
n-a mai miºcat. Cei doi au furat apoi toate
oile, însã nu s-au bucurat de bani, pentru
cã Bãdescu i-a pãcãlit.

Pe 7 mai 2012 judecãtorii de la Tribunalul
Dolj l-au condamnat pe Adrian Ivaºcu la 21
de ani de închisoare, pe Florin Drãghici la 4
ani, iar Cristinel Gabriel Bãdescu a primit 5
ani. Atât inculpaþii, cât ºi procurorii au fãcut
apel, soluþionat miercuri, 28 noiembrie de
Curtea de Apel Craiova. Magistraþii au
respins, ca nefondate, apelurile inculpaþilor
ºi ale pãrþilor civile ºi au menþinut pedepsele
primite de cei trei de la Tribunal. Hotãrârea
Curþii de Apel Craiova poate fi atacatã cu
recurs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
întrucât nu este definitivã.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, în
baza unor date ºi informaþii obþinute de poli-
þiºtii Biroului Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase din cadrul IPJ Dolj, a fost solicitatã
Judecãtoriei Craiova autorizaþie de perchezi-
þie domiciliarã pentru locuinþa unui doljean în
privinþa cãruia existau suspiciuni cã ar deþine
ilegal arme. În baza documentului emis de in-
stanþã, sâmbãtã, 1 decembrie, poliþiºti din ca-
drul acestei structuri, împreunã cu cei ai Sec-
þiei de Poliþie Ruralã nr. 5 Pieleºti au descins
la domiciliul lui Mihalache Curcea, de 75 de
ani, din satul Viiºoara, comuna Drãgoteºti.

Dacã în casã n-au gãsit nimic, luat la în-
trebãri, bãrbatul le-a arãtat oamenilor legii un

Arsenal de rãzboi dezgropat din
curtea unui doljean
Poliþiºtii au descoperit un adevã-

rat arsenal îngropat în grãdina
unui bãrbat din comuna doljeanã
Drãgoteºti, în urma unei acþiuni
efectuate sâmbãtã. Bãrbatul avea
o puºcã confecþionatã artizanal,
muniþie de rãzboi, o sabie ºi un
arc, toate împachetate frumos ºi
ascunse acolo de ceva vreme.
Doljeanul este acum cercetat
penal de poliþiºti.

loc în grãdinã de unde a fost dezgropat un
adevãrat arsenal. Mai exact, poliþiºtii au gãsit
o puºcã cu aer comprimat de calibrul 4,5 mm,
fãrã marcã ºi fãrã serie, confecþionatã artiza-
nal, ºi muniþie de rãzboi, mai exact douã car-
tuºe militare calibru 7,62x39 mm, nepercu-
tate, 4 cartuºe militare calibru 5,45x39 mm,
nepercutate ºi 58 capse genofix.

“Pe lângã aceste bunuri, au mai fost gãsite
o sabie ºi un arc confecþionate artizanal, toa-
te bunurile fiind ridicate în vederea cercetãri-
lor, urmând a se stabili provenienþa acestora.
Poliþiºtii continuã cercetãrile cu suspectul în
stare de libertate, sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de nerespectarea regimului armelor
ºi muniþiilor”, ne-a declarat comisar-ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Dincolo de simbolistica sa veş-
nic perenă, ziua de 1 Decembrie a
adus anul acesta, într-o percepţie
resimţită şi la Craiova, ceva nou şi
poate firesc: o resuscitare timidă
a sentimentelor patriotice şi naţi-
onale. La coc ardele purtate de
participanţii la evenimentul din Pia-
ţa „Al.I. Cuza” şi drapelele cu tri-
color arborate de instituţiile publi-
ce, dar şi de numeroşi cetăţeni ai
Craiovei, am putea adăuga o stare
de spirit de-a dreptul tonică. Cla-
maţi otova, uneori violent, până la
dezgust, sacrificaţi pe altarul ideo-
logiei naţionalist-ceauşiste, terme-
nii respectivi au fost epuraţi din
vocabularul civic, dăinuind însă în
retorica mecanizată şi ipocrită a
politicienilor. Fireşte, nu poţi ră-
mâne blocat în emotivitatea copi-

MIRCEA CANŢĂR
lărească a iubirii de ţară, fiindcă
există chiar şi în Eminescu texte
mai puţin complezente decât „Ce-
ţi doresc eu ţie, dulce Românie”,
există şi amărăciunile lui Emil Cio-
ran şi atâtea altele, iar iubirea ade-
vărată nu e scutită de dezamăgiri,
neputinţe, nevroze. Dar nu o abor-
dare conceptuală a noţiunilor de
„patriotism” şi „naţional” intere-
sează în mod deosebit când vor-
bim de 1 Decembrie 2012. Ceea
ce interesează este că aceste con-
cepte, bazate pe o realitate virtua-
lă, n-au fost deloc pure manipu-
lări. Iar când sunt insuflate sănă-
tos, adoptate liber consimţir, nu
prin propagandă, iradiază solidari-
tate în jurul unor c auze nobile.
Repudierea patriotismului, prin
confuzia cu naţionalismul, adică

extremismul, n-a fost deloc întâm-
plătoare, ci doar în logica ticăloşi-
tă a unor realităţi dictate, între al-
tele,  ş i de interese economic e.
Dorinţa de a proteja naţiunea şi
interesele acesteia în faţa valului
de globalism a fost adesea taxată
drept naţionalism. Mai ales că în
geopolitica naţională orice puseu
de naţionalism aducea aminte de
evenimentele sângeroase din fos-
ta Iugoslavie. Prezent la defilarea
militară de la Arcul de Triumf din
Capitală, jurnalistul Cristian Tudor
Popescu insera într-o declaraţie,
altminteri destul de cinică, o frază
memorabilă: „În România trebu-
ie sărbătorit faptul că existăm.
Asta e cel mai important lucru,
că există acest stat, care se nu-
mără printre statele lumii cu

puţine şanse de a f i e xistat.
Puteam foarte bine să nu exis-
tăm”. Corectă evaluare, în primul
rând istoriceşte.  Fiindcă iată ce
spunea cunoscutul istoric ameri-
can Larry Watts în cartea sa „Fe-
reşte-mă, Doamne, de prieteni”
(Ed. RAO, 2011),  lansată şi la
Craiova, în primăvară: „În numai
câţiv a ani, parteneri apropiaţi
av eau să transforme imaginea
României şi a guvernului său din
cea a unui partener apreciat în
Occident,  într-una de paria inter-
naţional, nu numai în faţa comu-
nităţii internaţionale, ci şi a pro-
priului popor. Cu astfel de prie-
teni, România nu avea nevoie să-
şi mai caute duşmani mai înver-
şunaţi în afara Pactului de la
Varşovia”. Adevărul nu e nicio-

dată pur şi aproape niciodată sim-
plu.  Să ne ducem dincolo de is-
toria rec entă? Până unde? N-a
fos t însăşi Unirea Principatelor,
după abdicarea domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza, ameninţată cu
destrămarea de marile puteri? N-
a fost prima parte a domniei lui
Carol I sistematic perturbată „de
apăsătoarea ş i înjositoarea suze-
ranitate turc ească”? N-a fost sfâ-
şiat trupul ţării prin „Arbitrajul”
de la Viena ş i Pactul Ribbentrop-
Molotov, din 1940? N-a fost ce-
dat Cadrilaterul Bulgariei, la ce-
rerea lui Hitler? Şi putem conti-
nua cu argumente infailibile la jus-
teţea resuscitării sentimentelor pa-
triotice şi naţionale, c are au con-
ferit zilei de 1 Decembrie 2012 un
contur aparte, chiar sărbătoresc.

Despre resuscitarea sentimentelor
patriotice şi naţionale

Data trecută am scris despre o calita-
te rară – străină aş îndrăzni să spun – în
peisajul politic al anilor noştri, dar pe care
Mihai Fifor o are: potenţialul de om de
stat. Pentru mine, acesta rămâne cel mai
important atu al candidatului USL la Se-
nat, dar sunt conştient că, pentru electo-
rat, legătura complexă dintre individ şi
poporul căruia îi aparţine poate părea un
reper vag şi imposibil de măsurat. „Foar-
te bine”, va spune un cârcotaş, „Fifor ar
putea să fie un altfel de senator. Dar
merită el să ajungă în ca-
mera superioară a Parla-
mentului? Ce a făcut el
până acum ca să îl reco-
mande?” În CV-ul său, pe
care îl puteţi găsi uşor pe
internet, veţi observa că, în
ultimii 11 ani, Mihai Fifor a
fost director: din 2001 până
în 2005, la Centrul Crea-
ţiei Populare, apoi la Mu-
zeul Olteniei.

Haideţi să facem o pa-
ranteză de onestitate: ştim
cu toţii ce înseamnă, în ge-
neral, directorul postde-
cembrist.  Vechea zicală
conform căreia dacă vrei
să vezi caracterul unui om
trebuie să-l pui şef undeva
a funcţionat în 90 la sută
din cazuri.  Numit în func-
ţie pe baza „competenţe-
lor”, competenţe descope-
rite numai după ce priete-
nii săi au câştigat alegerile, directorul
postdecembrist are un comportament
feudal: instituţia pe care o conduce este
propria moşie, ai zice că a venit cu ea de
acasă ori că a primit-o moştenire de la o
rudă cu sânge albastru. Cu angajaţii se
poartă ca un stăpân, cu şefii politici ca
un vasal.  În timp ce vorbeşte despre
management eficient în cuvinte pompoa-
se, directorul postdecembrist priveşte re-
laxat cum instituţia pe care o conduce
se duce de râpă. Directorul postdecem-
brist nu crede decât în ziua de leafă şi în
eventuala posibilitate de o face să so-

De ce Fifor? Al doilea motiv: un CV impecabil Ion Prioteasa:
“Sunt garanţia
pentru
Mihai Fifor”

Mihai Fifor, candidatul Uniunii
Social Liberale pentru Cole giul 2
Se nat Craiova, e ste la cel de-al doilea
mandat de  secretar de s tat în Minis-
trul Administraţiei ş i Internelor.
Doreşte ca “pentru oamenii Craio-

ve i” să îmbine adminis-
traţia şi politica. Cel
care îl susţine în faţa
craiovenilor este Ion
Priote asa,  preşedinte le
PSD Dolj, dar şi preşe-
dintele Consiliului
Judeţe an Dolj. “Dinco-
lo de cee a ce  se  vede,
Mihai Fifor este  omul
nostru cel mai galonat.
În momentul în care s-
a pus în discuţie  depu-
ne rea candidaturii lui,
cu domnul prim-
ministru ş i ce ilalţi
oameni importanţi din
partid ne-am pus
întrebarea cum să
candideze  ca senator?
Lor le  era te amă că vor
rămâne fără el în
Ministerul Administra-
ţiei ş i Internelor! Deci,
oamenii s -au obişnuit
cu el,  cu modul cum

rezolvă problemele , că aproape cre-
deau că este  de acolo. Şi noi am avut o
problemă gândindu-ne cum este  mai
bine , nu am avut o situaţie mai bună
decât aceasta, ca Mihai Fifor să fie la
minister şi într-un guvern viitor ş i îi
dorim să fie ambasadorul nostru ş i să
ne reprezinte acolo.  De acee a mă
afişez cu drag cu e l şi es te unul din
oame nii în care cre d şi căruia îi dau
mâna cu toată încre derea ş i îi doresc
un viitor s trălucit  în continuare ”, a
declarat Ion Prioteasa, preşedintele
Consiliului Jude ţean Dolj.

ALEXANDRU IONICESCU
sească mai des. Iar la final, deşi primeş-
te calificativul „excepţional” de la cei pe
care i-a servit, scorul real este acelaşi:
directorul a câştigat, instituţia a pierdut.

Ei bine, Mihai Fifor a fost un altfel de
director. Firea, erudiţia şi tinereţea l-au
ajutat să readucă la viaţă Centrul Crea-
ţiei Populare, această instituie atât de im-
portantă pentru salvarea şi conservarea
specificului oltenesc. Cei care lucrează
acolo îşi vor aminti ceea ce vă spun şi
eu: Fifor nu a aterizat în fruntea institu-

ţiei din neantul numirilor politice, ci după
mai bine de şapte ani de experienţă la
Institutul Academic „C.S. Nicolăescu-
Plopşor”, după şapte ani de studiu şi sârg
n slujba cunoaşterii. Nu s-a purtat ca un
stăpân, ci a pus suflet, ţinând în viaţă tot
ceea ce înseamnă tradiţiile olteneşti. Şi,
fie că vorbim de meşterii bătrâni şi pri-
cepuţi sau de lăutarii înnăscuţi ai străve-
chilor tarafuri săteşti, toţi artiştii popu-
lari din judeţ îl cunosc pe Fifor şi ştiu ce
a făcut pentru promovarea lor.

Despre ce a urmat, despre cei şapte
ani în care Fifor a condus Muzeul Olte-

niei probabil că ştiţi deja mai multe. Nu
doar că nu a permis să se aşeze praful
pe exponate, aşa cum în multe alte lo-
curi din ţară s-a întâmplat, ci s-a zbătut
pentru renovarea tuturor componentelor
muzeului: începând cu Casa Băniei, se-
diu al Secţiei de Etnografie, şi până la
Secţiile de Ştiinţele Naturii şi Istorie-Ar-
heologie. Desigur, în lumea în care trăim,
Muzeul Olteniei nu va fi niciodată la fel
de celebru ca un pasaj rutier, fie el săpat
în pământ sau ridicat printre blocuri. Iar

eforturile lui Fifor nu-şi vor primi întrea-
ga răsplată acum, într-o Oltenie bântuită
de sărăcie şi şomaj. Dar, peste zeci de
ani, nepoţii noştri dintr-o lume mai bună
îşi vor putea vizita curioşi istoria şi tradi-
ţiile şi vor înţelege şi ei ce înseamnă un
neam de panduri şi de jieni: acesta este,
cu adevărat, un lucru minunat.

Iar până atunci, aşa cum am mai
spus-o şi data trecută, a nu-l vota pe
Mihai Fifor e un lux pe care nu mi-l pot
permite.
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„Credem cu toþii într-o Românie
puternicã, o þarã unde fiecare om are
dreptul la un loc de muncã sigur, un
venit bun ºi un viitor pentru familia
lui. Credem într-o România în care
oamenii sunt respectaþi, unde guver-
nul nu ne bagã mâna în buzunare ca
sã dea mai apoi banii cãtre firmele de
casã ale puterii”, a declarat candida-
tul USL.

Cei mai mulþi localnici s-au plâns
de pensiile mici ºi de lipsa locurilor de
muncã, dar ºi de nivelul subvenþiilor
acordate agricultorilor. „Subvenþiile
pentru agricultori trebuie sã fie la ni-
velul fermierilor din Uniunea Europea-
nã. ªi noi, românii, suntem cetãþeni

OFF-uri
de GABRIEL
BRATU-MIB

- Duminicã mergem la ale-
geri, Popescule, dar noi cu
ce ne alegem?

VVVVValeriu Zgonea: „Credem cu toþiialeriu Zgonea: „Credem cu toþiialeriu Zgonea: „Credem cu toþiialeriu Zgonea: „Credem cu toþiialeriu Zgonea: „Credem cu toþii
într-o Românie puternicã”într-o Românie puternicã”într-o Românie puternicã”într-o Românie puternicã”într-o Românie puternicã”

Valeriu Zgonea, candidatul USL pentru
Camera Deputaþilor în Colegiul 9 Segarcea –
Valea Dunãrii, s-a întâlnit cu alegãtorii din
comunele Bistreþ, Catane, Cârna, Mãceºu de
Jos, Urzicuþa ºi Þuglui. Deputatul a discutat
cu cetãþenii despre proiectele locale de dez-

voltare ºi despre aºteptãrile pe care le au de
la viitorul Parlament ºi viitorul Guvern al
României. Valeriu Zgonea susþine cã USL
vine în faþa oamenilor cu un nou proiect de
societate, cu un program realist, bazat pe re-
alizãrile din ultimele ºase luni.

europeni ºi avem
acelaºi drepturi. USL
va negocia aceste
subvenþii, pentru cã
agricultura reprezintã
o prioritate naþiona-
lã. Vrem sã producem
energie ieftinã ºi cu-
ratã, sã punem mai
multe alimente româ-
neºti în magazine ºi
sã conectãm Româ-
nia la marile reþele de
transport rutier ºi fe-
roviar din Europa”, a
subliniat Valeriu
Zgonea.

USL are în vede-
re finalizarea camerelor agricole ºi
transformarea lor în furnizori de con-
sultanþã pentru agricultori ºi tineri în-
treprinzãtori din mediul rural. Toto-
datã, USL va implementa un Program
naþional pentru înfiinþarea de micro-
fabrici locale de procesare care sã de-
serveascã producãtorii de legume ºi
fructe din zona respectivã.

Bistreþ – un exemplu în rândul
localitãþilor doljene

În ultimii patru ani, deputatul Va-
leriu Zgonea s-a implicat direct ºi
constant în viaþa comunitãþilor din
Colegiul Segarcea – Valea Dunãrii ºi

s-a bãtut ca proiectele locale sã pri-
meascã sprijin financiar. Drept mãr-
turie stau ºi numeroasele investiþii
iniþiate de administraþia localã ºi rea-
lizate cu sprijinul lui Valeriu Zgonea.

Comuna Bistreþ este, astãzi, un
exemplu în rândul localitãþilor dolje-
ne. Edilii au întocmit proiecte peste
proiecte, pe care au reuºit sã le ducã
la bun sfârºit, iar viaþa oamenilor s-a
schimbat în bine. Strãzi asfaltate, tro-
tuare, podeþe, alimentare cu apã, ca-
nalizare, ºcoli modernizate, toate
acestea sunt investiþii majore pentru
întreaga comunitate.

Primãriþa din Bistreþ, Cristiana
Antonie, despre care vorbesc cu ad-
miraþie ºi cetãþenii din comunele în-
vecinate, spune cã a avut tot timpul
sprijinul deputatului Valeriu Zgonea,
un om de cuvânt, care le cu-
noaºte problemele ºi a fãcut
tot posibil sã-i ajute pe toþi
primarii.

„Valeriu Zgonea
este singurul deputat care
se gândeºte cu adevãrat
ºi la oamenii ce trudesc
din greu în agriculturã”

Pentru oricine trece astãzi
prin Urzicuþa, este limpede cã
viaþa comunitãþii s-a schim-

bat mult în ultimii ani. Strãzi moder-
nizate, sistem de alimentare cu apã,
dispensarul medical ºi ºcolile au fost
reabilitate, proiecte în derulare – aces-
ta este tabloul comunei de astãzi. S-
a realizat studiul de fezabilitate pen-
tru sistemul de canalizare ºi epurare
a apelor uzate. Alte proiecte vizeazã
asfaltarea strãzilor principale pe o
lungime de 8 km ºi construirea unui
centru afterschool.

Primarul comunei Urzicuþa, Florea
Grigorescu, unul dintre cei mai apre-
ciaþi primari ai Olteniei, spune cã de-
putatul Valeriu Zgonea a fost mereu
alãturi de oamenii din aceastã zonã
ºi a luptat pentru ei.

“Sunt primar de mulþi ani ºi, în tot
acest timp, am avut parte de întreg
sprijinul domnului deputat Valeriu
Zgonea. Este singurul deputat care
se gândeºte cu adevãrat ºi la oamenii
ce trudesc din greu în agriculturã. S-a

bãtut pentru a obþine fonduri pentru
proiectele noastre ºi sprijin pentru
agricultori, a avut iniþiative legislati-
ve pentru a-i ajuta pe oamenii satului
românesc. Avem nevoie de oameni
precum Valeriu Zgonea, pentru a ne
putea îndeplini promisiunile faþã de
locuitorii noºtri, pentru a realiza pro-
iectele de dezvoltare ale localitãþii”, a
declarat primarul Florea Grigorescu.

Alãturi de oamenii din Þuglui
În comuna Þuglui, clopotul bise-

ricii îi cheamã din nou pe credincioºi
la rugãciune ºi anunþã momentele im-
portante din viaþa comunitãþii. Sute
de localnici au participat, ieri, la sluj-
ba de sfinþire a noului clopot al bise-
ricii din Þuglui, realizat cu sprijinul
deputatului Valeriu Zgonea.

„Este o mare bucurie pentru mine
sã fiu alãturi de oamenii din Þuglui,
o comunã care ºi-a pãstrat o frumu-

seþe aparte ºi care s-a
dezvoltat în ultimii
ani. Aici s-au pãstrat
tradiþiile, înþelepciu-
nea ºi valorile adevã-
rate. Sunt convins cã
în perioada urmãtoa-
re veþi vedea lucruri
deosebite în Þuglui”,
a spus Valeriu Zgo-
nea, candidatul USL
pentru un nou man-
dat de deputat în Co-
legiul Segarcea – Va-
lea Dunãrii.

Începând cu ora 10.00, alãturi
de alþi lideri ai USL, Valeriu
Zgonea a fost prezent în Piaþa
“Arcul de Triumf”, la parada
militarã organizatã cu prilejul
Zilei Naþionale, la care au
participat peste 1.500 de militari
de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerului Adminis-
traþiei ºi Internelor, SRI ºi
Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
Eroii care au luptat în Irak ºi
Afganistan au fost, de aseme-
nea, prezenþi la festivitãþi.
MApN a prezentat pentru prima
datã maºina blindatã de tip
MRAP, folositã în Afganistan de
militarii români.

«Pentru mine, 1 Decembrie
este o zi specialã. Mã gândesc la
toate sacrificiile fãcute de
români de-a lungul istoriei, dar
ºi la sacrificiile pe care mulþi
români le fac pentru þara lor
chiar în aceste momente, departe
de casã. Îmi aduc aminte de o
discuþie pe care am avut-o cu

Valeriu Zgonea, la ceremoniile organizate
cu ocazia Zilei Naþionale a României

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea, a participat, sâmbãtã, începând cu ora
8.00, la ceremonia militarã desfãºuratã cu oca-
zia Zilei Naþionale a României la Monumentul
Eroilor militari români cãzuþi la datorie, din
Parcul Tineretului din Bucureºti. În cadrul ce-
remoniei, a fost oficiatã o slujbã religioasã în
memoria eroilor neamului ºi au fost depuse co-

mai mulþi militari români care se
întorseserã din Afganistan ºi
care mi-au dat o lecþie extraordi-
narã. M-a impresionat cât erau
de mândri de uniforma pe care
scria “România”, de þara lor, de
imn, de tricolor, de colegii lor
români. Le era dor de þarã, dar
mai era ceva: au înþeles cã au de
ce sã fie mândri. Ar trebuie sã
credem mai mult în lucrurile care
ne unesc ca popor, în valorile
naþionale. Ca sã ne ridicãm ca
neam, sã fim o þarã respectatã ºi
sã ne pãstrãm identitatea
naþionalã într-o lume din ce în ce
mai globalizatã, trebuie sã fim
mândri cã suntem români nu
doar azi, de 1 Decembrie, ci în
fiecare zi a anului ºi în tot ceea
ce facem. Doar împreunã putem
fi mai buni, mai puternici. La
Mulþi Ani, România! La Mulþi
Ani, români!», a fost mesajul
preºedintelui Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, cu ocazia
Zilei Naþionale a României.

roane de flori din partea instituþiilor statului,
între care Preºedinþia, Camera Deputaþilor, Mi-
nisterul Public, dar ºi din partea Asociaþiei Ve-
teranilor de Rãzboi. Cu acest prilej, preºedinte-
le Camerei Deputaþilor s-a întâlnit cu soþiile mi-
litarilor români cãzuþi la datorie în teatrele de
operaþiuni, cãrora le-a transmis cu emoþie în-
treaga consideraþie ºi susþinere.
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Printre realizãrile cele mai im-
portante ale primãriþei Ana Cea-
nã se numãrã pietruirea a peste
30 de kilometri de drum comu-
nal, precum ºi începerea proiec-
tului de alimentare cu apã a co-
munei. „În 2008, când am câºti-
gat alegerile ºi am venit la primã-
rie, în comuna Melineºti era o
mare problemã: majoritatea dru-
murilor sãteºti ºi comunale erau
impracticabile. În primul rând mi-
am dorit sã rezolv aceastã pro-
blemã, care a fost ºi o promisiu-
ne de-a mea în acea campanie
electoralã. Am ºi reuºit sã fac
asta: în total, au fost reabilitate,
reparate, pietruite drumuri în lun-
gime de peste 30 de kilometri. De
exemplu, în satul Valea Muierii de
Sus nu s-a putut intra niciodatã
pe timp de iarnã sau pe timp plo-
ios cu maºina. Acum se poate
ajunge în orice moment al anu-
lui. De asemenea, în fostul Cã-
min Cultural din Negoieºti am gã-
sit un adevãrat dezastru. Cu aju-
torul domnului deputat Petre Pe-
trescu, am reuºit sã eliberãm
acest cãmin, care era ocupat de
persoane aduse acolo de fostul
primar, iar aceste persoane adu-
seserã imobilul într-o stare avan-
satã de degradare. Apoi, domnul
deputat Petrescu ne-a ajutat sã
obþinem 500.000 de lei de la Mi-
nisterul Culturii ºi Cultelor ºi ast-
fel am reuºit sã-l renovãm ºi chiar
sã-l extindem. Actualmente, pot
spune cã acest edificiu este o perlã
a satului Negoieºti. Sã vã mai spun
ºi de podul peste râul Amaradia:
era început, valoarea investiþiei era
de peste 3 milioane de lei, însã fi-
zic abia erau turnaþi pilonii. Eu am
reuºit sã finalizez aceastã lucrare

Petre Petrescu ºi Florea Voinea, candidaþi ai
Uniunii Social Liberale la Parlamentul României,
au vizitat, ieri, comuna Melineºti. Una dintre cele
mai mari localitãþi din Dolj, Melineºti ºi-a schim-

bat „faþa” în ultimii patru ani, de când Ana Ceanã
a devenit primar. Alãturi de viitorii parlamentari
de Dolj ºi de aproximativ 50 de susþinãtori ºi sim-

patizanþi ai acestora, primãriþa Ana Ceanã a bãtut
strãzile comunei, amintindu-le locuitorilor cã,

pentru viitorul comunei, trebuie sã iasã la vot ºi sã
aleagã candidaþii USL: Petre Petrescu deputat ºi

Florea Voinea senator.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

ºi sunt bucuroasã cã în urmã cu
puþin timp i-am achitat construc-
torului ºi ultima facturã. De ase-
menea, am inaugurat pe 1 mai
2012 noul sediu al Primãriei Me-
lineºti, care este o adevãratã em-
blemã ºi un adevãrat palat al co-
munei noastre – o investiþie de 2
milioane de lei. Am ajutat ºi bise-
ricii, prin refacerea picturii sau
reabilitarea clãdirilor. Tot cu aju-
torul domnului deputat Petrescu
am reuºit sã accesãm, pe fonduri
europene, un proiect privind îm-
bunãtãþirea drumurilor de exploa-
tare – pe Mãsura 1.2.5.. Este vor-

ba de un drum de 7,3 kilometri,
care leagã satele Bodãieºti ºi Ne-
goieºti, o adevãratã centurã ves-
ticã a comunei Melineºti”, ne-a
declarat Ana Ceanã, primãriþa
din Melineºti.

”Vrem sã aducem apa potabilã
în comunã ºi sã extindem
reþeaua de gaze”

Urmãtorii patru ani vor fi la fel
de plini pentru Ana Ceanã, care

sperã cã, dupã ce USL va câºtiga
alegerile ºi va forma guvernul, va
primi banii necesari pentru finali-
zarea proiectelor: „În mandatul
2012-2016 avem multe de fãcut.
Melineºtiul are treisprezece sate.
Vreau sã vã spun cã, dacã în urmã
cu patru ani locuitorii îºi doreau
sã aibã drumuri pietruite, acum
deja s-au obiºnuit ºi îºi doresc dru-
muri asfaltate. De aceea, mi-am
propus ca, în aceºti ani care ur-
meazã, sã asfaltãm cel puþin 10 ki-
lometri de drumuri comunale ºi sã-
teºti. Alt proiect important este sã
introducem apa potabilã în întrea-
ga comunã. Deocamdatã, am ob-
þinut sã facem aceastã reþea doar
în satul Negoieºti, trebuie sã con-
tinuãm cu satele Melineºti ºi Bo-
dãieºti. Lucrarea are o valoare de
3,7 milioane de lei ºi este în curs
de executare, iar banii au fost ob-
þinuþi pe Mãsura 3.2.2. Vrem sã
extindem reþeaua de gaze în satul
Negoieºti. Avem în plan, de ase-
menea, sã ajutãm ºcolile din co-

munã, în special Negoieºti ºi Me-
lineºti. Toate aceste proiecte ale
noastre nu se vor putea realiza de-
cât dacã avem sprijinul domnului
deputat Petre Petrescu, care este
o persoanã foarte cunoscutã la noi
în Melineºti, un om care a vizitat
foarte des localitatea noastrã ºi nu
a lipsit de la niciunul din evenimen-
tele importante ale comunei. Lo-
cuitorii comunei au mare încrede-
re în dumnealui ºi în domnul se-
nator Florea Voinea, sperãm sã nu
ne dezamãgeascã. Eu m-am con-
vins cã dumnealui este un om se-
rios ºi cã meritã încrederea cetã-
þenilor”.

”Suntem mândri
sã avem asemenea candidaþi
la noi pe colegiu”

ªi viceprimarul Cristinel Ma-

tei crede cã victoria USL este vi-
talã pentru binele comunei: „Spe-
rãm sã obþinem 80 la sutã din vo-
turi pentru Uniunea Social-Libera-
lã. Suntem mândri sã avem ase-
menea candidaþi la noi în colegiu.
Pe domnul Petre Petrescu îl cu-
nosc dinainte de a fi deputat ºi am
avut în permanenþã o colaborare
excelentã. Despre domnul Florea
Voinea ºtiu cã este consilier al dom-
nului prim-ministru
Victor Ponta ºi un
apropiat al ministrului
de Finanþe Florin
Georgescu. Dumnea-
lor ne pot ajuta sã ob-
þinem finanþare pentru
asfaltarea drumurilor
comunale ºi pentru
alimentarea cu apã a
întregii localitãþi, pen-
tru cã apa din comu-
nã nu este potabilã în
acest moment”.

”Am dori ca USL
sã rezolve problema
locurilor de muncã
pentru tineri”

Directorul adjunct
al Liceului „Alexandru
Macedonski” din Me-
lineºti, Constantin

Borocan, este extrem de încântat
de colaborarea cu Primãria ºi cu
edilul-ºef: „Primãria colaboreazã
foarte bine cu liceul ºi cu ºcolile din
comunã. Ne-a ajutat sã obþinem
fonduri ºi sã reparãm acoperiºurile
ºi sobele la clãdirile liceului. Singura
noastrã problemã este cã absolven-
þilor liceului nu le este uºor sã îºi
gãseascã locuri de muncã. Am dori
ca USL sã rezolve problema locuri-
lor de muncã pentru tineri”.

”Se simte cã doamna primar
a colaborat bine cu domnul
deputat Petre Petrescu”

Locuitorii comunei sunt convinºi
cã USL este cea mai bunã alegere
pentru români, la alegerile din 9
decembrie. „Se simte cã doamna
primar a colaborat bine cu dom-
nul deputat Petre Petrescu. Spe-
rãm din suflet ca USL sã câºtige
majoritatea ºi sã treacã de 50 la
sutã. Aº vrea sã iasã din nou 7
milioane de oameni la vot”, ne-a
declarat Ion Dumitru, de 60 de
ani, pensionar pe caz de boalã. ªi
Ion Bâzdoacã, de 80 de ani pen-
sionar, aºteaptã veºti bune din par-
tea viitorului guvern: „Eu îmi do-
resc sã se mãreascã pensiile, sã
putem þine pasul cu preþurile”.
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Alãturi de primarul Jana Fulga,
pentru realizarea viitoarelor

proiecte
“Comuna ªimnicu de Sus îmi este

foarte dragã ºi sprijin în totalitate
iniþiativele locale de dezvoltare pe
care doamna primar Jana
Fulga ºi echipa de consilieri
locali doresc sã le punã în
valoare. ªtiu foarte bine si-
tuaþia acestei localitãþi. Cu-
nosc la fel de bine proiecte-
le doamnei primar Jana Ful-
ga pentru localitatea ªimni-
cu de Sus, pe care le voi
susþine, alãturi de viitorul
senator Florea Voinea ºi de
Consiliul Judeþean Dolj,
care a fãcut promisiuni cer-
te în ceea ce priveºte inves-
tiþiile în aceastã comunã”, a
declarat Petre Petrescu,
candidat USL pentru un
mandat de deputat în Cole-
giul 5 Filiaºi.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Petre Petrescu, candidatul USL în Colegiul 5 Filiaºi Came-
ra Deputaþilor, a fost prezent, vineri, în comuna ªimnicu de
Sus, unde, alãturi de primarul Jana Fulga ºi peste 50 de susþi-
nãtori, a stat de vorbã cu alegãtorii. Oamenii au nemulþumiri
multe ºi speranþele lor se îndreaptã cãtre un viitor Guvern
USL, care sã facã DREPTATE PÂNÃ LA CAPÃT, sprijinit
din Parlament de Petre Petrescu – deputat ºi Florea Voinea –
senator. Deputatul Petre Petrescu le-a transmis cã împreunã
cu Florea Voinea ºi Consiliul Judeþean Dolj, prin preºedintele
Ion Prioteasa, vor susþine proiectele primarului Jana Fulga.

“Sperãm cã cei de la USL vor fi
altfel ºi nu ne vor înºela încrederea”

Oamenii din ªimnicu de Sus nu
sunt lipsiþi de probleme, iar nemulþu-
mirea lor faþã de guvernarea Boc-
Bãsescu este imensã. Aceºtia spun
cã tãierile salariale ºi toate celelalte

mãsuri nu ar fi atât de dureroase dacã
ar fi vãzut un semn de solidaritate ºi
de la cei care conduceau România.
“Nouã ne-au tãiat salariile ºi pensii-
le, iar ei se lãfãiau în lux. Nu este
posibil ca doar amãrâþii sã ducã
aceastã crizã în spinare ºi ei sã se
înfrupte din banii noºtri. Am o pen-

sie amãrâtã de CAP. Cum sã
trãiesc din 200 de lei? Spe-
rãm cã cei de la USL vor fi
altfel ºi nu ne vor înºela în-
crederea. Îi vom vota cu spe-
ranþa cã vor face treabã”,
spune cu lacrimi în ochi Ma-
ria Hâncu, pensionarã din
ªimnicu de Sus.

Gigel Grecu este plecat în
Germania de patru ani. A ve-
nit acasã de sãrbãtori. Spu-
ne cã a plecat pentru cã îºi
doreºte un viitor mai bun
pentru familia sa, pe care nu
i l-a putut asigura în þarã.
“Sunt plecat în Germania de
patru ani. Am venit pentru

cã vreau sã fiu acasã de sãrbãtori. Pe
9 decembrie voi merge la vot cu spe-
ranþa cã la un moment dat voi putea
sã asigur un viitor familiei mele mun-
cind în România. De la viitorul Gu-
vern USL îmi doresc sã creeze locuri
de muncã”, a declarat Gigel Grecu.

În marºul lor prin ªimnicu de Sus,
Petre Petrescu, primarul Jana Fulga
ºi susþinãtorii USL au ajuns la poar-
ta fostului primar al comunei, Tudo-
rel Pupãzan. Uselist convins, Tudo-
rel Pupãzan spune cã merge cu Pe-
tre Petrescu ºi Florea Voinea pânã la
capãt ºi cã România poate merge îna-
inte numai cu USL la guvernare: “Am
susþinut-o pe pri-
mãriþa Jana Fulga
ºi îi voi sprijini pe
Petre Petrescu ºi
Florea Voinea
pânã la capãt. Ro-
mânia poate sã
meargã înainte nu-
mai cu USL la gu-
vernare”.

“Vom vota
Petre Petrescu

ºi Florea Voinea
pentru viitorul

comunei
noastre”

“Sunt convins
cã domnul depu-
tat Petre Petrescu va susþine toate
proiectele noastre. Dumnealui a fost
alãturi de noi tot timpul ºi pe 9 de-
cembrie îi vom fi ºi noi alãturi mer-
gând la vot. Vom vota Petre Petrescu
ºi Florea Voinea pentru viitorul comu-
nei noastre ºi pentru o viaþã mai bunã,
pentru noi ºi copiii noºtri”, a declarat
viceprimarul comunei ªimnicu de Sus,
Dumitru Cosmin Marius.

Consilierul local PSD Ionel
Safta se aratã ºi el încrezãtor cã în
ªimnicu de Sus candidaþii USL vor
avea un scor foarte mare. Acesta
spune cã împreunã cu cei de la UNPR
fac o echipã puternicã ºi îºi doresc
cât mai multe voturi, pentru cã astfel
ºi pretenþiile de la parlamentari pen-
tru rezolvarea problemelor vor fi pe
mãsurã: „Împreunã cu colegii de la
UNPR facem o echipã puternicã ºi

îmi doresc sã obþinem un scor cât
mai mare. Oamenii trebuie sã meargã
la vot pe 9 decembrie ºi sã voteze
candidaþii USL – Petre Petrescu ºi
Florea Voinea. Cu cât va fi mai mare
scorul obþinut de aceºti doi candi-
daþi în ªimnicu de Sus, cu atât vor fi
mai mari ºi cererile noastre cãtre aceº-
tia în ceea ce priveºte problemele
comunei”.

Preºedintele PSD ªimnicu de Sus,
Nicolae ªtolicã, spune ºi el cã are
încredere cã cei doi candidaþi ai USL
vor ajuta comuna: “În calitate de
preºedinte al PSD ªimnicu de Sus
pot confirma buna colaborare cu

UNPR-ul ºi pot spune fãrã nici o ezi-
tare cã suntem o echipã puternicã,
sudatã, care poate sã scoatã un scor,
pe 9 decembrie, de 80%. Am încrede-
re cã domnii Petre Petrescu ºi Florea
Voinea se vor implica în rezolvarea
problemelor comunitãþii ºi vor susþi-
ne proiectele primarului Jana Fulga”.

„Consilierul local UNPR Gheor-
ghe Chivãran este la al doilea man-
dat ºi are încredere în deputatul Pe-
tre Petrescu: “Îl cunosc pe domnul
Petre Petrescu din primul mandat de
consilier local. Este un om serios,
care, atunci când promite ceva, se
þine de promisiune. Sunt convins cã
în acest mandat de deputat va avea
o atenþie sporitã faþã de comuna ªim-
nicu de Sus. Oamenii trebuie sã înþe-
leagã cã un colegiu de deputat este
foarte mare ºi peste tot sunt proble-

me, iar cei doi par-
lamentari trebuie
sã acorde atenþia
cuvenitã fiecãreia
în parte. Am încre-
dere în viitorii par-
lamentari, Petre Pe-
trescu ºi Florea
Voinea, cã vor
reuºi sã realizeze
în Colegiul 5 Filiaºi
lucruri extraordi-
nare ºi vor susþine
toate proiectele
Primãriei ºi Consi-
liului Local ªimni-
cu de Sus”.

Reporter: Cum v-aþi descurcat în
primul mandat de primar al comunei
ªimnicu de Sus?

Primar Jana Fulga: Foarte greu,
pentru cã resursele financiare au fost
puþine. Dar cu ajutorul unor oameni
extraordinari, cum sunt domnul de-

Primarul comunei ªimnicu de Sus, Jana Fulga:

putat Petre Petrescu ºi domnul pre-
ºedinte al Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, am reuºit sã moderni-
zãm strãzile în cele douãsprezece sate
ale comunei, sã reabilitãm ºcolile ºi
ciºmele publice, ºi sã pietruim dru-
murile comunale.

- Care a fost relaþia pri-
marului comunei ªimnicu
de Sus cu deputatul Petre
Petrescu?

- Relaþia a fost una foarte
bunã. Domnul Petre Petres-
cu ne-a ajutat foarte mult în
ultimii ani, în special în acest
ultim mandat de deputat al
dumnealui, þinând cont cã a
fost în opoziþie. Dar adevã-
rata valoare a unui om toc-
mai în astfel de momente se
vede. În perioada urmãtoare
avem multe proiecte pentru
comuna ªimnicu de Sus, dar
am încredere cã domnii Pe-
tre Petrescu ºi Florea Voinea,
candidaþii USL pentru Came-
ra Deputaþilor ºi Senat, ne vor
ajuta sã le ducem la bun sfâr-

ºit. ªi pentru a le da un motiv sã fie
cât mai aproape de noi, ne-am pro-
pus ca la alegerile din 9 noiembrie
vor obþine cel puþin 80 la sutã din
voturile valabil exprimate.

- Ce v-aþi propus în acest al doi-
lea mandat?

- Îmi doresc sã continui moderni-
zarea satului românesc, cu tot ceea
ce înseamnã infrastructurã, ºi vor-
besc aici despre drumuri, apã, cana-
lizare ºi gaze. Este nevoie de toate
aceste lucruri, pentru cã ºi românul
care trãieºte la þarã trebuie sã benefi-
cieze de acelaºi confort ca la oraº,
pentru cã ºi el este plãtitor de taxe ºi
impozite. De aceea am încredere cã
împreunã cu domnul deputat Petre
Petrescu ºi viitorul senator Florea
Voinea ºi cu un Guvern USL vom
reuºi sã punem în practicã toate aces-
te lucruri. Eu cred cã vom scoate un
scor de cel puþin 80%. Eu, primarul
comunei ªimnicu de Sus, Jana Ful-
ga, pe 9 decembrie voi vota Petre Pe-
trescu – deputat ºi Florea Voinea –
senator ºi îi îndemn pe toþi alegãtorii
sã facã acelaºi lucru.
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Petre Petrescu:
”Trebuie
sã ne batem
sã aducem
alimentarea cu apã”

Petre Petrescu, candidat USL
la un mandat de deputat în
Colegiul 5 Filiaºi, a afirmat cã
principala problemã cu care se
confruntã locuitorii comunei
ªimnicu de Sus ºi care trebuie
rezolvatã în perioada urmãtoare
rãmâne lipsa apei potabile.
„Asistãm la inaugurarea încã unei
investiþii care este finalizatã de
doamna primar Jana Fulga,
alãturi de Consiliul Local. Este o
investiþie pentru oameni. Tot
pentru oamenii din ªimnicu de
Sus trebuie sã ne zbatem sã
aducem alimentarea cu apã,
pentru cã la orice poartã am
bãtut ºi cu orice persoanã cu
care am vorbit ne-a spus cã, în
primul rând, la ªimnicu de Sus
este nevoie de apã. De apã
potabilã, pentru cã cea care
ajunge în robinetele oamenilor nu
este proprie consumului. Mai
sunt ºi alte probleme – drumuri,
iluminat, canalizare –, însã apa
este elementul necesar pe care
trebuie sã-l rezolvãm aici, la
ªimnicu de Sus. Vreau sã vã
îndemn ca duminica viitoare, pe
9 decembrie, sã ieºiþi în numãr
cât mai mare la vot, pentru a
scãpa þara de greutãþile ºi
problemele în care ne-au aruncat
Guvernele PDL, Emil Boc ºi
Traian Bãsescu”, a declarat
Petre Petrescu, candidat USL la
un mandat de deputat în Colegiul
5 Filiaºi.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Candidaþii USL Petre Petrescu ºi
 Florea Voinea au participat, sâm-

bãtã, la evenimentul inaugurãrii unui
drum comunal în satul Deleni, din comu-
na ªimnicu de Sus, în prezenþa primaru-
lui Jana Fulga ºi a preºedintelui Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. La
eveniment a participat un numãr însem-
nat de locuitori ai comunei, bucurându-
se cã încã un drum din localitatea lor a
fost asfaltat. „Orice realizare în comuna

noastrã ne bucurã. Facem încã un pas cã-
tre normalitate. Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, este un
om serios. Ce promite, face. La fel ºi
doamna primar Jana Fulga. Cred cã
aceastã echipã, completatã cu deputatul
Petre Petrescu ºi Florea Voinea, care am
înþeles cã este consilierul premierului
Victor Ponta, va face treabã pentru ªim-
nicu de Sus”, a declarat un cetãþean pre-
zent inaugurarea drumului.

Florea Voinea:
”Doamna primar
ne-a încãrcat
cu problemele
pe care trebuie
sã le rezolvãm”

Florea Voinea, candidat USL
la un mandat de senator în
Colegiul 3 Filiaºi-Cetate, a
precizat cã: „Este o bucurie
pentru mine sã fiu alãturi de
dumneavoastrã la inaugurarea
acestui drum, care înseamnã
foarte mult pentru locuitorii
satului Deleni. Sunt onorat cã am

privilegiul de a candida ºi de a vã
reprezenta în Senat ºi vreau sã
vã spun cã încã nici nu am fost
aleºi ºi deja doamna primar ne-a
încãrcat cu problemele pe care
trebuie sã le rezolvãm pentru

ªimnicu de Sus. Peste patru ani
îmi doresc sã vã putem privi în
ochi ºi sã ne bucurãm împreunã
de ce am realizat”.

”Avem nevoie
de Petre Petrescu
ºi Florea Voinea,
care sã ne reprezinte
în Parlament”

Primarul comunei ªimnicu de
Sus, Jana Fulga, a þinut sã
precizeze cã prin asfaltarea
drumului de la Deleni se facilitea-
zã accesul locuitorilor din acest
sat la principalele instituþii

publice. „Astãzi, ne-am adunat
cu toþii în satul Deleni, aparþinã-
tor comunei ªimnicu de Sus,
pentru a sfinþi acest drum nou,
care va permite accesul oameni-
lor din satul Deleni cãtre toate
instituþiile statului: primãrie,
ºcoalã, bisericã ºi poliþie. Alãturi
de noi se aflã foarte multã lume
importantã – preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, vicepreºedintele
Cristinel Iovan, reprezentanþi ai
administraþiei locale ºi judeþene,
precum ºi Petre Petrescu ºi
Florea Voinea, candidaþii USL în
ªimnicu de Sus –, semn al
preþuirii de care se bucurã
comuna noastrã. Prezenþa la noi
în comunã a candidaþilor USL
Petre Petrescu ºi Florea Voinea
nu este întâmplãtoare, pentru cã
ne bazãm ca, începând din 10
decembrie, ei sã ne fie aproape ºi
sã ne sprijine din Parlamentul
României cu proiectele de
dezvoltare pe care vrem sã le
ducem la bun sfârºit în perioada
urmãtoare la ªimnicu de Sus.
Resursele financiare pe care le

avem la dispoziþie sunt insufi-
ciente pentru a putea dezvolta
comuna noastrã, ºi aici mã refer
la proiectele mari: apã, canalizare,
drumuri. Avem nevoie de Petre
Petrescu ºi Florea Voinea, care sã
ne reprezinte în Parlament”, a
declarat primarul comunei
ªimnicu de Sus, Jana Fulga.

„Vã rog sã transferaþi
încrederea pe care
o aveþi în mine
cãtre candidaþii USL”

La rândul sãu, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a declarat: „Eu cu

doamna primar Jana Fulga ne-
am dat mâna pentru a realiza
multe lucruri aici, în comuna
ªimnicu de Sus. Vã spun cã pe
acest mandat de patru ani vom
aduce apa în ªimnicu de Sus ºi
vom trece ºi la etapa a doua,
cea a canalizãrii. Poate printre
dumneavoastrã se aflã ºi
oameni sceptici, care cred cã
nu este posibil sã ducem la bun
sfârºit atâtea lucruri. Noi ne-am
luat acest angajament, însã
singuri nu putem. De aceea vin
în faþa dumneavoastrã ºi vã
spun cã pentru a putea ca noi,
Consiliul Judeþean, alãturi de
doamna primar Jana Fulga ºi
echipa de consilieri locali, sã
facem ceva pentru ªimnicu de
Sus avem nevoie ºi de parla-
mentari puternici care sã ne
reprezinte la Bucureºti ºi care
sã se batã sã aducã proiecte
pentru Dolj ºi localitatea
dumneavoastrã. Aºa cum în
varã mi-aþi acordat încrederea
prin votul dumneavoastrã, vã
rog ca sã transferaþi din aceastã
încredere ºi cãtre candidaþii
USL pentru Parlamentul Româ-
niei, Petre Petrescu – deputat ºi
Florea Voinea – senator. A venit
vremea noastrã”.

La evenimentul inaugurãrii
drumului din comuna ªimnicu de
Sus au mai participat vicepreºe-
dintele Consiliului Judeþean
Cristinel Iovan, consilieri judeþeni
ºi câteva zeci de localnici din
satul Deleni.
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„Arãtãm
cã se poate

face campanie
electoralã

ºi altfel
decât mituind

alegãtorii”
În târgul din satul Cleanov

a fost instalat, pentru a treia
sãptãmânã consecutiv, punc-
tul mobil de testare gratuitã a
glicemiei ºi tensiunii arteriale.
Iniþiativa candidaþilor USL Pe-
tre Petrescu ºi Florea Voinea a
fost ºi de aceastã datã bine re-
cepþionatã de oameni. „Am

venit a treia oarã aici, am fost în
fiecare sãptãmânã. La Craiova n-
am mai fost de ani de zile, sunt prea
bãtrân ca sã mã duc pânã acolo sã-
mi iau tensiunea. ªi nici bani nu
sunt, nu prea ºtim nici unde sã ne
mai ducem. E mult mai simplu sã

faci analizele în comunã, le mulþu-
mim celor care au avut ideea”, ne-
a spus Tudor Rujan, de 70 de ani,
pensionar. Pentru cei suferind de
diabet, „cortul” de testare a glice-

miei a fost cu atât mai bine primit.
„Mã duc la Craiova din trei în trei
luni, fiindcã am diabet. Acum am
putut sã-mi verific glicemia aici, la
doi paºi de casã. E foarte simplu sã
faci analizele aici, în comunã, ºi sã
nu mai baþi zeci de kilometri”, ne-a
mãrturisit Gheorghiþa
Enea, de 72 de ani.

„Diabetul este o afec-
þiune foarte comunã în
rândul cetãþenilor vârst-
nici, însã, din pãcate,
mulþi nu o trateazã ºi
mulþi nici mãcar nu ºtiu
cã suferã. Am vrut sã-i
ajutãm pe oameni sã-ºi
îngrijeascã mai bine sã-
nãtatea, sã fie conºtienþi
de implicaþiile diabetului
ºi de posibilitãþile de tra-
tament. ªi, desigur, am
vrut sã arãtãm cã se
poate face campanie
electoralã ºi altfel decât
mituind alegãtorii”, ne-a
declarat deputatul Petre
Petrescu.

 „O sã votãm
USL”

Nemulþumirile cetãþe-
nilor din Carpen sunt,

ca în întreg nordul judeþului Dolj,
legate de nivelul de trai ºi de in-
frastructurã. ªi, ca peste tot în
România, singura lor speranþã este
legatã de Uniunea Social-Libera-

lã. Gheorghe Olariu,
68 de ani, cioban din
Cleanov, ºi-ar dori un
azil de bãtrâni în co-
munã: „Multe proble-
me au oamenii de aici.
Ar trebui fãcut un azil
pentru oamenii bãtrâni,
un centru social.
Dupã o viaþã de mun-
cã, sã avem ºi noi unde
ne petrece bãtrâneþea,
atunci când nu vom
mai fi buni de nimic.
Pânã atunci, ce sã vã
zic? Târgul ar trebui
împrejmuit ºi amena-
jat, sã ne fie ºi nouã

drag când venim aici”, ne-a de-
clarat sãteanul. „O sã votãm USL.
Ne dorim ce îºi doreºte toatã lu-
mea: pensii mai mari, locuri de
muncã pentru cei tineri. Sperãm
sã fie bine dupã alegeri!”, ne-a
mãrturisit Ion Beþiu, de 53 de ani.

Reporter: Sunteþi la al
doilea mandat de primar. Cu
ce vã puteþi lãuda pentru pri-
mii patru ani petrecuþi la Pri-
mãrie?

Primar ªtefan Vasilca: Am
fãcut multe proiecte, însã nu am
dus la capãt decât câteva, pentru
cã, la fel ca majoritatea primarilor
din PSD, am fost sabotat de gu-
vernele PD-L. De exemplu, am
fãcut un proiect de alimentare cu
apã ºi canalizare, care a fost de-
pus la Fondul de Mediu. Sã vã spun
cã proiectul a fost respins din ca-
uza unei doamne care era direc-
toare la Garda de Mediu ºi care
acum vine ºi candideazã pe acest
colegiu ºi se aºteaptã ca lumea sã
o voteze! Proiectul a fost respins,
pentru cã primãria avea datorii la stat.
Dar ºtiþi ce datorii la stat aveam? Noi
eram în proces cu Garda de Mediu,
iar acea doamnã directoare ne dã-
duse amenzi de miliarde, doar ca sã
ne saboteze. Sper ca în viitor, cu
sprijinul domnului deputat Petre Pe-
trescu ºi al domnului senator Florea
Voinea, sã se intervinã la primul-mi-
nistru Victor Ponta ºi acest proiect
sã fie finanþat din Fondul de Mediu.

Tot în primul mandat, 2008-
2012, cu ajutorul domnului deputat
Petre Petrescu, am fãcut un pro-
iect pentru satele Carpen, Cleanov
ºi Gebleºti, pentru modernizarea
prin asfaltare a peste 14 kilometri
de drum comunal. Acest proiect
include ºi trei poduri, precum ºi un
centru social, este fãcut pe Mãsura
3.2.2. ºi are o valoare totalã de 2,5
milioane de euro. Mai avem un pro-
iect important pe Mãsura 1.2.5., în

ªtefan Vasilca, primarul comunei Carpen:

„Le spun oamenilor sã aibã încredere,
sã voteze Petre Petrescu deputat ºi Florea Voinea senator!”

valoare de un milion de euro, con-
stând în modernizarea drumului de
exploatare ce face legãtura între
Cleanov ºi Bucovicior, în lungime
peste 9 kilometri, un drum extrem
de important, pentru cã face legã-
tura între trei comune.

Am fãcut ºi un proiect pentru
construirea unui centru social de
sãnãtate ºi a unei policlinici la Clea-
nov. Sã adaug cã la ora actualã ne-
am apucat ºi de construirea unui se-
diu de primãrie, pânã la sfârºitul anu-
lui terminãm fundaþia. Sper sã fina-
lizãm cât mai repede construcþia,
pentru cã primãria actualã este într-
o cârciumã, un loc insalubru. ªcoli-
le sunt cât de cât reabilitate. Am pus
panouri solare pe ºase obiective, tot
cu ajutorul domnului deputat Petres-
cu, aºteptãm sã le primim bani pen-
tru a putea finaliza aceastã investiþie.

- Ce proiecte ºi ce prioritãþi

aveþi pentru mandatul 2012-
2016?

- Proiectele noastre depind de
cine câºtigã alegerile. În perioada
2008-2012, am început, pe Or-
donanþa 7, construirea unei baze
sportive multifuncþionale de tip 2.
Noi ne-am fãcut partea noastrã de
investiþie, am scos-o la cota zero,
am cheltuit peste un miliard de lei
vechi. Dar Guvernul, fiind unul
PD-L, nu a vrut sã ne finanþeze
restul investiþiei, aºa cum trebuia.

Sperãm cã dupã alegeri, dupã
ce USL va câºtiga majoritatea,
vom primi ºi cele 4 miliarde de lei
vechi care ne trebuie pentru fina-
lizarea acestei baze sportive. O altã
prioritate este decolmatarea pâra-
ielor Deznãþui ºi Purcãreþu, pen-

tru care avem deja promisiuni de la
domnul deputat Petre Petrescu ºi de
la domnul Senator Florea Voinea.

Dupã cum ºtiþi, la inundaþiile de
acum 7 ani, satele Cleanov ºi Ge-
bleºti au fost grav afectate. În satul
Cleanov, Deznãþuiul trebuie decol-
matat pe 2,2 kilometri, iar în Gebleºti
pârâul Purcãreþu trebuie decolmatat
pe o lungime de 1 kilometru. ªi din
aceastã cauzã, pentru a putea obþine
bani, aº vrea sã câºtigãm încrederea
parlamentarilor de pe acest colegiu
ºi sã obþinem un scor mare la ale-
geri, un scor de peste 85 la sutã.

Oamenii trebuie sã înþeleagã cã,
dacã nu merg la vot ºi nu voteazã
USL, ºansele noastre de a dezvolta
aceastã comunã sunt foarte mici.
De aceea, le spun oamenilor sã aibã
încredere, sã voteze Petre Petres-
cu deputat, sã voteze Florea Voinea
senator!

Carpen are nevoie de USL,Carpen are nevoie de USL,Carpen are nevoie de USL,Carpen are nevoie de USL,Carpen are nevoie de USL,
de Petre Petrescu ºi de Florea Vde Petre Petrescu ºi de Florea Vde Petre Petrescu ºi de Florea Vde Petre Petrescu ºi de Florea Vde Petre Petrescu ºi de Florea Voineaoineaoineaoineaoinea

Deputatul Petre Petrescu a vizitat joi, 29 noiembrie, comuna
Carpen, una dintre localitãþile doljene cele mai defavorizate de
guvernãrile PDL. În târgul de sãptãmânã din satul Cleanov, Petre
Petrescu a stat de vorbã cu oamenii ºi le-a ascultat dorinþele, le-
gate în principal de modernizarea drumurilor ºi de alimentarea cu
apã curentã. La întâlnire a participat ºi primarul comunei Carpen,
ªtefan Vasilca. Acesta le-a reamintit celor prezenþi cã singura ºansã
pentru români este ca pe 9 decembrie sã iasã la vot ºi sã voteze
candidaþii USL: Petre Petrescu deputat ºi Florea Voinea senator.
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Giugea Nicolae, candidatul
ARD pentru Senat – Colegiul 3
Filiaºi-Cetate, a declarat cã pen-
tru a asigura locuitorilor din Sãl-
cuþa condiþii civilizate de trai
este nevoie de investiþii pen-
tru modernizarea drumuri-
lor, a ºcolilor ºi pentru cre-
area de locuri de muncã.
„Ca multe localitãþi din acest
colegiu, ºi Sãlcuþa se aflã,
din pãcate, pe harta celor
mai sãrace comune din þarã,
care pânã acum au fost ne-
glijate de cei care le-au re-
prezentat. Este nevoie de
fonduri pentru moderniza-
rea drumurilor din toate sa-
tele, pentru modernizarea
ºcolilor, pentru apã, pentru
canalizare ºi este nevoie de
locuri de muncã. Ne-am
asumat toate aceste proble-
me ºi, din postura de parla-
mentari, ne vom implica activ
pentru a demara cât mai multe
proiecte în comuna Sãlcuþa pen-
tru un trai mai bun pentru toþi

Giugea Nicolae, candidatul Alianþei Româ-
nia Dreaptã pentru Senat în  Colegiul 3 Filiaºi-
Cetate, ºi Cãlin Cosmin, candidatul ARD pen-
tru Camera Deputaþilor în Colegiul 6 Cetate,
s-au aflat, joi, în comuna Sãlcuþa, unde au stat

locuitorii din aceastã comunã”,
a spus Giugea Nicolae, candida-
tul ARD pentru Senat în Cole-
giul 3 Filiaºi-Cetate.

Cãlin Cosmin, candidatul ARD
pentru Camera Deputaþilor Co-
legiul 6 Cetate, a spus cã ºi în
comuna Sãlcuþa este nevoie ur-

gentã de dezvoltarea ºi eficien-
tizarea serviciilor de asistenþã
medicalã primarã. „Avem obliga-
þia sã ne îngrijim de îmbunãtãþi-

rea ºi menþinerea stãrii de
sãnãtate a cetãþenilor din toa-
te satele din România, inclu-
siv de sãnãtatea oamenilor
care locuiesc în Sãlcuþa.
Crearea unui cadru pentru
dezvoltarea asistenþei medi-
cale primare ºi creºterea efi-
cienþei acesteia, mai ales în
mediul rural, reprezintã un
obiectiv al Alianþei România
Dreaptã. Din cauza condiþii-
lor medicale precare, starea
generalã de sãnãtate a oame-
nilor din mediul rural a avut
de suferit, iar acest lucru se
observã în rata scãzutã de
participare pe piaþa muncii,
în îmbãtrânirea activã defi-
citarã, în numãrul mare de

îmbolnãvirilor premature. Ro-
mânia nu poate fi o þarã puterni-
cã, dacã nu are oameni sãnã-
toºi”, a spus Cãlin Cosmin.

Giugea Nicolae ºi Cãlin Cosmin,
alãturi de locuitorii din Sãlcuþa

Astãzi, începând cu ora 17.00,
în incinta Centrului Comercial
„Real Hypermarket” Craiova, co-
piii cu dizabilitãþi din cadrul Aso-
ciaþiei ACCES, împreunã cu artiº-
tii ºi copiii din ºcolile partenere vor
cânta, vor dansa, vor spune poezii
ºi vor participa la concursuri de
creaþie artisticã. Toate aceste acti-
vitãþi se vor derula în cadrul spec-
tacolul “Acces în  diversitate, ºanse
egale pentru fiecare”, care  este
un model de integrare socialã, un
eveniment artistic în care se va trãi

“Acces în  diversitate,
ºanse egale pentru fiecare”

experienþa lucrului în echipã ºi a
acceptãrii necondiþionate. Eveni-
mentul oferã un cadrul de integra-
re a copiilor cu cerinþe educative
speciale, iar pentru cei prezenþi este
ºansa  sã-i cunoascã mai bine ºi sã
îi înþeleagã, vorbind cu ei limbajul
comun al copilãriei ºi al artei. Ast-
fel, cu ocazia Zilei Internaþionale a
Dizabilitãþii, copiii din zece unitãþii
de învãþãmânt vor realiza lucrãri
ce vor fi premiate ºi vândute ulte-
rior în scop caritabil.

MARGA BULUGEAN

de vorbã cu locuitorii din satele Sãlcuþa, Mâr-
za, Tencãnãu ºi Plopºor. La întâlnirile cu ale-
gãtorii din comuna Sãlcuþa a luat parte ºi pri-
marul Ion Pavel, care îi susþine pe candidaþii
ARD – Giugea Nicolae ºi Cãlin Cosmin.

Decizia a fost luatã dupã ce Corpul de
control al primului-ministru a efectuat o
verificare la Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului ºi Memoria
Exilului Românesc (IICCMER) pentru
perioada de activitate cuprinsã între 1
ianuarie 2010 ºi 25 august 2012. Cheltuie-
lile invocate sunt legate inclusiv de servi-
ciile contractate pentru fostul preºedinte al
Consiliului ªtiinþific al institutului, Vladimir
Tismãneanu, ºi directorul Mihail Neamþu.

Guvernul aminteºte cã, prin HG 134/
2010 pentru modificarea ºi completarea
HG nr. 1372/2009 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului ºi
Memoria Exilului Românesc, a fost
modificat cadrul normativ de organizare ºi
funcþionare a Institutului, fiind eliminat
textul care reglementa scopul principal
pentru care a fost înfiinþat Institutul în
anul 2005, respectiv acela de “Investigare
ºtiinþificã ºi identificare a crimelor, abuzu-
rilor ºi încãlcãrilor drepturilor omului pe
întreaga durata a regimului comunist în
România, precum ºi sesizarea organelor în
drept în acele cazuri în care sunt depistate
situaþii de încãlcare a legii”.

Prin urmare, aratã Guvernul, în perioa-
da 2010-2012 activitatea desfãºuratã în
cadrul Institutului a constat doar în
cercetarea ºtiinþificã a istoriei comunismu-
lui, fiind astfel modificatã, în mod esenþial,
raþiunea existenþei acestuia.

Pe lângã Institut funcþioneazã un
Consiliu ªtiinþific, care are rolul de a stabili
obiectivele generale ale Institutului ºi de a
analiza rezultatele obþinute în raport cu
rolul ºi atribuþiile acestuia. Consiliul
ªtiinþific este compus din preºedintele
acestuia, numit prin decizie a primului-
ministru, pe o perioadã de cinci ani, ºi 14
membri, numiþi tot prin decizie a primului-
ministru, la propunerea preºedintelui
Consiliului ªtiinþific. Prin decizia primului-

ministru nr.112/26.02.2010 a fost numit în
funcþia de preºedinte al Consiliului ªtiinþi-
fic, Tismãneanu Vladimir, iar prin decizia
nr.146/28.04.2010 au fost numiþi ceilalþi
14 membri ai Consiliului ªtiinþific, dintre
care trei domiciliazã în SUA, doi în Franþa,
unul în Canada, unul în Marea Britanie,

unul în Germania, unul în Polonia, unul în
Ungaria ºi patru în România.

Prin HG nr. 1372 se prevede, în mod
expres, faptul cã pentru activitatea depusã,
preºedintele Consiliului ªtiinþific ºi membrii
sãi nu sunt remuneraþi. Din aceastã normã
imperativã rezultã, în mod evident, faptul
cã preºedintele ºi membrii Consiliului
ªtiinþific nu sunt salariaþi ai Institutului, cã
între aceºtia ºi Institut nu iau naºtere ºi nu
se deruleazã raporturi de muncã sau de

serviciu. Prin urmare, precizeazã Executi-
vul, întreaga activitate desfãºuratã de
preºedintele ºi membrii Consiliului ªtiinþific
trebuie sã se realizeze fãrã a primi în
schimb o remuneraþie sau alte avantaje
materiale similare unei remuneraþii.

Guvernul aratã însã cã, în realitate, în
perioada 1 martie 2010 – 31 mai 2012, din
bugetul IICCMER au fost decontate
cheltuieli cu telefonia mobilã în cuantum
total de 43.155,33 lei preºedintelui Consi-
liului ºtiinþific, Tismãneanu Vladimir, deºi
nu au existat raporturi de muncã ºi de
serviciu conform legii, nefiind încheiat
vreun contract individual de muncã sau alt
tip de contract în baza cãruia sã fi dobân-
dit dreptul de a obþine avantaje în bani sau
naturã.

De asemenea, în perioada 2010-2011,
IICCMER a efectuat cheltuieli din bugetul
propriu (constituit din fonduri publice de la
bugetul statului) în sumã totalã de
104.988,85 lei, în legãtura cu organizarea
ºi desfãºurarea ºedinþelor anuale ale
Consiliului ªtiinþific, respectiv cheltuieli cu
transportul, cazarea ºi masa pentru
preºedintele Tismãneanu Vladimir ºi unii
membri ai Consiliului, fãrã a exista baza
legalã care sã permitã efectuarea unor
astfel de cheltuieli. Mai mult, cu adresa nr.
6.655/DNA/26.04.2010, Secretariatul
General al Guvernului a comunicat
reprezentanþilor IICCMER cã “HG
nr.1372/2009, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, nu prevede faptul cã aceste
cheltuieli (privind transportul, cazarea ºi
masa preºedintelui ºi membrilor Consiliului
ªtiinþific) se suportã din bugetul Institutu-
lui, aprobat pentru anul 2010, motiv pentru
care apreciem cã nu existã bazã legalã
pentru plata acestora”.

Corpul de control al primului-ministru va sesiza organele de
urmãrire penalã în legãturã cu posibile fapte de naturã penalã co-
mise în perioada 2010-august 2012 la Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc, prin
efectuarea unor cheltuieli de servicii ºi deplasãri.

Nereguli la IICCMER, în mandatul TNereguli la IICCMER, în mandatul TNereguli la IICCMER, în mandatul TNereguli la IICCMER, în mandatul TNereguli la IICCMER, în mandatul Tismãneanu:ismãneanu:ismãneanu:ismãneanu:ismãneanu:
Guvernul sesizeazã organele de urmãrire penalãGuvernul sesizeazã organele de urmãrire penalãGuvernul sesizeazã organele de urmãrire penalãGuvernul sesizeazã organele de urmãrire penalãGuvernul sesizeazã organele de urmãrire penalã
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Panos Makris a fost
numit, începând cu 1 de-
cembrie 2012, director
executiv comercial pen-
tru România. Din aceas-
tã poziþie, Panos Makris
va fi responsabil de co-
ordonarea tuturor efortu-
rilor ºi inþiativelor comer-
ciale ale celor douã com-
panii – Romtelecom ºi
Cosmote. Din 2010,
Makris este Chief Com-
mercial Officer al COS-
MOTE România, fiind
responsabil de operaþiu-
nile Cosmote, Germanos,
Sunlight ºi Zapp. “Am
încredere cã Panos va
contribui la creºterea agi-
litãþii noastre operaþiona-
le ºi a capacitãþii noastre
de a obþine mai departe
sinergii comerciale ºi re-
zultate spre beneficiul
acþionarilor ºi clienþilor companiilor”, a spus Stefanos Theocha-
ropoulos, director general Romtelecom ºi COSMOTE România.

Panos Makris a fost numit
director executiv comercial
pentru România

Noua Mazda6, cel mai
nou model al constructo-
rului japonez care inte-
greazã linia de design
Kodo ºi gama de tehno-
logii Skyactiv ºi i-ACTI-
VESENSE, va fi disponi-
bilã în România începând
cu luna ianuarie 2013, la
un preþ de pornire de
21.690 de euro (TVA in-
clus) pentru motorizarea
Skyactiv-G pe benzinã de
2.0l ºi 145 CP. Un element care va diferenþia noua Mazda6 de
concurenþã este faptul cã preþurile pentru modelele Sedan ºi Combi
sunt identice. Similar SUV-ului CX-5 noua Mazda6 va fi disponi-
bilã în 4 niveluri de echipare: Emotion, Challenge, Attraction ºi
Revolution. În versiunea de bazã, Emotion, noua Mazda6 este echi-
patã cu jante de aliaj de 17, sistem de evacuare dublu, aer condiþi-
onat, geamuri ºi oglinzi acþionate electric, sistemul i-STOP, siste-
mul de frânare regenerativã i-ELOOP, buton de pornire motor,
senzori de monitorizare a presiunii din pneuri, airbaguri frontale,
laterale, cortinã faþã-spate ºi sistemele de control al tracþiunii, de
stabilitate dinamicã ºi de asistenþã la plecarea din rampã.

Noua Mazda6 – design
Kodo ºi tehnologiile Skyactiv

La trei sãptãmâni
dupã implementarea teh-
nicã a primei reþele 4G
din România, Vodafone
anunþã lansarea comer-
cialã a serviciilor 4G
pentru clienþii sãi, în
urma modificãrii legisla-
þiei de cãtre autoritãþi,
pentru a permite furniza-
rea serviciilor LTE încã
din acest an. De azi, ser-
viciile 4G sunt disponibile abonaþilor Vodafone, noi ºi existenþi,
care opteazã pentru pachetele Internet Nelimitat Extra ºi Internet
Nelimitat Profesional, ºi care îºi pot activa gratuit opþiunea pro-
moþionalã “Trafic Nelimitat 4G”. Oferta promoþionalã de lansa-
re, valabilã în perioada 20 noiembrie – 31 decembrie 2012, adu-
ce trafic gratuit ºi nelimitat, timp de trei luni din momentul acti-
vãrii opþiunii. Utilizatorii care opteazã pentru serviciile 4G vor
primi un SIM special “4G Ready”.

„Trafic Nelimitat 4G”

Grupul Auchan a semnat un
acord cu distribuitorul german
METRO Group în vederea cesionã-
rii activitãþilor Real în Europa Cen-
tralã ºi de Est. Grupul Auchan va
prelua activitãþile operaþionale ºi
activele imobiliare corespondente
ale filialelor METRO Group în Po-
lonia, în România, în Rusia ºi în
Ucraina pentru 1,1 miliarde de euro.
Aceastã operaþiune mai necesitã
obþinerea aprobãrii din partea au-
toritãþilor competente ale concu-
renþei din fiecare þarã vizatã ºi va fi
finalizatã, sub aceastã rezervã, în
2013. Pe viitor, hipermarketurile
Real din Europa Centralã ºi de Est
vor funcþiona sub marca Auchan.

Vânzarea hipermarketurilor Real
Europa de Est cãtre Grupul Auchan
vizeazã 91 de hipermarketuri Real în
Polonia, Rusia, România ºi Ucraina,
precum ºi 13 galerii comerciale în
Rusia ºi România. În aceste 4 þãri,
Real a realizat o cifrã de afaceri de
peste 2,6 miliarde de euro fãrã taxe
în 2011, ºi are 20 000 de angajaþi.
Auchan, la rândul sãu, numãrã 98
de hipermarketuri ºi peste 65 000 de
colaboratori în aceste 4 þãri.

 „Prin aceastã achiziþie a 91 de
magazine ºi 13 galerii comerciale de

mare calitate, Auchan foloseºte
oportunitatea de a-ºi echilibra pre-
zenþa în Europa Centralã ºi de Est,
în raport cu celelalte douã zone de
dezvoltare prioritare care sunt Eu-
ropa Occidentalã ºi Asia. Este, în
acelaºi timp, ocazia de a ne servi ºi
mai bine clienþii cu ajutorul echipe-
lor foarte profesioniste, atât de la
Real cât ºi de la Auchan, în care
avem o încredere deplinã...”, a pre-
cizat Vianney Mulliez, preºedinte-
le Consiliului de Administraþie al
Grupului Auchan.

Auchan are peste 269.000
de colaboratori

Grupul Auchan este prezent în
12 þãri ºi are 269.000 de colabora-

tori. Este organizat în cinci mari
divizii: hipermarketuri – 655 de
magazine integrate ºi 23 în manda-
te de getsiune, asociate ºi în fran-
cizã; supermarketuri – 767 integra-
te ºi 18665 în francizã sau asocia-
te. În 2011, cifra de afaceri a Gru-
pului a fost de 44,4 miliarde de euro
fãrã taxe, din care 55% a fost reali-
zatã în afara Franþei.

„În Auchan, am gãsit cumpãrã-
torul cel mai potrivit pentru prelua-
rea activitãþilor Real în Europa Cen-
tralã ºi de Est: Auchan oferã bune
perspective de dezvoltare colabora-
torilor ºi activitãþilor Real Eastern
Europe”, precizeazã Olaf Koch, Pre-
ºedintele Comitetului de Direcþiune
Metro AG.

Auchan achiziþioneazã de la
METRO hipermarketuri le Real

Banca Comercialã Românã (BCR) lanseazã, în
premierã pe piaþa bancarã româneascã, serviciul
Tranzacþii Mobile BCR care permite plãþile cãtre
alte persoane, doar pe baza numãrului de telefon
mobil. „În premierã în România, utilizatorii unui astfel
de serviciu pot trimite bani prietenilor, membrilor
familiei sau cunoscuþilor doar pe baza numãrului
de telefon mobil al acestora. Astfel, clienþii BCR
trebuie sã cunoascã doar numãrul de telefon mobil
al beneficiarului. Nu mai sunt necesare detalii fi-
nanciare suplimentare ºi pot trimite acestuia banii
necesari, chiar ºi în caz de urgenþã, oricând ºi ori-
unde, fãrã sã mai aºtepte o viitoare întâlnire pentru
a înmâna sumele”, a declarat Bogdan Marin, direc-
torul Managementului Canalelor Retail, BCR.

Banca a reuºit, în decursul anului 2012, sã ofere
clienþilor sãi posibilitãþi variate de efectuare a ope-
raþiunilor bancare direct de pe telefonul mobil, in-
diferent de tipul acestora. Folosind telefonul mo-

bil, clienþii BCR pot acum afla soldul conturilor,
pot vizualiza cele mai recente operaþiuni, pot plãti
facturi sau transfera sume de bani, utilizând opþiunea care
rãspunde cel mai bine nevoilor individuale de timp, accesi-
bilitate ºi mobilitate. Serviciul Tranzacþii Mobile BCR
poate fi activat la orice unitate BCR ºi este oferit gratuit
tuturor clienþilor putând fi ataºat oricãrui cont curent în lei.

Cartelã reîncarcãbilã activã
Clienþii BCR, utilizatorii serviciului Tranzacþii Mobile

BCR beneficiazã de confort ºi economie de timp, pentru ca
acesta poate fi folosit la orice orã, de pe orice abonament
sau cartelã reîncarcãbilã activã în reþelele de telefonie mo-
bilã Orange, Vodafone ºi Cosmote ºi mai ales, de pe orice
telefon mobil (cu funcþii de bazã sau de tip smartphone),
fãrã sã fie nevoie de internet mobil. “Ne mândrim cã în anul

2012 am reuºit sã dezvoltãm ºi sã consolidãm canalul de
Mobile Banking, prin care aducem Banca tot mai aproape
de clienþi ºi prin care suntem mai prezenþi în viaþa lor, direct
pe telefonul mobil. Acum oferim servicii bancare pe tele-
foanele mobile tuturor tipurilor de clienþi, fie ei traditiona-
liºti, care prefer metode simple de platã, fie moderni, atraºi
de tehnologie ºi care folosesc zilnic internetul. Dacã pânã
acum un an ofeream clienþilor doar o variantã optimizatã
pentru mobile a internet banking, în decursul ultimelor douã
luni am reuºit sã dezvoltãm soluþii complete ºi variate de
mobile banking: aplicaþii dedicate telefoanelor de tip smar-
tphone (Android ºi iPhone), trimiterea de notificãri prin
SMS privind operaþiuni efectuate în/din cont, iar acum am
întregit oferta cu serviciul “Tranzacþii Mobile BCR”, a adau-
gat Bogdan Marin.

BCR lanseazã plãþile cãtreBCR lanseazã plãþile cãtreBCR lanseazã plãþile cãtreBCR lanseazã plãþile cãtreBCR lanseazã plãþile cãtre
alte persoane doar pe bazaalte persoane doar pe bazaalte persoane doar pe bazaalte persoane doar pe bazaalte persoane doar pe baza
numãrului de telefon mobilnumãrului de telefon mobilnumãrului de telefon mobilnumãrului de telefon mobilnumãrului de telefon mobil

În premierã,

Setul complet de operaþiuni disponibile prin Serviciul
Tranzactii Mobile BCR este:

• Vizualizare sold cont
• Vizualizare mini-extras de cont cu ultimele 10 tranzacþii

efectuate pe cont
• Platã facturi
• Transferuri între conturile proprii, dar si catre terþi
• Transferuri mobile, cãtre alti clienþi BCR care deþin servi-

ciul Tranzacþii Mobile



cuvântul libertãþii /15luni, 3 decembrie 2012
actualitate

Petre Petrescu ºi Florea Voinea
au participat de 1 Decembrie la ma-
nifestãrile organizate în oraºul Fi-
liaºi, alãturi de primarul Nicolae Stãn-
cioi ºi directorul adjunct al ªcolii
Generale cu clasele I-VIII, Dãnuþ
Dinu, singurul care a þinut un dis-
curs, pentru cã nu s-a dorit ca eve-
nimentul sã fie politizat. „Suntem la
sãrbãtoarea tuturor românilor ºi mã
bucur foarte mult cã ne-am adunat
în numãr atât de mare. Este de dato-
ria noastrã sã îi omagiem, de fiecare
datã când avem ocazia, pe eroii nea-
mului românesc, cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial pentru realizarea
visului de unire. Oamenii politici din
1918 au lãsat deoparte orice interes
propriu, orice orgoliu, ºi-au dat

mâna ºi au creat România Mare. Pre-
zenþa în numãr mare a dumneavoas-
trã aici, indiferent de culoare politi-
cã, îmi dã încrederea cã ºi noi sun-
tem pe drumul cel bun ºi vom trece
peste aceastã perioadã grea. Vã
spun La mulþi ani ºi Dumnezeu sã
ne binecuvânteze”, a spus directo-
rul adjunct Dãnuþ Dinu, profesor de
Istorie.

„Noul an sã ne gãseascã mai
liniºtiþi ºi mai uniþi ca niciodatã”

«Am organizat o serie de mani-
festãri ºi evenimente ºi am depus
coroane de flori la monumentele eroi-
lor, pentru a cinsti cum se cuvine 1
Decembrie, Ziua Naþionalã a Româ-
niei. Alãturi de noi au fost viitorii

parlamentari, deputatul Petre Petres-
cu ºi viitorul senator Florea Voinea.
Nici unul dintre noi nu am dorit sã
þinem vreun discurs, pentru cã nu am
vrut sã se creadã cã politizãm un
moment solemn. Trebuie sã spunem
cã în ultimii ani am trecut prin mo-
mente dificile, grele, iar românii au
fost împãrþiþi între „ai lor” ºi „ai noºtri”
ºi asta nu este deloc în regulã. Tre-
buie sã ne dãm mâinile ºi noul an sã
ne gãseascã mai liniºtiþi ºi mai uniþi
ca niciodatã. Le spun ºi eu prin inter-
mediul ziarului dumneavoastrã locui-
torilor din oraºul Filiaºi sã fie sãnã-
toºi, încrezãtori cã vor veni vremuri
mai bune ºi La mulþi ani!», a declarat
primarul oraºului Filiaºi, Nicolae Stãn-
cioi, dupã încheierea manifestãrilor.

”Împreunã, uniþi ca înaintaºii
noºtri, vom reuºi sã trecem

peste toate momentele grele”
”Ne-am dorit foarte mult, ºi eu, ºi

domnul Florea Voinea, sã fim alãturi
de oamenii din oraºul Filiaºi în aceas-
tã zi specialã, Ziua Naþionalã a Ro-
mâniei. Vreau sã le doresc tuturor oa-
menilor din Colegiul 5 Filiaºi sã fie
sãnãtoºi, puternici ºi sã le spun cã
împreunã, uniþi ca înaintaºii noºtri,

Primãria ºi Consiliul Local Filiaºi împreunã cu
ªcoala Generalã cu clasele I-VIII au organizat,
sâmbãtã, o serie de manifestãri ºi programe artis-
tice, pentru a cinsti cum se cuvine 1 Decembrie,
Ziua Naþionalã a României. La eveniment au luat

vom reuºi sã trecem peste toate mo-
mentele grele ºi sã construim un vii-
tor sigur ºi frumos pentru noi ºi ur-
maºii noºtri. La mulþi ani, România!
La mulþi ani români!”, a declarat de-
putatul Petre Petrescu.

”În România se poate
guverna cu responsabilitate

pentru toþi românii”
”Vã spun sincer cã am fost plãcut

impresionat de numãrul mare de oameni
care au participat la acest eveniment.
Asta aratã cã românii îºi respectã eroii
ºi valorile adevãrate, deºi de câþiva ani
cei care au venit la guvernare au încer-
cat sã îi dezbine. Principala sarcinã a
noului Parlament al României ºi a viito-
rului Guvern va fi sã îi reprezinte pe toþi
românii ºi sã îi trateze pe toþi la fel, cu
respect ºi sã implementeze politici care
sã le aducã bunãstare tuturor, nu doar
unor grupuri de interese. Eu sunt con-
vins cã dupã 9 decembrie vom demon-
stra cã în România se poate guverna
cu responsabilitate pentru toþi româ-
nii. La mulþi ani, România!”, a declarat
ºi Florea Voinea.

MARIN TURCITU

parte ºi deputatul USL Petre Petrescu ºi viitorul
senator Florea Voinea, care le-au transmis tutu-
ror oamenilor din Colegiu 5 Filiaºi ca pe 9 decem-
brie sã fie uniþi ca românii la 1918, pentru a se
face DREPTATE PÂNÃ LA CAPÃT.

Oamenii din Filiaºi uniþi de Ziua
Naþionalã a României

Aniversarea a 94 de ani de la în-
fãptuirea Marii Uniri nu putea sã
treacã fãrã a fi marcatã corespun-
zãtor în comuna Urzicuþa. Chiar
dacã este o comunitate micã ºi des-
tul de greu încercatã, pentru cã oa-
menii de aici trãiesc din roadele

Localnicii din Urzicuþa au sãrbãtorit ºi ei Ziua Naþionalã, aºa cum
se cuvine. La cele trei monumente din localitate au fost þinute sluj-
be de pomenire ºi s-au depus coroane de flori în cinstea eroilor
cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale ºi, pentru prima datã, autoritã-
þile locale au oferit fasole cu ciolan participanþilor, lucru ce s-a bucu-
rat de mare apreciere, astfel încât se pare cã va deveni tradiþie.

Ziua Naþionalã, sãrbãtoritãZiua Naþionalã, sãrbãtoritãZiua Naþionalã, sãrbãtoritãZiua Naþionalã, sãrbãtoritãZiua Naþionalã, sãrbãtoritã
cum se cuvine ºi la Urzicuþacum se cuvine ºi la Urzicuþacum se cuvine ºi la Urzicuþacum se cuvine ºi la Urzicuþacum se cuvine ºi la Urzicuþa

pãmântului, iar seceta de astã-varã
i-a cam lãsat cu hambarele goale,
localnicii au ieºit cu mic, cu mare,
sã-i onoreze pe înaintaºii lor.

Manifestãrile organizate pentru
sãrbãtorirea Zilei Naþionale a Româ-
niei au început, la Urzicuþa, dis-de-

dimineaþã, cu o slujbã de pomenire
a eroilor care ºi-au dat viaþa de-a lun-
gul timpului în Primul ºi Al Doilea
Rãzboi Mondial. Elevi ai ªcolii Gim-
naziale cu clasele I-VIII, însoþiþi de
dascãlii lor ºi împreunã cu primarul
comunei, Florea Grigorescu, dar ºi
cu consilieri locali, au depus apoi
coroane ºi flori la cele douã monu-
mente dedicate eroilor din Urzicuþa,
dar ºi la cel din satul Urzica Mare. S-
au strâns, cu toþii, apoi la Cãminul
Cultural, unde scriitorul ºi istoricul
Constantin Câºlaru, fiu adoptiv al
localitãþii, primarul comunei ºi cadre-
le didactice au vorbit despre însem-
nãtatea zilei de 1 Decembrie, despre
ce trebuie sã însemne Ziua Naþiona-
lã pentru un român, dar ºi despre
cei care ºi-au dat viaþa pentru ca noi
sã putem fi astãzi o naþiune inde-
pendentã. În mijlocul localnicilor din
Urzicuþa a poposit, pentru scurt
timp, ºi Valeriu Zgonea, candidat la
un nou mandat de deputat, care a
spus cã se simte ca acasã în aceastã
comunã ºi a promis cã va face tot ce
va putea pentru a sprijini autoritãþi-

le locale în demersurile lor de atra-
gere a fondurilor pentru dezvolta-
rea zonei.

Emoþionat, ca de obicei, prima-
rul comunei Urzicuþa, Florea Grigo-

rescu, a spus cã sãr-
bãtorirea Zilei Naþio-
nale este ceva normal,
pentru cã omul de la
þarã se naºte patriot,
este crescut aºa, ºi
aceasta este o zi deo-
sebit de importantã
pentru el. „Aº spune,
ºi nu vreau sã fiu înþe-
les greºit, pentru cã
este doar pãrerea mea,
dar cred cã la þarã oa-
menii sunt mai patrioþi.
Pentru ei, Ziua Naþio-

nalã este o mare sãrbãtoare, pentru
cã aºa au fost crescuþi ºi învãþaþi ºi
ºtiu sã-ºi cinsteascã eroii cum se
cuvine. Sunt sentimente ºi trãiri
greu de descris, dar moºtenite de
la o generaþie la alta. Tocmai de ace-
ea noi, reprezentanþii administraþiei
locale, ne-am gândit ca, pe lângã
ceea ce se întâmplã de obicei la ase-
menea ceas de sãrbãtoare, sã le fa-
cem o surprizã oamenilor. Am oferit
în jur de 300 de porþii de fasole cu
ciolan ºi o þuicã, sã se mai încãl-
zeascã oamenii. Este prima datã când
facem acest lucru, dar aceastã masã
s-a bucurat de atâta succes încât
vrem sã o transformãm în tradiþie”,
ne-a declarat Florea Grigorescu,
primarul comunei Urzicuþa.

CARMEN ZUICAN
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Direcþia Sanitar Veterina-
rã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj, a elaborat un
program de mãsuri ºi de lu-
cru ce include medicii vete-
rinari din cadrul DSVSA
Dolj, Circumscripþiile Sani-
tare Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor ºi Cir-
cumscripþiile Sanitare Vete-
rinare Zonale ce vor verifi-
ca în perioada premergãtoa-
re sãrbãtorilor de iarnã mo-
dul în care sunt respectate
condiþiile sanitare veterina-
re din târgurile de animale,
pieþele agroalimentare, unitãþile de tãiere, pro-
cesare, depozitare ºi comercializare a produse-
lor alimentare de origine animalã, precum ºi din
unitãþile de alimentaþie publicã.

Conducerea DSVSA Dolj face un apel cãtre
toþi locuitorii judeþului Dolj, sfãtuindu-i sã nu
consume produse de origine animalã din uni-
tãþi neautorizate sau fãrã sã efectueze exame-
nul trichineloscopic.

“Ca de obicei, ne confruntãm cu vechea
noastrã problemã: în judeþul Dolj nu am reuºit
pânã acest moment sã autorizãm nici un târg
pentru vânzarea animalelor vii. Aceasta e prin-
cipala noastrã problemã. În perioada urmãtoa-
re avem planificate controale atât în trafic, cât
ºi în târgurile de animale pe care trebuie sã le
supraveghem cu atenþie. În ceea ce priveºte
controlul sanitar veterinar în pieþe, urmãrim tra-
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sanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinari
Reprezentanþii Oficiului Judeþean pen-

tru Ameliorare ºi Reproducere în Zooteh-
nie (OARZ) Dolj anunþã cã proprietarii de
cabaline de pe teritoriul judeþului sunt obli-
gaþi sã se prezinte la medicii veterinari pen-
tru înregistrarea animalelor. Asta pentru cã
a fost promulgatã Legea nr. 191/2012 pen-
tru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Gu-
vernului nr. 23/2010 privind identificarea ºi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor,
care include acum, ca element de noutate
ºi categoria ecvideelor (cele mai multe
fiind cabalinele).

Potrivit noilor reglementãri, responsabi-
litãþile pentru identificarea ºi înregistrarea
ecvideelor, cu excepþia cabalinelor de rasã,
revine medicilor veterinari de liberã practi-
cã – care efectueazã identificarea, individua-
lizarea ºi înregistrarea cabalinelor ºi Oficii-
lor pentru Ameliorare ºi Reproducþie în Zo-
otehnie (OARZ) care întocmesc ºi eliberea-
zã paºapoartele pentru
cabaline, gestioneazã
baza de date naþionalã
pentru aceastã specie de
animale.

„Este o prevedere
foarte importantã pentru
deþinãtorii de cabaline
din judeþ, deoarece cir-
culaþia pe teritoriul Ro-
mâniei a suinelor, ovine-
lor, caprinelor ºi acum, ca
noutate, a cabalinelor
neidentificate sau fãrã a
fi însoþite de documen-
tele sanitar – veterinare
este interzisã. În plus,

dacã nu îºi înregistreazã animalele, proprie-
tarii nu pot beneficia de acordarea de pre-
mii, ajutoare de stat sau despãgubiri, întru-
cât legea interzice acest lucru”, a declarat
Ion Dinache, directorul OARZ Dolj, preci-
zând cã deþinãtorii sunt invitaþi sã se pre-
zinte cât mai repede la medicii veterinari
pentru intrarea în legalitate.

Crescãtorii de cabaline pot fi sancþionaþi
în conformitate cu prevederile Legii nr. 191/
2012 cu amendã pornind de la 500 de lei pen-
tru neprezentarea în vederea efectuãrii indi-
vidualizãrii, identificãrii ºi înregistrãrii aces-
tora, amendã care poate ajunge însã pânã la
6.000 de lei în cazul sacrificãrii unui animal
care nu are paºaport. Constatarea contra-
venþiilor ºi aplicarea sancþiunilor în cazul
ecvideelor se face de cãtre inspectorii In-
specþiei de Stat din cadrul OARZ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Proprietarii de cabaline trebuie
sã-ºi înregistreze animalele

sabilitatea alimentelor, pentru ca tot ceea ce
înseamnã produs de origine animale sã provi-
nã de la animale sãnãtoase. Facem tot posibilul
pentru a trece de aceastã perioadã fãrã eveni-
mente deosebite”, a afirmat Andrei Butaru,
directorul DSVSA Dolj în cadrul ºedinþei de
Colegiu Prefectural.

Totodatã, la nivelul Direcþiei Sanitare Veteri-
nare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj, a Cir-
cumscripþiilor Sanitare Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor, a Circumscripþiilor Sanitare Ve-
terinare Zonale si la Cabinetele medicilor veteri-
nari de libera practica împuterniciþi va fi asiguratã
permanenþa, va fi afiºat programul de lucru, per-
soana responsabilã ºi numãrul de telefon la care
consumatorii pot sesiza orice aspecte privind ne-
respectarea normelor sanitar-veterinare.

ALINA DRÃGHICI

Google a anunþat la sfârºitul sãp-
tãmânii câºtigãtorul primei ediþii a
concursului Doodle 4 Google în Ro-
mânia. Desenul Iasminei Maria Rã-

ceanu, din clasa a VIII-a B, de la Co-
legiul Naþional „Petru Rareº” din Su-

ceava, a fost desemnat de public
drept câºtigãtor dintre cele peste
10.000 de lucrãri participante în com-
petiþia cu tema “România mea este...”.
Logo-ul Google imaginat de Iasmina
a fost publicat pe pagina de start a

Google România în data de 1 Decem-
brie, putând fi admirat de milioane de
români. Iasmina a primit, de aseme-
nea, un premiu în valoare de 15.000
de lei ºi o bursã de tehnologie de
20.000 de lei pentru ºcoala unde în-
vaþã. În desenul ei, Iasmina ºi-a ima-
ginat România ca pe “o þarã verde cu
munþi ºi vãi, dealuri ºi câmpii, colora-
tã de obiceiuri frumoase ce trebuie
pãstrate, înnobilatã de artiºti ºi spor-
tivi ce i-au înãlþat numele la cer. Ro-
mânia mea meritã iubitã!”. Desenul
câºtigãtor a fost ales de public din-
tre cele 30 selectate de juriu.

Juriul, format din personalitãþi
din domeniul artistic,

media ºi educaþie
Alãturi de marele câºtigãtor, 10 alþi

finaliºti, cinci la categoria claselor I –
a IV-a ºi cinci de la clasele I – a VIII-
a, au fost premiaþi în cadrul unei gale
desfãºurate în Bucureºti, primind fie-
care câte o tabletã. Concursul Doo-
dle 4 Google “România mea este...”,
organizat în parteneriat cu Ministe-
rul Educaþiei ºi TVR, s-a adresat tu-
turor elevilor din clasele I – a VIII-a
din România. Pânã pe 27 noiembrie,
publicul a avut posibilitatea sã îi alea-
gã pe cei 10 finaliºti dintre cele 30 de

Concursul Doodle 4 Google „România
mea este...” ºi-a desemnat câºtigãtorul

Cei cinci copii premiaþi din clasele I – a IV-a sunt:
• Ania Perta, clasa a III-a D – ªcoala cu clasele I-VIII nr 4, Râmnicu Vâlcea;
• Dogan Buket, clasa a III-a – The International School of Bucharest, Bucureºti;
• Eva Popa, clasa a IV-a – Olga Gudynn International School, Voluntari;
• Paul Vancea, clasa a III-a B – ªcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Bicaz;
• Peter Bernad, clasa a II-a B – ªcoala Generalã Vaskertes, Gheorgheni.

Premianþii claselor a V-a – a VIII-a sunt:
• Ana Maria Buretea – Liceul de Artã „N. Tonitza”, Bucureºti;
• Dorina Teodora Sfabu, clasa a VIII-a D – ªcoala Gimnazialã nr. 11, Botoºani;
• Iasmina Maria Rãceanu, clasa a VIII-a B – Colegiul Naþional „Petru Rareº”, Suceava;
• Ioana Zah, clasa a VIII-a – ªcoala Generalã cu clasele I – a VIII-a „Mihai Eminescu”,

Alba-Iulia;
• Tatiana Topa, clasa a VIII-a – Colegiul Naþional „A. ªaguna”, Braºov.

Concursul a premiat ºi ºcolile în care învaþã cei cinci elevi care au obþinut
cele mai multe voturi în faza finalã a concursului. Premiile reprezintã burse în
valoare de 20.000 de lei, cu ajutorul cãrora instituþiile de învãþãmânt pot
achiziþiona echipamente ºi tehnicã de calcul:

• Liceul de Artã „N. Tonitza”, Bucureºti – Buretea Ana Maria
• ªcoala cu clasele I – a VIII-a nr. 4, Râmnicu Vâlcea – Perta Ania, clasa a III-a D
• ªcoala Gimnazialã nr. 11, Botoºani – Sfabu Dorina Teodora, clasa a VIII-a D
• Colegiul Naþional „Petru Rareº”, Suceava – Rãceanu Iasmina Maria, clasa a

VIII-a B
• ªcoala Generalã cu clasele I – a VIII-a „Mihai Eminescu”, Alba-Iulia – Zah

Ioana, clasa a VIII-a.

desene selectate de juriu ºi sã îl de-
semneze pe marele câºtigãtor.  Juriul
concursului Doodle 4 Google Româ-
nia a fost format din personalitãþi din
domeniul artistic, media ºi educaþie:
Nicolae Alexi, Adrian Boþan, Adrian
Brãescu, Andreea Esca, Medeea Ma-
rinescu, Ioan T. Morar ºi Cãtãlin ªte-
fãnescu. Din juriu a fãcut parte ºi
Sophia Foster-Dimino, membrã a echi-
pei care se ocupã de redesenarea
logo-ului Google la aniversãrile pe
care compania le sãrbãtoreºte la ni-
vel internaþional ºi local.

MARGA BULUGEAN
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„Universul şi sistemul nostru solar” pre-
zintă aspecte vizând originea şi organizarea
universului – galaxii, stele, constelaţii, siste-
mul solar – şi cuprinde inclusiv un planeta-
riu prevăzut cu un ecran de proiecţie de for-
mă semisferică şi un proiector digital. «Ex-
poziţia se constituie într-o acţiune cultural-
educativă pentru toate categoriile de vizita-
tori, dar îndeosebi pentru tineri, cărora în-
cercăm să le trezim interesul pentru cunoaş-
terea universului», a precizat Florin Ridi-
che, managerul Muzeului Olteniei.

Amenajarea unei astfel de expoziţii re-
prezintă o premieră pentru instituţie, dar
şi pentru Craiova, iar prezentarea ei s -a
dorit a fi una de exc epţie, prin  introduc e-
rea de noi tehnologii de redare a informa-
ţiei, rec onfigurarea spaţiului expoziţional
şi rec onstituiri de elemente-cheie ale te-
maticii. „Scopul ac estei expoziţii îl repre-
zintă promovarea patrimoniului cultural
naţional,  într-un context expoziţional ine-
dit, diversif icarea ofertei culturale pentru
a răspunde tuturor categoriilor de public,
transformarea Muzeului Olteniei în media-

Invitaţia Ludotecii
„Aman”:
„Să-i scriem
lui Moş Nicolae!”

Pentru că ne aflăm în luna cu sărbătorile
cele mai îndrăgite de copii, colectivul Sec-
ţiei pentru  Copii şi Tineret a Bibliotecii Ju-
deţene „Alexandru şi Aristia Aman” a ales,
pentru perioada 3-6 decembrie, în cadrul
proiectului „Cărticica pentru prichindei şi
copii mai măricei”, tema „Să-i scriem lui
Moş Nicolae!”. „Bibliotecarele le vor vorbi
celor mici despre Sfântul Ierarh Nic olae,
cunoscut şi ca Moş Nicolae. Fiecare dintre
ei va primi o frumoasă cizmuliţă din carton
colorat: în partea de sus a acesteia vor scrie
Moşului ce au făcut bine, dar şi mai puţin
bine în acest an, iar în partea de jos îşi vor
exprima dorinţele către Moş Nicolae”, au
menţionat reprezentanţii ins tituţiei. Îi vor
scrie lui Moş Nicolae copii de la Grădiniţele
„Traian Demetrescu”, „Sf. Ana” şi „Căsuţa
cu poveşti”, Şcolile Gimnaziale „Sf. Dumi-
tru”, „Al. Macedonski”, „Mircea Eliade”,
„Mihai Viteazul” din Craiova şi Şcoala Gim-
nazială Coţofenii din Dos, Colegiile Naţiona-
le „Carol I”, „Fraţii Buzeşti” şi „Elena Cuza”.

Născut în România,
Cristian Florea a fost
considerat încă de la pri-
mele sale apariţii în pu-
blic un mare talent mu-
zical, fapt confirmat ul-
terior şi de premiile pe
care le-a obţinut la com-
petiţiile internaţionale. A
fondat „Kammerorches-
ter Cristian Florea” la
Freiburg (Germania) şi
este director fondator al
Orquestra Simfňnica Eu-
ropea. Cu Orchestra Naţională de Cameră a Re-
publicii Moldova colaborează din anul 1992, până
în 2000 deţinând statutul de prim-dirijor al aces-
tui reputat ansamblu. În ultimii ani, fructuoasa
colaborare s-a încununat cu noi succese, repre-
zentate de susţinerea unor concerte extraordinare
atât în Moldova, cât şi în Franţa şi Spania. Din
anul 2010 a revenit la pupitrul Orchestrei Naţio-
nale de Cameră, în calitate de prim-dirijor.

Un meteorit „căzut” în centrul Craiovei anunţă
deschiderea expoziţiei „Universul şi sistemul nostru solar”

Promovare inedită în Craiova pe ntru inaugurarea expozi-
ţiei permanente „Universul şi sistemul nostru solar” din ca-
drul Secţie i de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei! Mai în-
tâi,  a apărut mesajul „Atenţie, cad meteoriţi!”, marcat pe tro-
tuarul din faţa instituţiei, stârnind curiozitatea trecătorilor
şi iscând întrebarea fire ască: unde vor cădea ş i când? Mai
apoi, un me teorit impresionând prin dimensiune  şi culoare
şi-a făcut apariţia în ace laşi loc. O nouă provocare pe ntru
craioveni, invitaţi să de scopere  locul de origine al meteoritu-
lui:  din ce  galaxie a venit corpul ceresc? Campania a fost
desfăşurată de Muzeul Olteniei, cu susţinerea Consiliului
Jude ţean Dolj, şi va culmina cu de schiderea expoziţiei, care
va avea loc mâine, 4 decembrie, ora 18.00. Punctul de maxim
interes îl va reprezenta, cu siguranţă, planetariul, despre care
reprezentanţii instituţiei nu au oferit amănunte,  invitându-i
pe craioveni să de scopere ei înşişi mare a surpriză.

tor cultural,  benefic iar  şi creator  de servi-
cii pe piaţa culturală regională, asocierea
muzeului cu ideea de spaţiu alternativ pen-
tru petrec erea timpului liber, promovarea
şi dezvoltarea noilor  tehnologii de trans-
mitere a informaţiilor vizuale, textuale şi
audio introduse în expoziţiile muzeului,
dezvoltarea unui dialog spec ific  cu publi-
cul, prin transmiterea de mesaje inc itante
şi lansarea de noi produse ş i servic ii”,  a
adăugat Florin Ridiche.

Promovarea evenimentului se face printr-
o campanie care solicită atenţia publicului
prin mesaje promoţionale într-o manieră
enigmatică şi de suspans şi care, prin indi-
ciile şi explicaţiile vagi pe care le oferă, cau-
tă să incite curiozitatea craiovenilor, care cu
siguranţă aşteaptă cu nerăbdare deznodă-
mântul. „Dezlegarea enigmei asteroidului” va
avea loc mâine, când, la ora 18.00, la Secţia
de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, din
strada „Popa Şapcă” nr. 8, va avea loc inau-
gurarea expoziţiei „Universul şi sistemul
nostru solar”, care vă provoacă să călăto-
riţi dincolo de limite, în univers.

Concertul de închidere a celei
de-a XXXIX-a ediţii a Festivalu-
lui Internaţional „Craiova Muzica-
lă”, organizată de Filarmonica
„Oltenia” în perioada 9 noiem-
brie – 3 decembrie, are loc astă-
seară, fiind susţinut de Orches-
tra Naţională de Cameră a Re-
publicii Moldova, avându-l ca di-
rijor pe Cristian Florea (Spania),

Orchestra Naţională de Came ră a Re publicii Moldova îş i des-
făşoară ac tivitatea în generosul spaţiu al Sălii cu Orgă din Chiş inău –
instituţie cultural-artistic ă de prim rang, situată într-unul dintre cele
mai frumoase edificii din c entrul oraşului. Orchestra este cunoscută
pretutindeni în lume, datorită numeroaselor turnee artistic e pe care
le-a întreprins,  dar  şi pentru înalta măiestr ie interpretativă şi vastul
repertoriu abordat.

A fost fondată în primăvara anului 1988, la iniţiativa dirijorului Alfred
Gherşfeld (stabilit ulterior în SUA). Actualmente, primul-dirijor al or-
chestrei este maestrul Cristian Florea. Membrii săi sunt absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ superior muzical din Chişinău, Moscova, Nij-
nii Novgorod. Fiecare muzician desfăşoară simultan şi o prestigioasă
carieră de solist concertist, deţinând, totodată, calitatea de membru în
diferite ansambluri instrumentale camerale: trio, cvartete, cvintete de coarde
etc., precum şi ansambluri cu pian, clavecin, instrumente aerofone.

Născ ut în anul
1983, la Sankt Peters-
burg, într-o familie de
artişti, Ilian Gârneţ a
urmat studiile universi-
tare la Ac ademia de
Muzică, Teatru şi Arte
Plastic e din Chişinău
(clasa de vioară a pro-
fesorului Boris Dubo-
sarschi), apoi la Academia „Sibelius” din Finlanda. Pe par-
cursul anilor, a participat la cursuri de măiestrie susţinute
de muzicieni renumiţi. În palmaresul său figurează nume-
roase participări la competiţii naţionale şi internaţionale. La
concursurile de vioară din Kazakhstan, Ilian Gârneţ a fost
numit de participanţi şi membrii juriului „Oistrah al Moldo-
vei”, iar după marea victorie obţinută în anul 2009 la fai-
mosul Concurs „Regina Elisabeta” (dintre 83 de partici-
panţi admişi la concurs), a fost invitat să susţină concerte
în mai multe centre culturale din Belgia, primind, de ase-
menea, şi alte importante oferte internaţionale. În Republi-
ca Moldova i s-a conferit Titlul onorific de „Maestru în
Artă” (2007) şi Titlul de „Artist al Poporului” (2009).

iar ca solist, pe violonistul Ilian
Gârneţ (Republica Moldova). Vor
fi interpretate „Le quattro sta-
gioni” („Anotimpurile”), de Anto-
nio Vivaldi, şi Octetul în Mi be-
mol major, op. 20 (aranj. pentru
orchestră de coarde), de Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Concer-
tul începe la ora 19.00, cuvântul
introductiv aparţinând directoru-

lui Sălii cu Orgă din Chişinău,
Larisa Zubcu. Un bilet costă 20
de lei, iar elevii, studenţii şi pen-
sionarii pot să îl achiziţioneze la
jumătate de preţ. Festivalul In-
ternaţional „Craiova Muzicală” s-
a desfăşurat cu sprijinul Minis-
terului Culturii, autorităţilor lo-
cale şi judeţene şi a cuprins în
total nouă evenimente muzicale.

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”

„Anotimpurile” vivaldiene încheie
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”



ªTIRI

ªTIRI

18/ cuvântul libertãþii luni, 3 decembrie 2012
externe

COMENTAR IU

Mii de islamiºti au manifestat,
sâmbãtã, la Cairo ºi în alte oraºe
ale Egiptului, în favoarea susþi-
nerii preºedintelui Mohamed
Morsi (foto). Concomitent, în
alte locuri s-au þinut mari mitin-
guri ale opoziþiei contra întãririi
puterilor preºedintelui, Egiptul fi-
ind practic divizat. Opoziþia a
anunþat cã va continua mobiliza-
rea sa, pentru a denunþa, de ase-
menea, adoptarea recentã, de
cãtre Comisia constituantã, a
unui proiect de Constituþie ce în-
calcã libertãþile religioase ºi de
exprimare. Este cea mai gravã
crizã politicã de la alegerea ca

preºedinte, în luna iunie, a lui Mo-
hamed Morsi. Divizarea este
mult mai profundã între miºca-
rea islamistã, de o parte, ºi gru-
purile laice, liberale ºi creºtine,
de altã parte. Proiectul de Con-
stituþie care va înlocui Legea fun-
damentalã, suspendatã dupã cã-
derea lui Hosni Mubarak, la în-
ceputul lui 2011, a fost remis pre-
ºedintelui ºi va fi supus unui re-
ferendum, în douã sãptãmâni.
Mai exact, pe 15 decembrie. Miile
de manifestanþi pro-Morsi, inclu-
siv membri ai Fraþilor Musulmani
ºi grupurile salafiste, s-au adu-
nat în faþa Universitãþii din Cai-

ro, de unde poliþia le-a dislocat.
„Fraþii Musulmani susþin decizii-
le preºedintelui Morsi” sau „Îm-
preunã pentru a salva revoluþia”
se putea citi pe banderole. „Po-
porul vrea aplicarea legii lui Dum-
nezeu” scandau manifestanþii, in-
clusiv femeile purtând voalul pe
ochi. „Existã oameni care doresc
instabilitate”, se putea auzi în rân-
dul acestora, cu aluzie la opozi-
þie. Partizanii lui Mohamed Morsi
estimeazã cã ultimele sale decizii
vor permite Egiptului, care cu-
noaºte o dificilã tranziþie politi-
cã, sã se stabilizeze ºi sã conso-
lideze democraþia. Pe celãlalt mal
al Nilului, sute de manifestanþi,
adunaþi încã din 23 noiembrie în
piaþa Tahrir, emblema revoltei din
2011, se pronunþã împotriva cu-
mulului de prerogative ale actua-
lului preºedinte. Frontul de sal-
vare naþionalã, o coaliþie a parti-
delor de opoziþie, condus de Mo-
hamed el-Baradei, fost ºef al
Agenþiei nucleare a ONU, ºi Sab-
bahi Hamdeen, un fost candidat
la prezidenþiale, a cerut egipteni-
lor sã respingã decretul ºi sã cea-
rã anularea proiectului de Con-
stituþie. El subliniazã într-un co-
municat dreptul poporului de a
„utiliza toate mijloacele paºnice
pentru a protesta, inclusiv greva
generalã ºi nesupunerea civicã”.
Zeci de mii de manifestanþi anti-
Morsi s-au strâns vineri seara în
piaþa Tahrir, dar ºi în alte locuri

din numeroase oraºe, la Alexan-
dria înregistrându-se o confrun-
tare între cei pro ºi cei anti-
Morsi. Dupã mai multe luni de
blocaj, proiectul de Constituþie
a fost adoptat în câteva ore de
Comisia constituantã. „Reînno-
iesc invitaþia de a porni o dezba-
tere naþionalã serioasã ºi sincerã
pe tema problemelor naþiunii,
pentru a pune capãt perioadei de
tranziþie cât mai rapid posibil,
pentru a ne proteja democraþia
incipientã” a spus Morsi. Opo-
ziþia liberalã ºi laicã, dar ºi bise-
rica creºtinã coptã, au încercat
boicotarea activitãþii Comisiei
constituante, acuzând-o cã îm-
pãrtãºeºte doar valorile islamis-
te. Ca ºi în vechea Constituþie,
proiectul face apel la „principii-
le charia”, sursa principalã a le-
gislaþiei, o formulare consensua-
lã în Egipt. Dar adaugã o dispo-
ziþie potrivit cãreia principiile
charia trebuie interpretate potri-
vit doctrinei sunite, detractorii sãi
vãzând o posibilitate de întãrire
a legii islamice, în special în in-
terprezãrile sale cele mai rigu-
roase. Proiectul acordã statului
rolul de „protector al moralitã-
þii” ºi interzice insulta persoane-
lor ºi „profeþilor”, dispoziþii care
ar putea deschide uºa cenzurii.
Mohamed Morsi a promis joi cã
puterile sale întãrite vor fi tem-
porare ºi vor înceta odatã cu
adoptarea Constituþiei.

Egiptul, împãrþit în douãEgiptul, împãrþit în douãEgiptul, împãrþit în douãEgiptul, împãrþit în douãEgiptul, împãrþit în douã

Israelul a criticat vehement acor-
darea, de cãtre Adunarea Generalã a
ONU, joi, a statutului de stat obser-
vator Palestinei, formaþiunile israe-
liene de dreapta acuzându-i pe pa-
lestinieni cã saboteazã procesul de
pace dintre þara lor ºi Fâºia Gaza, în
timp ce opoziþia denunþã pasivitatea
premierului Benjamin Netanyahu.
Vicepremierul Sylvan Shalom a aver-
tizat chiar cã va recurge la sancþiuni:
„Mahmoud Abbas (n.r. – preºedin-
tele palestinian) nu a rãmas fidel an-
gajamentelor asumate de predeceso-
rul sãu, Yasser Arafat, prin Acordu-
rile de la Oslo (1993), care interzi-
ceau iniþiativele unilaterale. Încãlca-

Israelul aprobã mii de locuinþe
suplimentare în Cisiordania,

dupã votul ONU privind Palestina Ce puþin cinci persoane au mu-
rit dupã prãbuºirea unui tunel ru-
tier, ieri dimineaþã, în Japonia, la
aproximativ 80 de kilometri de
Tokyo, din motive încã necunos-
cute, au precizat serviciile de ur-
genþã. Alte douã persoane au fost
date dispãrute. Corpurile celor
cinci victime au fost gãsite carbo-
nizate, au anunþat autoritãþile nipo-
ne. Anterior, serviciile de interven-
þie anunþaserã cã „ºapte persoane
sunt date dispãrute”. Poliþia localã
ºi Agenþia guvernamentalã niponã
pentru managementul dezastrelor
au precizat cã douã maºini au fost
strivite în tunelul Sasago dupã prã-
buºirea unei porþiuni din plafonul

Cel puþin cinci morþi în urma
prãbuºirii unui tunel în Japonia

rea acestor acorduri oferã ºi Israe-
lului dreptul la iniþiative unilaterale,
precum aplicarea suveranitãþii israe-
liene în teritorii”. Totodatã, Cabine-
tul de securitate israelian (n.r. - for-
mat din principalii nouã miniºtri) a
aprobat, vineri, construirea a 3.000
de locuinþe suplimentare în Ierusali-
mul de Est ºi în coloniile din Cisior-
dania, dar ºi construirea a încã 1.000
de locuinþe în zona Maaleh Adumim,
în apropiere de Ierusalimul de Est,
relateazã site-ul Ynetnews.com. Ieri,
Guvernul Natanyahu a decis bloca-
rea transferurilor taxelor colectate de
autoritãþile israeliene în numele Au-
toritãþii Palestiniene.

acestuia, cu o grosime de circa 20
cm, pe o lungime de 50-60 de metri,
noteazã Kyodo. Operaþiunile dema-
rate pentru salvarea automobiliºti-
lor captivi în tunel au fost între-
rupte spre jumãtatea zilei din cau-
za riscurilor legate de o nouã dete-
riorare a structurii deja avariate a
construcþiei, fiind reluate dupã o
pauzã de circa trei ore. Operatorul
drumului expres pe care se aflã
tunelul, Central Nippon Expres-
sway Co., a explicat cã bolta tu-
nelului s-a prãbuºit în formã de V,
dând totodatã asigurãri cã în cur-
sul ultimei verificãri periodice, din
luna septembrie, nu a fost depista-
tã nici o defecþiune.

Guvernul socialist de la Paris ºi producãto-
rul de oþel ArcelorMittal au ajuns la o înþelegere
în disputa privind viitorul combinatului deþinut
de grup la Florange, iar acordul permite Franþei
sã nu punã în aplicare ameninþarea cu naþiona-
lizarea operaþiunilor formulate de preºedintele
François Hollande. Acordul include concesii de
ambele pãrþi, dupã o sãptãmânã în care relaþiile
au fost tensionate de declaraþiile ministrului In-
dustriei, Arnaud Montebourg (foto), care a acu-
zat grupul condus de miliardarul indian Lakshmi
Mittal de minciunã ºi ºantaj, afirmând chiar: „Nu-
l mai vrem pe Mittal în Franþa”. Înþelegerea in-
clude un angajament al ArcelorMittal de a re-
nunþa la planul vizând desfiinþarea a 600 din cele
2.600 de locuri de muncã de la Florange ºi de a
investi 180 de milioane de euro în urmãtorii cinci
ani pentru a dezvolta producþia de oþel la com-
binat. Cele douã furnale aflate în disputã, de-

spre care grupul a afirmat cã trebuie închise
din cauza supracapacitãþii de producþie de oþel
din Europa, vor rãmâne oprite, dar
nu vor fi închise definitiv. Premie-
rul francez, Jean-Marc Ayrault, a
anunþat cã ArcelorMittal a accep-
tat sã le menþinã pregãtite pentru
reluarea activitãþii, în cadrul unui
program de introducere a furnale-
lor într-un program pentru redu-
cerea emisiilor poluante. Guvernul
este pregãtit sã investeascã 150 de
milioane de euro într-un astfel de
program, care vizeazã capturarea
de dioxid de carbon ºi este susþi-
nut de Uniunea Europeanã. Opþiu-
nea naþionalizãrii nu mai este luatã
în calcul „în urma angajamentelor
ArcelorMittal”, a declarat premie-

rul Ayrault, adãugând, însã, cã înþelegerea tre-
buie respectatã în totalitate, altfel picã.

Acord între Franþa ºi ArcelorMittal privind combinatul de la Florange

Turul doi al prezidenþialelor
în Slovenia

Slovenii au fost chemaþi la
vot, ieri dimineaþã, pentru al
doilea tur al alegerilor preziden-
þiale, în contextul unei perioade
de austeritate bugetarã. În
competiþie au rãmas preºedintele
actual, Danilo Türk (centru-
stânga), în vârstã de 60 de ani,
ºi fostul premier social-democrat
Borut Pahor, 49 de ani, câºtigã-
torul-surprizã al primului tur.
Campania electoralã nu prea a
stârnit interesul slovenilor,
preocupaþi de rata ridicatã a
ºomajului (11,6%) ºi nemulþumiþi
de mãsurile de austeritate
implementate de premierul Janez
Jansa. Conform sondajelor de
opinie, Borut Pahor ar obþine
60% din voturi.
Kuweit: Minoritatea ºiitã,
câºtigãtoarea alegerilor
parlamentare

Candidaþii minoritãþii ºiite au
câºtigat aproximativ o treime din
locuri la parlamentarele organiza-
te sâmbãtã în Kuweit, marcate de
boicotul partidelor din opoziþie,
potrivit rezultatelor oficiale date
publicitãþii ieri dimineaþã,
preluate de AFP. ªiiþii, care
formeazã o treime din populaþia
þãrii, au obþinut 15 din cele 50 de
locuri ale Parlamentului, faþã de
numai 7 pânã în prezent.  Islamiº-
tii sunniþi, care au boicotat în
masã scrutinul, au câºtigat patru
locuri, faþã de 23 pânã în prezent.
Potrivit site-ului Ministerului
Informaþiilor, participarea la vot
s-a ridicat la 38,8%, dar un fost
parlamentar care a boicotat
scrutinul, Khaled al-Sultan,
susþine cã rata participãrii nu a
depãºit 26,7%. Participarea a
reprezentat una dintre mizele
scrutinului, al doilea în ultimele
10 luni. Opoziþia s-a bazat pe o
ratã a absenteismului de 70%, iar
candidaþii proguvernamentali au
sperat sã mobilizeze peste 50%
din alegãtori.
Pena Nieto, învestit
preºedinte al Mexicului

Enrique Pena Nieto a fost
învestit, sâmbãtã, în funcþia de
preºedinte al Mexicului, în cursul
unei sesiuni solemne a Parla-
mentului mexican, marcatã de
manifestaþii violente în stradã ºi
proteste ale deputaþilor de stânga
în interiorul Camerei Deputaþilor.
Aceastã învestiturã pentru
perioada 2012-2018 marcheazã
oficial întoarcerea la conducerea
statului a Partidului revoluþionar
instituþional (PRI), care a
exercitat puterea fãrã întrerupere
între 1929 ºi 2000. În timpul
ceremoniei, deputaþii de stânga
huiduiau ºi fluierau, în timp ce
ceilalþi scandau „Mexic! Me-
xic!”. Pe strãzile din jur, aproxi-
mativ 3.000 de manifestanþi au
protestat ºi câteva sute dintre ei
au încercat sã dãrâme gardurile
metalice din jurul Parlamentului,
lansãnd cocktailuri Molotov,
fumigene, pietre ºi petarde
împotriva forþelor de ordine.
Conform serviciilor de urgenþã,
confruntãrile s-au soldat cu
aproximativ 20 de rãniþi, dintre
care cinci poliþiºti.
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Anunþul tãu!
Primãria municipiului Craiova cu sediul în mu-
nicipiul Craiova, str. “Al. Cuza” nr. 7, anunþã
elaborarea primei versiuni a planului: PUZ con-
struire locuinþe colective cu regim de înãlþime
P+10, în municipiul Craiova, str. “Dimitrie Ge-
rota” nr. 2, jud. Dolj ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizului de me-
diu. Consultarea primei versiuni a planului
se poate realza la sedul APM Dolj, str. “Pe-
tru Rareº” nr. 1, Craiova, jud. Dolj, site-ul
APM Dolj http://arpmdj.anpm.ro ºi sediul Pri-
mãriei Craiova. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul ARPM Craio-
va, în termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea prezentului anunþ.
CONVOCATOR 18.10.2012. S.C. OLTENIA
GRUP INVEST S.A., cu sediul în mun. Craio-
va, str. “Mihai Viteazul” nr. 4, jud. Dolj, inre-
gistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/866/1996,
CUI 8579448, prin presedinte al Consiliului de
Administratie dl. Butaru-Nistor Ionut-Catalin in
conformitate cu prevederile legale, CONVOA-
CA Adunarea Generala Ordinara a Actionari-
lor si Adunarea Generala Extraordinara a Ac-
tionarilor in data de 04.12.2012, ora 10oo, res-
pectiv ora 12oo, la sediul societatii,  avand ur-
matoarea ordine de zi: Ordine de zi A.G.O.A:
1. Alegerea a doi administratori in Consiliul
de Administratie al S.C. OLTENIA GRUP IN-
VEST S.A., ca urmare a demisiei a doi dintre
membrii Consiliului de Administratie. Candi-
datii pentru posturile de administratori se vor
nominaliza de catre actionari. Lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, domiciliul si
calificarea persoanelor propuse pentru func-
tia de administratori se afla la dispozitia actio-
narilor, putand fi consultata si completata de
acestia la sediul societatii incepand cu data
de 19.11.2012. 2. Incheierea unui nou con-
tract de audit intern cu un nou auditor urma-
re a decesului auditorului intern al societatii
dl. Niculae Constantin. Ordine de zi A.G.A.E.
1. Aprobarea contractelor de cesiune inre-
gistrate la sediul societatii dupa A.G.A.E. din
data de 02.04.2012. 2. Aprobarea Hotararilor
Consiliului de Administratie al S.C. OLTENIA
GRUP INVEST S.A.: nr. 1018/06.08.2012 si
nr.1068/18.09.2012. In cazul in care nu se
va intruni majoritatea prevazuta de lege sau
nu se pot constitui din alte motive in data de
04.12.2012, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor si Adunarea Generala Extraordi-
nara a Actionarilor se vor tine la data de
05.12.2012, in acelasi loc si la aceeasi ora,
avand aceeasi ordine de zi.
CONSILIUL LOCAL CETATE, ORGANIZEAZÃ
PE DATA DE 05/12/2012, ORELE 12:00 LICI-
TAÞIE PENTRU CONCESIONARE TEREN EX-
TRAVILAN. RELAÞII LA TEL: 0760/691.286.

CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon: 0762/382.318.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
 Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã.
Telefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon:  0726/
522.670.
OFER meditaþii, la limba ara-
bã ºi englezã. Telefon: 0723/
905.666.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
TRADUCERI Autorizate,
32 limbi, str. Olteþ, Nr. 18,
viz-a-viz Bancpost, în in-
cita Agenþiei de Turism
Eximtur. Telefon: 0723/
905.666.
 Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, 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 conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior, preþ
negociabil, 60.000 lei. Tele-
fon: 0743/120.446; 0770/
556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.

Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
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 + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 4 came-
re (102 mp) situat în zona
primãriei Târgu Ocna, su-
perbã staþiune de munte, la
17 km de Slãnic Moldova.
Telefon: 0744/647.245;
0728/839.246.
Vând apartament 3 camere,
etaj 1 /4, strada Mihail Stra-
jan – Dezrobirii, 57.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/
376.759.



20/ cuvântul libertãþii luni, 3 decembrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

SA – SUCURSALA ELECTROCENTRALE
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. “Unirii” nr.
147, organizeazã în data de 19.12.2012, ora
12:30, licitaþie deschisã cu strigare pentru vânza-
re «Inele deversare depozit mal stâng Jiu» -
Uzina Iºalniþa. Preþul de pornire al licitaþiei este
de 1.787.100 lei.

Pot participa la licitaþie persoane fizice sau
juridice care prezintã documentele solicitate prin
caietul de licitaþie ºi care au achitat pânã la data
de 19.12.2012, ora 10:00, urmãtoarele:

-  taxa de participare în valoare de 20.000
lei. Taxa de participare este nerestituibilã ºi
nefacturabilã;

-  garanþia de participare la licitaþie, reprezen-
tând 10% din preþul de pornire pentru mijlocul
fix care va fi licitat;

- contravaloarea caietului de licitaþie de 20
lei la care se adaugã TVA, pe bazã de facturã fisca-
lã emisã de vânzãtor.

Documentele de licitaþie ºi informaþii su-
plimentare se pot obþine de la Serviciul Achiziþii
Produse, telefon: 0351/403.394 sau 0351/
403.346, fax:0251/594.837.

Data-limitã de depunere a ofertelor este
19.12.2012, ora 10:00.

Consiliul  Judeþean  Dolj  orga-
nizeazÎ în data de 10.12.2012,
ora 1100, licitaþie publicÎ în ve-
derea închirierii unui spaþiu si-
tuat în cadrul Policlinicii Pleni-
þa, comuna Pleniþa, judeþul Dolj,
spaþiu pentru cabinet medical,
cu o suprafaþã de 43,00 mp – su-
prafaþã cabinet medical ºi supra-
faþã în indiviziune, domeniu pu-
blic al judeþului Dolj.

Înscrierile la licitaþie se fac pânÎ
la data de 10.12.2012, ora 1000, la
sediul Consiliului Judeþean Dolj,
Calea Unirii, nr. 19, Craiova.

Alte informaþii suplimenta-
re se pot obþine la  telefon  nr.
0251/408.320 sau la camera nr.
5 a Consiliului Judeþean Dolj.

SC Cerealcom Dolj SA anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinerea
autorizaþiei de mediu privind
activitatea ce se desfãºoarã în:
Silozul Bãileºti amplasat în
strada Silozului nr. 3 din oraºul
Bãileºti, judeþul Dolj ºi Silozul
Segarcea amplasat în oraºul
Segarcea, strada Silozului nr. 5
din oraºul Segarcea judeþul Dolj.

Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº nr.
1, zilnic între orele 9.00 – 14.00.

Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 18.12.2012.

Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
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 negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.

Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragelor  Aleea II. Tele-
fon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. Dumbrava nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. Telefon: 0256/225.144;
0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. In-
formaþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
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
gospodãreºti plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dum-
brava” 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 trei hectare de te-
ren agricol în comuna
Maglavit. Telefon: 0721/
995.405.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, terenurile find
la stradã betonatã ºi având
toate facilitãþile, preþ convena-
bil. Telefon: 0746/467.922;
0744/220.492.
Particular, vând teren in-
travilan 3000 mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus la 500 m de lacul
Tanchiºtilor, preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.

PARTICULAR, vând teren
loc de casã, cartier Bordei,
parcelat. Preþ; 40 E/mp. Te-
lefon: 0722/960.100.
Vând teren intravilan 24.000
mp, ªimnicu de Sus, 7 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0721/530.150.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.

Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp,
ideal 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 Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

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

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna 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 satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.

Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, 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. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie
1998, km. 52.500. Telefon:
0720/010.629.
Vând Matiz roºu, nerulat,
taxi, an fabricaþie 2002,
111.000 km, preþ 39 milioa-
ne, negociabil, vizibil Roca-
dã bl. M3. Telefon: 0761/
663.659.
Vând Matiz gri, preþ 1150
euro. Telefon: 0761/070.858.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând Peugeot Partner 1,9
an 2001, înscris, necesitã
reparaþii. Telefon: 0766/
232.286; 0761/282.308.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Tele-
fon: 0786/405.217.
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.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând 2 porci 200 kg. Tele-
fon: 0251/432.874.
Vând lemne pentru foc. Te-
lefon: 0251/531.246.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.

Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând set 16 piese de gãtit
etajat  economic, rapid, fãrã
ulei, cadou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând gâºte albe (aspect ºi
mãrime) stil lebede – 20
bucãþi, preþ 55 lei/buc. Tele-
fon: 0747/813.298; 0751/
299.582.
Vând laptop Dall ºi aparat de
vidat Vacsy, cu accesorile lor
ºi perfectã stare. Telefon:
0251/599.569.
Vând arzãtoare gaze sobe,
reductoare oxigen, foarfecã
tãiat tablã de banc, arzãtor
încãlzire infraroºu cu ceas.
Telefon: 0351/464.563;
0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu genþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon:0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 gre-
na – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
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Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru
Trabant. 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 convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, 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. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.

Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând 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 maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, 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), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã ex-
terioarã  autoturism în stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane,
cãrþi poºtale, medalii, argin-
tãrii, sãbii, obiecte regalis-
te, acte, antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial
Craiova zona Piaþa “Chi-
riac”, 70 mp. Telefon: 0734/
944.904.
Închiriez garsonierã pentru
ocazii speciale. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez o camerã la bloc la
2 fete salariate, preþ nego-
ciabil. Cei interesaþi sunaþi la
telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda lui
Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispirescu,
250 euro. Telefon: 0761/
192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Telefon:
0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã,
tot confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.

Închiriez teren pretabil parc
auto, 350 mp, posibilitate
acces 2 laturi, str. „Toporaºi”
nr. 37 (zona SIF Oltenia).
Telefon: 0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Re-
laþ i i  la telefon: 0769/
477.662.
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.

Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda
lui Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 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.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.

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

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri interi-
oare diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru com-
panie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

CONDOLEANÞE
Prof. Viorica Bulugean, Io-
nescu Buflea regretã dis-
pariþia ing. econom
NEACªU ION din comuna
Zãnoaga – Dolj. Nu te vom
uita niciodatã!
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România a pierdut, vineri searã, la Pan-
cevo, cu 26-20 (12-11) în faþa Serbiei, în
ultimul meci de pregãtire înaintea Campio-
natului European de handbal feminin, care
va debuta mâine. Partida s-a desfãºurat într-
un context special, având în vedere cã, în
drum spre localitatea sârbã, echipa a avut
un accident de circulaþie. “Chiar dacã am
pierdut, nu îmi fac griji înaintea debutului la
Euro, pentru cã stiu cum stau de fapt lucru-
rile. În primul rând, noi am plecat ieri de
dimineaþã din Arad, ne-am cazat la Vrºeþ, iar
dupã ce am cãrat la bagaje ºi am luat masa,
ne-am pus din nou pe drum, cãtre Pancevo.
Toatã lumea ºtie deja cã am avut respectivul
accident, din fericire fãrã urmãri în rândul
echipei, dar din pãcate cu fracturi serioase
pentru cei care s-au aflat în microbuzul care
a depãºit linie de demarcaþie ºi cu care am
intrat astfel în coleziune. Am stat apoi o orã
ºi jumãtate în câmp, cu salvãri, poliþie. Ni-
meni nu poate sã fie imun la astfel de pro-
bleme, iar echipa a resimþit ºocul ºi la meci.
Poate cã orice alt antrenor în afarã de Tadici
ar fi anulat amicalul, dar eu am vrut ca acest
meci sã aibã loc. Am ajuns cu câteva zeci de
minute înainte de start, am gãsit o echipã
care s-a odihnit toatã ziua ºi care a mai avut
ºi un arbitraj care a ajutat-o probabil pentru
moral, cu eliminãri inventate, greºeli împo-
triva noastrã. Am fost în situaþia de a trece

România, eºec cu peripeþii în ultimul meci de pregãtire dinaintea CE
Autocarul “tricolorelor” a fost implicat într-un accident rutier!

Fanii lui Atletico Madrid sperau sã încu-
nuneze un sezon de excepþie cu o victorie
contra marei rivale din oraº, Real, cãreia nu-

în câteva rânduri peste ele dupã ce am recu-
perat diferenþe de 3-4 goluri, dar nu ne-au
lãsat. În aceste condiþii am fost vreo 45 de
minute egali cu Serbia. În final s-au desprins,
dar eu vãd partea plinã a paharului. A jucat
toatã echipa, am avut un nou prilej de a le
urmãri la lucru pe toate fetele. De acum brân-
za e pe bani ºi nu mai ai când sã face expe-
rimente”, a declarat Gheorghe Tadici (foto).

Selecþionerul s-a declarat mulþumit de
toate handbalistele ºi este convins cã altfel
vor sta lucrurile la Campionatul European.
“Sigur cã au fost aceste rezultate din ami-
cale (n.r. printre altele ºi un eºec ruºions
cu Germania, 9-30), au mai fost greºeli,
dar noi doar am testat. Au fost mai multe
fete pe care trebuia sã le ridicãm înaintea

acestui turneu final, dupã perioade de ab-
senþe, accidentãri, unele au jucat mai puþin
la echipele de club. Adunând ºi scãzând,
lucrurile bune au fost mai multe decât cele
rele. Veþi vedea o altã naþionalã la Euro”, a
mai spus Tadici.

România a revenit dupã meciul de la Pan-
cevo la Vrºeþ, localitate unde vor susþine
toate meciurile din grupa D a CE, cu Ru-
sia, Islanda ºi Muntenegru, în 4, 5 ºi 7 de-
cembrie.

Dramã pentru Paula Ungureanu!
Goalkeeper-ul va lispi la primele douã
meciuri, dupã ce tatãl sãu a decedat!

Ca ºi cum n-ar fi fost suficient acciden-
tul de circulaþie în care a fost implicat auto-
carul naþionalei, încã o veste ºoc a lovit echi-
pa înaintea Campionatului European.

Tatãl Paulei Ungureanu a decedat sâmbã-
tã în urma unui stop cardiac. Vestea a cãzut
ca un trãsnet în rândul jucãtoarelor echipei
naþionale. Paula Ungureanu a plecat urgent
la Braºov, pentru a fi alãturi de familie.

Portarul naþionalei va lipsi astfel de la pri-
mele douã meciuri ale naþionalei, cu Rusia ºi
Islanda.

Jucãtoarea ºi-a exprimat intenþia de a re-
veni alãturi de echipa naþionalã dupã ce îºi
va conduce tatãl pe ultimul drum.

Recital Ronaldo!

Real continuã sã-ºi menþinã supremaþiaReal continuã sã-ºi menþinã supremaþiaReal continuã sã-ºi menþinã supremaþiaReal continuã sã-ºi menþinã supremaþiaReal continuã sã-ºi menþinã supremaþia
în “directele” cu rivala Atleticoîn “directele” cu rivala Atleticoîn “directele” cu rivala Atleticoîn “directele” cu rivala Atleticoîn “directele” cu rivala Atletico

i mai “ciupiserã” vreun punct în ulti-
mele opt dispute directe, nemailuând
în discuþie cã nu o mai învinseserã
din sezonul 1999-2000. În plus, “Ro-
jiblancos” mergeau pe “Bernabeu” cu
un avans de opt puncte, o situaþie
unicã în acest mileniu.

Ultima datã când Atletico Madrid
fusese în clasament peste rivala Real
se consemnase tocmai în sezonul
1995-1996, când “Los Colchoneros”
au luat ºi ultimult titlu de campioanã
a Spaniei. De partea cealaltã, situaþia
lui Jose Mourinho era extrem de de-
licatã. Zvonurile din capitala Spaniei
luau în calcul chiar o demitere a
portughezului, în cazul unui eºec în

faþa lui Atletico.
“Albii” au jucat însã derby-ul de sâmbãtã

ca o echipã mare, ajutaþi ºi de o searã foarte

bunã prinsã de Cristiano Ronaldo, corobora-
tã cu una nefastã a columbianului Radamel
Falcao, care nu s-a scãldat deloc în apele sale.
Scorul pauzei a fost stabilit de Cristiano Ro-
naldo, care dupã mult timp a reuºit sã înscrie
dintr-o loviturã liberã (16).

În partea a doua, jucãtorii lui Diego Simeo-
ne au încercat egalarea, însã golul din minutul
65 le-a tãiat aripile. Ronaldo l-a gãsit foarte bine
pe Ozil în centrul careului, care a preluat ºi a
fãcut 2-0. Au urmat douã bare ale starului portu-
ghez, iar tribunele au dat drumului la “Ole-uri”.
Pânã la final, oaspeþii au mai avut câteva în-
cercãri timide de a ataca poarta lui Casillas,
însã Realul s-a impus fãrã drept de apel.

Cu acest succes, Real reuºeºte sã pãstre-
ze distanþa de 11 puncte faþã de Barcelona
(5-1 cu Bilbao), pe care însã o ajutã sã se
distanþeze la 6 puncte de locul 2, ocupat de
Atletico Madrid.

Evadatã la 11 puncte de campioa-
na Borussia Dortmund, Bayern
Munchen a terminat la egalitate,
sâmbãtã, pe teren propriu, cu
formaþia condusã de Jurgen Klopp,
scor 1-1. Bavarezii au deschis
scorul prin Toni Kroos (67),
oaspeþii egalând dupã o reuºitã
semnatã de Mario Gotze (74).

Cele douã combatante au aliniat
urmãtorii jucãtori:

Derby-ul fotbalului german,
încheiat nedecis

Bayern: Neuer – Lahm, Dante,
Badstuber (Boateng 37), Alaba –
Javi Martinez, Schweinsteiger –
Muller, Kros, Ribery – Mandzukici
(Gomez 86).

Dortmund: Weidenffeler –
Piszczek, Subotici (Santana 81),
Hummels, Schmelzer – Bender,
Gundogan – Reus, Gotze (Schieber
90), Blaszczykowsky (Perisici 73) –
Lewandowski.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XV-A
West Ham – Chelsea 3-1
West Brom – Stoke City 0-1
(Gabriel Tamaº a fost rezervã la învinºi)
Queens PR – Aston V. 1-1
Arsenal – Swansea 0-2
Liverpool – Southampton 1-0
Fulham – Tottenham 0-3
Man. City – Everton 1-1
(La gazde, Costel Pantilimon a fost rezervã)
Reading – Man. United 3-4
Asearã dupã închiderea ediþiei: Norwich –

Sunderland.
Astãzi: Newcastle – Wigan (22:00, Dg. Sp. 2)
Clasament: 1. Man. United 36p, 2. Man.

City 33p, 3. Chelsea 26p, 4. Tottenham 26p, 5.
West Brom 26p...16. Aston V. 14p, 17. Sunder-
land 13p (- 2 jocuri), 18. Southampton 12p, 19.
Reading 9p (- 1 joc), 20. Queens PR 6p.

BUNDESLIGA – ETAPA A XV-A
Dusseldorf – Frankfurt 4-0
Augsburg – Freiburg 1-1
Schalke – M’gladbach 1-1
(La amfitrioni, Ciprian Marica a evoluat

începând cu minutul 71)
Furth – Stuttgart 0-1
Leverkusen – Nurnberg 1-0
Mainz – Hannover 2-1
Bayern – Dortmund 1-1
Hoffenheim – Werder 1-4
Asearã dupã închiderea ediþiei: Wolfsburg

– Hamburg.
Clasament: 1. Bayern 38p, 2. Leverkusen

30p, 3. Dortmund 27p, 4. Schalke 25p, 5. Frank-
furt 24p...14. Nurnberg 16p, 15. Wolfsburg 15p
(- 1 joc), 16. Hoffenheim 12p, 17. Augsburg 8p,
18. Furth 8p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XIV-A
Osasuna – Rayo V. 1-0
Getafe – Malaga 1-0
Valencia – Sociedad 2-5
Barcelona – Bilbao 5-1
Real – Atl. Madrid 2-0
Granada – Espanyol 0-0
(Gabriel Torje a fost integralist la gazde)
Asearã dupã închiderea ediþiei: Deportivo –

Betis, Celta Vigo – Levante, Mallorca – Zaragoza.
Astãzi: Sevilla – Valladolid (22:30, Dg. Sp. 3).
Clasament: 1. Barcelona 40p, 2. Atl. Ma-

drid 34p, 3. Real 29p, 4. Malaga 22p, 5. Betis
22p (- 1 joc)...16. Osasuna 13p, 17. Mallorca
12p (- 1 joc), 18. Granada 12p, 19. Deportivo
11p (- 1 joc), 20. Espanyol 10p.

LIGUE 1 – ETAPA A XV-A
Ajaccio – St’Etienne 0-0
(La gazde, Adrian Mutu a jucat pânã în

minutul 61, în timp ce de cealaltã parte Bã-
nel Nicoliþã nu s-a regãsit în lot, fiind încã
nerefãcut dupã o accidentare)

Lyon – Montpellier 1-0
Evian TG – Nancy 1-1
Lille – Bastia 0-0
Valenciennes – Reims 1-0
Bordeaux – Sochaux 2-2
Nice – Paris SG 2-1
Brest – Marseille 1-2
Asearã dupã închiderea ediþiei: Troyes –

Rennes, Lorient – Toulouse.
Clasament: 1. Lyon 31p, 2. Marseille 29p 3.

St’Etienne 26p, 4. Paris SG 26p, 5. Valencien-
nes 25p...16. Ajaccio 16p – penalizatã cu 2p,
17. Evian TG 16p, 18. Sochaux 15p, 19. Troyes
8p (- 1 joc), 20. Nancy 8p.

SERIE A – ETAPA A XV-A
Catania – Milan 1-3
Juventus – Torino 3-0
Napoli – Pescara 5-1
Lazio – Parma 2-1
Siena – Roma 1-3
Genoa – Chievo 2-4
Udinese – Cagliari 4-1
Inter – Palermo 1-0
Bologna – Atalanta 2-1
Asearã dupã închiderea ediþiei: Fiorentina

– Sampdoria.
Clasament: 1. Juventus 35p, 2. Napoli 33p,

3. Inter 31p, 4. Lazio 29p 5. Fiorentina 28p (- 1
joc),... 16. Bologna 14p, 17. Palermo 14p, 18.
Genoa 12p, 19. Siena 11p – penalizatã cu 6p,
20. Pescara 11p.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HANDBAL (F)
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sport
LIGA I – ETAPA A XVIII-A

Vineri
„U” Cluj – Pandurii 1-1
Au marcat: Dinu 37 / Rusu 73
Concordia – Steaua 0-6
Au marcat: Chiricheş 15, Rusescu 34, 42, Nikolici 50, Tănase 56,

Rocha 77
Sâmbătă

FC Braşov – Viitorul 3-1
Au marcat: Mateiu 32, Buga 53 pen., Păun 90+1 / Chiţu 24
Gaz Metan – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Llullaku 57 / Valente 37
Partidele Ceahlăul – Petrolul şi FC Vaslui – Rapid  s-au disputat

ieri după închiderea ediţiei.
Astăzi

Oţelul Galaţi – CSMS Iaşi – ora 18.00 (Digisport 1)
Astra Giurgiu – Gloria Bistriţa – ora 19.00 (Dolcesport 1)
Dinamo – CS Turnu Severin – ora 20.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XVIII- A

Steaua 18 14 2 2 44-15 44
Astra 17 10 4 3 36-19 34
Pandurii 18 10 4 4 29-24 34
Vaslui 17 9 4 4 29-18 31
CFR Cluj 18 8 5 5 34-22 29
Petrolul 17 7 6 4 25-17 27
Dinamo 17 7 5 5 25-20 26
Rapid 17 7 5 5 19-18 26
FC Braşov 18 7 5 6 25-25 26
Concordia 18 6 5 7 17-27 23
Viitorul 18 4 8 6 21-24 20
Mediaş 18 5 5 8 18-26 20
Oţelul 17 4 7 6 20-22 19
Ceahlăul 17 5 4 8 21-30 19
„U” Cluj 18 4 4 10 18-34 16
CSMS Iaşi 17 4 2 11 14-24 14
Bistriţa 17 2 5 10 13-32 11
Severin 17 1 6 10 14-24   9

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

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

Într-o Sală Polivalentă luată cu
asalt de aproape 4.000 de oameni,
care au creat o atmosferă fantas-
tică, echipele masculine de volei
şi baschet ale clubului SCM U Cra-
iova au ieşit câş tigătoare
sâmbătă, de Ziua Naţională,
din două încleştări extrem de
dificile.

După Steaua, a venit
şi rândul lui Dinamo!

Primii care au intrat în lup-
tă au fost voleibaliştii! Învin-
gători runda trecută contra
Stelei (3-1), băieţii pregătiţi
de Dănuţ Pascu n-au avut
milă nici de cealaltă mare ri-
vală bucureşteană, Dinamo,
de care au dispus cu un sec
3-0. Egale în clasament îna-
intea rundei cu numărul nouă, pe
locurile 4 şi 5, cu 15 puncte, cel
două combatante au mers cap la
cap în primul set, încheiat până la
urmă la 22.

Oaspeţii au început mai bine ac-
tul secund, scor 4-1, însă oltenii
noştri au revenit imediat, găsindu-
se deja în avantaj la primul time-
out tehnic, scor 8-5, dar şi la cel
de-al doilea, 16-12. Finalmente a
fost tot 25-22.

În setul trei, graţie unei evoluţii
excelente a lui Bogdan Bratosin,
craiovenii s-au aflat mai tot timpul
la conducere, 14 la 9 şi 22 la 16.
Dinamo nu a reacţionat şi aceleşi
Bratosin a încheiat setul şi meciul
cu un as, scor 25-19. Astfel a ob-
ţinut SCM trei puncte mai mult
decât importante, urcând până pe
treapta secundă (18p). La egalita-
te cu ex-liderul Tomis Constanţa,
formaţie învinsă,  de asemenea
sâmbătă, de Unirea Dej (1-3), ceea
ce a făcut ca ardelenii să preia şi
şefia clasamentului (20p).

“A fost un meci cu o încărcă-

Ce public, ce atmosferă!
Ziua Naţională, sărbătorită cu două
victorii senzaţionale la Polivalentă

Nei Guard i-a protejat pe „invincibili”
Anterior meciurilor prezentate mai sus, Sala Polivalentă a găzduit, joi

seară, o gală de box profesionist, numită „Invincibilii”, gală la care, în
meciul vedetă, Viorel Simion l-a învins pe filipinezul Ryan Shermona,
prin abandon în runda a patra, după ce asiaticul s-a accidentat la picior şi
n-a mai putut continua

Printre altele, unul din aspectele pozitive ale galei l-a reprezentat faptul
că manifestarea sportivă nu a fost umbrită de nici un incident nedorit. De
acest lucru s-au ocupat agenţii de pază ai firmei Nei Guard, care cu
discreţie şi profesionalism au asigurat derularea spectacolului sportiv în
cele mai bune condiţii.

tură foarte mare, pentru că de-
butam după aproape 20 de ani
într-o sală care corespunde ce-
rinţe lor inte rnaţionale.  Am
avut un public minunat, am

reuşit o victorie extraordinară.
Cred că ar trebui să fie un nou
început pentru sportul craio-
vean inaugurarea acestei săli”,
a spus după meci tehnicianul cra-
iovean, Dănuţ Pascu.

“Cu aceşti suporteri
nu ne bate nimeni la Craiova”

Cât priveşte confruntarea de bas-
chet, SCM U Craiova a repurtat a

şaptea victorie în 10 meciuri dispu-
tate din actuala stagiune a Ligii Na-
ţionale, victimă căzându-i de această
dată BC Timişoara, scor 83-76 (17-
15, 26-19, 19-24, 21-18).

Craiovenii au dominat în
permanenţă întâlnirea, pleca-
rea lui Predrag Badnjarevici,
după eşecul din Eurochallen-
ge Cup, cu Kormend (Unga-
ria), lăsând urme adânci în
evoluţia formaţiei de pe Bega.

Pentru SCM U au marcat
Dzambici 24p, Habus 21p,
Seals şi Bureau 12p, Drăgu-
şin 8p, Orbeanu 4p şi Djura-
sovici 2p.

La finalul întâlnirii, antre-
norul Craiovei, Andelko Man-
dici, a declarat: “Felicit echi-
pa pentru această victorie,
dar peste 70 la sută din vic-

torie este a publicului care a fost
fantastic. Cu aceşti suporteri nu ne
bate nimeni la Craiova”.

Într-o ierarhie de 16, SCM U
se află pe locul 9, c u 17 puncte.
Tot atâtea puncte are însă şi ocu-
panta poziţiei a treia, BC Târgu
Mureş, diferenţa fiind făcută de
coşaveraj.  Lider este Municipal
Oradea, cu 19 puncte. Runda vii-
toare, în 5 decembrie, craiovenii
se vor deplasa pe terenul Energiei
Rovinari ( locul 5).


