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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
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 Portăreşti: 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:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

 Şcoala Postliceală Ecologică ,,Sfântul Ştefan”, uni-
tate de învăţământ particulară şi de interes public, con-
form acreditării O.M. 3555 / 2009, primeşte înscrieri în
al XV-lea an de funcţionare, la următoarele calificări
profesionale:

- Asistent Medical Generalist
- Asistent Medical de Farmacie
- Asistent Medical Balneo – Fiziokinetoterapie şi

Recuperare
- Asistent pentru Ocrotirea Persoanelor Vârstnice
- Tehnician Maseur.
Şcoală  cu pregătire şi colaborări europene.
Relaţii la telefon 0251/420.534 şi pe site-ul Şcolii:

www.scoalaecologica.ro.

Ministrul Agriculturii, Danie l Constan-
tin, s-a aflat ieri pentru o vizită de lucru în
judeţul Dolj. Acesta a mers, alături de pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj, secre-
tarul de s tat Daniel Botănoiu şi directorul
ANIF Dolj, Iulian Bucur, la sistemul de iri-
gaţii Nede ia - Măceşu. De asemenea, Danie l Constan-
tin a stat de vorbă cu fermierii şi oficialităţile locale.
Ministrul Agriculturii a spus  că a efectuat această vizi-
tă de lucru pentru pentru a vedea, la mai bine  de un an
de când a preluat mandatul de ministru, ce s-a schimbat
în s istemul de irigaţii şi pentru a afla de  la fermieri dacă
au existat sau nu beneficii ale măsurilor pe  care le-a
luat în domeniu.
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Premierul Victor Ponta a anunþat ieri cã îi va tri-
mite luni dimineaþa preºedintelui Traian Bãsescu
noua nominalizare pentru funcþia de ministru al
Transporturilor, dupã ce PNL va lua o decizie în
acest sens. „Vrem sã avem un ministru al Transpor-
turilor care sã se ocupe direct de toate lucrurile
astea”, a spus Ponta, ministru interimar al Trans-
porturilor, aflat în inspecþie pe centura Capitalei. El
a arãtat cã îi va transmite preºedintelui noua pro-
punere pentru portofoliul Transporturilor înainte
sã plece în vizita oficialã pe care o va efectua la
Chiºinãu. Miercuri searã, într-o intervenþie telefo-
nicã la Realitatea Tv, preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a afirmat cã la conducerea Ministerului
Transporturilor va fi propus un lider liberal, menþi-
onând cã va face ºi el o propunere, care nu se nu-
mãrã printre cele vehiculate de presã. „Decizia va fi
luatã de partid. Sigur cã se pot face ºi se vor face
mai multe propuneri, dar în ceea ce mã priveºte, eu,
care ca presedinte al partidului am ºi eu dreptul sã
fac o propunere, am o propunere de fãcut ºi nu este
nici una dintre cele care s-au vehiculat pânã acum
în presa din România”, a spus Antonescu, punc-
tând cã PNL îºi asumã în continuare portofoliul de
la Transporturi. Potrivit preºedintelui PNL, la ºefia
Ministerului Transporturilor va fi propus un lider
politic liberal, nu actualul preºedintele al Camerei
de comerþ româno-americane, Sorin Mândruþescu,

Ponta îi va trimite luni dimineaþa lui Bãsescu
noua propunere pentru Transporturi

ºi a exclus un posibil schimb de ministere cu PSD.
„Nu s-a pus în discuþie nici o secundã ºi nu se ia în
calcul un schimb de ministere între noi ºi partenerii
de guvernare. PNL ºi-a asumat acest portofoliu (n.r.
- Transporturile) ºi o va face în continuare”.  El a
mai afirmat cã nu se pune problema trecerii lui Radu
Stroe de la Interne la Transporturi. „Sigur cã Radu
Stroe ar fi fost o variantã serioasã, de luat în consi-
derare pentru Ministerul Transporturilor. Este un

om care a lucrat în viaþa lui foarte mulþi ani în acest
minister, îl cunoaºte foarte bine. Dar nu se întâm-
plã acest lucru, din cauzã cã domnul Radu Stroe
este un ministru de Interne care-ºi face datoria,
pânã în acest moment, fãrã niciun fel de proble-
mã”, a spus Antonescu. Revenind la propunerea
de ministru, liderul liberal a declarat cã va fi vorba
despre o persoanã cu suficientã greutate politicã
ºi experienþã administrativã ºi în legãturã cu care
„vreme de ani de zile” nu a existat nici o discuþie,
nici cu ANI ºi nici cu DNA. Biroul Politic Naþional
al PNL se va reuni duminicã la Palatul Parlamentu-
lui pentru noua propunere la conducerea Minis-
terului Transporturilor, dupã ce deputatul Ovidiu
Silaghi ºi-a retras candidatura pentru acest post
în contextul în care DNA a solicitat procurorului
general sã cearã Camerei Deputaþilor declanºarea
procedurilor pentru formularea cererii de începere
a urmãririi penale faþã de el. Deputatul Silaghi este

acuzat de DNA de trafic de influenþã în formã con-
tinuatã, în perioada în care avea calitatea de minis-
tru al Transporturilor. Acesta fusese nominalizat în
iulie pentru funcþia de ministru al Transporturilor,
post rãmas vacant dupã demisia lui Relu Fenechiu,
în urma condamnãrii sale, în 12 iulie, de cãtre in-
stanþa supremã, la cinci ani de închisoare cu execu-
tare în dosarul „Transformatorul”, pentru complici-
tate la abuz în serviciu în formã calificatã.

Dispozitiv de urmãrire gãsit în
maºina preºedintelui Sindicatului
Naþional al Agenþilor de Poliþie

Preºedintele Sindicatului Naþional al
Agenþilor de Poliþie, Iulian Surugiu, a decla-
rat, ieri, pentru Mediafax, cã a sesizat DGIPI
ºi SRI, dupã ce ºoferul lui a descoperit un
dispozitiv de urmãrire în maºina pusã la
dispoziþia organizaþiei sindicale de Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI). Iulian Su-
rugiu a precizat cã dispozitivul de urmãri-
re prin GPS, descoperit în urmã cu douã
zile, era montat în spatele rezervorului au-
toturismului. „Am întrebat un coleg de la
DGIPI ce este ºi mi-a explicat cã este un
dispozitiv de urmãrire prin GPS. Nu cred
cã aparatul a fost montat de prea multã
vreme, pentru cã acumulatorul are o auto-
nomie de numai douã sãptãmâni. Sper ca
cei care l-au pus sã vinã ºi sã ºi-l recupere-
ze, pentru cã îl au pe inventar, iar un astfel
de dispozitiv costã cam 300 de euro”, a
declarat Surugiu. Liderul Sindicatului Naþi-
onal al Agenþilor de Poliþie a spus cã nu
înþelege motivele pentru care „este urmãrit
de servicii”, în condiþiile în care nu se con-
siderã un personaj „periculos” pentru MAI.

Mircea Pop, înlocuit
de la conducerea CNADNR

Mircea Pop a fost schimbat din func-
þia de director general al Companiei Naþi-
onale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
(CNADNR) prin decizie a Consiliului de
Administraþie, care s-a întrunit ieri în acest
sens, au anunþat premierul Victor Ponta ºi
ministrul Dan ªova, în subordinea cãruia
se aflã CNADNR. „Pop va fi schimbat
astãzi (n.r. - ieri), dupã ce se reuneºte Con-
siliul de Administraþie. El va rãmane în
Consiliul de Administraþie ca membru”, a
spus ªova. În luna ianuarie, dupã ce presa
a relatat cã mai mulþi directori din
CNADNR au petrecut la munte deºi me-
teorologii anunþaserã pentru acea perioa-
dã cã vremea se va înrãutãþi accentuat, pre-
mierul Victor Ponta a anunþat cã Mircea
Pop a demisionat de la conducerea com-
paniei, dar va asigura interimatul pentru o
perioadã foarte scurtã, pânã la numirea
altui ºef. Pop a rãmas însã interimar pânã
în prezent, premierul Ponta explicând cã
acesta a câºtigat concursul pentru postul
de manager privat, astfel cã Guvernul ar fi
obligat sã îl instaleze în aceastã funcþie
dacã expirã interimatul.

ªoferii care vor circula pe auto-
stradã între Piteºti ºi Constanþa vor
fi obligaþi sã achite o taxã, iar din ba-
nii astfel colectaþi vor fi acoperite
costurile de modernizare a centurii de
sud a Capitalei, reiese din declaraþii-
le premierului Victor Ponta. „Sã vã
dau ºi vestea proastã: centura sud
se face, dar nu se face din banii noºtri
ºi va fi practic cu taxã, adicã va fi de

Vicepreºedintele
executiv al PNL, Puiu
Haºotti a declarat, ieri,
la RFI cã nu vede po-
sibilã o înþelegere în-
tre PNL ºi PDL cel pu-
þin în urmãtorii patru-
cinci ani, el precizând,
ironic, cã liberalii ar
vrea o colaborare cu
PDL dar fãrã Blaga,
Boc sau Udrea. Decla-
raþiile lui Puiu Haºotti
vin ca o reacþie la di-
verse afirmaþii fãcute
de unii lideri PDL, în-
tre care Elena Udrea ºi
Emil Boc, noteazã RFI, precizând cã
fostul premier, de exemplu, spune cã
PNL, fãrã Crin Antonescu, poate fi
„prins într-o formulã de dreapta”.
„Aceste declaraþii mã amuzã. O înþe-
legere între PNL ºi PDL, plus aºchiile
care au sãrit din PDL, o colaborare
eu nu o vãd posibilã, cel puþin patru-
cinci ani de aici încolo. Dupã ce timp

Parlamentarii conservatori vor vota împotriva
„parteneriatului civil gay” propus de deputatul
independent Remus Cernea ºi vor susþine o peti-
þie publicã împotriva adoptãrii acestuia, potrivit
unui comunicat al PC remis, ieri, agenþiei Media-
fax. Parlamentarii conservatori îºi exprimã dezacor-
dul faþã de proiectul de lege privind parteneriatul
civil dintre douã persoane de acelaºi sex, arãtând
cã „apãrarea familiei clasice nu este un act de fana-
tism, ci un drept la opinie ºi cuvânt pe care activiº-
tii pro-familie îl au în egalã mãsurã cu activiºtii pro-
gay”. „Considerãm cã este o fraudã logicã sã pui
semnul egal între opþiunea pro-familie ºi opþiunea
anti-gay, pentru cã familia creºtinã nu se defineºte
prin raportare negativã la homosexualitate: se poa-

Ponta anunþã o taxã pentru ºoferii care
vor circula între Piteºti ºi Constanþa

la Piteºti pânã la Constanþa. Eu vã
zic adevãrul, cã dupã aia o sã spu-
neþi cum e cu taxa. Nu va fi mare taxa,
dar...Deci, Piteºti-Constanþa, intri la
Piteºti ºi te dai jos la Constanþa de
pe autostradã, dar va fi cu taxã”, a
spus Ponta, ministru interimar al
Transporturilor, aflat în inspecþie pe
centura de sud a Capitalei. În primã-
vara acestui an, ministrul pentru Pro-

iecte de Infrastructurã,
Dan ªova, declara cã
tronsoanele de auto-
stradã Comarnic-Bra-
ºov ºi Craiova-Piteºti,
precum ºi centura sud a
Bucureºtiului, pe care
autoritãþile îºi propun
sã le construiascã prin
concesiune pânã la ale-
gerile din 2016, vor fi ta-
xate dupã intrarea în ex-
ploatare, iar cuantumul
taxei se va baza pe un
calcul de 3 euro pe suta
de kilometri.

de ºapte-opt ani ne-am aruncat de o
parte ºi de alta cele mai teribile acu-
ze, nu cred cã poate fi o colaborare.
Dupã ce s-a încercat disoluþia Parti-
dului Naþional Liberal, în 2006-2007,
ºi foarte mulþi foºti colegi ai noºtri
sunt acum la PDL, nu cred cã mai
poate fi vorba de o înþelegere”, a de-
clarat Haºotti pentru RFI.

Haºotti: Nu vãd posibilã o colaborare
cu PDL, cel puþin patru-cinci ani

PC anunþã cã va vota împotriva „parteneriatului civil gay” propus de Remus Cernea
te defini la fel de bine ca raportare negativã la po-
ligamie. Mai mult, statul are prin lege obligaþia sã
protejeze familia ca instituþie care asigurã viitorul
prin intermediul copiilor. Din aceste considerente,
conservatorii vor vota categoric împotriva acestui
proiect de lege ºi vor argumenta public împotriva
lui”, se mai aratã în comunicat. În opinia PC, parte-
neriatul civil reprezintã, în fapt, o legiferare alter-
nativã a cãsãtoriei homosexuale. Menþionând cã
orice sondaj aratã sprijinul covârºitor acordat de
români familiei clasice, parlamentarii PC subliniazã
cã nu poþi legifera împotriva opiniei generale. De-
putatul, pe atunci USL, acum independent, Remus
Cernea anunþa, în aprilie, cã vrea sã iniþieze un
proiect de lege pentru reglementarea parteneriatu-

lui civil între heterosexuali ºi între persoanele de
acelaºi sex, susþinând cã acest model este aplicat
în mai multe þãri europene.
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GEORGE POPESCU

Mărturisesc că m-a lăsat complet indife-
rent şi rece întreaga tevatură iscată şi culti-
vată în jurul decesului cetăţeanului sibian (şi
un român de etnie romă) Florin Cioabă. Şi
nu fiindcă aş fi devenit imun la un eveni-
ment tragic – moartea oricărui om, spunea
cândva Geo Bogza, e o palmă dată umanită-
ţii -, ci fiindcă a fost transformată într-un
spectacol decorat artificial cu multe momen-
te jenante.

Mor zilnic semeni şi conaţionali de-ai
noştri, unii răpuşi de sărăcie, alţii de nepu-
tinţe şi de suferinţe agresive şi se sting într-
un anonimat nu mai puţin vinovat; emisiuni-
le de ştiri se întrec, seară de seară, în rela-
tări deseori cu un regretabil profil de fapt
divers, în căutarea unui rating jignitor.

Apoi, ceea c e-a instigat în evenimentul
de mai sus , dinc olo de o grandilocvenţă
până la urmă ieftină, a fost uzul necondiţi-

onat al apelativului de „rege”; m-am între-
bat,  în baza minimei mele „culturi” de re-
sort, dacă nu cumva rangul aces ta, în fapt
autoasumat, nu e unul mai pompos pentru
mai vechiul bulibaşă, un fel de şef de trib,
în tradiţia unor c omunităţi născ ute şi edu-
cate în cultul nomadismului.  Încă şi mai
revoltător îmi pare faptul că există, încă,
aici, printre noi,  un rege al României, per-
sonalitate istoric ă covârşitoare recunoscu-
tă de mai toata cancelariile lumii, iar  ac-
ceptarea altor apelative identic e capătă
măsura unui afront nemeritat. Nu atât pen-
tru regele Mihai, cât pentru noi,  ca naţiune
şi popor.

În acest context, îmi e greu să calific, nu
atât deplasarea preşedintelui Traian Băses-
cu la Sibiu pentru un ultim omagiu, cât mai
ales maniera ostentativă în care a făcut-o.
Emoţia sa, să presupunem că reală, pare  să

aibă o explicaţie mult mai simplă decât pare:
probabil invocata „prietenie”, cu ori fără in-
teresul electoral evocată pe larg, pe care
chiriaşul de la Cotroceni nici nu şi-a ascuns-
o. Însă vizita aceasta, deloc privată, aşa cum
ar fi trebuit să fie motivată, alimentează încă
şi mai mult o confuzie al cărei resorturi po-
litice se vor simţi mai târziu, anume un
schimb de mesaje, în persoană, între două
…Palate: unul prezidenţial, celălalt …regal.
Superfluu să mai reamintesc aici şi acum
atacul pe cât de neinspirat pe atât de bădă-
ran pe care acelaşi preşedinte l-a proferat
asupra regelui Mihai şi asta, chiar în faţa
Parlamentului Ţării.

Dar ce-ar putea să ne mai surprindă la
Traian Băsescu, ieşit, dintr-o izolare impro-
prie unui „jucător” lăsat în cantonament cu
câţiva ciraci pe post de terapeuţi încă sub
contract, în căutarea publicului risipit?

Descins, direct de la Sibiu prin ciulinii
Bărăganului, la firma-institut a unui alt ci-
rac, ex-ministru al agriculturii, preşedintele
a pus la zid guvernul cu care pretinde a coa-
bita pentru că n-are grijă de …fermieri. Cum
memoria sa a rămas la fel de interesat selec-
tivă ca pe vremea pălmuirii unui copil la Plo-
ieşti, s-a făcut că uită, şi de data aceasta, că
necazul fermierilor, departe de a fi nou, a
fost şi mai acut pe vremea guvernelor pe
care le orchestra şi dirija cu aplombul unui
inflexibil căpitan de navă. Un detaliu în plus
pentru memoria prezidenţială e şi mai simp-
tomatic: protestul, de-acum câteva ierni, al
aceloraşi fermieri pe umerii cărora plânge
acum chiar în faţa Cotroceniului.

Dar, c um se poate observa, pentru pre-
şedintele,  căruia suspendarea pare a-i fi
potenţat doar arţagul,  ipocrizia nu cunoaşte
limite.

Ipocrizia prezidenţială nu are limite…

Aflat la Craiova pentru a parti-
cipa la funeraliile marelui fotbalist
Costică Ştefănescu, ministrul Apă-
rării Naţionale,  Mircea Duşa,  a
venit întâi la Primăria  Craiova pen-
tru o discuţie cu conducerea Fa-
bric ii de Avioane Craiova. După
dialogul purtat în biroul primarului
Lia Olguţa Vasilescu, minis trul
Mircea Duşa a declarat că va spri-
jini în continuare cu contracte fa-
brica din Bănie, dar că este bine
ca noul conducere de aici să se
orienteze şi spre alte comenzi care
să asigure nu doar existenţa, ci şi
dezvoltarea acesteia. „Azi am avut
o discuţie cu noul director şi am
vorbit despre perspectivă, despre
viitor, despre posibilităţile pe care
fabrica le are pentru a avea în con-
tinuare c ontrac te derulate c u
MAPN de domeniul aviaţiei milita-
re. Dar recomandarea este că tre-
buie să găsească contracte şi în
alte zone astfel încât fabric a să
existe, şi nu numai să existe la o
capacitate mică, aşa cum es te
acum, ci aria de activitate să fie
extinsă şi în domeniul aviaţiei civi-
le. Sigur, asta este problema con-
ducerii de acolo, a felului în care
doresc să-şi fundamenteze strate-
giile pentru anii care urmează, dar
cu menţiunea că,  în continuare,
ministerul să aibă în vedere aceste
lucruri”.

Avioane Craiova
ar putea primi şi alte
contracte de la MApN

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a avut, ieri, o întâlnire la Primăria
Craiova, cu noua conducere a Fabricii de Avioane Craiova. La discuţii a participat
şi edilul-şef al municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, care a ţinut să-i mulţumească
ministrului pentru sprijinul acordat fabricii craiovene. Mircea Duşa a declarat că
fabrica ar putea primi şi alte comenzi pentru reparaţia de avioane militare în
2014, dar în funcţie de necesităţile pe care le va avea Armata. Ministrul a făcut
însă o recomandare conducerii să găsească, în paralel, şi alte contracte.

Avioane Craiova vrea să se
extindă şi spre aviaţia civilă

Venind în întâmpinarea dolean-
ţelor ministrului, noul director al
Fabricii de Avioane Craiova, Mişa
Popic, care a fost prezentat pen-
tru prima dată cu această ocazie,
a declarat că are planuri mari în
ceea ce priveşte unitatea. Şi anu-
me, se va încerca revitalizarea unui
proiect mai vechi căruia nu i s-a
mai dat atenţie şi care privea ex-
tinderea activităţii fabricii şi spre
aviaţia civilă. „În intenţia mea este
de a dezvolta potenţialul existent
aici în domeniul aviaţiei militare şi
există perspective în acest sens,
de modernizare a produsului exis-
tent, de noi tipuri de avioane adu-
se spre întreţinere şi reparaţii. Dar
nu mai puţin important este faptul
că vrem să dezvoltăm această ca-
pacitate tehnică existentă aici pe
domeniul aviaţiei civile şi să ne ra-
cordăm la ceea ce se cheamă lan-
ţul de furnizori ai marilor jucători
pe această piaţă cum sunt Airbus
şi Boeing. Şi nu este o exagerare
ceea ce spun este un fapt dovedit
care s-a început aici, a fost dat la-
olaparte dar el este perfect realiza-
bil. Există dorinţă din partea unor
parteneri externi de a dezvolta o
linie de business la Avioane Craio-
va. Vrem să trecem şi la întreţine-

rea de avioane civile de linie şi să
ne certificăm în acest sens”.
Primarul Craiovei:
”Am tremurat când am văzut
că era bugetat doar un avion”

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
ţinut să îi mulţumească ministru-

lui Mircea Duşa pentru sprijinul
acordat începând din luna ianua-
rie,  c ând au fos t tr imise două
avioane militare pentru a fi repara-
te la Craiova, banii din respective-
le contracte asigurând salariile an-
gajaţilor. „Aş vrea să îi mulţumesc
şi eu din tot sufletul domnului mi-

nistru. Într-adevăr,  am tremurat
acum câteva luni când am văzut
c ă era bugetat doar un avion.
Domnul Duşa mi-a spus că indi-
ferent ce auzi, eu am promis că
vor fi două avioane şi aşa va fi.
Din acest punct de vedere a făcut
şi dumnealui foarte mari eforturi

ca să facă rost de finanţare şi să
salvăm pentru anul acesta fabrica
şi, mai mult decât atât, să înce-
pem să plătim datoriile din urmă şi
salariile pe care nu şi le mai înca-
saseră cei de acolo de aproximativ
un an şi jumătate, ceea ce e o tra-
gedie. Eu m-am mirat de multe ori

cum au rămas oamenii aceia pe loc,
să stea să lucreze fără să fie plătiţi”.
Liderul de sindicat, Victor Peţa, l-a
asigurat pe ministrul Mircea Duşa
că respectivele comenzi au însem-
nat foarte mult pentru fabrica de la
Craiova, şi în special pentru salaria-
ţii care nu îşi mai primiseră salariile
de un an şi jumătate.
Ar urma şi alte comenzi
pentru Craiova

Potrivit minis trului Mirc ea
Duşa, cele două avioane militare,
IAR 99 Şoim şi IAR Standard ,
care se află în acest timp în repa-
raţii la Craiova,  aduc fabricii o
sumă de 10 milioane de lei. „Pen-
tru 2014 am purtat o primă discu-
ţie cu conducerea de la Craiova şi,
în funcţie de nevoia Armatei şi a
reparaţiilor la avioanele care îşi
consumă resursa de zbor anul
ac esta sau anul viitor,  vom as i-
gura şi comenzile pentru anii care
vin”, a precizat ministrul Apără-
rii Naţionale,  Mircea Duşa. Di-
rectorul fabricii, Mişa Popic,  a
menţionat ulterior că, din  infor-
maţiile pe care le are,  ar mai exis-
ta cinci avioane militare cărora
le expiră resursa de zbor ş i care
ar  trebui să intre în reparaţii, iar
contractele ar putea veni tot spre
Avioane Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
judecat, ieri, recursul formulat de
Paulicã Neagoe, Iulian Mihai,
Zaga Radu ºi Constantin Coman
împotriva deciziei de pe 13 august
a.c., a Judecãtoriei Craiova, prin
care li s-a menþinut arestarea pre-
ventivã. Primilor trei li s-au
respins recursurile, astfel cã rã-
mân dupã gratii, în timp ce Co-
man a fost pus în libertate, pe
motive medicale din câte se pare,
cu interdicþia de pãrãsire a þãrii,
timp în care trebuie sã respecte
ºi o serie de obligaþii. ”Respinge
ca nefondate recursurile formu-
lat de inculpaþi recurenþi Neagoe
Paulicã, Mihai Iulian ºi Radu
Zaga împotriva încheierii din
data de 13.08.2013 a Judecãto-
riei Craiova pronunþatã în dosa-
rul nr.27966/215/2013. Admite
recursul formulat de inculpatul
Coman Constantin. Admite cere-
rea de înlocuire a mãsurii arestã-
rii preventive formulatã de incul-
patul Coman Constantin cu mã-
sura obligãrii de a nu pãrãsi þara

Trei persoane au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova miercuri searã,
în urma unui accident rutier
petrecut în comuna Calopãr,
provocat de o craioveancã de
34 de ani.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri seara, în jurul
orei 20.00, pe DJ 561, în co-
muna Calopãr, s-a produs un
accident rutier în urma cãruia
3 persoane au ajuns la spital
pentru îngrijiri medicale. Din
primele cercetãri ale poliþiºti-
lor rutieri a reieºit faptul cã Ga-
briela Ivan, de 34 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea
un autoturism marca Ford, pe
fondul neatenþiei în conduce-
re, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers, a pãrãsit par-
tea carosabilã lovind un cap
de pod din ciment, dupã care au-
toturismul a fost proiectat în gar-
dul împrejmuitor al unui imobil.
În urma accidentului a rezultat
rãnirea uºoarã a ºoferiþei, care a
primit îngrijiri la faþa locului ne-
fiind dusã la spital, dar ºi a An-

Un bãrbat în vârstã de 73 de
ani, din Timiºoara, a murit, ieri,
pe stradã, în zona Grãdinii Bota-
nice din Craiova. Bãrbatul a fã-
cut un stop cardio-respirator.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, la prânz, un echipaj de
poliþiºti ºi unul de prim-ajutor
medical au fost solicitate prin nu-
mãrul de urgenþã 112, în zona
Grãdinii Botanice din Craiova. Cel
care a sunat a anunþat cã tatãl sãu
se simte foarte rãu ºi cã a leºi-
natdupã ce a coborât din maºi-
nã. Un echipaj de poliþiºti de la
Secþia 1 Craiova ºi o ambulanþã
SMURD au ajuns la faþa locului,

A murit în stradãA murit în stradãA murit în stradãA murit în stradãA murit în stradã
medicii au demarat imediat ma-
nevrele de resuscitare, însã dupã
mai bine de jumãtate de orã au
fost nevoiþi sã renunþe, declarând
decesul bãrbatului, Petre Fãnicã,
de 73 de ani, din Timiºoara. Din
câte a povestit fiul bãrbatului, cei
doi veniserã în Craiova pentru ca
bãtrânul sã-ºi rezolve niºte pro-
bleme personale legate de niºte
acte. „Cadavrul a fost ridicat ºi
dus la morgã pentru efectuarea
necropsiei în vederea stabilirii cu
exactitate a cauzei decesului”,
ne-a declarat inspector principal
Alin Apostul, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Primarul din ÞugluiPrimarul din ÞugluiPrimarul din ÞugluiPrimarul din ÞugluiPrimarul din Þuglui
rãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratiirãmâne dupã gratii
Primarul comunei Þuglui,

Paulicã Neagoe, rãmâne dupã
gratii. Magistraþii Tribunalului
Dolj au respins, ieri dupã-
amiazã, recursul formulat de
el ºi de doi dintre ceilalþi in-
culpaþi din dosar. Al patrulea
bãrbat arestat în dosar a fost
pus în libertate, fiind luatã

ºi stabileºte în sarcina acestuia
urmãtoarele obligaþii:  sã se pre-
zinte la instanþã ori de câtre ori
este chemat; sã se prezinte la Po-
liþia Drãgãneºti Olt, jud. Olt, ori
de câte ori este chemat; sã nu îºi
schimbe locuinþa fãrã încuviinþa-
rea instanþei; sã nu deþinã, sã nu
foloseascã ºi sã nu poarte nicio
categorie de arme; sã nu se apro-
pie de inculpaþii Neagoe Pauli-
cã, Mihai Iulian, Radu Zaga ºi
Mihai Iuliana ºi de martorii Bu-
zatu Nicoleta, Nicu Marin, Zaha-
ria Puiu, Totoroaþã Marin, Ra-
dovici Elena ºi Dumitru Valerica
ºi sã nu comunice cu aceºtia di-
rect sau indirect. Dispune pune-
rea de îndatã în libertate a incul-
patului Coman Constantin de sub
puterea mandatului de arestare
preventivã nr. 179/19.07.2013”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au finalizat cercetãrile ºi
l-au trimis în judecatã, în stare de

arest preventiv, pe Paulicã
Neagoe, de 58 de ani, pri-
marul comunei Þuglui, pen-
tru fapte de corupþie. În
acelaºi dosar au mai fost tri-
miºi în judecatã Iulian Mi-
hai, Constantin Coman,
Zaga Radu ºi Luciana Mi-
hai, cei patru fiind adminis-
tratorii firmelor de la care prima-
rul a achiziþionat direct bunuri su-
praevaluate ºi chiar bunuri pe care
nu avea voie sã le cumpere, pre-
judiciind bugetul local cu aproxi-
mativ 473.000 lei.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, „în perioa-
da mai 2008 – octombrie 2012,
Paulicã Neagoe, în calitate de pri-
mar ºi ordonator de credite al uni-
tãþii administrativ-teritoriale Þuglui,
prin folosirea procedurii de achi-
ziþii directe de produse, cu încãl-
carea prevederilor legale, a accep-
tat la platã facturi pentru o serie
de bunuri, achiziþiile fãcându-se la
preþuri supraevaluate sau fãrã sã
se justifice din punctul de vedere

al legalitãþii, oportunitãþii sau ne-
cesitãþii acestora. În acest fel, a
avizat plãþi nelegale în valoare de
aproximativ 473.000 de lei, sumã
cu care a fost prejudiciat bugetul
local. În sarcina primarului s-au
reþinut 22 de acte materiale de abuz
în serviciu contra intereselor pu-
blice”. Mai exact, deºi Primãria sau
localitatea nu aveau nevoie, Pauli-
cã Neagoe a achiziþionat un com-
plex de joacã pentru copii, balan-
soare, leagãne (care au fost am-
plasate în câmp), tobogane, indi-
catoare rutiere ºi de intrare/ieºire
localitate, pichete PSI, stingãtoare
PSI, bãncuþe, coºuri de gunoi, li-
mitatoare de vitezã ºi multe alte
bunuri care au ajuns sã zacã prin

diverse cotloane, fãrã a fi folosite,
dar pentru care au fost plãtite sume
de câteva ori mai mari faþã de va-
loarea lor de piaþã.

Potrivit anchetatorilor, cele mai
multe dintre bunuri au fost luate
de la societãþile SC Comat
Prescom SRL Olt ºi Total Tehno
Company Olt, ambele administra-
te de Iulian Mihai. Nu mai puþin
de 16 dintre cele 22 de facturi de-
contate au fost pentru cele douã
firme, de unde s-au cumpãrat bu-
nuri în valoare de aproximativ
330.000 de lei.

Primul termen de judecatã al
dosarului a fost stabilit la Jude-
cãtoria Craiova pentru data de 4
octombrie a.c.

Accident cu trei rãniþi
la Calopãr

dreei I., de 13 ani, Marian Pe-
trescu, de 31 de ani ºi Iuliana
Etegan, de 33 de ani, toþi din Cra-
iova, pasageri în autoturism.

„Cei trei pasageri au fost trans-
portaþi la spital pentru îngrijiri
medicale, iar poliþiºtii au întoc-

mit pe numele ºoferiþei acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi
penale pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

faþã de el mãsura obligãrii de
a nu pãrãsi þara. Reamintim
cã primarul din Þuglui ºi alte
patru persoane au fost trimi-
se în judecatã pe 13 august,
primarul fiind acuzat de fap-
te de corupþie, iar ceilalþi, ad-
ministratori de firme, de fals
ºi uz de fals.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Oare de la Sibiu, Popescu s-o
duce la mormântarea mamei
Monicăi Gabor?

23 august 1944 a rămas în is-
toria noastră recentă „o zi” cu in-
terpretări variabile, din care co-
muniştii şi-au tăiat partea leului,
deşi nici monarhiştii n-au rămas
mai prejos. Fiindcă lovitura de stat
a regelui a devenit în faza urmă-
toare „eliberarea ţării de către
glorioasa armată sovietică”, pen-
tru a se trec e apoi la varianta „in-
surecţiei armate antifasciste” şi a
se încheia apoteotic ca „rev olu-
ţie de eliberarea naţională şi so-
cială,  antifascistă şi antiimperia-
listă”, desfăşurată, evident,  sub
conducerea Partidului Comunist.
Pe plan militar, teoria celor „200
de zile mai devreme” aşează Ro-
mânia printre principalii învingă-
tori ai celui de-al doilea război
mondial, căruia armata română i-
ar f i scurtat durata cu cel puţin 6
luni.  „România,  aprecia la 25

MIRCEA CANŢĂR

23 august: „Încă în litigiu
ca interpretare” (Petre Pandrea)

august 1944 (ora 19) postul de
radio Londra,  n-a capitulat,  ci
luptă acum mai departe, alături
de aliaţi”. 23 august 1944,  că-
derea regimului Antonescu, din-
colo de orice interpretare istorică
„încă în litigiu ca interpretare”,
cum spunea Petre Pandrea, a avut
imediată consecinţă directă ocu-
parea ţării de către Armata Roşie
şi iminenta c omunizare. Exista şi
o altă soluţie? Greu de dat un răs-
puns clar, inclusiv de istorici, care
au rămas consecvenţi propriilor
teze.  Pe canale diplomatice, înde-
osebi Cairo şi Stockholm, opozi-
ţia anti-antonesciană a încercat să
obţină o pac e separată. Că „s-a
jucat” la mai multe mâini destinul
acestei ţări este o altă discuţie.
Oric um, la 26 augus t 1944 agen-
ţia TASS transmitea conţinutul
armistiţiului propus  României de

guvernul sovietic  înc ă din luna
aprilie, acceptat de rege, prin care
se consimţea anularea clauzei cu-
prinse în arbitrajul de la Viena pri-
vitor la Transilvania, Bucureş tiul
fiind asigurat de ajutor în elibera-
rea acestei provincii. Comuniş tii,
nu mulţi, dar complotişti remar-
cabili, prin Lucreţiu Pătrăşc anu şi
Emil Botnăraş , avuseseră tratati-
ve premergător zilei de 23 august,
la Sinaia, c u regele Mihai, când
ruşii se apropiau de Iaşi. La Bu-
cureşti, lupta se ducea de acum
între oamenii Gestapo-ului, care
doreau status quo, şi serviciul
secret al lui Eugen Cristescu, deja
trec ut, cu arme ş i bagaje, de par-
tea aliaţilor (ruşi, franc ezi, ameri-
cani, englezi). O mărturie pic antă
a lui Petre Pandrea, cumnatul lui
Luc reţiu Pătrăşc anu,  neluată în
seamă de istorici: „Cu prilejul

loviturii de la 23 august, Florin
Bengescu (subdirector al lui Eu-
gen Cristescu) mi-a spus că au
imobilizat telefoanele a 2.500 de
agenţi ai Gestapo-ului din Capi-
tală. Printre agentele lor se afla
şi actriţa Elvira Godeanu, care ar
fi primit cadou un milion de lei
în noaptea loviturii de stat, pen-
tru a-l reţine în patul ei pe gene-
ralul neamţ Gerstenberg, coman-
dantul militar al Capitalei. Nici
Killinger,  care s-a sinucis la am-
basada germană, nici Gerstenberg
n-au ştiut nimic”. Corifeii c omu-
nişti, prin Ana Pauker, l-au repu-
diat apoi pe Lucreţiu Pătrăşcanu
şi, la scurt timp,  s-au sfâşiat în-
tre ei. Pe urmă s-au revărsat zorii
amăgitori ai democraţiei, până la
6 martie 1945, când s-a instalat
dictatura proletariatului, prin gu-
vernul dr. Petru Groza. Urma dic-

taturii militare a mareşalului Ion
Antonescu, care suc cedase dic-
taturii regale a lui Carol al II-lea şi
pasagerei dic taturi legionare. La
30 decembrie 1947, regele Mihai
a fost nevoit să abdice, procla-
mându-se Republica Populară Ro-
mână: începea era comunistă. Va-
lul de arestări intempes tive, bru-
tale şi nemernice operate de trioul
Luca, Pauker şi Georgescu, în
epoc a 1947-1952, dar  ş i după
aceasta, vor delegitima pe c omu-
niş ti pentru totdeauna.  Nu s -au
sc himbat peste tot oamenii, ci
numai măştile lor. Obrajii multo-
ra, îndeosebi în rândul intelectua-
lilor, care vor avea de ales între
academie şi puşcărie, vor rămâne
intacţi, cu mici riduri şi ceva scui-
pături, repede stinse cu batis tele
albe, în eterna goană în atingerea
ţelului puterii bugetivore.

Miercuri, salariaţii membri ai sin-
dicatului Unimedical de la Spitalul de
Psihiatrie din Poiana Mare au declan-
şat o grevă de avertisment. Pe par-
cursul a două ore, în curtea unităţii
medicale, sindicaliştii au cerut ca
tuturor celor 300 de angajaţi să li se
acorde tichetele de masă, iar salari-
zarea personalului „să se facă în
condiţiile legii”. Mai exact, în opinia
protestatarilor, o parte din angajaţi,
42 dintre aceştia, ar fi trebuit să pri-
mească salarii mai mari în urma pro-

movărilor în grade şi funcţii. Spre
exemplu, patru angajaţi de la Poiana
Mare încadraţi ca debutanţi, dar cu
o vechime în spital de peste 3 ani,
au primit în fiecare lună un salariu
de 8 milioane de lei vechi. Dacă ar fi
fost promovaţi, susţin sindicaliştii,
aceştia ar fi primit leafa cuvenită,
adică 16 milioane de lei vechi.

O altă situaţie adusă în discuţie a
fost cea a asistenţilor medicali. Deşi

După ce miercuri, timp de două ore, au
protestat în curtea Spitalului de Psihia-
trie din Poiana Mare, sindicaliştii Uni-
medical au hotărât să mai dea un răgaz
conducerii unităţii sanitare pentru rezol-

varea revendicărilor. Până luni, reprezen-
tanţii spitalului ar trebui să găsească o
soluţie pentru acordarea tichetelor de
masă, în caz contrar sindicaliştii amenin-
ţând cu greva generală.

au studii superioare în Medicină, doi
dintre salariaţii Spitalului de Psihia-
trie Poiana Mare au rămas cu ace-
leaşi salarii ca şi alţi asistenţi care au
absolvit o şcoală postliceală în do-
meniu. „Sunt doi asistenţi medicali
acolo care au terminat facultatea şi
s-au angajat la Poiana Mare în 2010.
De atunci şi până acum, au primit
bani ca şi colegii lor care au în CV o
şcoală postliceală. Angajatorul ar fi
trebuit să admită trecerea acestora
la o grilă de salarizare superioară,

conform studiilor”, a spus Ion Co-
tojman, liderul de sindicat al Unime-
dical. Potrivit sindicaliştilor, fiecare
asistent medical aflat în această si-
tuaţie a pierdut aproximativ 5 mili-
oane de lei vechi pe lună.
Protestatarii aşteaptă,
încă, o soluţie

În urma negocierilor purtate,
miercuri, între conducerea Spita-

lului de Psihiatrie Poiana Mare şi
sindicaliştii Unimedical nu s-a ajuns
însă la un acord clar în ceea ce
priveşte o rezolvare a revendicări-
lor. În aceste condiţii, s-a stabilit,
ca până luni, 26 august, protesta-
tarii să aştepte ca reprezentanţii spi-
talului să găsească o soluţie la pro-
blema tichetelor de masă. „S-a sta-
bilit un termen până luni, 26 au-
gust. Practic, am convenit în tim-
pul grevei, care a avut loc mier-
curi, în curtea spitalului din Poia-
na Mare, să dăm un răgaz condu-
cerii unităţii sanitare pentru a găsi
o rezolvare la aceste probleme ale
salariaţilor. Apoi în funcţie de pro-
punerile care se vor avansa şi în
funcţie de soluţiile ce ne vor fi pre-
zentate vom hotărî ce este de fă-
cut: dacă vom continua sau nu cu
protestele”, a declarat liderul sin-
dicatului Unimedical.
Tichete de masă, în funcţie
de analiza sitauţiei economice
a spitalului

Pe de altă parte managerul Spi-
talului de Ps ihiatr ie din Poiana
Mare, Virginia Dianu,  a susţinut
că tic hetele de masă pentru c ei
peste 300 de angajaţi nu au putut
fi acordate din c auza probleme-
lor financiare ale unităţii sanita-
re. Potrivit directorului,  tichete-
le de masă ar însemna o c heltu-
ială lunară de 600 milioane de lei
vechi,  prea mult pentru unitatea
sanitară ale cărei datorii se ridi-

că, în momentul actual, la suma
de 4 miliarde de lei vec hi. În c eea
ce priveşte promovarea debutan-
ţilor,  managerul spitalului a de-
clarat că nu mai es te o problemă
de actualitate în condiţiile în care
ac est proc es ar f i fost demarat
cu mai multe luni în urmă.

„Mierc uri a avut loc o nego-
ciere cu protestatarii. În c eea ce
priveş te acordarea tichetelor de
masă, am stabilit să analizăm s i-
tuaţia financ iar-contabilă în c a-
drul unui consiliu de administra-
ţie care se va reuni la nivelul spi-
talului. În func ţie de concluzii şi
de această analiză a situaţiei ec o-
nomice vom vedea dacă se pot
ac orda tic hetele de masă.  Acest
cons iliu de administraţie se va
reuni,  cel mai probabil luni sau
marţi”, a precizat Virginia Dianu,
managerul Spitalului de Ps ihiatrie
Poiana Mare.

RADU ILICEANU

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare:
Greva, „suspendată” până pe 26 august
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Dupã ce a vizitat staþia de
pompare Nedeia-Mãceºu, mi-
nistrul Daniel Constantin a afir-
mat cã deºi pompele de irigare
sunt încã din anul 1970, benefi-
ciile mãsurilor luate de când se

aflã la conducerea Ministerului
Agriculturii sunt vizibile, supra-
faþa irigatã crescând în acest an.
“Am vrut sã vãd sistemul de iri-
gaþii Nedeia – Mãceºu la mai bine
de un an de zile de când am pre-
luat Mandatul de conducere a
Ministerului Agriculturii, pentru
a lua seamã ce s-a schimbat în
sistemul de irigaþii. În acest an
zona care s-a irigat a crescut

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Daniel Constantin, ministrul Agriculturii:
“Am simþit nevoia ca în acest an sã venim cu aceastã facilita-

te - reabilitarea sistemului de irigaþii - pentru cã se anunþa un an
secetos ºi nu am vrut sã riscãm ºi sã avem aceleaºi producþii
din 2012. Am vãzut cã toatã lumea spune acum cã producþia
este mare pentru cã a plouat, dar nu este chiar aºa, cu ploaia se
fac 5-6 tone la hectare, iar cu irigatul 12 tone la hectar. Este o
problemã cã avem în continuare, mai ales pe structura princi-
palã, canalele neimpermeabilizate. Pierderile sunt foarte mari
ºi sunt suportate de cãtre beneficiari. Din pãcate, pânã când
acest sistem nu va fi la privat sau în concesiune, nu ºtiu dacã
vom putea face cumva ca dumneavoastrã sã plãtiþi exact ce
luaþi din canalul respectiv, pentru cã s-ar considera ajutor de
stat. Sunt costuri pe care trebuie sã le plãteascã cineva”.

Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, s-a aflat ieri pen-
tru o vizitã de lucru în judeþul
Dolj. Acesta a mers, alãturi de
preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, secretarul de stat
Daniel Botãnoiu ºi directorul
ANIF Dolj, Iulian Bucur, la sis-
temul de irigaþii Nedeia-Mãce-
ºu. De asemenea, Daniel Con-
stantin a stat de vorbã cu fe-
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foarte mult faþã de anul trecut
pentru cã am venit cu câteva
mãsuri. În acest an am avut po-
sibilitatea sã venim cu revizia
tehnicã, cea care a dat posibili-
tatea de a avea apã pe canal din

luna mai ºi cred cã a fost mai
mult decât beneficã pentru fer-
mieri ºi a stimulat ceea ce în-
seamnã zona de irigat. Pe de altã
parte, am dorit sã vãd eficienþa
actelor normative adoptate, ul-
timul dintre acestea permiþând
federaþiilor, organizaþiilor de uti-
lizatori de apã sã devinã jucãtori
pe piaþa de energie, iar eficienþa
acestei mãsuri se va vedea în

preþul la apã care în
acest an în medie la
nivel naþional a scãzut
cu 30%, un element în
plus pentru a creºte
suprafeþele ir igate.
Toate aceste lucruri
cred eu, pe lângã fap-
tul cã a fost ºi un an
care ne-a ocolit de se-
cetã, au condus la o
producþie foarte bunã,
ceea ce genereazã ºi
altã problemã pe care
nu am discutat-o atât
de mult ºi anume pro-
blema preþului ºi cea
legatã de insuficienþa
capacitãþilor de stoca-
re, astfel încât pro-
ducþia din acest an
care, pentru cã este
mare, are un preþ mai
mic, sã poatã fi vân-
dutã în iarnã sau în
primãvara anului vii-
tor”, a spus Daniel
Constantin.

“Avem în
continuare
nevoie de
fonduri
europene”

Ministrul Agriculturii s-a întâl-
nit cu reprezentanþi ai asociaþiilor
utilizatorilor de apã din zonele Ne-
diea-Mãceºu ºi Sadova-Corabia,
precum ºi cu primari ai comune-
lor din Dolj de pe valea Dunãrii.
Aceºtia au afirmat cã în acest an
multe sisteme de irigaþii au funcþi-
onat dupã o întrerupere de trei ani
ºi i-au propus ministrului ca fer-
mierul sã plãteascã ceea ce con-
sumã din canalul de irigaþii. O altã
propunere a vizat folosirea ener-
giei verzi pentru sistemul ANIF,
care ar putea deveni atât producã-
tor, cât ºi vânzãtor de energie, ceea
ce ar conduce la scãderea preþului
pentru apa de irigat. “Am preluat
propunerile care au existat în
aceastã zonã, în principal ele au
vizat refacerea sistemului de iriga-
þii, faptul cã avem în continuare

nevoie de fonduri europene sau
fonduri de la bugetul de stat pen-
tru a internabiliza canalele ºi pen-
tru a avea un impact asupra preþu-
lui. Au fost apreciate ºi de cãtre
beneficiari ai fondurilor europene
pentru a reface acele staþii de pom-
pare pe care le-au preluat în pro-
prietate. Fondurile acestea au cres-
cut substanþial. Dacã anul trecut
erau la 25 de milioane de euro, ele
au crescut la pânã peste 110 mili-
oane de euro în 2013, acesta fiind
un alt lucru important. Avem în

continuare nevoie sã finanþãm
acest lucru”, a mai spus Daniel
Constantin, ministrul Agriculturii.

La rândul sãu, Iulian Bucur, di-
rectorul ANIF Dolj, a afirmat cã

anul acesta suprafaþa irigatã din
judeþ a crescut de la 4.000 la
25.000 de hectare, precizând cã
în zilele urmãtoare va avea o dis-
cuþie cu reprezentanþii CEZ Vân-
zare, care i-au propus o renego-
ciere a preþului la energie pentru
sistemele de irigaþii.

“Trebuie sã salvãm
aceste pãmânturi
atât de productive”

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, a

semnalat faptul cã localitãþile
de pe Valea Dunãrii trebuie pro-
tejate, având în vedere cã inun-
daþiile care au avut loc în urmã
cu câþiva ani le-au afectat se-
rios. ªeful administraþiei publi-
ce judeþene i-a atras atenþia Mi-
nistrului Agriculturii cã trebu-
ie gânditã o strategie naþionalã
de protejare a acestor zone.
“Agricultura este un sector di-
ficil dar foarte important pen-
tru judeþul Dolj. Ne aflãm în
momentul în care vorbim de-
spre un an bun, dar nu foarte
bun, aºa cum ne-am fi dorit.
Nu sunt specialist în agricul-
turã, dar din ceea ce ºtiu eu ne
aºteaptã un segment financiar
2014-2020 foarte important.
Aici vine ºi strategia pentru
Dunãre ºi tot ce avem noi în
aceastã zonã este eligibil. Sunt
17 localitãþi, de la Cetate pânã
la Dãbuleni, care au avut pro-
bleme imense în 2005-2006 cu
inundaþiile. Trebuie sã vorbim
de o strategie naþionalã pentru
regãsirea culoarelor Dunãrii.
Pentru asta trebuie sã reuºim
sã luãm fonduri europene. Este
cazul sã ne gândim foarte clar
la ceea ce se întâmplã ºi sã sal-
vãm aceste pãmânturi care sunt
atât  de product ive.  Judeþul
Dolj este unul cãtre care aten-
þia dumneavoastrã trebuie sã
fie focusatã”, a spus preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

mierii ºi oficialitãþile locale.
Ministrul Agriculturii a spus cã
a efectuat aceastã vizitã de lu-
cru pentru pentru a vedea, la
mai bine de un an de când a
preluat mandatul de ministru,
ce s-a schimbat în sistemul de
irigaþii ºi pentru a afla de la
fermieri dacã au existat sau nu
beneficii ale mãsurilor pe care
le-a luat în domeniu.
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Doljenii pot intra în posesia
Cardului Profesional European

La iniţiativa Consulului General
al Romaniei la Lyon, Gabriela Dăn-
cău, în perioada 26-27 august a.c.,
vice-primarul comunei Vaugneray
din Franţa şi consilier municipal,
Genevieve Hector, va vizita locali-
tatea Dăbuleni din judeţul Dolj.
Comuna Vaugneray este situată la
cca 20 de km de oraşul Lyon, iar
economia sa este bazată pe agri-
cultură, comerţ, artizanat şi turism.
Reprezentatul localităţii franceze va
avea discuţii cu autorităţile locale
din Dăbuleni pentru susţinerea şi
încurajarea cooperării între locali-
tăţile Dabuleni şi Vaugneray, reali-
zarea unor relaţii de înfrăţire şi co-
laborare, precum şi despre opor-

Dăbuleni şi Vaugneray-
primul pas spre înfrăţire

AJOFM Dolj a anunţat zilele
trecute că a început procedura
de emitere a Cardului Profesional
Europen. „Persoanele în căutarea
unui loc de muncă, precum şi
persoanele care se află deja
înregistrate în evidenţele institu-
ţiei, pot să devină posesorii
acestui card adresându-se
personalului nostru de la sediul
AJOFM Dolj sau sediile locale ale
Agenţiei”, a precizat Daniela
Barbu, directorul executiv al
AJOFM Dolj

Emiterea acestor carduri va
avea loc în cadrul proiectului
„Cardul profesional europen –
soluţie europeană în căutarea
unui loc de muncă”- proiect
strategic la nivel naţional, ce
vizează modernizarea Serviciului
Public de Ocupare (SPO) prin
introducerea unui sistem infor-

matic complex ce are la bază
cardul ca şi instrument de
autentificare. Această activitate
va continua şi după finalizarea
proiectului.
Creşterea calităţii şi transparen-

ţei serviciilor de
ocupare

Proiectul este
implementat de
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
(ANOFM) în
parteneriat cu SC
Soft Business Union
SRL şi s-a desfăşu-
rat pe o perioadă de
33 luni (1 decembrie
2010 – 31 august
2013) în condiţii de

finanţare obţinute prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectu-
lui constă în creşterea calităţii şi
transparenţei serviciilor de
ocupare oferite de SPO persoa-
nelor în căutarea unui loc de
muncă; a serviciilor oferite
agenţilor economici interesaţi în
atragerea de resurse umane,
precum şi a altor instituţii publice
cu care ANOFM interacţionează;
respectiv îmbunătăţirea servicii-
lor de mediere a muncii prin
asigurarea unui standard de
calitate în procesul de furnizare a
acestor servicii prin introducerea
Cardului Profesional European
pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă
înregistrate în cadrul tuturor
structurilor SPO.

tunităţile de afaceri şi investiţii în
comuna Dăbuleni.

În cadrul întâlnirii, Vasile Tudor,
viceprimarul oraşului Dăbuleni şi
Genevieve Hector, vic eprimarul
loc alităţii Vaugneray vor semna,
scrisoarea de intenţie privind sta-
bilirea unei relaţii de înfrăţire între
cele două localităţi, având impor-
tante aspecte de complementarita-
te care pot f i fruc tificate prin
schimburi şi cooperare în dome-
niile agricol, în cultură, educaţie,
ştiină, turism etc. De asemenea,
partea română se va deplasa în
Franţa, în perioada imediat urmă-
toare, pentru semnarea acordului
de înfrăţire între localităţi.

BRD Finance va î ncheia în curând
par tener iate  cu E ni Români a şi  RIN
Hospitali ty, care vor oferi avantaje ex-
clusive posesori lor de carduri  Master-

BRD Finance MasterCard:

Parteneriate
cu Eni România
şi RIN
Hospitality

Despre BRD Finance IFN S.A.
Este membră a Diviziei de Servicii Financiare Specializate din

cadrul Groupe Société Générale şi beneficiază de experienţa in-
ternaţională a Grupului în acordarea creditelor de consum. Com-
pania este activă pe piaţa românească din aprilie 2004, devenind
rapid liderul pieţei creditelor de consum. BRD Finance adminis-
trează în prezent o gama diversificată de produse şi servicii fi-
nanciare, oferind credite de consum, carduri de credit, credite
auto sau credite de nevoi personale.

BRD Finance şi-a extins recent
reţeaua de parteneri cu încă doi
membri: Eni România şi RIN Hos-
pitality, care vor oferi clienţilor mai
multe avantaje la utilizarea cardu-
rilor de credit. Beneficiile oferite
vin în ajutorul clienţilor care îşi
planifică vacanţa şi doresc să îşi
gestioneze mai eficient bugetul sau
doresc să îşi petreacă timpul liber
într-un mod plăcut. « Astfel, po-
sesorii de carduri Carrefour Mas-
terCard beneficiază de 20% redu-
cere în Water Park-ul RIN, pre-

Card. Benefici ile vin în completarea pro-
gramului actual  “Rate cu 0% dobândă”,
aflat  în pl ină extindere a numărului de
parteneri  acceptanţi .

cum şi de 20% reducere la caza-
rea în RIN Airport Hotel, la plata
prin card. În plus, pentru a mini-
miza costurile de deplasare în pe-
rioada concediului, prin programul
“Rate cu 0% dobândă” toţi pose-
sorii de carduri MasterCard pot
achita în  în trei rate 0% dobândă
plinul de combustibil sau alte cum-
părături din staţiile de servicii Agip
participante », se precizează într-
un comunicat de presă remis de

BRD. Promoţiile sunt disponibile
la plata prin card şi sunt valabile
până la finele lunii. Unul din cele
mai importante avantaje ale progra-
mului “Rate cu 0% dobândă” este
acela că permite, în orice moment
al rambursării, plata parţială a unei
rate, fără acumularea de restanţe,
suma rămasă urmând să fie achi-
tată comod, prin plata în sume
minime obligatorii, începând de la
22 lei/luna.



8 / cuvântul libertãþii vineri, 23 august 2013
actualitate

Guvernul a
aprobat, miercuri,
majorarea bugetului
pentru ajutoarele de
minimis acordate
IMM-urilor care
fac investiþii, de la
400 milioane lei la
500 milioane lei
(125 milioane
euro), plata ajutoru-
lui efectuându-se
pânã la finele anului
2015, în loc de
2016, cum este
prevãzut în prezent.
Statul acordã
ajutoare de minimis,
în cadrul unei scheme derulate în
perioada 2013-2014, de maxim
200.000 euro pentru IMM-urile
care fac investiþii, pe o perioadã
fiscalã de trei ani, dacã aceste
firme creeazã ºi pãstreazã ºapte
locuri de muncã pe o perioadã de
trei ani de la realizarea investiþiei,
în cazul sumelor peste 100.000
euro. „Urmare a interesului
deosebit manifestat de reprezen-
tanþii mediului de afaceri pentru
schema de ajutor de minimis ºi
în vederea asigurãrii accesului la
finanþare a cât mai multor
operatori economici, se propune
majorarea bugetului alocat
schemei de la 400 milioane lei la
500 milioane lei. Iniþiatorul
previzioneazã astfel ºi o creºtere
semnificativã a numãrului de
IMM-uri beneficiare de ajutor de
minimis, la aproximativ 2.000”,
explicã autoritãþile mãsura
adoptatã miercuri. Bugetul alocat
ar putea fi suplimentat cu credite
de angajament pentru emiterea de
acorduri pentru finanþare, în
valoare de 500 milioane lei,

Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,
spune cã a trimis Corpul de Con-
trol la Craiova pentru a face veri-
ficãri la Batalionul „Scorpionii Ro-
ºii”, întrucât existã suspiciuni pri-
vind modul în care a fost fãcutã
selecþia militarilor pentru misiuni în
Afganistan. Duºa a
spus, ieri, la Craiova,
cã existã mai multe
sesizãri cu privire la
faptul cã selecþia mi-
litarilor de la Batalio-
nul 26 Infanterie
„Scorpionii Roºii” nu
ar fi „decurs nor-
mal”, astfel cã a de-
cis sã trimitã acolo
Corpul de Control al
Statului Major al For-
þelor Terestre pentru
a face verificãri. „Am
unele sesizãri, sunt

ºapte sesizãri, cã nu fiecare con-
curs, nu fiecare selecþie, pentru cã
acolo se face o selecþie, ar fi de-
curs normal. La selecþiile care s-
au fãcut pentru completarea postu-
rilor batalionului care pleacã în Af-
ganistan nu s-ar fi respectat ordi-

nul ministrului cu privire la crite-
riile de selecþie. Am dispus Statu-
lui Major al Forþelor Terestre un
control, este în curs de desfãºu-
rare. Dacã voi constata cã nu s-a
respectat ordinul ministrului pri-
vind metodologia de selecþie a mi-

litarilor, desigur cã voi lua
ºi mãsurile prevãzute de
lege. Dar, în acelaºi timp,
vreau sã vã spun cã bata-
lionul care urmeazã sã ple-
ce în Afganistan, pe tea-
trele de operaþiuni, este un
batalion cu efectivele com-
plete. Un batalion este for-
mat din 500 de oameni,
asta este regulã militarã ºi
legalã. La un batalion care
urmeazã sã plece, sigur cã
atunci când sunt posturi
care nu sunt ocupate, se
face selecþie. Dar vã fac

precizarea cã dacã postul este de
conducãtor auto de MRAP, adicã
de un transportor dintr-acela blin-
dat pe care armata le pune la dis-
poziþie, calificarea trebuie sã fie
pentru acel post, nu se poate sã
faci selecþia pentru acel post a unei
alte persoane militar”, a declarat
ministrul Apãrãrii. Potrivit lui Duºa,

„din verificãrile de pânã acum,
dintr-un singur caz, am constatat
cã s-au inversat notele ºi s-au luat
mãsuri de remediere ºi vom veri-
fica ºi alte cazuri. Cât despre vi-
novaþi, vor stabili cei care sunt în
Corpul de Control al Statului Ma-
jor al Forþelor Terestre dacã existã
vinovaþi sau nu”.

CEZ a reclamat România la Co-
misia Europeanã în legãturã cu
decizia guvernului de a amâna acor-
darea unor certificate verzi cãtre
producãtorii de energie regenera-
bilã, grupul ceh estimând cã ar
putea pierde astfel 6 miliarde co-
roane (230 milioane euro). Guver-
nul a decis, la începutul lunii iunie,
sã amâne acordarea unui certificat
din cele douã alocate producþiei de
energie eolianã pânã în 2017.
Restul certificatelor urmeazã sã fie
distribuite eºalonat începând din
anul 2018, potrivit Patria.cz. De-
cizia a nemulþumit investitorii în
astfel de unitãþi de producþie a elec-
tricitãþii. CEZ este cel mai mare
investitor în producþia de energie
eolianã în România. Energia pro-
dusã din surse regenerabile este
sprijinitã de guvern prin schema
certificatelor verzi. Fiecare produ-
cãtor primeºte gratuit de la Trans-
electrica un anumit numãr de cer-
tificate verzi pentru energia pe care
o produce ºi o livreazã în reþea. Mai
departe, producãtorii vând aceste
certificate verzi cãtre furnizori,
care sunt obligaþi prin lege sã le

cumpere, scopul fiind ca o anumi-
tã parte din consumul final de ener-
gie sã fie asiguratã de sursele re-
generabile. Furnizorii îºi recupe-
reazã costurile cu achiziþia certifi-
catelor verzi prin includerea în ta-
rife a acestor cheltuieli. Potrivit
Patria.cz, reprezentanþii CEZ au
subliniat cã nu cunosc condiþiile în
care va fi transferat cel de-al doi-
lea certificat verde ºi sunt îngrijo-
raþi cã ar putea apãrea noi schim-
bãri pânã în 2017. Compania ia în
calcul inclusiv apelarea la o curte
de arbitraj. Anterior, în luna iulie,
preºedintele CEZ România, Jan
Veskrna, a declarat cã grupul ceh
va cere Guvernului sã garanteze cã
va acorda, dupã 2017, contrava-
loarea certificatelor verzi amânate
prin lege la începutul lunii iunie, a
cãror valoare se ridicã la 1,8 mili-
arde lei (400 milioane euro). CEZ
a investit peste 1 miliard de euro
în România, potrivit companiei,
având în Dobrogea parcuri eoliene
cu o capacitate instalatã de 600
MW, cea mai mare din România
pentru acest tip de producþie a
energiei.

Guvernul mãreºte bugetul
la schema de minimis pentru IMM-uri

pentru perioada 2013-2014, ºi
credite bugetare pentru plata
ajutorului de minimis, în valoare
de 250 milioane lei atât pentru
anul 2014, cât ºi pentru 2015.
Ajutoarele de minimis se vor
acorda IMM-urilor pe o perioadã
de trei ani fiscali consecutivi, ca
fonduri nerambursabile, în
cuantum de 100% din valoarea
totalã a cheltuielilor eligibile
aprobate pentru finanþare.
Ajutoarele trebuie sã se încadreze
într-un plafon maxim de 200.000
euro, echivalent în lei, respectiv
100.000 euro în cazul firmelor
care au activitate în domeniul
transportului rutier. Firmele vor
primi aceste ajutoare dacã se
angajeazã cã vor pãstra angajaþii
existenþi la data depunerii cererii
de finanþare ºi cã vor crea, pânã
la finalizarea investiþiei, cinci
locuri de muncã, pentru ajutoare-
le de maxim 100.000 euro,
respectiv ºapte locuri pentru
sumele cuprinse între 100.000 ºi
200.000 euro. Dintre acestea, cel
puþin douã, respectiv trei locuri

de muncã trebuie sã
fie acordate unor
persoane care nu au
avut contract
individual de muncã
în ultimele trei luni.
Firmele trebuie sã
menþinã aceste
posturi încã trei ani
de la finalizarea
investiþiei. În plus,
IMM-urile trebuie
sã nu mai fi primit
ajutoare de minimis
pe o perioadã de 3
ani fiscali consecu-
tivi (anul fiscal în
curs ºi 2 ani

anteriori) sau, în cazul în care au
beneficiat de acestea, suma sã nu
fi depãºit plafoanele menþionate.
Termenele de soluþionare a
cererilor de acord pentru finanþa-
re, respectiv a cererilor de platã a
ajutorului de minimis aprobat au
fost prelungite de la 30 de zile
lucrãtoare la 60 de zile lucrãtoa-
re. Anterior, termenul de platã a
ajutorului era prevãzut pânã la
finele anului 2016. „Deschiderea
sesiunii de înregistrare on-line a
cererilor de acord pentru finanþa-
re se amânã pânã la data de
28.08.2013, la ora 08.30.
Aceastã amânare survine în urma
faptului cã termenul-limitã de
depunere a declaraþiilor fiscale
ale agenþilor economici - 25 ale
fiecãrei luni - genereazã vârful
maxim de trafic al încãrcãrii
sistemului informatic alocat ºi
coincide în luna august cu o zi
nelucrãtoare, urmând a fi
transferatã pentru data de
26.08.2013”, se precizeazã într-
un comunicat al Ministerului
Finanþelor Publice.
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Qatarul a vãrsat 7 miliarde de dolari Fraþilor Mu-
sulmani. În replicã, Arabia Sauditã, marele aliat al
Egiptului în Orientul Mijlociu, a donat 12 miliarde
dolari armatei. „Poziþia comunitãþii internaþionale
privind Egiptul a luat o direcþie greºitã”, a declarat
luni ºeful diplomaþiei saudite, prinþul Saud Al-Fai-
sal. „Noi nu vom uita aceste poziþii ostile faþã de
naþiunile arabe ºi islamice, dacã acestea sunt menþi-
nute”, a avertizat el. Între timp, UE discutã posibilita-
tea de a suspenda ajutorul financiar de 5 miliarde
euro promis Egiptului în 2012, numai cã ministrul sau-
dit a asigurat cã þãrile arabe vor compensa toate sanc-
þiunile occidentale. Deja, dupã îndepãrtarea preºe-
dintelui islamist Mohamed Morsi, la 3 iulie a.c., mo-
narhiile din Golf au anunþat vãrsarea cãtre noul Exe-
cutiv egiptean a 12 miliarde de dolari, din care 5 mili-
arde Arabia Sauditã, 4 miliarde Kuweitul ºi 3 miliarde
Emiratele Arabe Unite. Un gest vital pentru Cairo,
care, spre deosebire de ajutorul occidental, constând
în livrãri de echipament militar sau asistenþã pentru
ONG, exprimat în petrodolari, va alimenta direct re-
zervele goale ale Bãncii Centrale egiptene. Regele
Abdallah a justificat susþinerea sa pentru Cairo prin
lupta contra terorismului ºi extremismului. O luare de
poziþie rarã pentru o þarã cu o diplomaþie de obicei
ºoptitã. Marele partener al Egiptului sub fostul re-
gim, în numele axei sunite pro-americane Riyad-Cai-
ro, saudiþii n-au digerat înlãturarea fostului lor amic,
Hosni Mubarak, în urma revoluþiei din 25 ianuarie
2011. Cãderea raisului a constituit un veritabil trau-
matism în Arabia Sauditã, deoarece Mubarak a fost
sacrificat pentru a se permite ascensiunea Frãþiei
Musulmane, noteazã politologul ºi consultantul
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Karim Sader, specialist în monarhiile din Golf. Ghidaþi
de pragmatism politic, americanii s-au acomodat pu-
terii Fraþilor Musulmani, mai ales cã aceºtia erau ul-
traliberali la nivel economic ºi garantaserã securita-
tea Israelului. O palmã pentru Riyad, care cultivã o
adversitate istoricã faþã de confreria islamistã. Þarã
bogatã în petrol, Arabia Sauditã a fost în 2011 teatrul
unor manifestãri ale ºiiþilor, populaþie minoritarã în
aceastã þarã (10%). Arestarea, în iulie 2012, a unui
demnitar ºiit care pleda pentru separarea regiunii
petrolifere Qatif et d’Al-Hassa, n-a adus liniºtea ºi
toate ingredientele pentru o „primãvarã arabã” erau
adunate. De aceea, intervenþia armatei egiptene, sub
acoperirea unei revoluþii populare, a fost primitã cu
braþele deschise de cãtre Riyad. Nu-i mai puþin ade-
vãrat cã omul forte al þãrii, generalul Abdel Fatah al-
Sissi, fusese ataºat militar în Arabia Sauditã. Reite-

rãm: îndepãrtarea Fraþilor Musulmani a fost salutatã
de toate monarhiile din Golf, cu excepþia Qatarului,
extrem de prudent. „Qatarul se gãseºte într-o poziþie
delicatã ºi nu poate abandona Fraþii Musulmani, cã-
rora le-a promis bani, dar nu are nici mijloacele de a se
opune Arabiei Saudite”, subliniazã politologul Ka-
rim Sader. Odatã cu cãderea puterii islamice, Arabia
Sauditã este, în orice caz, rãzbunatã. Petromonarhiile
au convertit potenþialul revoluþionar al „primãverii
arabe” sub formã de logicã contrarevoluþionarã. Sin-
gura þarã sunitã care a îndrãznit sã sfideze Riyadul
nu este arabã, este Turcia. Recep Tayyip Erdogan a
criticat în repetate rânduri lipsa de acþiune internaþi-
onalã la masacrul din Egipt, care provoacã o crizã
de leadership în sânul lumii sunite. Duminicã, pre-
ºedintele turc a spus cã nu vede nici o diferenþã
între al-Sissi ºi Bashar al-Assad.

Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a
violat legea care guverneazã supravegherea
comunicaþiilor electronice între americani în
perioada 2008-2011, au recunoscut miercuri
oficiali americani. Supravegherea excesivã a
fost „consecinþa unor probleme tehnice (...) ºi
nu al unui exces al NSA”, a declarat un oficial
sub protecþia anonimatului. Justiþia a secreti-
zat, la sfârºitul lui 2011, programul de suprave-
ghere a comunicaþiilor, considerându-l ilegal
în privinþa protecþiei constituþionale garantate
americanilor. Guvernul a anunþat desecretiza-
rea acestei decizii a justiþiei (pânã în prezent
secretã, lungã de 85 de pagini ºi emisã în oc-

Franþa doreºte o „reacþie în forþã”
dacã masacrul cu arme chimice din
Siria se va adeveri, a declarat ieri ºeful
diplomaþiei franceze, Laurent Fabius,
excluzând categoric însã trimiterea de
trupe terestre, relateazã France Presse.
„Dacã se va adeveri, poziþia Franþei
este cã trebuie sã existe o reacþie”, o
„reacþie care poate lua forma unei re-
acþii în forþã”, a declarat ºeful diplo-
maþiei franceze într-o intervenþie la
posturile de televiziune RMC ºi BFM.
„Existã posibilitãþi de a rãspunde” la
aceasta, a spus Fabius, refuzând însã
orice precizare în acest sens. La 4 iu-
nie, Laurent Fabius a evocat deja,
dupã confirmarea recurgerii de cãtre
Damasc la armele chimice, posibilita-
tea de a reacþiona „într-o manierã ar-
matã” asupra locului unde sunt pro-
duse aceste arme. „Fãrã a trimite însã
trupe la sol”, a reiterat ministrul fran-
cez de Externe ieri, subliniind cã
„aceasta este imposibil”. Opoziþia si-
rianã a afirmat miercuri cã regimul a
ucis cel puþin 1.300 de persoane, între
care majoritatea copii, într-un atac
chimic în apropiere de Damasc, fapt
dezminþit de regim, în timp ce aliaþii
sãi ruºi au evocat o „provocare”. Dacã
atacul „se adevereºte”, „consider cã

Numãrul morþilor
în accidentul din Mexic
a ajuns la 9

Nouã persoane au murit ºi alte
40 s-au intoxicat dupã o scurgere
de amoniac dintr-o conductã a
companiei publice Pemex, într-o
zonã ruralã din statul Oaxaca
(sudul Mexicului), potrivit unui
nou bilanþ anunþat de Pemex ºi
autoritãþile statului. „Autoritãþile
confirmã cã numãrul persoanelor
decedate la Oaxaca a crescut la
nouã, în urma unei scurgeri de
amoniac dintr-o canalizare”, a
scris Pemex pe contul sãu de
Twitter. Directorul Protecþiei
civile din Oaxaca, Manuel Maza,
a afirmat cã 40 de persoane s-au
intoxicat. Guvernul din Oaxaca a
anunþat miercuri seara cã
aproximativ 1.500 de persoane
evacuate marþi seara, dupã
accident, „se pot întoarce în
siguranþã la domiciliul lor”. La
rândul sãu, Pemex a anunþat
miercuri cã scurgerea a fost
limitatã. Accidentul a fost
provocat de muncitorii care
lucrau la extinderea unui drum ºi
care au lovit accidental o
canalizare cu un utilaj de ºantier.

Egipt: Parchetul a
aprobat eliberarea lui
Mubarak, care va fi
arestat la domiciliu

Parchetul General din Egipt a
aprobat, ieri, decizia unui tribunal
de eliberare condiþionatã a
fostului preºedintele egiptean
Hosni Mubarak, care urmeazã sã
iasã tot ieri din închisoare ºi mutat
în arest la domiciliu, potrivit unor
surse judiciare, relateazã France
Presse. Importanþi responsabili
egipteni pe probleme de securitate
au declarat cã Mubarak, înlãturat
de la putere la începutul anului
2011, în urma unei revolte
populare, ºi care urmeazã sã fie
judecat pentru crime, va fi probabil
transferat la un spital militar.
Mubarak, în vârstã de 85 de ani ºi
cu o sãnãtate fragilã, urmeazã sã
fie judecat în apel pentru crime
comise în cadrul reprimãrii
revoltei din 2011, ºi în primã
instanþã pentru douã cazuri de
corupþie. Noul sãu proces pentru
crime ar trebui sã se reia duminicã.

Preºedintele Cehiei
va dizolva parlamentul
la 28 august

Preºedintele Cehiei, Milos
Zeman, urmeazã sã dizolve oficial
Camera inferioarã a parlamentu-
lui de la Praga în data de 28
august, dupã ce anterior, sãptã-
mâna aceasta, legislativul ceh a
votat pentru autodizolvarea sa, a
anunþat ieri purtãtoarea de
cuvânt a ºefului statului ceh,
Hana Burianova, potrivit Reuters.
Astfel, preºedintele ceh trebuie sã
convoace alegeri anticipate în
termen de 60 de zile ºi se aºteaptã
ca acest lucru sã se întâmple pe
25 sau 26 octombrie. Dupã cum a
specificat purtãtoarea de cuvânt,
preºedintele ceh ar putea sã
anunþe data scrutinului astãzi,
într-o conferinþã de presã. Potrivit
AFP, parlamentarii cehi au votat
marþi în favoarea dizolvãrii
Camerei inferioare a legislativu-
lui, ceea ce deschide calea
organizãrii de alegeri legislative
anticipate în toamnã, într-o
tentativã de a pune capãt astfel
crizei politice provocate de
cãderea guvernului de centru-
dreapta condus de Petr Necas, în
luna iunie.

Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a violat legea, recunoaºte Washingtonul
tombrie 2011, care ordonã NSA sã punã capãt
unui program de interceptare a comunicaþiilor
pe Internet), fãcutã de un judecãtor al Curþii de
Supraveghere a Informaþiilor Externe (FISC).
Timp de trei ani, NSA a interceptat date inter-
naþionale ce au traversat reþeaua de fibrã opti-
cã americanã, dar n-au putut fi separate comu-
nicaþiile strãine de cele americane. Circa 56.000
de mesaje electronice între cetãþeni americani
au fost colectate de NSA, potrivit „Washing-
ton Post”, în timp ce legea americanã prevedea
mandate individuale atunci când supraveghe-
rea se referea la americanii sau strãinii aflaþi pe
teritoriul american.

Franþa ºi Turcia doresc o intervenþie în forþã în Siria, SUA nu s-ar bãga
el nu poate rãmâne fãrã rãspuns din
partea celor care cred în dreptul inter-
naþional”, a declarat Fabius. ªi minis-
trul turc de Externe, Ahmet Davuto-
glu, a cerut ieri, la Berlin, intervenþia
comunitãþii internaþionale în Siria,
apreciind cã „linia roºie a fost încãl-
catã de mult timp” în aceastã þarã, re-
lateazã AFP ºi Reuters. „Cerem comu-
nitãþii internaþionale sã intervinã cât
mai curând posibil în aceastã situaþie,
în care linia roºie a fost încãlcatã de
mult timp”, a declarat ministrul turc la
Berlin, dupã discuþii purtate cu omo-
logul sãu german, Guido Westerwel-
le. „Suntem preocupaþi de informaþii-

le privind folosirea de gaz toxic în apro-
piere de Damasc”, a declarat, la rân-
dul sãu, ministrul de Externe german,
care a cerut „clarificarea” promptã a
acestor informaþii ºi ca experþii ONU
în arme chimice sã primeascã neîntâr-
ziat acces pentru a „verifica aceste
acuzaþii”. În schimb, generalul Mar-
tin Dempsey, ofiþerul cu gradul cel mai
înalt în armata SUA, estimeazã cã o
intervenþie militarã americanã în Siria
nu ar duce la o situaþie favorabilã SUA,
rebelii sirieni nesusþinând interesele
Washingtonului. În acest mesaj, adre-
sat luni parlamentarului democratului
Eliot Engel, generalul Dempsey subli-

niazã divizarea opoziþiei siriene ºi in-
fluenþa grupurilor înarmate extremis-
te în cadrul rebeliunii pentru a-ºi jus-
tifica opoziþia faþã de o intervenþie,
chiar limitatã. „Consider cã tabãra pe
care o alegem pentru a o susþine tre-
buie sã fie pregãtitã sã-ºi promoveze
interesele ºi pe ale noastre când echi-
librul se va înclina în favoarea sa. În
prezent, nu este cazul”, a opinat ge-
neralul. „Noi putem distruge aviaþia
sirianã”, responsabilã de numeroase
bombardamente împotriva civililor,
„dar acest fapt nu ar fi decisiv pe plan
militar ºi ne-ar angaja hotãrât în con-
flict”, a explicat el. Este un „conflict
pe termen lung, între facþiuni multi-
ple, ºi lupta violentã pentru putere va
continua ºi dupã cãderea regimului
Assad”, pronosticheazã principalul
consilier militar al preºedintelui ame-
rican. Consiliul de Securitate al ONU,
reunit de urgenþã miercuri seara, s-a
limitat doar sã cearã „sã se facã lumi-
nã” asupra atacului de miercuri, din
apropierea capitalei siriene Damasc,
fãrã a adopta o declaraþie oficialã, din
cauza opoziþiei Rusiei ºi Chinei, potri-
vit diplomaþilor. Aceste douã þãri blo-
cheazã de doi ani orice condamnare a
aliatului lor sirian.
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07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Oameni cu minte
13:00 Europa mea (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine.
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Exclusiv în România ( (R)
16:45 Oameni care au schimbat

Lumea
17:00 Oameni cu minte (R)
17:30 O9atitudine - Protectia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Serif în Arizona
21:30 Fanfan la Tulipe
23:15 Concert
00:15 Ora de business (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã

(R)
11:00 Spania - Pompierii din cer

(R)
12:00 Remix
13:00 Mari familii româneºti (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Noua Zeelandã - Maraton

extrem
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Supravieþuitorii dezastrelor

07:45 Apartamentul lui Joe
09:05 Zarafa
10:25 Pace, iubire ºi neînþelegeri
11:55 Submarinul trãsniþilor
13:30 Curaj
15:40 Liga dreptãþii: Apocalipsa
16:55 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
18:40 Filme ºi vedete
19:05 În derivã
20:00 Betoniera
20:20 Încearcã sã nu clipeºti
20:35 Bona
22:00 True Blood
22:55 Contagion: Pericol nevãzut
00:40 Cãlãtorie eroticã
01:15 M. Butterfly

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Reggaeton: Ritmuri de foc

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Annie: O aventurã regalã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Misiune: Imposibila III
23:00 Campion in tara mea!

Reloaded, Box Cristian Ciocan –
Leif Larsson

00:30 Vârful piramidei
02:30 Misiune: Imposibila III (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)

08:45 Piraþii apei întunecate (R)
09:45 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Piraþii apei întunecate
11:00 Aventurile lui Sylvester ºi

ale lui Tweety
11:30 Un bãrbat bun la toate (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:15 M.A.S.H. (R)
16:15 Patru prietene ºi o

pereche de blugi
19:00 Un bãrbat bun la toate
20:00 Dragoste la pachet
22:00 Otis
00:00 Apel nepreluat
01:30 Crimele din Midsomer
03:00 Dragoste la pachet (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A.M.
06:30 Piraþii apei întunecate (R)

10:00 Hercule

11:10 Next Top Model

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Puicuþa cu cocoºel

22:45 Splash! Vedete la apã (R)

02:00 Observator (R)

03:00 Hercule (R)

03:45 Puicuþa cu cocoºel (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Pastila de râs (R)

10:45 Furtuna, peripeþii ºi...

dragoste (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Dragostepunctro (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Pe banii pãrinþilor (R)

21:30 Vacanþa Mare (R)

23:00 Ultimul Mohican

01:45 ªtirile Kanal D (R)

02:45 Pe banii pãrinþilor (R)

04:00 Pastila de râs (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 Necunoscutul

11:45 Levintza prezintã (R)

12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Noaptea lupului

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Stãpânii strãzilor

22:30 Totul despre sex

00:00 Irezistibilã

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Necunoscutul (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Box: Cristian Ciocan - Leif

Larsson
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars

07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Restaurãri
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Aºii amanetului
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07:00 Zestrea românilor (R)
08:00 Ne simþim bine în România
09:00 Ciocãnitoarea Woody.
09:30 Dimineaþa Zurli (R)
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (R)
11:00 Descoperã ROWMANIA
11:35 Supa de raþã
12:45 Oameni care au schimbat

Lumea
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã (R)
15:00 Patriotul (R)
16:00 Muzici ºi tradiþii în Cismigiu (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România (R)
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Concert aniversar Nicolae

Botgros
23:10 Normal

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas (R)
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Rugby: CSA Steaua-

ªtiinþa CSM Baia Mare
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:10 Jocul de cãrþi
19:10 "Gopo, un om de la

începutul lumii"
20:10 Knut und seine Freunde
21:10 Dragoste de mamã
22:55 Muzica DP 2
23:10 Am o slujbã naºpa rãu
00:45 Popasuri folclorice (R)
02:30 Remix (R)
03:20 O poveste... cu cântec!

(R)

07:30 Doctor Dolittle
08:55 Pinguinii domnului Popper
10:30 Femeia mereu deasupra
12:00 Calendarul
13:25 Anonim
15:35 Cãlãreaþa
17:05 Duminica, la Tiffany
18:30 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Talismanul norocos
22:40 Dictatorul
00:05  Cãlãtorie eroticã
00:40 Proiectul X
02:10 Cu picioarele pe pãmânt
03:45 Secrete
05:30 Pe platourile de filmare

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Annie: O aventurã regalã

(R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Maºina timpului
15:00 Garda de corp
17:00 Dr. Dolittle 4
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fãrã scãpare
22:15 Focul din adâncuri
00:30 Crima in direct
02:15 Focul din adâncuri (R)
04:00 Apropo Tv (R)
04:45 Sheena (R)
05:30 Micuþul Dodo

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

07:00 Aventurile lui Sylvester ºi
ale lui Tweety (R)

07:30 Crimele din Midsomer (R)
09:30 Aventurile lui Sylvester ºi

ale lui Tweety
10:30 Descoperã România
11:30 Patru prietene ºi o

pereche de blugi (R)
14:00 Sfârºitul suferinþei
16:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
17:00 Gemenele
19:00 Sheena
20:00 Pe aripile vântului
00:45 Semiprofesionist
02:15 Pierdut Moº Crãciun

09:00 Te Pui Cu Blondele
11:00 Poveste scurta de-o vara
13:00 Observator
14:00 Nu poþi sãruta mireasa
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Mireasã pentru fiul meu
00:30 Nikita
01:30 Observator (R)
02:15 FamiliaDA (R)
03:00 Poveste scurta de-o vara

(R)
04:30 Nikita (R)
06:00 Observator

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Pastila de râs (R)
14:45 Testul de rezistenþã (R)
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Aventurile lui Tom Sawyer
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize (R)
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Testul de rezistenþã (R)
01:30 Pastila de râs (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Danni Lowinski
12:30 În derivã
14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Eurobox
15:30 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 O varã tra-la-la
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Stewardesa
22:30 Familii la rãscruce
00:00 O varã tra-la-la (R)
01:30 Focus (R)
02:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 În derivã (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:35 Rugby: Noua Zeelandã -

Australia
12:30 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Box: Cristian Ciocan - Leif

Larsson
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Box: Cristian Ciocan - Leif

Larsson
22:10 Rugby: Argentina - Africa

de Sud
0:00 ªtiri Sport.ro
00:15 1000 de întâmplãri mortale
01:00 Bellator: Gladiatorii:

Lyman "Cyborg" Good - Michail
"Lupul Singuratic" Tsarev

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
16:00 Restaurãri
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
04:00 Restaurãri
06:00 Aºii amanetului
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Mese-
rii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19 (fostul Comi-
sariat), primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2013-2014 în perioada
20 august – 5 septembrie 2013, la
urmãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã popu-
larã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), balet actorie, artã cine-
matograficã, picturã, graficã. Re-
laþii la telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

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

ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de
28.08.2013, ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni, pe anul 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli

ale unitãþilor de asistenþã medico – sociale Brabova, Bechet, Melineºti, pe anul 2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli

al Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova, unitate parþial finanþatã, pe anul 2013.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al ªcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile”, unitate finanþatã de Consiliul Jude-
þean Dolj, pe anul 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al anului
2012 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consi-
liul Judeþean Dolj - Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã Dolj ºi Brigada de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului
Dolj pe anul 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spi-
talul de Pneumoftiziologie Leamna.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Mu-
zeul Olteniei Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii structurii organizatorice la
Spitalul Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului evaluãrii finale a managemen-
tului Muzeului de Artã Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului evaluãrii finale a managemen-
tului Muzeului Olteniei Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului evaluãrii finale a managemen-
tului Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului evaluãrii finale a managemen-
tului ªcolii Populare de Arte ºi Meserii „Cornetti”.

16. Proiect de hotãrâre privind includerea unui teren în domeniul privat al judeþului Dolj.
17. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilu-

lui situat în Craiova str. Vlad Þepeº nr. 2 A (fost nr.2).
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a documentaþiei tehni-

co-economice pentru obiectivul de investiþii: „Modernizare DJ643D, DN65C (Bul-
zeºti) – Prejoi – Înfrãþirea – Frãþila – lim. Jud. Vâlcea, km 8+000-16+000”

19. Proiect de hotãrâre privind încetarea mandatului domnului Dincã Aurel ºi nomi-
nalizarea unui alt reprezentant al Judeþului Dolj în Consiliul de Administraþie al S.C.
Compania de Apã Oltenia S.A.

20. Informare privind activitatea Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã în colabo-
rare cu Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj pe semestrul I 2013.

21. Diverse – interpelãri.
      ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direc-

þia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 317                                        Emisã astãzi, 22.08.2013

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

          ION PRIOTEASA    GHEORGHE BARBÃRASÃ

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngri-
jesc copil externã sau
supraveghez teme (I-
IV) Telefon: 0766/
695.652.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând 2 camere ultra-
central, de lux, renovat
complet, 60.000 Euro,
negociabil. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486
Particular vând casã re-
galã superbã în comu-
na Dioºti, 3 camere de-
pendinþe, bucãtãrie,
beci, magazie grajd,
pãtul, curte 3400 mp,
apã curentã, la stradã,
la 100 m de DN 65 -
Craiova-Caracal. Tele-
fon: 0722/336.634.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Tele-
fon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul
central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã
de inspector, clasa I, grad profesional superior – Servi-
ciul Patrimoniu, Direcþia Patrimoniu, în data de
24.09.2013 ora 10:00 – proba scrisã ºi în data de
26.09.2013 – proba de interviu.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevã-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicatã,
privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele con-
diþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tãrii funcþiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art.
49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/

416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând urgent teren in-
travilan 3300 mp, Cãli-
neºti, zona Midschii, 22
m deschidere, stradal,
la 12 km de Craiova,
cadastru, 6500 euro.
Telefon: 0765/201.601,
0760/577.540.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren, zona Me-
tro - Citroen, zonã
bunã pentru Showro-
om, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.

Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renova-
rea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str.
Dobrogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND MATIZ, AN
FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon: 0720/
286.230.

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
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Primăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comunei
DrăgoDrăgoDrăgoDrăgoDrăgottttteşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Dolj,j,j ,j ,j ,
organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,

25 augus25 augus25 augus25 augus25 august 20t 20t 20t 20t 20111113, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua
Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-

zăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cu
tiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şi

multe alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţi
de a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a vă

face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.
Vă aşteptămVă aşteptămVă aşteptămVă aşteptămVă aşteptăm

cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.

Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele din
carne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând cãrucior handi-
capat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Telefon:
0758/ 467.336.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând groapã boltitã Si-
neasca. Telefon: 0770/
871.554.
Vând pick-up de pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon: 0251/
415.863. 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.

Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, ja-
luzele diferite mãrimi,
lustre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2 lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.

SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

vineri, 23 august 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
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Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
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9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.

Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 scri-
sã - 100 lei; foarfecã
tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075
sau 0728/058.802.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intravi-
lan în Gherceºti. Tele-
fon: 0771/498.497.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demi-
sol pretabil bar, disco-
tecã, casino, birouri.
Filiaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis
auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic,
maxim 55 ani. Tele-
fon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Telefon.
0764/568.897. 0751/
911.417.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electri-
ca) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.

PIERDERI
Asociaþia Youth For
European Society de-
clarã pierdute facturier
seria Yes cu  nr. fac-
turilor 05 ºi 08-0050 ºi
chitanþier  seria Yes
nr. 0001-0050. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
Colectivul Tribuna-
lului Dolj este alãturi
de doamna judecã-
tor Cojocaru Bichea
Camelia la greaua
suferinþã pricinuitã
de decesul mamei
sale. Sincere con-
doleanÞe! Dumne-
zeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Vãzutã favoritã de specialiºti,
mãcar prin prisma faptului cã evo-
lua pe teren propriu, Steaua a infir-
mat calculele hârtiei, miercuri sea-
rã, obþinând numai un rezultat de
egalitate, 1-1, în compania Legiei
Varºovia.

Roº-albaºtri au început în ofen-
sivã partida, iar Piovaccari a avut
prima ocazie importantã în minutul
11. Italianul a ratat din poziþie de
singur cu Kuciak, luându-l la þintã
pe acesta. Fostul portar al Vasluiu-
lui a prins, de altfel, o zi excelentã
ºi a mai scos douã ºuturi foarte bune
ale lui Nicuºor Stanciu ºi Cristi Tã-
nase.

Pânã la urmã a venit ºi golul în
poarta polonezilor. La a doua în-
cercare, Piovaccari (34) l-a lobat
pe Kuciak, dupã o pasã a lui Bour-
ceanu.

Finalul reprizei a aparþinut Legiei,

Calificarea se joacã în infernul de la Varºovia!

Steaua, remizã cu LegiaSteaua, remizã cu LegiaSteaua, remizã cu LegiaSteaua, remizã cu LegiaSteaua, remizã cu Legia
iar Tãtãruºanu a respins de lângã
barã o reluare cu capul, din supra-
faþa de pedeapsã. Ulterior, Pintilii a
primit cartonaº galben ºi va absen-
ta la returul de la Varºovia. Mai mult,
mijlocaºul Stelei s-a ºi accidentat ºi
a fost schimbat la pauzã.

Spre deosebire de prima parte,
Legia a început mult mai bine re-
priza a doua ºi a marcat prin Kose-
cki (53). Mijlocaºul a fructificat o
centrare din flancul stâng (lãsat li-
ber mai de fiecare datã de Latovle-
vici), trimiþând mingea pe sub Tã-
tãruºanu. Douã minute mai târziu,
acelaºi Kosecki a perforat din nou
butul Stelei, însã doar din ofsaid de
astã datã.

Steaua s-a nãpustit apoi spre
poarta lui Kuciak, dar Bourceanu,
Iancu, Tãnase, Adi Popa sau Adri-
an Cristea, fie au fost blocaþi de
portarul oaspeþilor, fie au reluat pe

lângã poartã.
Alãturi de mai vechii indisponi-

bili, Chipciu, Nikolici ºi Tatu, Stea-
ua nu a putut conta la aceastã par-
tidã nici pe Chiricheº, nerefãcut
dupã accidentarea suferitã sâmbã-
ta trecutã, contra CFR-ului.

Printre cei aproximativ 50.000
de spectatori, în tribune au fost ºi
aproape 1.000 de ultraºi polonezi,
care, în bune momente, au domi-
nat fondul sonor. Jandarmeria a
anunþat, ieri, cã 13 suporteri ai Le-
giei nu au mai ajuns la meci, fost
reþinuþi ºi conduºi la poliþie dupã
ce asupra lor s-au gãsit materiale
pirotehnice, cuþite ºi substanþe in-
terzise.

Înainte de startul partidei, s-a þi-
nut un minut de reculegere în me-
moria fostului mare fotbalist Costi-
cã ªtefãnescu. Fostul cãpitan al
„Craiovei Maxima” ºi al naþionalei
României a încetat din viaþã marþi,
la vârsta de 62 de ani.

Iatã ºi cele douã distribuþii ce s-
au duelat pe Arena Naþionalã:

Steaua: Tãtãruºanu – Georgiev-
ski, Szukala, Gardoº, Latovlevici –
Bourceanu, Pintilii (Prepeliþã 46) –
A. Popa, Stanciu (Iancu 61), Tã-
nase – Piovaccari (Ad. Cristea 70).
Antrenor: Laurenþiu Reghecampf.

Legia: Kuciak – Rzezniczak,
Judlowiec (Broz 27), Dossa Junior,
Wawrzyniak – Furman, Vrdoljak –
Kucharczyk (Zyro 75), Radovici,
Kosecki – Saganowski (Dvalishvili
81). Antrenor: Jan Urban.

Partida a fost arbitratã de italia-
nul Nicola Rizzoli.

Rezultate complete

Marþi

ªahtior Karagandy (Kaz) – Celtic FC (Sco) 2-0
(Finoncenko 12, Kiznicenko 77)
Pacos de Ferreira (Por) – Zenit St. Petersburg (Rus) 1-4
(Andre Leao 58 / ªirokov 27, 60, 90, Degra 85 aut.)
Viktoria Plzen (Ceh) – NK Maribor (Slv) 3-1
(Cisovsky 8, Darida 58, Duris 90 / Mejac 66)
Olympique Lyon (Fra) – Real Sociedad (Spa) 0-2
(Griezmann 17, Seferovici 50)
PSV Eindhoven (Ola) – AC Milan (Ita) 1-1
(Matavz 61 / El Shaarawy 15)

Miercuri

STEAUA – Legia Varºovia (Pol) 1-1
(Piovaccari 34 / Kosecki 53)
Dinamo Zagreb (Cro) – Austria Viena (Aus) 0-2
(Leovac 68, Stankovici 75)
Ludogoreþ Razgrad (Bul) – FC Basel (Elv) 2-4
(Marcelinho 23, Stoyanov 50 / Salah 12, 59, Sio 64, Schar 84 pen.;

Cosmin Moþi a fost integralist la gazde)
Schalke 04 (Ger) – PAOK Salonic (Gre) 1-1
(Farfan 32 / Stoch 73; La oaspeþi, Costin Lazãr a bifat toate minutele)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – Arsenal FC (Ang) 0-3
(Gibbs 51, Ramsey 64, Giroud 77 pen.)
Returul, sãptãmâna viitoare, în 27 ºi 28 august. Câºtigãtoarele acestor

„duble” se calificã în grupele competiþiei, în timp ce pierzãtoarele vor
continua în grupele Ligii Europa.

În grupele Ligii Campionilor sunt direct calificate echipele: Bayern Mun-
chen (Ger), FC Barcelona (Spa), Chelsea FC (Ang), Real Madrid (Spa),
Man. United (Ang), FC Porto (Por), SL Benfica (Por), Atletico Madrid (Spa),
ªahtior Doneþk (Ucr), Olympique Marseille (Fra), ÞSKA Moscova (Rus),
Paris Saint-Germain (Fra), Juventus Torino (Ita), Man. City (Ang), Ajax
Amsterdam (Ola), Borussia Dortmund (Ger), Olympiacos FC (Grecia), Gala-
tasaray (Tur), Bayer Leverkusen (Ger), FC Copenhaga (Dan), SSC Napoli
(Ita), RSC Anderlecht (Bel).

 “Acest 1-1 nu e o dramã. Trebuie sã fim concentraþi la Varºovia ºi sã ne
facem jocul, indiferent de ce se va întâmpla în tribune. Nu am avut aceeaºi
atitudine ca în meciul cu CFR, nu am mai profitat de ocazii. Trebuie sã fim mai
productivi, mult mai atenþi, iar atunci când pierdem mingea sã ajungem mai
rapid lângã cel care are balonul. Am spus de la început cã aceastã calificare se
va juca la Varºovia ºi aºa este”.

Laurenþiu Reghecampf – antrenor Steaua.

“Rezultatul este cel pe care ni l-am dorit. Sperãm sã gestionãm corect sco-
rul în partida de la Varºovia.

La începutul meciului Steaua era favoritã, acum ºansele sunt egale.
Noi ne pregãteam pentru Liga Europa, dar dupã meciul ãsta ne-am dat

seama cã se poate mai mult. Steaua joacã foarte ofensiv ºi astãzi (n.r. miercuri)
a fãcut la fel, dar în acelaºi timp a fãcut ºi greºeli la mijlocul terenului. Jucãtorii
lor sunt obiºnuiþi sã joace ofensiv, dar acum nu le-a ieºit. Presiunea va fi
foarte mare pe jucãtorii Stelei în Polonia”.

Jan Urban – tehnician Legia.

sursa: libertatea.ro

Victor Piþurcã a anunþat, ieri,
prin intermediul site-ului oficial al
FRF, lista cu stranierii convocaþi
“de principiu” pentru partidele cu
Ungaria ºi Turcia, decisive pentru
calificarea la Cupa Mondialã de
anul viitor.

Aºa cum declarase dupã ami-
calul cu Slovacia, la care, de ase-
menea, l-a sãrit din schemã, Vic-
tor Piþurcã nu se va baza
pe Adrian Mutu!

În schimb, la lot va re-
veni Raul Rusescu, deºi
atacantul Sevillei nu a fost
convocat pentru partida cu
Slovacia. Printre jucãtorii
convocaþi se mai numãrã
Gabi Tamaº, deºi, la ulti-
ma convocare (pentru me-
ciul Trinidad Tobago), fun-
daºul lui WBA nu a mai
ajuns la lot, ci în arestul
poliþiei, dupã o noapte de
pominã.

Altfel, de pe listã lipseº-

PREMIER LEAGUE –
MECI ÎN DEVANS DIN
CADRUL ETAPEI A III-A

Miercuri
Chelsea – Aston Villa 2-1
(Luna 6 aut., Ivanovici 73 / Bente-

ke 45+3)
Jocul s-a disputat în devans

deoarce formaþia londonezã va dis-
puta vinerea viitoare Supercupa Eu-
ropei, contra lui Bayern Munchen.

S-a þinut de cuvânt: Mutu, out!

Piþurcã a anunþat lista lãrgitã a stranierilor
pentru “dubla” decisivã cu Ungaria ºi Turcia

te ºi Ciprian Marica, însã fostul
atacant al lui Schalke va fi mai mult
ca sigur fi convocat penru cele
douã partide. Vârful nu are anga-
jament în acest moment, motiv
pentru care nu e nevoie ca pentru
aducerea sa la lot sã fie trimisã o
telegramã de convocare.

Potrivit FRF, au primit faxuri
de convocare urmãtorii  jucãtori:

Portari: Bogdan Lobonþ (AS
Roma), Costel Pantilimon (Man-
chester City);

Fundaºi: Constantin Nica (Ata-
lanta), Paul Papp (Chievo), Gabriel
Tamaº (West Bromwich Albion),
Dorin Goian (Asteras Tripolis),
Rãzvan Raþ (West Ham United);

Mijlocaºi: Costin Lazãr (PAOK
Salonic), Dan Nistor  (Evian), Ga-

briel Torje (Udinese), Bãnel
Nicoliþã (Saint-Etienne), Ale-
xandru Maxim (VfB Stut-
tgart);

Atacanþi: Marius Alexe
(Sassuolo), Claudiu Keºeru
(Bastia), Raul Rusescu (Se-
villa), Bogdan Stancu (Gen-
clerbirligi).

România va întâlni Unga-
ria pe 6 septembrie, în timp
ce partida cu Turcia va avea
loc pe 10 septembrie. Am-
bele meciuri se vor disputa
pe Naþional Arena ºi vor în-
cepe de la ora 21:00.

Clasamentul în partea sa superi-
oarã: 1. Chelsea 6p (2j), 2. Man. City
3p (1j), 3. Man. United 3p (1j), 4. West
Ham 3p (1j), 5. Aston Villa 3p (2j).

SUPERCUPA SPANIEI
– PRIMA MANªÃ

Miercuri
Atletico Madrid – Barcelona 1-1
(Villa 12 / Neymar 66)
Returul va avea loc miercurea vii-

toare.

Digi Sport 1
11:00, 15:00 – FORMULA 1 –

Antrenamente 1, 2 Marele Premiu al
Belgiei (Spa Francorchamps) / 19:00,
21:30 – FOTBAL – Liga I: Sãgeata
Nãvodari – Viitorul Constanþa, Dina-
mo – „U” Cluj.

Digi Sport 2
10:00, 14:10 – MOTO GP – An-

trenamente 1,2 Marele Premiu al Ce-
hiei (Brno) / 21:30 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Monaco – Toulouse.

Dolce Sport 1
19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Bra-

ºov – ACS Poli Timiºoara.
Dolce Sport 2

20:00 – TENIS (F) – Turneul de la
New Heaven (SUA): sferturi de fina-
lã / 21:30 – FOTBAL – Camp. Fran-
þei: Monaco – Toulouse.

Sport.ro
21:00 – BOX – Gala „Campion în

þara mea. Reloaded!” (Constanþa).
PRO TV

23:00 – BOX – Gala „Campion în

þara mea. Reloaded!”: Cristian Cio-
can – Leif Larsson.

Eurosport
10:30 – SNOOKER – Circuitul

European de la Furth (Germania): eta-
pa întâi / 12:30 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Marele Premiu de varã
Hakuba (Japonia) / 14:15 – SNOO-
KER – Circuitul European de la Furth:
etapa întâi / 20:30 – CICLISM – Tu-
rul Spaniei / 21:30 – BOX – Gala
„Campion în þara mea. Reloaded!”
(Constanþa) / 0:00 – CICLISM – Chal-
lenge-ul Pro (SUA).

Eurosport
12:30 – SNOOKER – Circuitul

European de la Furth: etapa întâi /
15:00, 17:00 – HOCHEI PE IARBÃ
– Campionatul European masculin de
la Anwerp (Belgia): faza grupelor /
19:30 – FOTBAL – Liga secundã
germanã: Erzgebirge Aue – Energie
Cottbus / 21:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul Germaniei: Borussia Dort-
mund – Werder Bremen.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 4 4 0 0 15-4 12
Botoşani 5 3 2 0 6-3 11
ACS Poli 5 3 1 1 8-5 10
Steaua 3 3 0 0 7-2 9
Petrolul 5 2 3 0 5-3 9
Oţelul 5 3 0 2 6-5 9
Ceahlăul 5 2 2 1 7-4 8
FC Vaslui 4 2 1 1 6-3 7
Pandurii 5 2 1 2 7-7 7
Chiajna 2 2 0 0 2-0 6
Săgeata 5 1 2 2 4-5 5
Dinamo 5 1 2 2 4-5 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
Mediaş 5 0 2 3 3-6 2
Braşov 5 0 2 3 3-7 2
Viitorul 4 0 2 2 1-6 2
„U” Cluj 5 0 1 4 3-10 1
Corona 5 0 1 4 3-11 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VI-a
Astăzi

Săgeata Năvodari – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
FC Braşov – ACS Poli – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Dinamo – „U” Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă, 24 august
Ceahlăul – Oţelul – ora 19 (Digisport 1)
Gaz Metan – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 25 august
FC Botoşani – FC Vaslui – ora 17.30 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – Petrolul – ora 19.30 (Digisport 1)

Luni, 26 august
Concordia – Pandurii – ora 19 (Dolcesport 1)
CFR Cluj – Corona Braşov – ora 19.30 (Digisport 1)

Sute de prieteni şi admiratori i-au
fost alături lui Costică Ştefănescu la
cea din urmă prezenţă pe arena
„Ion Oblemenco”

O adevărată dispută se crease
pentru organizarea funeraliilor lui
Costică Ştefănescu. Căpitanul Cra-
iovei Maxima fusese „revendicat”
pe rând de: FRF, care-i rezervase
pentru o zi sala „Florea Dumitra-
che” de la Casa Fotbalului, locali-
tatea natală, Săbăreni, din judeţul
Giurgiu, de Adrian Mititelu şi în
sfârşit, de municipalitatea din Bă-
nie, care, alături de CS Universita-
tea, şi-a „adjudecat” dreptul de a-l
onora cum şi unde se cuvine, da-
torită acceptului soţiei fostului mare
fotbalist. „A considerat întotdeau-
na că Bănia este casa lui” avea să
recunoască doamna Ştefănescu.
Astfel, miercuri, chiar înainte de
miezul nopţii, Costică Ştefănescu
a poposit în Craiova, oraşul pe care
l-a iubit şi în care îşi va găsi odih-
na eternă. Noaptea a fost priveghi
la o biserică din Bănie, unde foştii
coechipieri, oficialităţi locale şi su-
porterii l-au întâmpinat pe căpita-
nul Craiovei Maxima cu lumânări,
flori şi au vărsat lacrimi de durere
sinceră. Ieri, Costică Ştefănescu a
petrecut ultima zi pe arena unde a
avut parte de glorie, de respect, de
iubire necondiţionată. Încă de di-
mineaţă a fost pelerinaj la căpătâ-
iul său, în lobby-ul tribunei oficia-
le, unde sute de oameni au ţinut
să-i aducă ultimul omagiu. La amia-
ză, în jurul orei 14, căpitanul şi-a

condus pentru ultima dată coechi-
pierii pe terenul pe care au ferme-
cat o ţară întreagă şi au avut Euro-
pa la picioare. De această dată,
banderola nu mai trona mândră pe
braţul Căpitanului, iar la centrul
terenului îl aştepta pentru schim-
bul de fanioane un adversar imba-
tabil, cel care nu iartă pe nimeni.
Iar la Costică Ştefănescu s-a re-
pezit mult mai prematur decât era
cazul. Cel supranumit „Ministrul
Apărării” a primit onorurile actua-
lului demnitar al guvernului, Mir-
cea Duşa, care, alături de primarul
Lia Olguţa Vasilescu şi alte oficia-
lităţi, au fost în trena „maximilor”.
Câteva sute de admiratori, gâtuiţi

de emoţie, au aplaudat minute în
şir cea din urmă ieşire a lui Costi-
că Ştefănescu de pe tunelul de ac-
ces, scandând numele Căpitanului
şi promiţându-i că nu-l vor uita
niciodată. Odinioară, „Centralul”
vibra din toate încheieturile când
alb-albaştrii pătrundeau pe gazon,
acum pe „Ion Oblemenco” triste-
ţea, regretele, nostalgia erau om-
niprezente. Astăzi, trupul neînsu-
fleţit al fotbalistului de legendă va
reveni la biserica Hârşu, iar sâm-
bătă va avea loc înmormântarea,
la cimitirul Sineasca, pe aleea Eroi-
lor. Un oraş întreg este aşteptat să-
l poarte pe ultimul drum pe Costi-
că Ştefănescu.

CS Universitatea
– CS Mioveni, pe
„Ion Oblemenco”

As tă zi,
de la ora
19, CS Uni-
vers itatea
Craiova va
disputa un
meci ami-
cal, pe are-
na „Ion
Oblemenco”, împotriva unei alte
divizionare secunde, CS Mioveni.
Va fi ultimul test al alb-albaştrilor
înaintea debutului oficial în noul se-
zon, marţi, la Târgu Jiu, fiind pro-
gramat meciul din turul IV al Cu-
pei României, contra satelitului
echipei Pandurii. Intrarea la parti-
da de astăzi va fi liberă.

Cel mai charismatic baschetba-
list al Ştiinţei,  Rade Dzambic, va
juca şi în sezonul următor în Sala
Polivalentă, prelungindu-şi în cele
din urmă contractul cu clubul din
Bănie. Sezonul trecut a fost cel mai
bun în Liga Naţională, atât pentru
coordonatorul de 33 de ani, cât şi
pentru echipa condusă de Andelko
Mandic, astfel încât colaborarea s-
a prelungit. „Turbo” a avut oferte
superioare din campionatele Rusiei şi Braziliei, soţia sa fiind originară din
„Ţara Cafelei”, dar acestea nu s-au concretizat până la urmă. Clubul din
Bănie a profitat de acest lucru şi a făcut un efort financiar pentru a-şi
păstra vedeta în Polivalentă. „Revenirea mea se datorează tuturor facto-
rilor implicaţi la această echipă, respectiv conducerii, antrenorilor, coe-
chipierilor şi fanilor. Ne aşteaptă un nou sezon, dar consider că ne-am
întărit şi cred că avem şanse reale să câştigăm una dintre cele 3 compe-
tiţii în care vom participa. Sper să joc mai bine decât anul trecut” a
declarat „Turbo” Dzambic. Pe postul său, conducerea clubului i-a trean-
sferat în vara aceasta şi pe Nemanja Maric şi Sten Sokk, plecând, în
schimb, Cătălin Petrişor.

S-a întors „Turbo” Dzambic
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