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La Leu, porcul e mai
ieftin ca fasolea!
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Cu mai puţin de o lună înainte de Crăciun, târgurile de săptămână doljene vuiesc sub grohăitul
sutelor de porci, care mai de care mai lăudaţi pentru frăgezime, “naturaleţe” sau preţ. La Leu, spre
exemplu, groşteiul a ajuns să fie, culmea, mai ieftin decât fasolea: 6 lei kilogramul „în viu”, contra
8 lei kilogramul de boabe. Aşa se face că două “ingrediente” care altfel se înţeleg bine în farfurie,
fasolea şi carnea de porc, au stârnit, ieri, discuţii
aprinse, încărcate de ironie şi umor. Una peste alta,
balanţa între cele două preţuri nu a fost nicidecum în avantajul cumpărătorilor: nu carnea a fost
mai ieftină decât ar trebui, ci fasolea s-a dat scump,
după cum s-au plâns şi clienţii.

de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Popeasca a fost o “femeie
uşoară”, până “a răm as
grea”.
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Audiere publică la Craiova:

“Avem o lege.
Ce facem cu câinii
liberi de pe străzile
Craiovei?”

Sindicatele
au reclamat
starea Educaţiei
la Comisia
Europeană

De ani buni, municipiul Craiova se confruntă cu problema câinilor fără stăpân, care
se află în număr îngrijorător
de mare pe străzi, depăşind cu
mult 4.000 de exemplare. Potrivit datelor, în ultimii doi ani
şi jumătate, aproape 6.000 de
persoane s-au vaccinat antirabic şi antitetanic după ce au
fost muşcate de câini fără stăpân. Costurile c u vacc inul
ajung la suma de 254.096 lei
şi sunt în creştere.

Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ a trimis un memoriu
comisarului european Androulla
Vassiliou, în care prezintă starea
sistemului de învăţământ din România şi situaţia debutanţilor din
preuniversitar care câştigă lunar
sub 200 de euro, şi semnalează
încălcarea Legii Educaţiei prin alocarea a 2% din PIB, în loc de 6%.
În scrisoare, sindicatele menţionează că sunt în stradă de trei săptămâni şi că vor continua protestele
şi în perioada următoare.
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Baroneasa Emma
Nicholson: “Orice
om care face
afaceri trebuie să
înţeleagă că e
nevoie să se implice
în societate”
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Cursuri de
ospătar, cofetar,
zidar sau lucrător
în cultura
plantelor, pe bani
europeni

2 / cuvântul libertãþii

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 5 decembrie 2011-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,3535 ............. 43535
1 lirã sterlinã..........................5,0640.......................50640

Funeriu a demis întreaga
conducere de la „Jean
Monet”

Conducerea Liceului „Jean
Monnet” a fost demisã ieri, din cauza
gravelor nereguli constatate de
Corpul de control al ministerului, iar
Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti va monitoriza, timp de un an,
activitatea unitãþii de învãþãmânt, a
declarat, pentru Mediafax, ministrul
Educaþiei, Daniel Funeriu. „Controlul
efectuat a arãtat cã relaþia nefireascã
între profesor ºi elevã, indiferent de cât
de emancipat este mediul de la «Jean
Monnet», a fost ºi rezultatul unor
disfuncþionalitãþi grave în conducerea
liceului ºi gestionarea relaþiei pãrinte
– ºcoalã” a spus, ieri, ministrul
Funeriu. O elevã de la Liceul „Jean
Monnet” s-a prezentat, în 3 noiembrie,
la Secþia 1 Poliþie, însoþitã de pãrinþi,
ºi a depus plângere împotriva
profesorului de sport Dan-Octavian
Viºan, acuzându-l cã a violat-o, în
timpul unei excursii la Predeal.

$

1 dolar SUA.......................3,2278........32278
1 g AUR (preþ în lei).......181,7189.......1817189
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Din 2012 se introduce coplata
pentru serviciile medicale
Românii vor plãti, din 2012, o parte din costurile unor servicii medicale, contribuþie care nu
poate depãºi a douãsprezecea parte din valoarea
veniturilor nete anuale, de la acest sistem urmând sã fie scutiþi aproximativ opt milioane de
pensionari, elevi, studenþi ºi unii pacienþi. Legea
220/2011 pentru modificarea ºi completarea
Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii, prin care este introdusã coplata pentru
unele servicii medicale, prin intermediul unui „ti-

chet moderator pentru sãnãtate”, a fost publicatã pe 30 noiembrie în Monitorul Oficial. Actul
normativ defineºte coplata drept contribuþia pe
care asiguratul la sistemul de sãnãtate trebuie sã
o plãteascã suplimentar faþã de cea decontatã
din fondul naþional unic al asigurãrilor de sãnãtate. Suma ce va fi perceputã ca ºi coplatã se va
calcula procentual din valoarea serviciilor medicale prevãzute în contractul cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale.

Directorul general al
Nuclearelectrica a demisionat

Directorul general al producãtorului de electricitate Nuclearelectrica,
Pompiliu Budulan, a demisionat din
funcþie. „Am decis sã demisionez, în 30
noiembrie, pentru a nu murdãri
numele companiei (...). Lucrez de 30 de
ani în sectorul ãsta”, a declarat
Budulan pentru Mediafax. Presa a
relatat cã fiica lui Budulan, Izabela
Budulan, a fost numitã director tehnic
al Nuclearelectrica, însã Budulan
susþine cã în organigrama companiei
nu existã aceastã funcþie. Acesta afirmã
cã fiica sa a deþinut o poziþie în
departamentul de strategie-dezvoltare
al Nuclearelectrica, fiind angajatã în
2009. Contractul de muncã este
suspendat, Izabela Budulan aflându-se
în concediu de maternitate pentru doi
ani. „Nu mi-a cerut nimeni sã
demisionez, o spun cu mâna pe inimã.
Fata mea era pe un post de execuþie,
nu de conducere. Este decizia fiicei
mele dacã va rãmâne în Nuclearelectrica dupã cei doi ani de concediu de
maternitate”, a spus Budulan.
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De la coplatã vor fi scutiþi copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani ºi 26 de ani,
dacã sunt elevi, absolvenþi de liceu, pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de
trei luni, ucenicii sau studenþii, dacã nu realizeazã venituri din muncã. De asemenea, vor fi scutiþi de la coplatã bolnavii cu afecþiuni incluse în
programele naþionale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãþii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bazã respectivei afecþiuni, dacã nu
realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte
resurse, precum ºi pensionarii cu venituri numai din pensii de pânã la 740 de lei pe lunã. În
total, potrivit estimãrilor Ministerului Sãnãtãþii,
8.006.507 persoane.
Executivul propunea, în noiembrie 2010,
când a fost adoptat proiectul, ca suma maximã reprezentând coplata asiguratului într-un
an calendaristic sã nu depãºeascã 600 de lei,
iar peste aceastã sumã consultaþiile, analizele
ºi spitalizãrile sã fie gratuite. Ministerul Sãnãtãþii preconiza o sumã de 5 lei pentru consultaþiile medicului de familie aferente serviciilor
plãtite separat, 15 lei pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru, 10 lei pentru consultaþia la medicul specialist din ambulatoriu, ºi 20 de lei pentru consultaþia la
medicul specialist în afara programului de lucru. De asemenea, consultaþia efectuatã de
serviciul de ambulanþã, doar în cazul când
aceasta reprezintã solicitare de consultaþie la
domiciliu, va presupune o taxã de 20 de lei.

Toþi micii producãtori de legume,
Geoanã spune cã partidul sãu
fructe ºi flori vor plãti impozit de 16% nu va fi „un al doilea UNPR”
Toþi micii producãtori de legume,
fructe, flori, cereale ºi material lemnos vor plãti impozit de 16% din veniturile nete, fiind în continuare exceptaþi de la taxare crescãtorii de animale ºi pãsãri, apicultorii ºi crescãtorii de viermi de mãtase care nu vând
cãtre colectori sau procesatori. Prin
Codul Fiscal actual se impoziteazã
doar veniturile obþinute în spaþii de
producþie care sugereazã realizarea
unor investiþii, pentru organizarea mai
eficientã a producþiei, precum ºi cele
realizate de producãtorii care vând
cãtre unitãþi specializate de colectare
sau producþie, fiind exceptaþi de la plata
impozitului micii producãtori, care

valorificã produsele în pieþe sau direct cãtre consumatorii finali. Propunerea nu poate fi aplicatã, pentru cã
va bloca producþia internã, a declarat
agenþiei Mediafax ministrul Agriculturii, Valeriu Tabãrã, care a menþionat
cã nu a fost consultat în privinþa
modificãrii legislaþiei: „Nu ºtiu de acest
proiect ºi nu am fost consultat în privinþa lui. Nu cred, însã, cã prevederea poate fi aplicatã, pentru cã nu poþi
face o evaluare exactã a cât vinde un
om într-o zi sau într-o lunã. Un astfel
de impozit nu se potriveºte pentru micii agricultori. Cum sã le iei de la început banii, când ei trebuie sã aºtepte
un an ca sã încaseze?”.

Senatorul independent
Mircea Geoanã a declarat,
ieri, la emisiunea „Dupã 20 de
ani”, de la Pro TV, cã nu a
renunþat la ideea de a candida
la alegerile prezidenþiale din
2014, dar acest lucru se va
întâmpla în funcþie de rezultatele pe care viitorul sãu partid
le va înregistra în 2012: „Voi
ajunge în situaþia sã fiu acolo
(n.r. - de a candida la alegerile
prezidenþiale). În primul
rând... (...) trebuie sã treci de
semifinale. Faza de semifinale
sunt alegerile din 2012. Dacã
voi avea succes în 2012, dacã

voi putea sã construiesc sau
sã reconstruiesc, atunci cred
cã ºansele pentru 2014 sunt
destul de frumoase”. Geoanã a
explicat cã va lansa, „în cel
mai scurt timp”, un nou
partid, despre care a spus,
însã, cã „sub nici o formã, sã
presuspunem cã vom avea
suficient de mult succes,
suficient de mulþi parlamentari, vorbesc de actualul
parlament, nu de viitorul
parlament, suficient de multã
simpatie din partea opiniei
publice, sub nici o formã nu
vom fi un al doilea UNPR”.

PDL „încearcã sã îºi mãreascã
Boc dã asigurãri cã în coaliþie
numãrul de parlamentari”
„nu existã nici o fisurã”
ta, se pot lãmuri ºi cetãþenii acestei
Proiectul de comasare a alegeri-

lor lansat în dezbatere de MAI aratã cã PDL încearcã, în mod comic,
sã sporeascã numãrul de parlamentari, a declarat, sâmbãtã, pentru
Mediafax, preºedintele PNL,
Crin Antonescu. „Prezentarea oficialã a proiectului de lege prin care
pedeliºtii încearcã, abuziv, sã comaseze douã rânduri de alegeri, extrem de importante, dar, ºi mai comic, încearcã sã îºi mãreascã numãrul de parlamentari, mã bucurã
într-un fel, pentru cã, în felul aces-

þãri, dacã nu au fãcut-o pânã acum,
în privinþa bunei credinþe a acestor
politruci, în frunte cu preºedintele
Bãsescu, care îi gireazã de atâþia
ani”, a declarat liderul PNL. „Vom
discuta, în urmãtoarea ºedinþã a
USL, care sunt paºii de urmat, menþionând, din capul locului, cã luãm
în calcul ºi mãsuri mai radicale, nu
doar o contestaþie la Curtea Constituþionalã, care sã fie rezolvatã,
eventual, dupã alegeri”, a mai declarat Antonescu.

Premierul Emil Boc a susþinut, ieri, la TVR, cã demersul
Opoziþiei de a-l suspenda din
funcþie pe preºedintele Traian
Bãsescu „este, în opinia mea,
un demers cu ºanse zero de reuºitã”. În opinia acestuia, din
punct de vedere tehnic ºi procedural, „nu existã nici un pericol”, deoarece în Coaliþia de
guvernare ”nu existã nici o fisurã”, iar majoritatea parlamentarã care îl susþine pe Traian

Bãsescu este „consolidatã”.
Boc a constatat, totodatã, cã reprezentanþii Opoziþiei au anunþat mai întâi cã intenþioneazã sã
demareze procesul de suspendare a ºefului statului ºi abia
apoi au decis constituirea unei
comisii care sã analizeze motivele pentru care Traian Bãsescu ar trebui suspendat din
funcþie: „E ca pe vremea lui Stalin - mai întâi acuzi, dupã care
cauþi motivele”.

vineri, 2 decembrie 2011
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Marinescu de la Prefectura Dolj
şi „semnul victoriei”
MIRCEA CANŢĂR

Eugen Marinescu, directorul Direcţiei de
verificarea legalităţii actelor, informare şi
relaţii publice, din cadrul Prefecturii Dolj, a
sosit vineri, 2 decembrie a.c., abia la ora
12.00 la slujba de funcţionar public, bine
retribuită. Fusese ocupat la primele ore,
având calitatea de martor pentru predecesorul actualului prefect de Dolj, într-un proces cu „Cuvântul Libertăţii”. Că nu de mult,
Eugen Marinescu avusese, el însuşi, calitatea de reclamant cu aceeaşi publicaţie este,
de acum, de competenţa instanţei să aprecieze în privinţa verosimilităţii pledoariei. Pe
holul Prefecturii Dolj, Eugen Marinescu şia exteriorizat sentimentele voioase, enunţând
presupusa victorie. Care „încă” n-a venit.
Că Eugen Marinescu este un martor găunos, n-are mare importanţă, din punctul
nostru de vedere, atâta vreme cât întreaga
lui activitate profesională este o păcăleală a
instituţiei, care îl plăteşte necuvenit pentru
competenţa lui discutabilă. Până acum, de
când se află în Prefectura Dolj, a participat
o singură dată la un concurs, cât de cât serios, cu mai mulţi ani în urmă, pentru ocuparea postului de secretar general (transformat ulterior în post de subprefect şi, apoi,

desfiinţat), în compania lui Ionel Ciobotea. A obţinut,
atunci, înălţătoarea
notă trei, pentru a
accede, ulterior, în
funcţia deţinută în
prezent. Din care îi
făcea masaje intelectuale celui în favoarea căruia a pledat. Şi activase cu consecvenţă obedientă. Discutăm de nişte funcţionari publici. Cine a jucat „alba-neagra”
cu hotărârile Consiliului Local Bechet, vizele „de legalitate” sublimându-se în „vize
de nelegalitate”, când se intuise posibila intervenţie a DNA – Serviciul Teritorial Craiova? Cine a promovat, cu cheltuieli necomensurate, zeci de recursuri, brambura motivate, la soluţiile instanţei de fond din Craiova, în cazul tentativei de destructurare a
SCDA Şimnic, în toate cererile de strămutare regăsindu-se o motivare identică, luată cu copy/paste, cu etichetări năstruşnice
şi stigmatizări jenante la adresa cotidianului nostru? Cităm, pentru edificare, din motivele cererii de strămutare a cauzei „E.
Marinescu versus Cuvântul Libertăţii” doar
o frază: „(...) Prin intermediul presei locale se duce o campanie susţinută împotriva acestor retrocedări, cu scopul vădit de a împiedica restituirea terenurilor, prin admiterea acţiunilor de anulare a hotărârilor Comisiei judeţene de
aplicare a Legii 247/2005, formulate de
SCDA Şimnic. Astfel, în cotidienele Cuvântul Libertăţii şi Gazeta de Sud, publi-

cate (n.r. – respectăm caligrafia) la Craiova, au fost lansate atacuri împotriva
instituţiilor statului, cât şi împotriva
unor persoane publice (cazul subsemnatului şi a fostului subprefect) şi, mai
mult, chiar împotriva magistraţilor instanţelor de judecată din judeţul Dolj.
(...)”. Cununat funciarmente cu minciuna,
Eugen Marinescu amesteca „în ghiveciul său
juridic” şi „majoritatea instanţelor de judecată din judeţul Dolj” care, în nici o împrejurare, dar nici una, nu fuseseră supuse la
vreo presiune mediatică, mai ales că, înaintea altora, la nivelul ţării, dăduseră, sistematic, soluţii în deplin acord cu Decizia nr. 23/
17 octombrie 2011 a ICCJ, prin care s-a
admis recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul trimiterii imperative la condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a
terenurilor din domeniul public în domeniul
privat, prin hotărâre expresă a Guvernului.
Cine a avut dreptate, dacă tot trebuie să vorbim de aşa ceva? Dar asupra acestei probleme vom mai reveni. Cum se cuvine. Un singur aspect, din ceea ce a bolborosit vineri,
în faţa instanţei, Eugen Marinescu, merită
comentat, fiindcă are nemijlocită legătură,
nu cu caracterul, ci cu neştiinţa sa de carte.
La un moment dat, a insinuat pe marginea
unei plângeri, a aceluiaşi reclamant – fost
reprezentant al Guvernului în teritoriu – împotriva „Cuvântului Libertăţii”, la un articol
apărut pe 30.04.2010, adresată DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, care s-a pronun-

ţat dispunând neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de acces fără drept la un sistem informatic. Mailurile publicate, de fapt doar chenarele acestora, datau din 2006-2007, când
fuseseră adresate fostului lider al PSD, senatorul Mircea Geoană, conţineau nişte irelevante delaţiuni, „specialitatea casei”. Potrivit Deciziei nr. 21962/1993 a Curţii Europene a Drepturilor Omului (vezi facsimil),
respectul dreptului la corespondenţă nu
se aplică atunci când documentele transmise au ajuns la destinatar. Şi ne aflam la
un interval de trei-patru ani. În acelaşi sens
sunt şi prevederile art.195 din Codul Penal,
care sancţionează fapta de a divulga conţinutul unei corespondenţe care a fost trimisă
deschisă sau a fost deschisă din greşeală.
Din cercetarea efectuată de DIICOT a rezultat că nu au fost obţinute ilegal mailurile
publicate, chestiune definitiv soluţionată. România a ratificat Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, care a devenit, în baza
art. 11 şi art. 20 din Constituţie, direct aplicabilă în ordinea juridică internă. Mai mult,
deciziile CEDO au favorizat, fără echivoc,
libertatea presei, considerând nejustificate restricţiile atunci când e vorba de interesul public, admiţând criticile aduse sub orice formă – satiră, anchetă, opinie – unor persoane publice influente. Dar cum să-i cerem lui
Eugen Marinescu să cunoască jurisprudenţa europeană, când el face broasca pe parchet în faţa celei interne? Aşadar, „semnul
victoriei”. Într-adevăr, cuvenit. Mai ales
când este vorba de o dorită victorie a imposturii în faţa adevărului.

PSD Filiaşi şi-a desemnat candidatul la Primărie
Alin
Golumbeanu

La Adunarea Generală a PSD Filiaşi au luat parte preşedintele PSD
Dolj, Ion Prioteasa, deputaţii Petre
Petrescu şi Ion Călin, senatorul Lia
Olguţa Vasilescu, vicepreşedinţii organizaţiei judeţene Florin Stancu şi
Cristinel Iovan şi consilierii judeţeni
Cosmin Vasile, Radu Preda, Fănel
Văduva şi Oana Bică. Prezenţa numeroasă a membrilor de partid şi a
delegaţiei din partea PSD Dolj anunţa importanţa punctului al patrulea
de pe ordinea de zi a Adunării Generale a PSD Filiaşi, şi anume desemnarea candidatului la Primărie Filiaşi
din partea social-democraţilor. Membrii PSD Filiaşi prezenţi la Adunarea
Generală l-au desemnat cu unanimi-

În şedinţa Comitetului Executiv Naţional din 20 octombrie 2011 a fost aprobat Calendarul de activităţi al PSD. Pentru a comunica membrilor PSD mesajele
partidului şi ale Uniunii Social Liberale
tate de voturi candidat la Primăria
Filiaşi pe Alin Golumbeanu, preşedintele organizaţiei.
Odată desemnat candidatul la
Primărie, preşedintele PSD Dolj şi
parlamentarii prezenţi au declarat
la unison că PSD Filiaşi are şanse
maxime de a câştiga majoritatea
în Consiliul Local şi funcţia de primar şi i-a garantat lui Alin Golumbeanu că va beneficia de tot sprijinul din partea organizaţiei judeţene. „Organizaţia din Filiaşi este
una dintre cele mai frumoase şi
puternice organizaţii ale noastre.
Cred că scorul din campania electorală pentru alegerile locale din
2008 nu putea fi mai bun, decât dacă
am fi câştigat şi funcţia de primar în
oraşul Filiaşi. Suntem într-un moment în care turăm motoarele, pentru că intrăm într-un an electoral.
Aşa cum PSD Filiaşi este una dintre
cele mai puternice organizaţii ale
noastre, la fel este PSD Dolj, şi nu
doar în Oltenia, ci în sudul ţării. PSD
Dolj a arătat în toate momentele importante ale partidului că este puternică şi întotdeauna a fost pe podium. PSD şi USL au un grad de simpatie foarte ridicat în judeţul Dolj şi
cu sprijinul dumneavoastră, cei care
sunteţi prezenţi în această sală, vom
câştiga alegerile şi în Filiaşi şi în ce-

până la sfârşitul anului 2011 s-a luat măsura organizării şi desfăşurării de Adunări Generale şi Conferinţe în toate organizaţiile locale ale PSD de la nivelul
judeţului Dolj. Vineri, 2 decembrie a.c., a

lelalte localităţi din judeţul Dolj”, a
declarat Ion Prioteasa.

„Avem şansa la Filiaşi
să câştigăm majoritatea
în Consiliul Local
şi funcţia de primar”
Petre Petrescu, un apropiat al PSD
Filiaşi, deputat în Colegiul 5, i-a asigurat pe social-democraţi că vor beneficia de tot sprijinul său şi că organizaţia filişană are toate şansele ca în
alegerile din 2012 să câştige alegerile:
„Organizaţia PSD Filiaşi este una pu-

avut loc Adunarea generală a PSD Filiaşi care şi-a desemnat candidatul la Primărie, în persoana preşedintelui Alin Golumbeanu, şi lista, în ordine alfabetică, a
candidaţilor la funcţia de consilieri locali.

ternică şi poate fi dată exemplu pentru toate celelalte organizaţii ale PSD
Dolj. Nu spun cuvinte mari. Sunt apropiat de această organizaţie şi îi cunosc întreaga capacitate şi puterea de
organizare. Avem şansa la Filiaşi să
câştigăm majoritatea în Consiliul Local şi funcţia de primar, iar Alin Golumbeanu este omul potrivit care să
intre în această luptă electorală”.
Senatorul Lia Olguţa Vasilescu a
spus despre Alin Golumbeanu că
este un om puternic, inteligent, cu o
experienţă mare în politică şi administraţia publică, iar toate aceste ca-

lităţi îl recomandă pentru Primăria
Filiaşi. „Alin Golumbeanu poate să
câştige Primăria Filiaşi şi va beneficia de tot spijinul meu”, a declarat
Lia Olguţa Vasilescu.

„PSD Filiaşi
nu mai importă candidaţi”
Alin Golumbeanu a fost reţinut în
declaraţii, spunându-le colegilor prezenţi la Adunarea Generală că această desemnare îi onorează, dar, în acelaşi timp, îi şi obligă. „Desemnarea
mea ca viitor candidat la funcţia de
primar în oraşul Filiaşi ne onorează
pe toţi cei prezenţi în sală, dar în acelaşi timp, ne şi obligă. Ne onorează
pentru că, după mult timp, PSD Filiaşi nu mai importă candidaţi şi are
dreptul să îşi desemneze un om din
interior pentru această funcţie. Neam câştigat acest drept prin muncă
şi rezultatele de la alegeri din 2008
încoace. Dar, în acelaşi timp, ne obligă la mai multă muncă politică şi responsabilitate. Nu avem voie să dăm
greş. Trebuie să câştigăm alegerile
locale şi, după cum vă cunosc pe toţi
cei prezenţi în sală, acest lucru este
posibil. Vă mulţumesc tuturor celor
care sunteţi alături de mine”, a declarat Alin Golumbeanu.

MARIN TURCITU
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Încã
Încã oo condamnare
condamnare pentru
pentru denunþãtorul
denunþãtorul
judecãtorilor
judecãtorilor de
de la
la TTribunalul
ribunalul Dolj
Dolj
Magistraþii Curþii de Apel Craiova le-au
mãrit pedepsele unor craioveni judecaþi
pentru înºelãciuni, prin sentinþa pronunþatã sãptãmâna trecutã, pe 30 noiembrie,
condamnându-i la câte patru ani de închisoare. Unul dintre aceºtia, Sergiu Stãnãgoi, aflat în penitenciar, a mai fost con-

damnat într-un alt dosar, pentru fapte similare ºi este cel care i-a denunþat pe judecãtorii Laurenþiu Anghel ºi Bogdan Diaconescu în dosarul ºpãgii în care cei doi
magistraþi de la Tribunalul Dolj au fost
arestaþi ºi apoi trimiºi în judecatã pentru
fapte de corupþie.

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

Craioveanul Sergiu Stãnãgoi
este un “þepar” de meserie, dacã
ne luãm dupã dosarele penale în
care a fost cercetat de poliþiºtii
doljeni, în douã din ele fiind ºi condamnat. Astfel, prima datã a fost
reþinut în martie 2007, împreunã
cu un alt craiovean, Marian Puicã.
Dupã cum declarau la momentul
respectiv poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Fraudelor din cadrul
IPJ Dolj, cei doi, în calitate de reprezentanþi ai firmei SC SENMAR

IMPEX SRL Craiova, au înºelat
mai multe societãþi comerciale din
þarã de la care au achiziþionat mãrfuri, pentru plata cãrora au folosit
file cec ºi bilete la ordin, care au
fost refuzate la decontare de cãtre
bãnci pe motivul lipsei totale de
disponibil în cont.
Astfel, cei doi au prejudiciat cu
suma de 537.608 lei (5,37 miliarde de lei vechi) cinci firme din
Urziceni, Orãºtie, Lugoj, Bucureºti
ºi Craiova. Au fost trimiºi în jude-

catã în dosarul respectiv, la sfârºitul lui 2007, Tribunalul Dolj i-a
condamnat la câte trei ani de închisoare în anul 2009, însã atât cei
doi inculpaþi, cât ºi procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au instrumentat dosarul, au declarat apel. Sãptãmâna
trecutã, Curtea de Apel Craiova a
dat câºtig de cauzã procurorilor,
cãrora le-a admis apelul, prin sentinþa de pe 30 noiembrie a.c., ºi a
mãrit pedepsele aplicate lui Stãnãgoi ºi lui Puicã la câte patru ani de
închisoare. Nici aceastã sentinþã nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
recurs.
În plus, Sergiu Stãnãgoi, Constantin Drâmboi ºi Marian Ciucã
au fost reþinuþi ºi în 2009, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de înºelãciune prin atribuirea de identitãþi
false ºi emiterea de file cec fãrã
acoperire, înºelând administratorul
unei societãþi comerciale din Bucureºti cu aproape 1,5 milioane de
lei. ªi în acest dosar cei trei au fost
condamnaþi, Stãnãgoi ºi Ciucã la
câte ºapte ani de închisoare, în
timp ce Constantin Drâmboi a pri-

Percheziþii la case de schimb valutar în
dosarul sensei-ului lui Nuþu Cãmãtaru
Ofiþerii BCCO Craiova, împreunã cu cei ai SCCO Mehedinþi,
sub coordonarea unui procuror
al DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinþi ºi cu sprijinul tehnic al
SIPI Mehedinþi au efectuat, vineri seara, trei percheziþii la sediul unei case de schimb valutar
ºi la cele douã puncte de lucru
ale unitãþii, toate din DrobetaTurnu Severin, judeþul Mehedinþi, în continuarea cercetãrilor

efectuate în dosarul în care a fost
arestat preventiv ºi trimis în judecatã Emilian ªtefan, senseiul
lui Nuþu Cãmãtaru.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume importante de bani, diverse valute
(peste 20.000 euro, aproape
6.000 coroane suedeze etc.),
peste 21.000 lei, dar ºi documente (contracte de vânzarecumpãrare ºi de împrumut), pa-

tronul ºi douã casiere fiind duºi
la sediul DIICOT pentru audieri. Oamenii legii au confirmat
faptul cã patronul casei de
schimb valutar este cercetat ºi
chiar a fost audiat ca martor în
dosarul în care Emilian ªtefan
zis “Emil de la Viena”, împreunã
cu alte persoane au fost trimiºi
în judecatã de procurorii DIICOT pentru mai multe infracþiuni printre care ºantaj ºi lipsire
de libertate.
De altfel, ºi patronul caselor de schimb valutar din
Drobeta-Turnu Severin
care a fost lãsat liber dupã
audierea de vineri seara, ca
ºi casierele, este cercetat,
în stare de libertate, pentru constituire de grup infracþional organizat, ºantaj,
lipsire de libertate ºi mãrturie mincinoasã.
Emilian ªtefan a fost
prins în luna martie a.c., ulterior fiind arestaþi ºi alþi
membri ai grupului infracþional, despre care poliþiºtii ºi procurorii de crimã
organizatã spuneau cã se
ocupau cu cãmãtãria ºi
erau extrem de violenþi.

mit o pedeapsã de 5 ani închisoare, în sentinþa pronunþatã de Curtea de Apel Craiova, tot în urma
unui apel al procurorilor.
ªi în timp ce era judecat în stare de arest preventiv în cel din
urmã dosar, Sergiu Stãnãgoi a formulat un denunþ împotriva judecãtorilor Laurenþiu Anghel ºi Bog-

dan Diaconescu de la Tribunalul
Dolj, în urma cãruia cei doi, împreunã cu doi avocaþi, au fost arestaþi, fiind ulterior trimiºi în judecatã pentru infracþiuni de corupþie.
Între timp Laurenþiu Anghel ºi-a
dat demisia din magistraturã, iar
procesul se judecã, pe fond, la
Curtea de Apel Cluj Napoca.

Mandat de
de arestare
arestare pentru
pentru
Mandat
asistentul
asistentul de
de lala IML
IML Craiova
Craiova
Asistentul de la Institutul de
Medicinã Legalã (IML) Craiova,
Cristian Preda, ºi Jana Pãun, femeia care intermedia primirea ºpãgii, au fost arestaþi preventiv, pentru 29 de zile. Mandatele pe numele celor doi au fost emise vineri
seara, de magistraþii Tribunalului
Dolj, ce au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj care îi cerceteazã pe
cei doi pentru trafic de influenþã.
Reamintim cã Preda Cristian ºi
Jana Pãun au fost reþinuþi în cursul zilei de vineri, dupã ce asistentul a fost prins în flagrant în
timp ce primea 500 de euro drept
ºpagã de la un ofiþer sub acoperire. Poliþistul s-a
dat drept veriºorul unui bãrbat
care fusese implicat într-un conflict ºi ºtia cã,
pentru preþul potrivit, poate obþine
un certificat medico-legal cu un numãr mai mare de
zile de îngrijiri
medicale, decât ar
fi primit în mod
normal pentru leziunile suferite.

Cristian Preda a muºcat momeala, susþinând cã pentru 500
de euro poate interveni la medici
din cadrul unitãþii sã-i obþinã documentul dorit. A luat banii, însã
s-a trezit ºi cu cãtuºele la mâini,
fiind reþinut chiar în sediul IML
Craiova. Ulterior a fost reþinutã
ºi Jana Pãun, care îi fãcuse legãtura aºa-zisului “veriºor” cu Cristian Preda. Se pare cã bãrbatul
nu era la prima faptã de acest
gen, ci cã mai primise bani pentru obþinerea unor certificate de
recalculare a alcoolemiei cu valori mai mici decât ar fi reieºit în
mod normal. Cercetãrile oamenilor legii continuã în dosar.
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La Leu, porcul e mai
ieftin ca fasolea!
Cu mai puţin de o lună înainte de Crăciun, târgurile de săptămână doljene vuiesc sub grohăitul sutelor de porci, care
mai de care mai lăudaţi pentru frăgezime, “naturaleţe” sau preţ. La Leu, spre
exemplu, groşteiul a ajuns să fie, culmea,
mai ieftin decât fasolea: 6 lei kilogramul „în viu”, contra 8 lei kilogramul de boabe. Aşa se face
Marian Constantin,

că două “ingrediente” care altfel se înţeleg bine în farfurie, fasolea şi carnea
de porc, au stârnit, ieri, discuţii aprinse,
încărcate de ironie şi umor. Una peste
alta, balanţa între cele două preţuri nu a
fost nicidecum în avantajul cumpărătorilor: nu carnea a fost mai ieftină decât
ar trebui, ci fasolea s-a dat scump, după
cum s-au plâns şi clienţii.

din Ghindeni:
“Noi cerem, dar n-are lumea bani. Pe ăsta
cer şapte milioane şi eu zic să aibă vreo 80-90
kg, până-n sută. Avusei doi porci, fraţi, da’ pe
Luând în calcul o zicală potrivită
sezonului, cum că porcul nu se îngra- unu-l vândui. Ăştia la greutatea astea sunt cei mai
şă niciodată în Ajun, craiovenii vor buni. Păi ia unii porc de doi ani de zile, nici nu mai
să se asigure încă de pe acum că Ige bun şoriciu. La ăsta… şi şoriciu, şi carnea sunt
natul nu îi va prinde fără bucatele tramoi, fragede, doar e Marele Alb. Da’ e greu, că
diţionale în cămară. Aşa se face că au nu se mai fac bucatele, nu mai creşte nimic, grâul
ieşit la cumpărături în târgurile de săpe terminat, gata, l-a distrus seceta, n-a mai
tămână cele mai apropiate de oraş. La
plouat
de trei luni de zile, ce facem? E greu,
Leu, ieri, a fost zarvă mare: marfă multă
foamea
ne bate la uşă. La anu’, numai,
şi ieftină, dar şi bani puţini în buzunarele
gata, nu mai cresc porc! Să-l desenăm
cumpărătorilor. Câteva sute de porci, pe
măcar acuma, să ne uităm la el,
alese, au fost de vânzare, însă doar câţiva
că cine ştie ce-o mai fi”.
clienţi, cât să-i numeri pe degetele de la o
mână, au plecat mulţumiţi după ce au bătut
palma pentru un preţ bun.

Carnea de porc sevinde cu6 lei/kg „în viu”
Banii ceruţi pentru un godac au oscilat între
5 şi 7 lei/kg „în viu”, însă cei mai mulţi crescători au acceptat să-l dea la 6 lei/kg. De exemplu,
preţul unui porc de circa 160-170 kg era negociat la 1.100 de lei. “Are la vreo 150 kg şi zisăi să
cer zece milioane, da’… cine-mi dă?! Nu vedeţi
că îi rugăm, da’ nu vor, cică e scump… Cine-o
mai creşte porc la anu’ porc să se facă! Pân’acu’ n-am crescut, da’ uite-acum m-au pus dracii, eu, bătrână, să stau să rânesc la porci, să le
duc grija. Ce muncim tot anu’ la câmp băgăm în
porci şi-acum rugăm pe unu’ şi pe altu’ cu 50.000
de lei kilu şi, dacă te duci la stat, îl iei cu o sută
de mii sau chiar două”, s-a plâns Rada Stănăşel, din comuna Leu.

Prea scump pentru cumpărători, prea
ieftin pentru vânzători
Nu e singura nemulţumită că după un an
de muncă stă la mâna orăşenilor, la rândul
lor, constrânşi şi anul acesta să scoată mai
puţini bani din buzunar, pentru bucatele de
Crăciun. Ţăranii spun că în ziua de azi să
creşti animale este o afacere total neprofitabilă. Dar nu au încotro, aşa s-au pomenit de
când se ştiu. Oricum, negocierile se lovesc
î nt ot deau na de aceeaşi pro bl emă: prea

scump pentru cumpărători, prea ieftin pentru vânzători… “Domne, pe toţi îi nemulţumeşte preţu’, dar făsuiul e mai scump ca porcul, care costă 5 lei kilogramul. Porcul ăsta
pe care-l am eu are 100 de kile şi, ca să-l dau,
cer 500 de lei pe el. E puţin faţă de cât cheltuim cu el. Aoleooo, păi la un an, cât are, o fi
mâncat de vreo zece milioane. Deci, jumate,
şi-a mâncat banii. Aşa că eu le spun ălora
care zic că e scump să se ducă să-l ia de la
măcelărie, cu 15 lei kilogramul de carne macră. Mulţi doar se interesează de preţ şi atât.
Ei vor să ia ieftin, noi, crescătorii, ne pătimim să-i creştem”, e de părere Ion Marin,
venit de la Castranova.

“Mai bine îi tai eu şi-i mănânc şi mă
îmbolnăvesc de colesterol!”
Revoltaţi că nu scot profit, crescătorii de
groştei s-au uitat rapid în ograda vecinilor
de târg şi nu mică le-a fost uimirea să constate că până şi fasolea are un preţ mai bun decât animalele pe care le-au crescut cu eforturi numai de ei ştiute, un an întreg. Mai mult
decât atât, boabele “bombă”, cum şi le lăudau precupeţii de leguminoase, s-au vândut
ca pâinea caldă. Chiar dacă disputa a fost
una la distanţă, indirectă, fiecare şi-a lăudat

vorba aia, să-mi plătesc şi eu ce mai e prin
produsele, dar mai ales munca depusă.
casă, trebuia să iau şi eu o sută de mii pe kiloPe de o parte au fost negustorii de animale,
gram, că doar e crescut şi el ecologic, natural,
care s-au jurat că nu ar pune gura pe fasole nici
nu e crescut cu chimicale”, a spus Fane Nicodacă nivelul colesterolului i-ar aduce în pragul
lăescu, din satul Puţuri.
bolii. “Dacă nu-i vând, mai bine îi tai eu şi-i
…Pe de altă parte, revenind la ofurile ţăramănânc şi mă îmbolnăvesc de colesterol! Am
nilor,
nici fasolea nu creşte singură. “Şi eforcolesterolul 311 şi de-al dracu’ până nu-l oi face
tul nostru e mare, că e
400 nu mă las! Da’ barem
vară, că e toamnă, de
mor de-o boală ca lumea:
dimineaţa până seara
am murit de colesterol! Carmen Rolea,
stăm pe câmp. Aşa că
crescător
din
comuna
Leu:
Sau, ştiţi ceva, îl dau pe
şi ei, cu porcii, au drep“Avem
o
microfermă
aici,
la
Leu,
unde
un kil de fasole. Ştiţi cum
e, kil pe kil şi iese fasole creştem câteva zeci de porci. Cerem 150 tate, dar ni ci noi nu
cu porc”, spune făcând de lei pe cei mai mici, că avem de toate stăm degeaba”, a încercomplice din ochi, semn felurile, dar ăştia nu prea merg acum la cat să fie împăciuitoare
că glumeşte comparând vânzare. Dacă vine omul şi întreabă, mai o femeie venită la târg
cu fasole.
fasolea cu porcul.
negociem cu el, mai punem, mai lăsăm
Chiar dacă ieri nu a
la preţ, ce să facem. De exemplu, pe ăsta fost o zi bună nici penBoabele “bombă”
care are cam 170-180 kg, cerem tru cumpărătorii veniţi
versus porcul “eco” mare,
în număr mare, nici
12 milioane de lei vechi”.
“Au luat-o dracu’ razpentru vânzătorii care
na preţurile ăştia, asta e.
au rămas cu marfa neOricum, şansele sunt minime să vând azi porvândută, în cele câteva duminici rămase
cii. Sunt clienţi, dar aşteaptă aşa, la ciupeală,
până la Crăciun se pot întâmpla multe. O
că cică la spargerea târgului mai facem vreo
spun chiar crescătorii, mulţi dintre ei concruce pe ei. Dacă fac socoteala la ce a mâncat,
ştienţi că s-ar putea să fie nevoiţi să mai
trebuia să-l dau cu cel puţin 80.000 de lei kilolase la preţ, dacă vor să recupereze măcar o
gramul. Ca să scot şi eu o haină pe mine şi,
parte din banii investiţi.

luni, 5 decembrie 2011

6 / cuvântul libertãþii

economie
Numai pentru asociaþii semnificativi

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Prezentarea cazierului judiciar
la înregistrarea operatorilor intracomunitari
Recent a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro, la secþiunea Transparenþã decizionalã, proiectul Ordonanþei de urgenþã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta cuprinde mãsuri legislative pentru sprijinirea mediului de afaceri; îmbunãtãþirea administrãrii fiscale;
simplificarea declarãrii ºi plãþii impozitelor; mãsuri tehnice de corelare ºi clarificare ºi, nu în ultimul rând, pentru alinierea la aquis-ul comunitar.

Pentru sprijinirea mediului de afaceri se
vor introduce reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplicã Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã
(IFRS); se vor acorda deductibilitãþii în proporþie de 50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitãþii direct productive, la calculul impozitului pe profit ºi
impozitului pe venit, precum ºi acordarea unei
deductibilitãþi în proporþie de 50% a TVA-ului
la achiziþia acestora ºi a combustibilului necesar funcþionãrii lor, faþã de situaþia actualã
când aceste cheltuieli sunt nedeductibile în
Mãsuri pentru alinierea la aquis-ul comunitar
Extinderea aplicãrii taxãrii inverse prevãzute la art. 160 din Codul fiscal pentru
toate categoriile de deºeuri menþionate în
anexa VI a Directivei 2006/112/CE, faþã
de actualele prevederi care permit aplicarea taxãrii inverse numai pentru livrarea
de deºeuri industriale reciclabile.

totalitate. Totodatã, se vor crea posibilitãþii
de a solicita scoaterea din evidenþã ca plãtitori de TVA în tot cursul anului curent ºi aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care în anul precedent nu au depãºit plafonul de scutire de 119.000 lei cifrã de
afaceri ºi, nu în ultimul rând, se va solicita
prezentarea cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari
numai pentru asociaþii seminificativi care deþin cel puþin 5% din capitalul social, în comparaþie cu reglementarea actualã care nu prevede niciun prag de semnificaþie.

Dreptul de achiziþie a produselor
accizabile în regim suspensiv

La capitolul mãsuri pentru îmbunãtãþirea administrãrii fiscale se vor institui de
mãsuri drastice de anulare a înregistrãrii în
scopuri de TVA a persoanelor impozabile
care nu desfãºoarã activitãþi economice, nu
depun deconturi de TVA o anumitã perioadã
sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscalã. „Instituirea obligaþiei privind trecerea
de la determinarea venitului net anual pentru

activitãþi independente pe baza normelor
anuale de venit la determinarea venitului net
anual în sistem real, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat
un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil
comparativ cu cel aplicat persoanelor juridice din categoria microîntreprinderi, precum ºi stabilirea termenului de platã a accizelor în cazul destinatarilor înregistraþi, respectiv ziua lucrãtoare imediat urmãtoare celei
în care accizele devin exigibile, în scopul
reducerii riscului de neplatã al accizelor ºi
în corelare cu regimul specific acestora,
respectiv dreptul de achiziþie a produselor
accizabile în regim suspensiv fãrã a avea însã
ºi dreptul de deþinere sau expediere în regim
suspensiv, sunt tot mãsuri pentru îmbunãtãþirea administrãrii fiscale”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al MFP.

prietate personalã având o capacitate de cazare cuprinsã între 1 ºi 5 camere, inclusiv, fãrã a
mai fi obligatorie autorizarea ºi înregistrarea
acestora ca PFA. „Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului ºi în sistem real”, se
subliniazã în proiectul Ordonanþei de urgenþã.
Eliminarea obligaþiei de declarare a veniturilor obþinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin
reglementarea mecanismului de percepere a
impozitului prin reþinere la sursã ºi plata acestuia de cãtre plãtitorul de venit (arendaº), impozitul fiind final, dar ºi simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din
activitãþi agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale ºi de
sistemul de impunere ales de contribuabil, pe
bazã de normã de venit sau sistem real, sunt
tot mãsuri pentru simplificarea declarãrii ºi
plãþii impozitelor.

Modul de stabilire a impozitului
pe veniturile din activitãþi
agricole, simplificat

Pentru simplificarea declarãrii ºi
plãþii impozitelor se va reglementa posibilitatea de declarare ºi stabilire a impozitului pe baza normelor de venit
pentru contribuabilii care realizeazã
venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinþe proÎn anul 2012:
•
se vor menþine nivelurilor accizelor aplicate în anul 2011 pentru sortimente de cafea;
•
se va institui un tratament fiscal unitar pentru toate contribuþiile;
•
se vor acorda scutiri de la plata impozitului pe clãdiri pentru clãdirile concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinþã, dupã caz, instituþiilor publice cu finanþare de
la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

Depozite bancare constituite Creºte co-finanþarea acordatã de cãtre UE
prin Internet Banking
Începând din aceastã lunã, Banca Româneascã le oferã clienþilor cu acces la aplicaþia de Internet Banking
„e-bancamea” posibilitatea de a constitui depozite în lei ºi în valutã
(euro ºi dolari). Pentru
depozitele astfel constituite se acordã un
bonus de 0,25% peste
dobânda standard, oferit la depozitele cu o
maturitate de 1, 3, 6 ºi
12 luni. Posibilitatea
constituirii depozitelor
la termen vine sã completeze o gamã largã de
servicii accesibile prin
Internet Banking, printre care plata facturilor la utilitãþi, schimburile valutare sau administrarea conturilor curente. „Oriunde s-ar afla, clienþii Bãncii Româneºti au acces prin intermediul serviciu-

lui de Internet Banking la tot mai multe servicii bancare de calitate.
Banca Româneascã doreºte sã dezvolte în continuare noi module în cadrul
aplicaþiei de Internet Banking care sã vinã în întâmpinarea nevoilor clienþilor”, a declarat Lakis
Couninis, director executiv Unitate Retail în cadrul
Bãncii Româneºti. Prin intermediul aplicaþiei „e-bancamea” se pot achita obligaþiile lunare de platã ale
persoanelor fizice în contul diferiþilor furnizori la
costuri minime – cu doar
1 RON per operaþiune. De
asemenea, serviciul de Internet Banking este oferit
gratis, fãrã comision de
administrare, iar pentru
tranzacþiile prin Internet
Banking clienþii beneficiazã de 40% reducere din tarifele standard.

Parlamentul European a votat în ºedinþa
plenarã de sãptãmâna trecutã acordarea unui
ajutor suplimentar pentru proiectele de dezvoltare regionalã finanþate din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) ºi
Fondul Social European (FSE). Pe lista statelor care vor beneficia de noua mãsurã UE
se aflã ºi România, alãturi de Ungaria, Letonia, Portugalia, Grecia ºi Irlanda. Practic, noul regulament
adoptat prevede
creºterea temporarã
cu 10 puncte procentuale a contribuþiei europene în proiectele comunitare.
Dacã pânã acum
cofinanþarea României pe un astfel de
proiect era de 15%
din totalul sumei, de
acum aceasta se reduce la 5%, restul
de 95% urmând sã
fie acoperiþi de Uniunea Europeanã.
Este o mãsurã care

vine în ajutorul beneficiarilor ºi care doreºte sã sprijine dezvoltarea regiunilor mai
sãrace ºi predispuse sã fie afectate în continuare de criza economicã ºi financiarã.
Pentru a intra în vigoare, dupã ce a fost
votat de Parlamentul European, prezentul
Regulament va fi votat în Consiliul Uniunii
Europene pe 6-7 decembrie.
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Baroneasa
Baroneasa Emma
Emma Nicholson:
Nicholson:
“Orice
“Orice om
om care
care face
face afaceri
afaceri trebuie
trebuie să
să înţeleagă
înţeleagă
că
că ee nevoie
nevoie să
să se
se implice
implice în
în societate”
societate”
Deşi nu aud niciodată aprecierile
oamenilor mari din cauza deficienţelor de auz, copiii de la Centrul şcolar
“Beethoven” din Bănie şi-au pus talentul în slujba celorlalţi, prieteni de
suferinţă, care, ca şi ei, sunt sortiţi
să trăiască într-o lume mai aparte.
Asociaţia “Vasiliada” a organizat,
La evenimentul organizat de
Asociaţia „Vasiliada”, aflată sub
patronajul Mitropoliei Olteniei, au
fost invitaţi oameni de afaceri, care
au licitat, simbolic, pentru obiecte
executate, chiar în timpul galei, de

tinerii cu dizabilităţi de la Centrul
şcolar pentru elevii cu deficienţe
auditive “Beethoven” din Craiova.
“Sunt foarte fericită să văd spiritul artistic al acestor copii care
creează în timp ce noi socializăm
aici. Chiar sunt nerăbdătoare să
văd ce ne vor dărui, deşi ştiu că
fiecare lucruşor care iese din mâinile lor este absolut superb”, a
spus, în deschidere, Excelenţa Sa,
Emma Nicholson, baroneasa de
Winterbourne, care a fost unul dintre invitaţii speciali ai acestei gale.
Deşi nu au putut să audă mesajele frumoase, unele de-a dreptul
emoţionante, adresate lor, micii
artişti s-au concentrat la masa de
lucru şi au dat la iveală bijuterii în
lemn, iconiţe şi tablouri împodobite cu culori pastelate. Truda de
la bancul de sculptură sau din spatele şevaletului a fost răsplătită, mai
târziu, de oameni cu dare de mână,
care, în timpul unui dineu rafinat,

sâmbătă seara, în Sala Maură a complexului „Minerva”, o gală de caritate – al cărei scop a fost strângerea
de fonduri pentru construirea a două
centre rezidenţiale pentru mame şi copii aflaţi în dificultate –, în timpul căreia au fost cumpărate obiectele create de aceşti tineri speciali.

le-au cumpărat pentru a da o mână
de ajutor la construirea celor două
centre rezidenţiale.
„Am participat la multe gale de
acest gen şi am primit o droaie de
picturi, pe care le-am păstrat toc-

mai pentru că eu consider că fiecare om are un dar de la Dumnezeu. Pe aceşti copii talentaţi, care
nici măcar nu ne aud, trebuie să-i
tratăm ca pe nişte personalităţi, fiindcă tot ce iese din mâinile lor e

absolut divin”, a spus Liana Stanciu, cunoscutul realizator de emisiuni radio, care a fost şi prezentatorul galei, alături de jurnalistul
Cristian Tabără.

Raed Arafat: “Peste câţiva ani,
aceste dizabilităţi vor fi compensate”
Printre invitaţii serii caritabile
s-au aflat Excelenţa Sa, Emma
Nicholson, baroneasa de Winterbourne, Raed Arafat, fondatorul
SMURD România,
jurna lis tul E mil
Hurezeanu şi soprana Felicia Filip,
care a oferit un recital în timpul dineului. “Implicarea
firme lor e foarte
importantă, e un fel
de parteneriat între
mediul de afaceri şi
ceea ce fac profesorii şi psihologii.
Ames tecul dintre
biserică şi afaceri,
împreună cu profesionalismul profesorilor, fac lucrurile să meargă. Oricât de mult ar încerca statul nu
poate să facă foarte mult, oricât
ar încerca să scape de sărăcie, din
păcate, ea tot va fi alături de noi.
Sigur, când vrea să facă, statul
chiar poate să facă foarte mult, şi
de aceea nu trebuie să-l subestimăm, dar tot ceea ce face el nu
este decât jumătate din ce pot face
oamenii. Cel mai important lucru
într-o societate liberă este, cu siguranţă, zona privată. De aceea,
orice om care face afaceri trebuie să înţeleagă că e nevoie să se
implice în societate, că este obligaţia lui firească. Sunteţi bogaţi
pentru că aveţi talent şi viziune,
iar o mică parte din ce aveţi poate

ajuta un copil sau un om al străzii
cu atât de mult cu cât nici nu vă
imaginaţi”, a spus Excelenţa Sa,
Emma Nicholson.
Raed Arafat a militat pentru integrarea în societate a acestor tineri: “Tot ce facem acum este săi facem pe copii să rămână integraţi în societate. Peste câţiva ani,
aceste dizabilităţi vor fi compensate, iar aceşti copii vor deveni oameni normali. Recent, am văzut
un documentar al unor specialişti

care studiază posibilitatea implantării unor cipuri care vor recupera din deficienţele de vedere şi de
auz ale persoanelor afectate. Şi de
aceea cred că tot ceea ce facem
noi acum va avea un rezultat, un
impact extraordinar de mare”.

Întâlnire emoţionantă la Centrul
de copii “Aripi de lumină”
Membră a Parlamentului European şi raportor al României în perioada 2000-2004, baronea sa
Emma Nicholson a rămas legată
de Craiova, îndeosebi de problemele copiilor instituţionalizaţi în
municipiul nostru. Înainte de gală,
Excelenţa Sa a vizitat două cen-

tre de zi din Craiova, discutând şi
fotografiindu-se alături de copii.
La Centrul de zi “Aripi de lumină”, deschis de Asociaţia “Vasiliada” pe strada “General Dragalina”, a rămas impresionată de
căldura cu care au întâmpinat-o
copii. Deşi se afla în întârziere,
Excelenţa Sa a zăbovit, admirând,
cu răbdare, albumele cu picturi făcute, de-a lungul anului, de micuţi.
Gazdele i-au pregătit şi un moment artistic,
un cântecel de
iarnă a ntre nant, în limba
engleză, care ia fă c ut pe
spectatori să
bată din palme, să bocănească din picioare, iar, la
final, să aplaude admirativ.
Excelenţa Sa a
deschis şi un
dialog emoţionant cu copii.
Me rgâ nd în
mijlocul lor,
după ce i-a dat deoparte pe “oamenii mari”, aceasta i-a întrebat
de ce vin în acest centru, “doar
pentru că e mâncarea mai bună?”.
Oarecum intimidaţi, răspunsurile
tinerilor au întârziat să apară la început. Încurajaţi însă, au răspuns
cu sinceritate de ce deschid, zi de
zi, poarta acestui centru: “Pentru
că aici e mai bine”. Un pacheţel
colorat, felicitări pline de steluţe,
globuri şi fulgi de nea au fost dăruite vizitatoarei lor. La Centrul
Social “Sfântul Vasile”, de pe strada „Râului”, Excelenţa Sa a cunoscut poveştile triste ale unor familii cu mulţi copii, care şi-au
pierdut casele.
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actualitate
Audiere publicã la Craiova:

“Avem o lege. Ce facem cu câinii liberi
de pe strãzile Craiovei? ”
De ani buni, municipiul Craiova
se confruntã cu problema câinilor
fãrã stãpân, care se aflã în numãr
îngrijorãtor de mare pe strãzi, depãºind cu mult 4.000 de exemplare. Mai rãu este cã s-a ajuns la situaþia în care locuitorii oraºului se
simt ameninþaþi de prezenþa patrupedelor în locurile publice ºi nu puþini sunt cei care spun cã le este
fricã sã mai iasã pe stradã de teaDat fiind faptul cã problema
câinilor comunitari a luat amploare, iar pãrerile vizavi de mãsurile
care ar trebui sã fie aplicate pentru a reduce numãrul acestora sunt
împãrþite, reprezentanþii Asociaþiei
Pro Democraþia Club Craiova,
Lions Club Craiova, Sindicatului
Administraþiei Publice „Forþa Legii” ºi Cartel Alfa Râmnicu Vâlcea
vor organiza miercuri, 7 decembrie a.c., o audiere publicã a cãrei
temã este “Avem o lege. Ce facem cu câinii liberi de pe strãzile
Craiovei?”. Evenimentul – programat sã înceapã la ora 11.00 – se
va desfãºura în incinta Teatrului
Liric “Elena Teodorini” din Craio-

mã sã nu fie muºcaþi. Potrivit datelor, în ultimii doi ani ºi jumãtate,
aproape 6.000 de persoane s-au
vaccinat antirabic ºi antitetanic
dupã ce au fost muºcate de câini
fãrã stãpân. Costurile cu vaccinul
antirabic ºi antitetanic administrate celor 5.831 de persoane muºcate de câini, din 2008 ºi pânã la jumãtatea anului 2011, ajung la suma
de 254.096 lei ºi sunt în creºtere.

va ºi se adreseazã tuturor craiovenilor care doresc sã-ºi exprime
opinia vizavi de pericolul la care
sunt supuºi din cauza miilor de
câini care miºunã pe strãzi.
«Audierea publicã este o procedurã nouã, un exerciþiu democratic prin care fiecare cetãþean responsabil se implicã în viaþa ºi dezvoltarea urbei. Totodatã, adoptarea de Parlament a legii “câinilor
comunitari” dã autoritãþilor publice posibilitatea de a gãsi soluþii
pentru rezolvarea problemei, dar
deciziile pot fi luate numai dupã
consultarea cu cetãþenii. Având în
vedere problema realã a câinilor
fãrã stãpân din municipiul Craio-

va, acþiunea noastrã este, de fapt,
o mânã de ajutor pe care o întindem craiovenilor pentru ca aceºtia sã-ºi poatã exprima public pãrerile. Experienþa ne-a arãtat cã
oamenii nu vor câini liberi pe strãzi,
iar miercuri, 7 decembrie, cei care
vor participa la audierea publicã
“Avem o lege. Ce facem cu câinii
liberi de pe strãzile Craiovei?” vor
putea sã spunã în mod public care
cred ei cã sunt cauzele înmulþirii
patrupedelor ºi care este soluþia
potrivitã pentru a rezolva aceastã
problemã. Comisia de experþi va
avea la dispoziþie aproximativ douã
sãptãmâni, timp în care va redacta un raport în care se vor regãsi

Sãrbãtoare pentru copiii cu dizabilitãþi
Sãrbãtorile de iarnã îºi intrã
uºor-uºor în drepturi. La sfârºitul sãptãmânii, 20 de copii ºi
tineri cu dizabilitãþi intelectuale,
diagnosticaþi cu sindromul
Down, care viziteazã Centrul
Educaþional Teodora din Bãileºti
ºi 15 elevi ai Liceului cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”
din Craiova ºi ai Liceului „Mihai
Viteazul” din Bãileºti au oferit un
spectacol de zile mari.
Programul a fost urmãrit de 50
de pãrinþi, profesori ºi reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale. Vineri seara, la sfârºitul repetiþiilor, copiii ºi tinerii de la Centrul Teodora ºi-au lustruit pantofii ºi i-au aºezat sub pomul de iarnã, cu speranþa cã Moº Nicolae
va trece pe la centru un pic mai

devreme. Iar aºteptãrile nu le-au fost înºelate. Asociaþia Macedonenilor din România, alãturi de Primãria Municipiului
Bãileºti l-au ajutat pe
Moº Nicolae ºi au
oferit daruri tuturor
copiilor ºi tinerilor
prezenþi.
„De Ziua Mondialã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi, copiii ºi
tinerii cu dizabilitãþi au
rupt rândurile ºi au intrat în mijlocul celor cu abilitãþi diverse. Am
demonstrat cã te poþi bucura de
viaþã, de copiii tãi, de unghii vopsite în albastru, de blugi ºi codiþe
în pãr indiferent de vârsta pe care

o ai”, a declarat preºedintele Asociaþiei Langdon Down Oltenia
Centrul Educaþional „Teodora”,
Liana Vîslan, mama unei tinere cu
sindrom Down.
RADU ILICEANU

Acciza ne scumpeºte motorina, din ianuarie 2012
Începând cu 1 ianuarie
2012, Ministerul Finanþelor
Publice (MFP) intenþioneazã
sã majoreze acciza pe motorinã, pentru a ajunge la nivelul asumat de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeanã. Începând din
prima zi a anului viitor, acciza pe tona de motorinã va
creºte de la 358 euro, cât
este în prezent, pânã la 374
euro pe tonã, iar acciza pe
1.000 de litri de motorinã va

urca de la nivelul actual, de 302,51
euro, pânã la 316,03 euro, scrie
revista Capital. „Potrivit perioadei de tranziþie acordate României,
prevãzutã în Tratatul de aderare
la Uniunea Europeanã, România
trebuie sã atingã nivelul accizelor
pentru motorinã în anul 2013.
Acest nivel este de 391,000 euro/
tonã, respectiv 330,395 euro/
1.000 litri”, se aratã în Nota de
fundamentare care însoþeºte proiectul de ordonanþã de urgenþã publicat de MFP.

opiniile cetãþenilor, iar la final probabil cã va conþine ºi o recomandare cãtre administraþia publicã
localã», a explicat Ion Mihai, unul
dintre organizatorii audierii publice care se va desfãºura miercuri,
7 decembrie, la Craiova.

“Un demers pur cetãþenesc”
La vorbe suntem buni, la fapte
stãm mai rãu. Cel puþin asta au
demonstrat organizatorii atunci
când au fost întrebaþi, în cadrul
unei conferinþe de presã, cum va
reuºi aceastã audiere publicã sã
rezolve problema câinilor comunitari. Au dat din umeri, spunând
cã decizia le va aparþine doar autoritãþilor, care, dacã binevoiesc,
vor þine cont de pãrerile cetãþenilor. “Demersul iniþiat de noi este

unul pur cetãþenesc, nu are la bazã
o anumitã organizaþie, nu are în
spate o sursã de finanþare, este o
iniþiativã pe care am avut-o ºi pe
care autoritãþile locale, dacã doresc, o pot avea. Poate vor þine
cont de consultarea pe care noi o
vom face cu cetãþenii, tot ce ne
dorim este sã venim în sprijinul
decidenþilor municipalitãþii craiovene. Nu vom vorbi de eutanasiere, noi credem cã mai sunt ºi
alte soluþii, însã în mod sigur ne
dorim sã avem cât mai puþini oameni muºcaþi ºi agresaþi de câini.
Existã o mulþime de asociaþii care
spun cã luptã pentru protejarea
animalelor, acum au ocazia sã vinã
cu soluþii ºi sã le aplice”, a explicat Ringo Dãmureau, liderul Sindicatului Forþa Legii.
ALINA DRÃGHICI

Voluntarii sunt premiaþi
astãzi la Casa Universitarilor
Centrul de Voluntariat „Voluntaris” din Craiova ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj
organizeazã, astãzi, Gala de decernare a premiilor pentru implicarea
în comunitate. Evenimentul are loc
începând cu ora 17.30, la Casa
Universitarilor, în cadrul lui fiind
premiaþi oamenii ºi instituþiile care
s-au implicat cel mai mult în proiecte de responsabilitatea socialã.
În fiecare an, pe 5 decembrie,
de Ziua Internaþionalã a Voluntariatului, cei mai buni dintre ei sunt
rãsplãti în cadrul unei gale. Recunoscut drept Anul European al
Voluntariatului, 2011 se încheie ºi
la Craiova cu o acþiune de recunoaºtere a valorilor internaþionale
de solidaritate ºi cetãþenie activã.
Peste 100 de milioane de persoane
din întreaga lume sunt implicate în
activitãþi non-profit cu impact di-

rect ºi pozitiv asupra comunitãþii
în care trãiesc.
În cadrul evenimentului se vor
acorda premii împãrþite pe 12 categorii: de la instituþia mass-media ºi
jurnalistul anului privind reflectarea
acþiunilor de voluntariat ºi implicare socialã în presã la instituþia publicã, ONG-ul ºi donatorul anului
pentru implicarea în programe de
responsabilitate socialã. Pe lângã
acestea, voluntarii îºi vor disputa
titlurile de Voluntarul Senior, Voluntarul Junior ºi Voluntarul Anului.
Centrul de Voluntariat „Voluntaris” Craiova este un program permanent al Asociaþiei Române a Tinerilor cu Iniþiativã, înfiinþat în
2006, cu scopul de a promova
voluntariatul ºi programele de responsabilitate socialã în comunitatea craioveanã.
LAVINIA ILINA
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învãþãmânt / culturã

Sindicatele au reclamat starea
Educaþiei la Comisia Europeanã
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt a trimis un memoriu comisarului
european Androulla Vassiliou, în care
prezintã starea sistemului de învãþãmânt
din România ºi situaþia debutanþilor din
preuniversitar care câºtigã lunar sub 200
„Federaþia Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt din România este
în situaþia de a desfãºura acþiuni
de protest continue, împotriva politicii guvernamentale care va avea
drept consecinþã distrugerea învãþãmântului românesc. Zeci de profesori au pichetat în ultimele trei
sãptãmâni sediul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, iar protestele vor continua ºi în perioada urmãtoare”, scrie
FSLI în memoriul trimis comisarului European pentru Educaþie, Culturã, Multilingvism, Tineret ºi

de euro, ºi semnaleazã încãlcarea Legii
Educaþiei prin alocarea a 2% din PIB, în
loc de 6%. În scrisoare, sindicatele menþioneazã cã sunt în stradã de trei sãptãmâni ºi cã vor continua protestele ºi în
perioada urmãtoare.

Sport, Androulla Vassiliou.
FSLI susþine în document cã cere
Guvernului ºi Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sã
respecte Legea Educaþiei Naþionale
ºi sã acorde 6% din PIB pentru finanþarea educaþiei naþionale, nu 2%,
cum este prevãzut în propunerea
bugetul aprobat deja de Executiv
pentru anul 2012.

Salariile majorate teoretic,
dar micºorate practic

O altã problemã semnalatã este
cea a salariilor din Învãþãmânt, care

au fost reduse în 2010 cu 25%, mãsura fiind anunþatã ca temporarã,
dar ajungând-se la procese în instanþã privind aplicarea Legii nr.
221/2008, act normativ prin care salariile cadrelor didactice au fost
majorate cu 33,4%, dar care nu a
fost pusã în aplicare niciodatã.
„Personalul didactic din Învãþãmânt care a obþinut plata diferenþelor de drepturi salariale neacordate,
rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/
2008, are de recuperat de la statul
român 1,4 miliarde de euro. Dacã adãugãm ºi rata inflaþiei, suma se ridicã

la aproximativ 1,62 miliarde de euro.
În consecinþã, fiecare cadru didactic
trebuie sã primeascã, în medie, 6.000
euro, dar Guvernul României refuzã
acest lucru”, mai scrie FSLI.

Dascãlii ameninþã cã vor intra
în grevã generalã

Federaþia reclamã totodatã salariul extrem de mic al unui profesor
debutant ºi intenþia autoritãþilor ºi
intenþia autoritãþilor de a distruge
miºcarea sindicalã.
„Este greu de crezut, dar dureros
de adevãrat, cã într-o þarã membrã a
Uniunii Europene un cadru didactic,
un cetãþean al Europei poate supra-

vieþui cu 156,32 euro pe lunã, în condiþiile în care preþurile sunt comparabile cu cele din þãrile dezvoltate ale
UE! În acelaºi timp, Guvernul României a început o acþiune extrem de
bine, concertatã cu scopul de a distruge dialogul social în sistemul de
educaþie ºi de a distruge miºcarea
sindicalã”. Pentru a-ºi recãpãta drepturile, liderii de sindicat din învãþãmântul preuniversitar vor protesta ºi
în aceastã sãptãmânã la Ministerul
Educaþiei. Dacã Ministerul Educaþiei
nu va reacþiona nici de aceastã datã,
în sensul reluãrii dialogului ºi negocierilor, cadrele didactice au anunþat
cã vor recurge la grevã generalã.
CARMEN RUSAN

UMF Craiova se pregãteºte
„Detectiv pe portativ” – comedie
pentru alegerea Senatului muzicalã pentru copii, la Teatrul Naþional
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) Craiova continuã alegerile pentru stabilirea noilor structuri ºi funcþii de conducere. În urmã cu o sãptãmânã s-a derulat scrutinul pentru consiliile facultãþilor, iar acum se
fac pregãtiri pentru alegerea membrilor celui
mai înalt for de decizie ºi deliberare al instituþiei de învãþãmânt superior: Senatul. Lista candidaturilor a fost deschisã din 25 noiembrie
a.c. Cei care aspirã la un astfel de loc mai au
la dispoziþie încã trei zile. Conform calendarului pentru alegeri, ultima zi pentru înscrierea candidaturii este joi, 8 decembrie a.c. Pânã
în prezent ºi-au exprimat opþiunea clarã doar
studenþii. Din rândul acestora au intrat în joc
30 de tineri, cea mai mare concurenþã fiind
înregistratã la Facultatea Medicinã. În ceea ce
priveºte cadrele didactice, pânã acum nu a fost
fãcutã publicã nici o candidaturã.

Alegerile se vor derula
pe 15 decembrie a.c.

Potrivit Cartei universitare, Senatul asigurã
reprezentativitatea comunitãþii academice ºi, în
cazul Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova, este alcãtuit din 30 de cadre universitare ºi 10 studenþi. Mai exact, norma de reprezentare a facultãþilor în Senat este proporþionalã cu numãrul de cadre didactice ºi cu numãrul de stu-

denþi. Astfel, pentru Facultatea de Medicinã reprezentativitatea este de 23 cadre didactice ºi 6
studenþi, pentru Facultatea de Medicinã dentarã – de 4 cadre didactice ºi 2 studenþi, iar pentru
Facultatea de Farmacie – 3 cadre didactice ºi 2
studenþi. Cei care vor face parte din aceastã structurã vor fi aleºi pe data de 15 decembrie a.c. Dupã
aceastã datã se va deschide sesiunea de depunere a candidaturilor pentru funcþia de rector,
care se va derula în perioada 16-23 decembrie.
Scrutinul pentru alegerea rectorului va fi organizat pe 12 ianuarie 2012.
CARMEN RUSAN

În Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” au loc astãzi, de la orele 11.00
ºi 13.00, douã reprezentaþii ale spectacolului cu
piesa „Detectiv pe portativ”, de Geo Iancu Cãlinescu – comedie muzicalã pentru copii a Centrului Cultural „Jean Bart” din Tulcea, în regia
lui Alexandru Boureanu.
Spectacolul – care se adreseazã spectatorilor copii de toate vârstele – reprezintã o „demitizare” a poveºtilor cu animale,
în care vulpea, iepuraºul, lupul, ursul ºi coþofana se aseamãnã izbitor cu escrocii din zilele noastre.
Totul se petrece într-un hotel de
aiurea, unde au loc întâlniri pline
de haz, la care participã un fals magician, poliþia, mexicani, ruºi, americani. Povestea este punctatã de
numeroase inserþii muzicale ºi coregrafice, de la tangoul argentinian
la cazacioc.
O comedie muzicalã poliþistã
spumoasã, relaxantã ºi plinã de
umor, care îi scoate la rampã pe actorii Ionuþ Paul ªtefan, Oana Lavinia Pisaroglu, Mihai Gãlãþan, Costel Zamfir ºi Vlad Matei Ajder. Scenografia este realizatã de Daniel

Iacoblev-Barãu, iar costumele sunt creaþia Danielei Iacoblev-Barãu. Biletele se gãsesc la
Agenþia TNC, la preþul de 8 lei.
Spectacolul „Detectiv pe portativ” este un
proiect comun al Primãriei municipiului Tulcea
ºi Centrului Cultural „Jean Bart”, intitulat „Copiii mici la teatrul mare” din cadrul programului ArTl Performing, adresat copiilor.
MAGDA BRATU

Expoziþie de colaje
Ateliere de creaþie pentru copii, ºi obiecte decorative
cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã

Consiliul Judeþean Dolj ºi
Muzeul Olteniei organizeazã, în
perioada 5-9 decembrie, atelierele de creaþie cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun. „Dorim sã intrãm, astfel, în lumea fascinantã
a copiilor, dar mai ales sã evidenþiem plãcerea lor de a confecþiona felicitãri sau mãºti de
Crãciun. Copiii preºcolari ºi
ºcolari îºi exprimã sentimentele
ºi gândurile lor în ceea ce priveºte Crãciunul ºi, de ce nu,
existenþa lui Moº Crãciun. Iarna vine cu zãpadã ºi poftã de
joacã, copiii deseneazã, picteazã ºi fac felicitãri cu ºi pentru
Moº Crãciun. Pe ºabloane din

carton (duplex colorat), participanþii la atelier deseneazã, fac
colaje, lipesc, picteazã...”, spun
reprezentanþii muzeului, adãugând cã atelierele vor fi finalizate cu o expoziþie.
Deschiderea oficialã a atelierelor de creaþie are loc astãzi, ora
10.00, la Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei – Casa Bãniei,
din strada „Matei Basarab” nr. 16
(vizavi de Catedrala Mitropolitanã). Atelierele sunt gratuite ºi se
vor desfãºura zilnic, între orele
10.00 ºi 15.00, aºteptaþii fiind copii de la grãdiniþele ºi ºcolile din
Craiova ºi din judeþul Dolj.
MAGDA BRATU

ACCES România – Asociaþia
pentru Copii cu Cerinþe Educative
Speciale, în colaborare cu Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã sã vizitaþi expoziþia de colaje ºi
obiecte decorative cu genericul
„Sãrbãtoriþi cu noi!”. Vernisajul

are loc astãzi, ora 12.00, în Salonul
Medieval al Casei de Culturã. Îºi
prezintã lucrãrile copii, membri ai
amintitei asociaþii, iar expoziþia este
una cu vânzare. Programul se desfãºoarã în prezenþa directorului instituþiei gazdã, Alexandru Stuparu,
ºi a preºedintelui ACCES
România, Maria Adriana
Preda, ºi mai cuprinde momente muzicale susþinute
de interpretul Cristina Tomescu ºi de trupa de dans
ALDO-CET Bãileºti, precum ºi un program de muzicã folk al membrilor Clubului „Generaþia Folk”
condus de Mãdãlina
Amon.
MAGDA BRATU
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Cursuri de ospãtar, cofetar, zidar sau lucrãtor
în cultura plantelor, pe bani europeni
L

ocuitorii din Bãileºti, Segarcea
ºi Bârca (Dolj), respectiv Vânju
Mare, ªimian ºi Strehaia (Mehedinþi), care au apelat la serviciile birourilor de informare ºi consiliere profesionalã înfiinþate de Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea Romilor
(CEPIR) în cele ºase localitãþi, vor începe, în curând, cursurile de formare profesionalã. Cursuri care, se sperã, le vor aduce, celor mai mulþi dintre ei, un loc de
muncã, adicã exact ceea ce le lipseºte cel
Cursurile de formare profesionalã se vor derula prin intermediul a douã proiecte implementate de CEPIR – „Informare ºi consiliere în centre urbane mici ºi mediul rural”
(Dolj) ºi „Centre multifuncþionale de informare ºi consiliere
profesionalã” (Mehedinþi) –,
care au obþinut finanþare europeanã prin POSDRU 20072013, Axa prioritarã 5, Domeniul Major de Intervenþie 5.2
„Promovarea sustenabilitãþii pe
termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea
forþei de muncã”. Pânã la începerea cursurilor însã, locuitorii din Bãileºti, Segarcea,
Bârca, ªimian, Strehaia ºi Vânju Mare au fost informaþi în legãturã cu faptul cã în comuna
sau oraºul lor va funcþiona un
centru de informare ºi consiliere profesionalã ºi au fost invitaþi sã-i treacã pragul, pentru a fi incluºi într-o bazã de
date – care le-a fost adusã la
cunoºtinþã tuturor angajatorilor
din localitatea de domiciliu a
solicitantului – ºi a sta de vorbã cu un psiholog specializat
în psihologia muncii, care va
încerca sã afle ce aptitudini au

mai tare, având în vedere cã beneficiarii
acestora sunt ºomeri tineri, ºomeri de lungã duratã ori persoane care au abandonat
de timpuriu ºcoala ºi, drept urmare, nu au
nici o calificare. Meseriile pentru care vor
fi pregãtiþi au fost stabilite în urma unor
teste amãnunþite, realizate de un psiholog
acreditat în psihologia muncii, ºi a unor
întâlniri cu agenþii economici din oraºele ºi comunele menþionate, organizate tocmai pentru a afla ce nevoi existã pe piaþa
localã a muncii.

ºi ce meserie li s-ar potrivi,
pentru a ºti spre ce domeniu
de activitate sã-i îndrume.
„Peste 2.500 de persoane,
din toate cele ºase localitãþi –
cam 1.500 din Dolj ºi 1.200 din
Mehedinþi – au aflat de existenþa centrelor de consiliere ºi
mare parte dintre acestea au ºi
apelat la serviciile lor. Pânã în
acest moment am reuºit sã
consiliem individual 245 de
persoane din Segarcea, Bãileºti
ºi Bârca ºi 263 de persoane din
ªimian, Strehaia ºi Vânju Mare
ºi acþiunea continuã. În cadrul
acestei consilieri beneficiarilor
li se aplicã mai multe baterii de
teste, sunt învãþaþi cum sã facã
un CV pentru angajare, cum sã
acceseze bazele de date cu locurile de muncã vacante ºi cum
trebuie sã se comporte la un
interviu de angajare”, a declarat Mirela Sandu, vicepreºedinte CEPIR.

Mehedinþi ºi 135 în Dolj – vor
fi selectaþi dintre cei care au
beneficiat de consiliere individualã, în funcþie de anumite
condiþii: sã nu mai fi urmat vreun curs de formare prin intermediul unui alt proiect cu finanþare europeanã, sã aibã un venit sub 600 de lei, sã dovedeascã interes pentru urmarea acelui curs ºi sã fie dispus sã accepte locul de muncã care i-ar
putea fi oferit la finalizarea cursului, pentru cã trebuie spus cã
CEPIR s-a angajat, prin aceste
douã proiecte, sã ajute la angajarea a 36 de persoane.
„În urma discuþiilor pe care
le-am avut cu beneficiarii, dar
ºi a întâlnirilor cu angajatorii,
câte una în fiecare localitate,

La parterul acestei clãdiri, chiar sub centrul de consiliere,
va funcþiona, în curând, prima frizerie din Bârca, la care vor
lucra cursanþii CEPIR
lei de cursant. Vreau chiar sã
le mulþumesc agenþilor economici pentru deschiderea pe
care au dovedit-o, ceea ce înseamnã cã au înþeles cã e important sã le întindã o mânã
de ajutor acestor oameni.
Spun asta pentru cã, spre
exemplu, la Bãileºti au venit 11
agenþi economici la întâlnirea

Agenþii
economici au
promis cã vor
angaja dintre
cursanþi
Participanþii la cursurile de
formare profesionalã – 120 în

Mirela Sandu, vicepreºedinte CEPIR:
„Cursurile de formare profesionalã vor începe în luna februarie 2012
ºi se vor desfãºura pe parcursul a trei luni. Vor avea o parte teoreticã ºi
una practicã ºi vor fi total gratuite. Mai mult, fiecare cursant va primi
de la noi o subvenþie de 400 de lei pentru fiecare lunã de curs, ceea ce
înseamnã cã, la final, va încasa 1.200 de lei. Pe lângã cursurile pe care
le-am menþionat deja, vom organiza ºi un curs de IT, iar câte
40 de beneficiari ai fiecãrui proiect vor fi ajutaþi sã devinã persoane fizice autorizate, tot pe
cheltuiala noastrã. Aºa cum leam spus tuturor care au apelat
la ajutorul nostru, cei care nu
vor fi selectaþi acum pentru a
urma un curs de formare profesionalã nu trebuie sã dezarmeze, deoarece centrele de informare ºi consiliere vor rãmâne
deschise încã ºapte ani dupã finalizarea proiectelor, adicã dupã
noiembrie 2012, ºi, odatã intraþi
în baza noastrã de date, au posibilitatea sã prindã un loc la viitoarele cursuri”.

Tinerele din Bãileºti aflã cum îºi pot gãsi un loc de muncã
ne-am putut face o idee despre
ce meserii se cautã pe plan
local ºi, în funcþie de asta, am
decis ce cursuri vom face. Nu
am vrut sã impunem noi o tematicã, fãrã sã cunoaºtem
piaþa localã a muncii, ºi oamenii sã se trezeascã, dupã trei
luni de curs, cu o diplomã care
sã nu le foloseascã la nimic.
În plus, alegând meseriile în
care îi vom specializa de comun acord cu agenþii economici din fiecare localitate, neam asigurat cã toþi cursanþii
noºtri vor avea unde sã efectueze practica. ªi, apropo de
practicã, vreau sã spun cã fiecare agent economic care ne
va ajuta va primi câte 300 de

cu echipa de proiect, la Segarcea – 20, iar la Bârca – 17. La
finalul discuþiilor am fost surprinºi plãcut de numãrul mare
de parteneriate pe care le-am
încheiat, parteneriate prin
care dânºii ne-au asigurat cã
ne vor angaja cursanþii”, a
subliniat Mirela Sandu.

La Bârca
ºi ªimian
ºi primãriile
s-au implicat
în efectuarea
practicii
La Bârca, cursanþii vor fi
pregãtiþi în meseriile de lu-

crãtor în comerþ, lucrãtor în
c u l t u r a p l a n t e l o r º i f r i z e r.
„Opþiunea pentru frizerie nea venit în momentul în care
ne-am dat seama cã nu existã aºa ceva în comunã. Spaþiul pentru efectuarea practicii ne va fi pus la dispoziþie
de Primãrie, urmând ca, la
finalizarea cursului, una din
persoanele autorizate de noi
ca PFA sã deschidã aici o frizerie, unde vor lucra chiar
cursanþii”, a precizat vicepreºedintele CEPIR.
Bãileºtenii aflaþi în cãutarea unui loc de muncã vor fi
instruiþi sã devinã confecþioneri, agenþi de pazã ºi cofetari, iar segãrcenii – pentru meseriile de lucrãtor în
cultura plantelor, lucrãtor în
construcþii ºi ospãtar. Tot lucrãtori în cultura plantelor ºi
lucrãtori în construcþii, mai
exact zidari, vor fi formaþi ºi
la ªimian, pe când la Vânju
Mare cursurile vor fi pentru
mecanic agricol (în partener i a t c u S C Vi e Vi n V â n j u
Mare) ºi brutar.
„La ªimian, primarul s-a
angajat sã ne punã la dispoziþie un teren, pe care îl vor
cultiva cu legume ºi fructe
cursanþii noºtri, în cadrul
orelor de practicã. Ei vor
avea în grijã toate culturile,
de la punerea rãsadurilor ºi
pânã la recoltare. Producþia
obþinutã o vom da la o grãdiniþã sau o ºcoalã”, a explicat Mirela Sandu. Strehaia
este singura localitate unde
nu s-a stabilit, încã, ce cursuri se vor face, „dar suntem în discuþii cu mai mulþi
agenþi economici ºi, în curând, vom ºti sigur”, a dat
asigurãri vicepreºedintele
CEPIR.
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Ruºii au votat, ieri, pentru noul parlament
Alegerile legislative de ieri, 4 decembrie
a.c., anunþau o nouã victorie pentru partidul
Rusia Unitã, a lui Vladimir Putin, într-un
peisaj politic încremenit, dupã o campanie
electoralã marcatã de presiuni ºi iregularitãþi fãrã precedent. Aproximativ 110 milioane de alegãtori au fost aºteptaþi pentru a
desemna pe cei 450 de membri ai Camerei
inferioare a Parlamentului (Duma), într-un
scrutin test pentru premierul rus, care se
pregãteºte sã se întoarcã la Kremlin, dupã
douã mandate anterioare de preºedinte
(2000-2008), pe fondul unei popularitãþi în
scãdere. Secþiile de votare s-au deschis la
ora localã 8 (a Moscovei), ca ºi în celelalte
regiuni ale þãrii, care se întind pe opt fuse
orare. Creat în 2001, de oligarhul Boris Berezovski ºi fostul primar al Moscovei, Iuri
Luºkov, douã personalitãþi cãzute în dizgraþie acum, partidul Rusia Unitã ºi-a vãzut
popularitatea erodatã în ultimele luni. Conform unor sondaje de opinie efectuate de
institutele independente Levada ºi VTsIOM,
partidul de la Kremlin este creditat cu 53%
din voturi, oricum departe de 64%, cât a în-

registrat la alegerile legislative din 2007.
Potrivit cercetãrilor Levada, 65% din ruºi
comparã „partidul funcþionarilor” cu PCUS,
partidul comunist unic din epoca sovieticã,
care nu acþioneazã în interesul societãþii.
Premierul Vladimir Putin, 59 de ani, favorit
la prezidenþialele din martie 2012, pentru un
al treilea mandat, a declarat cã partidul sãu,
Rusia Unitã, este imperios necesar sã-ºi
pãstreze majoritatea în Dumã (315 din 450
de locuri), pentru a evita contagiunea crizei
datoriilor din Europa ºi SUA. În afarã de
Rusia Unitã, alte trei formaþiuni politice –
Partidul Comunist, Partidul Liberal Democratic ºi Rusia Justã (centru-stânga) – erau
creditate a trece pragul minim, de 7%, pentru accederea în Dumã. Dacã partidul de
opoziþie Iabloko, creditat cu numai 4% din
sufragii, avea ºanse reduse, liberalii de la
Parnas au fost scoºi din scrutin ºi au cerut o
opoziþie radicalã, adicã boicotarea sau
neºtampilarea buletinelor de vot, în semn de
protest. Lista de candidaþi a partidului Rusia Unitã este condusã de însuºi preºedintele Dmitri Medvedev. În faþa acestei situaþii,
autoritãþile au cãutat
sã mobilizeze electoratul, prin orice mijloace,
exercitând presiuni
asupra administraþiei ºi
angajaþilor, potrivit opoziþiei ºi mai multor
ONG-uri. Baronii regionali fac legea în teritoriile arondate, interzicând apariþia presei
de opoziþie, cum s-a întâmplat la Novosibirsk
(Siberia), unde poliþia a
interzis ziarul Rusiei
Juste, pentru cã el conþinea articole foarte

critice la adresa lui Vladimir Putin, cum explica Ylia Ponomarev, deputat în Dumã pentru aceastã regiune. Cel puþin cinci site-uri
independente ruseºti au devenit, ieri dimineaþã, inaccesibile: cel al radioului Echo din
Moscova, care a denunþat un cyber-atac, de
asemenea site-urile cotidianului Komersant,
hebdomadarului „New Times”, ONG-ului
Golos. „Atacul asupra site-urilor în ziua alegerilor este doar o tentativã de a stopa publicarea informaþiilor asupra fraudelor” a
spus Alexei Venediktov, redactorul-ºef de la
Echo Moscova, controlat de Gazprom, dar
rãmas, pânã în prezent, principala staþie ruseascã aptã de a oferi informaþii independente. El a declarat agenþiei Interfax cã radioul s-a adresat, printr-o plângere, Parchetului ºi Comisiei Electorale Centrale. Blogerii ruºi au sesizat, deja, de sâmbãtã, un
atac cibernetic contra platformei LiveJurnal, unul din principalele site-uri ce gãzduieºte blogãri. Golos, o asociaþie finanþatã din
fonduri occidentale, care a semnalat fraude
electorale, imputate partidului Rusia Unitã,
a denunþat „o campanie de hãrþuire din partea puterii” dupã ce directorul sãu a fost reþinut de vameºi 20 de ore pe un aeroport din
Moscova ºi i s-a confiscat calculatorul.
Acest ONG a fãcut obiectul unei anchete
a Parchetului din Moscova, incriminat fiind de „rãspândirea de zvonuri”, pentru
care a ºi fost sancþionat cu amendã de
30.000 de ruble (700 de euro), reþinându-ise ºi violarea legii electorale. La 27 noiembrie, la Congresul partidului Rusia Unitã,
Vladimir Putin a criticat finanþarea externã a ONG-urilor ruse, comparându-le cu
„Iuda”. Pentru a evita orice miºcare contestatarã, organizaþia de tineret pro-Kremlin Naki a anunþat reunirea a 15.000 de militanþi în centrul Moscovei, pentru a neutraliza orice acþiune a adversarilor politici.

Islamiºtii au obþinut peste 65% Republicanul Cain abandoneazã
din voturi în Egipt
lupta pentru Casa Albã
Listele partidelor islamiste, între care Fraþii Musulmani, au câºtigat peste 65% din voturi în primul tur al alegerilor legislative din
Egipt, potrivit datelor furnizate de
secretarul general al Înaltei Comisii Electorale, Yusri Abdel Karim. Fraþii Musulmani au câºtigat 36,62 la sutã (3,5 milioane de
voturi), Al-Nur 24,36% (2,3 milioane) ºi Wassat 4,27% (aproximativ 416.000 de voturi) la acest
prim tur, organizat într-o treime

din guvernorate, în special în cele
douã oraºe mari ale þãrii, Cairo ºi
Alexandria. Abdel Karim a precizat cã Înalta Comisiei Electoralã
nu va anunþa numãrul de locuri
atribuite fiecãrei liste decât dupã
încheierea alegerilor pentru Adunarea Poporului (Camera inferioarã), la 10 ianuarie, în toate guvernoratele. Ciclul electoral va
continua din 29 ianuarie pânã la
11 martie, cu alegerea Shura (Camera superioarã consultativã).

Herman Cain, candidat la învestitura republicanã pentru alegerile
prezidenþiale americane din 2012,
a anunþat, sâmbãtã, cã-ºi suspendã campania, din cauza unor acuzaþii de scandaluri sexuale care-i
afecteazã candidatura. „Îmi suspend campania pentru prezidenþiale din cauza diversiunilor neîncetate, care nu contenesc sã mã rãneascã, pe mine ºi pe familia mea”,
a declarat el în faþa suporterilor
adunaþi la Atlanta, în faþa clãdirii

ce ar trebui sã adãposteascã sediul sãu de campanie. „False acuzaþii mi-au destabilizat credibilitatea de a propune soluþii oamenilor”, a subliniat el într-un discurs
îndelungat, în cursul cãruia a menþinut suspansul în ce priveºte viitorul sãu politic. Anunþul pune capãt unei campanii inedite care l-a
adus pe acest fost întreprinzãtor,
cu origini modeste, din sudul Statelor Unite, în cursa finalã pentru
prezidenþialele americane.

Acord între Serbia ºi Kosovo asupra posturilor de frontierã
Dupã sãptãmâni de negocieri dure,
Serbia ºi Kosovo au încheiat, sâmbãtã, 3 decembrie a.c., la Bruxelles, un
acord privind „gestionarea integratã”
a punctelor de trecere, progres important înaintea deciziei europenilor de a
acorda sau nu Belgradului statutul de
candidat la UE. Aceastã concesie în
discuþii intervine dupã tensiunile ridicate, din ultimele sãptãmâni, din nordul Kosovo, dintre sârbii localnici, care
refuzã controlul autoritãþilor din Pristina asupra punctelor de tranzie, ºi forþele NATO din Kosovo. Belgradul nu
recunoaºte independenþa Kosovo ºi
considerã, prin urmare, cã nu poate
accepta aceste puncte de trecere frontiera veritabilã dintre cele douã state.
Înþelegerea la care sâa ajuns ar fi urmãtoarea, dupã cum a anunþat Uniunea Europeanã, care a mediat între cele
douã pãrþi: poliþiºtii ºi vameºii sârbi, dar

ºi poliþiºtii ºi vameºii kosovari, vor gestiona împreunã aceste puncte de trecere, sub supravegherea misiunii europene în Kosovo (EULEX). Vameºii
ºi poliþiºtii kosovari vor avea statutul

de „controlori vamali”, a precizat ºeful
negociatorilor sârbi, Borko Stefanovic,
agenþiei BETA. El a mai spus cã nici
un fel de simbolisticã kosovarã nu va
fi admisã în aceste pasaje. Compro-

misul la care sâa ajuns la Bruxelles prevede, aºadar, cã ambele pãrþi „vor pune
în aplicare, progresiv, posturile de control comune, integrale ºi unice, în toate punctele de trecere”. Aceste dispozitive vor fi „puse în operã, cât mai
curând posibil”, mai menþioneazã comunicatul UE. Rãmâne de vãzut dacã
aceastã înþelegere va convinge Cancelaria germanã de a acorda, finalmente, undã verde, statutului de candidat
pentru Belgrad, obiectiv diplomatic
fundamental pentru Serbia, dupã venirea la putere a actualei coaliþii proguvernamentale, în 2008. Un astfel de
statut necesitã unanimitatea „celor 27”
de þãri din UE ºi, inclusiv miniºtrii de
Externe, se vor întâlni astãzi, pentru
pregãtirea summitului ºefilor de stat ºi
de guvern din 9 decembrie, care vor
lua decizia finalã. Franþa s-a declarat
deja în favoarea Serbiei.

ªTIRI
Merkel, acuzatã
cã izoleazã Germania
Inflexibilitatea politicii europene
a cancelarului Angela Merkel, mai
ales opoziþia sa faþã de euroobligaþiuni, a generat, sâmbãtã,
critici ºi îngrijorare în Germania,
fostul cancelar Helmut Schmidt
acuzând-o chiar cã izoleazã þara.
„Recurgerea la euro-obligaþiuni nu
poate fi exclusã categoric. Ele ar
putea deveni indispensabile”, a
afirmat comisarul european pentru
energie, Günther Oettinger, pentru
cotidianul „Die Welt”. Cu ocazia
unui forum economic desfãºurat
vineri, la Hamburg, fostul cancelar
social-democrat Helmut Schmidt
(SPD), 92 de ani, i-a reproºat
Angelei Merkel cã „a izolat
Germania”. Sãptãmânalul „Der
Spiegel” scria, sâmbãtã, cã
„presiunea asupra lui Merkel
creºte”, dat fiind faptul cã Parisul
ºi preºedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, sunt în
favoarea euro-obligaþiunilor.

SUA ºi Turcia „îºi pierd
rãbdarea” faþã
de regimul sirian

SUA ºi Turcia „îºi pierd
rãbdarea” faþã de regimul lui
Bashar al-Assad, care, pe lângã
faptul cã reprezintã o sursã de
instabilitate în Siria, este ºi o sursã
care poate conduce la accentuarea
conflictelor confesionale în
regiune, a declarat vicepreºedintele
american Joe Biden, aflat în vizitã
în Turcia. „Noi am evocat represiunea brutalã în Siria, subiect asupra
cãruia suntem pe aceeaºi linie cu
Turcia: noi ne pierdem rãbdarea ºi
cerem preºedintelui Assad sã se
retragã” de la putere, a declarat,
sâmbãtã, Joe Biden, într-o
conferinþã de presã la Istanbul,
potrivit AFP. Vicepreºedintele SUA
a salutat, totodatã, rezoluþia
adoptatã, vineri, de cãtre Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului,
prin care sunt condamnate ”încãlcãrile flagrante, sistematice ºi la
scarã largã” ale drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale
omului în Siria, de cãtre autoritãþile de la Damasc.

Franþa va reduce,
„temporar”, personalul
ambasadei sale în Iran

Franþa a decis sã reducã,
„temporar”, personalul ambasadei sale din Teheran, ca „mãsurã
de precauþie” dupã atacul care a
dus la închiderea ambasadei Marii
Britanii ºi a generat proteste la
nivel internaþional, relateazã AFP.
O parte din personalul diplomatic,
precum ºi familiile tututor
funcþionarilor francezi aflaþi la
post în Teheran vor pãrãsi Iranul
în zilele urmãtoare, a declarat un
diplomat francez, care a subliniat
cã aceastã decizie nu se referã ºi
la restul comunitãþii franceze.
Ambasada Franþei la Teheran nu
a vrut sã precizeze numãrul exact
al persoanelor vizate, nici
serviciile îndeplinite de acestea.
Ar putea fi vorba, însã, de
aproximativ jumãtate dintre cei 30
de posesori de paºapoarte diplomatice sau de serviciu prezenþi în
Iran, potrivit informaþiilor
obþinute de AFP.
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Investeºte în oameni! Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritarã 5 – „Promovarea mãsurilor active de ocupare”, Domeniul major de
intervenþie 5.2 – “Promovarea sustenabilitãþii pe
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveºte
dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã”. Titlul proiectului: „Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în mediul rural ºi
promovarea antreprenoriatului în activitãþi nonagricole”. Cod contract: POSDRU/110/5.2/G/
87248. Beneficiar: Centrul European pentru
Promovarea ºi Integrarea Romilor Asociaþia
Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea Romilor, cu sediul în Craiova, strada
“Luceafãrului” Bl. 21-21, Ap. 3, organizeaza
concurs, la sediul primãriilor, pentru ocuparea
a 3 posturi de coordonatori locali, în localitãþile: Amãrãºtii de Jos - în data de 19.12.2011,
Cetate - în data de 20.12.2011 ºi Catane - în data
de 21.12.2011, ºi pentru ocuparea a trei posturi
de psihologi în localitãþile Amãrãºtii de Jos,
Cetate ºi Catane, cu susþinerea concursului în
data de 22.12.2011, la sediul asociaþiei CEPIR
din Craiova. Informaþii suplimentare pentru întocmirea dosarului de concurs ºi despre desfãºurarea concursului pot fi obþinute de la sediul asociaþiei CEPIR, telefon 0351-434860, de
pe site-ul www.centruleuropean.ro sau prin email, la adresa cepir@yahoo.com
ANAF – Direcþia Generalã a Finanþelor Publice
Dolj - Administraþia Finanþelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii, organizeazã în data de
16.12.2011, ora 11 la sediul sãu din Craiova, str.
“Mitropolit Firmilian” nr. 2, în conformitate cu
prevederile art. 159, alin. 3, lit. d din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, vânzarea urmatoarelor bunuri mobile aparþinând SC LACTIDO SA,
CUI 2295196, Loc Craiova: Instalatie de spalat
navete-127.780 lei ,Crinti pentru presare coagul4buc(26.598 lei/buc), Omogenizator lapte205.650 lei, Vana mecanizata pentru preparare
branzeturi 1500L 2buc(74.790 lei/buc), Vana mecanizata pentru preparare branzeturi 3000 l - 2
buc (102.430 lei /buc),si urmatoarele bunuri imobile: Spatiu comercial str. “Vasile Conta” nr. 7
Craiova, Suprafata 126,34 mp pret 500.500 lei si
Sala de vanzare loc Calafat str. “Traian” BL G
sc. 1 parter, Suprafata 64,71mp pret 94.700 lei
prin licitatie publica. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii trebuie sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: oferta de cumpãrare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant (procura special legalizatã);
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie dupã certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
pentru persoanele fizice române, copie dupã
actul de identitate; dovada emisã de creditorii
bugetari cã nu au obligaþii bugetare restante.
Oferta de cumpãrare se va prezenta în scris organului de executare, însotitã de dovada plãþii

sumei reprezentând 10% din preþul de pornire
a licitaþiei pânã în ziua de 15.12.2011. Taxa de
participare se va achita in contul RO95TREZ2915067XXX006744, CUI 21828791. Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa Administraþiei Finanþelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Dolj, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2,
Serviciul Executare Silitã si Stingerea Creanþelor Fiscale, la camera 406, tel: 0251402277.
D.G.F.P. Dolj - Administratia Finantelor Publice
Bailesti scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri mobile si imobile apartinind urmatorilor
debitori: SC Eleplast Recycle SRL din localitatea Bailesti str. “Ana Ipatescu” nr. 12 CF25998071 in data de 19.12.2011 ora 10.00 urmatoarele bunuri: 1) aparat de portionat hirtie - 3.845
lei; 2) derulator hirtie – 2.885 lei; 3) sopron dezmembrabil – 2.320 lei; 4) presa hidraulica de
balotat - 8.730 lei; 5) utilaj reciclare polietilena –
28.060 lei; Bana Mioara din localitatea Galiciuica CNP in data de 20.12.2011 ora 10.00 urmatoarele bunuri: 1) televizor color CRT Eurocolor
– 110 lei; 2) Combina frigorifica Ignis – 335 lei.
Dumitru Adrian din localitatea Galiciuica CNP in
data de 21.12.2011 ora 10.00 urmatoarele bunuri:
1) televizor color CRT – 350 lei; Mosu Titel din
localitatea Bailesti str. “Lt. Becherescu” bl. 22 A,
parter CNP in data de 21.12.2011 ora 12.00 urmatoarele bunuri: 1) corp inferior 1,2 usi si 2
sertare, 2 buc – 500 lei; 2) corp inferior 2,2 usi si
2 sertare – 290 lei; 3) corp superior 1 raft, 2 polite, 2 buc- 120 lei; 4) Corp superior 2 rafturi, 2
polite - 210 lei; 5) blat – 210 lei; 6) oglinda, 2 buc
- 180 lei; Anita Mircea din localitatea Bailesti, str.
“Victoriei” nr. 166 CNP in data de 22.12.2011 ora
10.00 urmatoarele bunuri: 1) televizor color Taurus - 115 lei; 2) coltar 3 corpuri – 270 lei; 3) calorifer cu ulei – 115 lei; 4) lada frigorifica Arctic –
110 lei; 5) televizor color Panasonic - 120 lei. Preturile nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de
data stabilita pentru vanzare. Licitatia se va tine
la sediul AFPM Bailesti, la ora 10.00 iar vinzarea
se va face conform OG nr. 92/2003, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, numai catre cei care nu au obligatii fiscale restante. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei,
respectiv: 16.12.2011; 19.12.2011; 20.12.2011;
21.12.2011; urmatoarele documente: a) oferta
de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau o scrisoare de garantie bancara, reprezentind 10% din pretul de pornire a licitatie,
in contul contul RO37TREZ2925067XXX000742,
cod fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bailesti; c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofernat; d) pentru persoanele juridice
de nationalitate romana, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de oficiul registrul
comertului; e) pentru persoanele juridice straine, copie de pe actul de inmatriculare in limba
romana; f) pentru persoanele fizice romane,
copie de pe actul de identificare; g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; h)
dovada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante. Relatii suplimentare la
telefon: 0251/312.169 sau la sediul AFPM Bailesti str. “Victoriei” nr. 42.
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Staþiunea de CercetareDezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral la dozatoarele din Piaþa Gãrii
ºi Piaþa din Brazdã, precum ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi smântânã la cele mai mici preþuri. Relaþii la telefon/
fax: 0251/417.534
CERERI SERVICIU

Caut de lucru ca menajerã sau îngrijitoare bãtrâni. Telefon: 0758/
966.232; 0762/320.416.
Solicit angajare cu autofurgonete papuc, în mod
special la sere Iºalniþa.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.

OFERTE SERVICIU

Caut persoanã fãrã vicii,
fãrã locuinþã pentru îngrijire domiciliu la þarã ºi
animale. Telefon: 0769/
471.871.
Filmez, fotografiez la preþuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înaltã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.
Cãutãm confecþioneri,
confecþionere, operatori
în producþie pentru Slovacia ºi Cehia. Telefon:
0757/368.778.

Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Telefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar, vând garsonierã parter, Rovine, îmbunãtãþitã, termopane,
uºã metalicã, bloc nou.
Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin
Lãpuº. Telefon: 0765/
527.750.
Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin Valea Roºie. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã Brazdã,
bl. 24, etaj 1/ 4, decoMEDITAÞII
mandatã. Telefon: 0767/
Profesoarã meditez ma- 330.835; 0746/310.812.
tematicã. Telefon: 0761/ Vând garsonierã. Tele329.958.
fon: 0786/141.944;
PRESTÃRI SERVICII 0251/547.564.
Transport utilitarã 14 m APARTAMENTE
cubi mãrfuri diverse, mo- 2 CAMERE
bilã, tarif 0,90 lei/km.Te- Vând apartament 2 calefon: 0761/906.706.
mere Brazdã parter, preþ
Cadastru apartamente. negociabil. Telefon: 0249/
Telefon: 0744/345.112. 516.582; 0729/004.018.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei Corniþoiu, 2 decomandasau tablouri peisaje, portre- te, 4/ 4, mobilat, utilat
te, etc. la comandã. Tele- complet, 45.000 E. Tefon: 0767/116.092.
lefon: 0743/697.127.
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Vând douã apartamente
(2 ºi 3 camere), împreunã sau separat, semidecomandate, bilateral, renovate ºi modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã,
parchet original restaurat,
termopan, centralã proprie
în fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil.Accept credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Apartament 2 camere
lângã Ford, îmbunãtãþiri
complete, deasupra Pizza Celentano (Piaþã), etaj
4/7, Calea Bucureºti.
Telefon: 0251/411.014.
Vând apartament 2 camere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Particular, vând apartament 3 camere decomandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
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Vând apartament 4 ca- Schimb casã cu 3 camemere, Mercur. Tel: re ºi magazin + anexe în
0724/804.875.
oraºul Corabia, are facilitãþi
cu apartament 2 camere
CASE
în Craiova. Telefon: 0770/
Vând casã Siliºtea Cru- 918.018; 0351/172.213.
cii, teren 5000 mp central. Telefon: 0728/
TERENURI
053.012. 0744/319.448. Vând pãdure Borãscu,
0747/115.485.
Gorj. Telefon: 0723/
Vând casã Ciutura, Dolj, 693.646.
25 km de Craiova, 3 ca- Vând urgent teren Comere + dependinþe, te- muna Maglavit, preþ neren+ vie, totul în curte gociabil. Telefon: 0758/
3000 mp. Negociabil. 937.083; 0749/806.690.
Telefon: 0755/805.422. Particular, vând pãdure
Vând casã modestã str. pe malul Oltului dincolo
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne- de Slatina. Telefon: 0752/
gociabil. Telefon: 0751/ 641.487.
124.146.
Ocazie. Vând 2000 mp,
Vând vilã nouã. Telefon: 1000 p Calea Bucureºti
0784/200.037.
– Citroen, Mazda, desVând casã 162 mp – te- chidere 35 m, ideal hale,
ren 450 mp în zona Agro- depozite, showroom.
nomie, preþ negociabil. Telefon: 0762/109.595.
Telefon: 0729/092.211. Vând teren 250 mp, FerUrgent! Variante! Vând mierului. Telefon: 0748/
sau schimb casã Craio- 038.650.
va, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând teren extravilan,
Vând casã Gherceºti + 5.000 mp (poate fi parteren (4300 mp). Tele- celat), Iºalniþa. Telefon:
fon: 0768/710.866.
0745/623.463.
SCHIMBURI Vând teren 1480 mp,
Schimb apartament etaj deschdere 20 m în oraº.
1, 2 camere, Kaufland – Telefon: 0731/989.215.
Penny, cu similar Braz- Vând 8 ha plantaþie meri
dã sau Calea Bucureºti. Balta Ciutura. Telefon:
Telefon: 0723/692.884. 0744/319.448.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000 m cu 20 m
deschidere drum European Craiova – BalºBucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62 m/19,30 m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã
ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 1 ha teren, tarlaua
58, în zona gara Pieleºti,
preþ 2 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 4800 mp tarlaua
58, în zona gara Pieleºti,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua
55, în zona Q-Fort Pieleºti, preþ 4 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele.
Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon: 0351/422.201.

AUTO

Vând Ford Tranzit basculabil 3,5 tone, 3.600 E,
negociabil. Telefon:
0767/581.664.
Vând Chevrolete Aveo
Berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, instalaþii sanitare, electrice,
electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate
în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
0251/522.009; 0351/407.237

Vând Peugeot 206, fabricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamurui
securizate, oglinzi electrice,
închidere centralizatã, preþ
2000 euro, negociabil. Telefon: 0767/311.574.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Telefon: 0761/137.238.

DIVERSE

Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând centralã trifazicã
PROTHERM 18 Kw, inclusiv cronotermostat
fãrã fir, în garanþie. Telefon: 0729/033.903.
Vând butelii aragaz ºi spalieri pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/928.444.
Vând loc de veci lângã
biroul central, Cimitirul
Sineasca, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip Horenca.Telefon:
0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uzate R 13/175/70,
4 bucãþi ºi R 14/185/60,
4 bucãþi, jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând grâu ºi ovãz, preþ
negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Telefon: 0736/311.844.

Vând aparat sudurã din
tale, 2 uºi pentru casã cu
toc noi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena 30/
40 foiþa, 100 lei înrãmatã.
Telefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0724/452.643.
Vând bocanci militari 4344, ghete 43, pantofi 4243, piese Dacia noi, piese
445, þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigider Electrostar 320 litri.
Telefon: 0721/179.420.
Vând aparat vopsit electric, scarã dublã, cãruþ
curte, boilãr electric 100
litri, bormaºinã electricã.
Telefon: 0784/200.037.
Vând masã pentru calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
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S.C. SUCPI S.A.
Închiriazã la preþuri
avantajoase spaþii comerciale,
birouri, depozite, hale
industriale cu suprafeþe
cuprinse între 300 – 3.000 mp.
dotate cu instalaþii de ridicat
(pod rulant 5 t) ºi utilitãþi:
platforme betonate exterioare
pentru depozitare materiale.
Informaþii suplimentare puteþi
obþine la sediul nostru din Craiova,
Calea Bucureºti nr. 129 A
Telefon: 0251/438.001; 0742/
130.154, fax: 0251/437.147.
E-mail:
sucpi_sucpi@yahoo.com
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comercial 25 mp,
sat Braniºte comuna
Podari. Vad comercial
excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X
850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comuna Negomir, judeþul Gorj, sat
Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
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Vând recamier – bine
întreþinut, preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI

Închiriez apartament 3
camere, zonã ultracentralã, parter, pentru
firmã sau familie. Telefon: 0770/174.355.
Închiriez garsonierã Sãrari. Telefon: 0725/
096.284.
Particular, închiriez apartament 2 camere etaj 1
Lãpuº, mobilat, aragaz,
frigider, 600 Ron. Telefon: 0762/672.086;
0351/467.841.
Închiriez apartament
nemobilat Craioviþa
Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon:
0722/753.922.
Spaþiu ultracentral
lângã Romarta, excepþional, parter, bloc,
4 camere, intrare separatã de locatari, balcon închis, microcentralã, alarmã, gresie,
faianþã, pretabil inclusive pentru douã cabinete, birouri, diverse activitãþi. Telefon:
0722/956.600.

Angajãm vânzãtoare
chioºc presã. Telefon:
0251/532.562; 0726/
229.913
CERERI
Doresc apartament mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

SPAÞII COMERCIALE

Doresc sã îngrijesc familie pentru cedare locuinþã.
Telefon: 0786/815.805.
Caut asociatã sau asociat pentru continuarea
unei afaceri frumoasã ºi
bãnoasã. Telefon: 0253/
285.145; 0762/278.639.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la telefon: 0724/
512.304.

Vând sau închiriez spaParticular, cumpãr garþiu comercial 96 mp în
sonierã sau apartacomuna Cârna - Dolj
ment, orice cartier, parzonã centralã, vad coter, maximum etaj 3.
mercial excelent. TeleVând uruitoare manua- Telefon: 0748/195.954.
fon: 0740/049.845.
PIERDERI
lã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
CASE
DIVERSE
Comuna Întorsura – Dolj. Casã la þarã la asfalt
Pierdut câine Tekel –
Singura
argintãrie
din
metis, culoare maron,
Vând 5000 kg grâu jumã- Podari, Vîrvor, Þuglui,
Craiova,
situatã
în
Vaîn zona Jandarmeriei.
tate vechi – jumãtate etc, cu apã ºi curent.
lea
Vlãicii
(vis-a-vis
de
nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Garsonierã Craiova. TeElectrica) unde gãsiþi
Comuna Întorsura – Dolj. lefon: 0748/195.954.
bijuterii lucrate manual,
Vând presã faguri 39/29
DIVERSE
cu argint la schimb ºi
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
manopera / obiect. Tecomuna Întorsura – Dolj. Cumpãr 3 bucãþi voulefon: 0351/423.493.
cher auto. Ofer 1.000
Vând maºinã cusut RON/bucatã. Plata pe
Nou! S-a deschis SC
cismãrie nr. 9 Singer, loc. Telefon: 0723/
Karys Allesandro vis-ape rotund, 1000 lei. 918.382.
vis de restaurantul CraDinuþi Ilie, Comuna Îniova care vã oferã îm- Cine-l poate identifica
ÎNCHIRIERI
torsura – Dolj.
brãcãminte de calitate este rugat sã comuniVând maºinã cusut NauOFERTE
pentru copii ºi adulþi la ce la telefonul nr. 0723/
man, bicicletã medicalã, Închiriez garsonierã
cele mai mici preþuri. Te- 792.702, aducãtorului
cãrþi multe de tot felul, Calea Bucureºti
lefon: 0744/319.448.
recompensã bunã.
ceasuri de masã, apara- (lângã ºcoala Mihai
te de radio, insigne, me- Eminescu), complet
dalii, pardesie, paltoane. mobilatã. Telefon:
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z
TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Telefon: 0351/459.222; 0762/299.913; 0764/
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
0770/299.997.
855.169.
Vând la preþ convenabil Închiriez garsonierã Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
32 de giurgiuvele fãrã toc complet mobilatã ºi utiºi 6 uºi de interior. Tele- latã, termopane, CraCãtre S.C.
S.A.
fon: 0251/452.233.
ioviþa Nouã. Telefon: Subsemnatul.................................................................................
Vând toc solid + ferestre 0765/291.623.
funcþionale, bonus 2 fe- Proprietar, închiriez în Domiciliat în ............................................................................
restre. Telefon: 0721/ regim hotelier garsoni- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
644.992.
erã de lux, parter, Ro- vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Vând cãrucior pentru vine, ieftin. Telefon: la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
handicap, cadru metalic 0752/641.487.
ºi ploscã (toate sunt noi), Închiriez garsonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preþ negociabil. Telefon: mobilatã 1 Mai, fãrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0351/446.918.
îmbunãtãþiri. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând convenabil mobilã 0351/422.165, dupã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bunã, vitrinã, birou, ora 20.00.
masã, scaune, comodã, Închiriez apartament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
diverse. Telefon: 0723/ Brazdã, AC, maºinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
692.884.
de spãlat, îmbunãtãþiri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând maºinã de cusut mobilat, telefon, interNaumann. Telefon: net. Telefon: 0752/ Luni, 5 decembrie 2011
Semnãtura:..........................................
0351/404.153.
282.724.
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Ranieri respirã tot mai greu!

Inter, învinsã dramatic de Udinese
Adus în runda a patra pentru a-l înlocui
pe Gian Peiro Gasperini, tehnician care obþinuse cu gruparea lombardã doar un punct
din nouã posibile, Claudio Ranieri trãieºte
la Inter o experienþã mãcar la fel de neplãcutã ca predecesorul sãu. Fapt demonstrat
încã o datã sâmbãtã searã, când „nerazzurii” au suferit un nou eºec pe teren propriu, al treilea din ºase posibile în actuala
stagiune, 0-1 cu revelaþia Udinese.
Dacã despre prima reprizã, una încheiatã cu un scor alb, prea multe nu ar fi de
notat, oportunitãþiile de a marca fiind puþine ºi cu un grad scãzut de periculozitate,
partea secundã a fost cu adevãrat una electrizantã. Mai exact din minutul 62, când
Francesco Guidolin a renunþat la Gabi Torje (extrem de ºters) pentru a-l introduce
pe Antonio Floro Flores, vârf ce , în afara
faptului cã a schimbat total faþa jocului,
avea sã decidã ºi faza unicului gol al întâlnirii. Înscris ºi cu larga contribuþie a lui
Cristi Chivu (înlocuit apoi), care dupã ce
a ieºit hazardat din apãrare ºi a pierdut
balonul în jumãtatea friulanã nici nu s-a
mai repliat. Prilej pentru Mauricio Isla foto (73), serivit ideal de Floro Flores, sã

puncteze din flancul
stâng (lãsat liber de
român), în urma unei
contraatac la care a
mai contribuit ºi golgheterul Di Natale.
Jucãtor ce avea sã iroseascã apoi (86)
ºansa de a-ºi trece în
palmares al 10-lea gol
stagional, ratând penaltyul obþinut de Asamoah, penalty soldat
ºi cu eliminarea „eternului” Javier Zanetti.
Episod ce i-ar fi putut costa douã puncte pe vizitatori, însã
Pazzini, asemeni mai
celebrului David Beckham, a alunecat înaintea executãrii unei
noi lovituri de pedeapsã acordate de Andrea Gervasoni (pentru un fault clar la
Milito), trimiþând mingea în peluza de pe
„Meazza”. ªi acest penalty s-a soldat cu o
eliminare, Damiano Ferronetti fiind sancþionat cu „galben” atât înainte de execu-

Profitând ºi de remiza înregistratã între primele douã clasate, Monchengladbach ºi Dormund (1-1), campioana entitre, Bayern Munchen, s-a cocoþat din
nou în fotoliul de lider din Bundesliga,

þie, cât ºi apoi, pentru proteste. Urmare a
acestui rezultat, Inter a cãzut pe locul 16
în Serie A, cu doar 14 puncte în 12 runde.
De cealaltã parte, friulanii au staþionat pe
3, cu 27 de puncte, la douã „lungimi” de
liderul Juventus.

ºi Rosenberg 52).
Rezultatul final a fost stabilit de aceeaºi doi jucãtori, chiar în mod identic,
Ribery din acþiune (assist Gomez) ºi
Robben (83), de asemenea dintr-o loviturã de penalitate (scoasã de omni-prezentul Ribery), punând umãrul la un nou
eºec la scor suferit pe teren strãin de
Werder, dupã teribila corecþie suferitã
în urmã cu douã runde la Monchengladbach, când alb-verzii s-au înclinat cu
un neverosimil 0-5.

Real ºi Barça, repetiþii reuºite
Spania a triumfat
din nou în Cupa Davis
înainte de “El Clasico”
Marile forþe ale fotbalului spaniol, Real Madrid ºi Barcelona,
formaþii care se vor întâlni la finele acestei sãptãmâni în meci direct pe “Santiago Bernabeu”, nu au avut nici un fel de emoþii în
etapa a 14-a din Primera, ambele obþinând victorii clare, la zero.
În ordine, Realul s-a impus cu 3-0 în fief-ul lui Sporting Gijon
(goluri Di Maria 34, Cristiano Ronaldo 65 ºi Marcelo 90+2), în
timp ce Barcelona a zdrobit pe “Camp Nou” ex-liderul Levante,
scor 5-0 (puncte reuºite de Fabregas 4, 33, Cuenca 37, Messi 55
ºi Sanchez 61).
Marele clasic al fotbalui spaniol, Real – Barcelona, se va
disputa sâmbãtã, începând cu ora 23:00, ºi va fi transmis în
direct de Digi Sport 1.

Echipa de Cupa Davis a Spaniei ºi-a adjudecat, ieri, pentru a cincea oarã în istorie, „Salatiera de Argint”, dupã ce a dispus de Argentina, scor 3-1. Punctul victoriei a fost adus de Rafael Nadal, care a
trecut de Juan Martin del Potro, scor 1-6, 6-4, 6-1, 7-6 (0). Cealaltã
partidã programatã de asemenea ieri, David Ferrer – Juan Monaco,
conform înþelegerii iniþiale, nu s-a mai disputat.
Reamintind cele întâmplate anterior, ibericii au condus cu 2-0 la
finele zilei de vineri, Rafael Nadal învingându-l pe Juan Monaco (61, 6-2, 6-2) iar David Ferrer pe Juan Martin del Potro (6-2, 6-7, 36, 6-4, 6-3). Reuºita sud-americanilor a vent la dublu, unde David
Nalbandian/Eduardo Schwank a trecut, sâmbãtã, de perechea Feliciano Lopez/Fernando Verdasco, scor 6-4, 6-2, 6-3.

A decedat fostul mare internaþional brazilian Socrates
Dramã în lumea fotbalului. Fostul internaþional brazilian Socrates, care era internat în secþia de terapie intensivã a spitalului Albert Einstein din Sao Paulo din
cauza unei infecþii intestinale, a încetat
din viaþã, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, la 57 de ani, a anunþat, conform
Pro Sport, respectiva unitate medicalã.
Fostul fotbalist, supranumit “doctorul” în Brazilia deoarece era licenþiat
în medicinã, a fost cãpitanul naþionalei þãrii sale la ediþiile din 1982 ºi 1986
ale Cupei Mondiale ºi a jucat, între al-

tele, pentru Botafogo (1974-1978),
Corinthians (1978-1984) ºi Fiorentina
(1984-1985).
Socrates era spitalizat pentru a treia
oarã în ultimele cinci luni din cauza
problemelor hepatice provocate de consumul îndelungat de alcool.
El avea ºase copii ºi era fratele alte
glorii braziliene, Rai.
Decesul lui Socrates vine la nici o
sãptãmânã dupã cel al selecþionerului
galez, Gary Speed (42), care a fost gãsit spânzurat.

Newcastle – Chelsea
0-3
Blackburn – Swansea
4-2
Man. City – Norwich
5-1
(Costel Pantilimon a fost rezervã la
învingãtori)
Queens PR – West Brom
1-1
(Gabriel Tamaº nu a fãcut parte din lotul
vizitatorilor pentru aceastã întâlnire)
Tottenham – Bolton
3-0
Wigan – Arsenal
0-4
Aston V. – Man. United
0-1
Everton – Stoke City ºi Wolverhampton –
Sunderland (asearã).
Fulham – Liverpool (azi, ora 22:00, Digi sp. 2)
Clasament: 1. Man City 38p, 2. Man. United 33p, 3. Tottenham 31p (12j)... 18. Blackburn
10p, 19. Bolton 9p, 20. Wigan 9p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A XV-A

Bayern a revenit
pe primul loc în Bundesliga
poziþie pierdutã runda trecutã, când bavarezii s-au înclinat surprinzãtor în deplasarea de la Mainz (2-3). A fost posibil graþie victoriei repurtate, sâmbãtã,
în confruntarea de pe teren propriu cu
Werder Bremen, scor 4-1.
Succesul, deºi net, s-a conturat însã
greu, echilibrul fiind prezent pe „Allianz
Arena” pânã în minutul 69, minut în
care Robben, dintr-un penalty obþinut
de Muller, ºi-a readus formaþia în avantaj 2-1 (anterior punctaserã Ribery 22

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A XIV-A

Leverkusen – Hoffenheim
2-0
Bayern – Bremen
4-1
Freiburg – Hannover
1-1
K’lautern – Hertha
1-1
Wolfsburg – Mainz
2-2
M’gladbach – Dortmund
1-1
Stuttgart – Koln
2-2
Hamburg – Nurnberg ºi Schalke – Augsburg
(asearã).
Clasament: 1. Bayern 31p 2. Dortmund 30p,
3. M’gladbach 30p,...16. K’lautern 14p, 17. Freiburg 13p, 18. Augsburg 11p (un joc mai puþin).

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A XIV-A
Gijon – Real Madrid
0-3
Santander – Villarreal
1-0
Barcelona – Levante
5-0
Valencia – Espanyol
2-1
Atl. Madrid – Rayo V.
Sociedad – Malaga, Osasuna – Betis, Mallorca – Bilbao ºi Granada – Zaragoza (asearã).
Sevilla – Getafe (azi, ora 22:00)
Clasament: 1. Real Madrid 37p, 2. Barcelona 34p (un joc în plus), 3. Valencia 30p...18.
Santander 12p, 19. Gijon 12p, 20. Zaragoza 10
(un joc mai puþin).

LIGUE 1 –
ETAPA A XVI-A
Caen – Marseille
1-2
Ajaccio – Lille
2-3
Brest – St’Etienne
2-2
(Titular la oaspeþi, Bãnel Nicoliþã a evoluat
pânã în minutul 81)
Dijon – Sochaux
0-0
Evian TG – Valencien.
2-1
Montpellier – Lorient
4-0
Nice – Rennes
2-0
Bordeaux – Nancy, Paris SG – Auxerre ºi
Lyon – Toulouse (asearã).
Clasament: 1. Montpellier 36p, 2. Lille 31p, 3.
Paris SG 30p (un joc mai puþin)...18. Nice 14p, 19.
Nancy 14p (un joc mai puþin), 20. Ajaccio 8p.

SERIE A –
ETAPA A XIII-A
Genoa – AC Milan
0-2
Inter – Udinese
0-1
Napoli – Lecce
4-2
Catania – Cagliari
0-1
Bologna – Siena
1-0
Chievo – Atalanta
0-0
Fiorentina – AS Roma
3-0
Juventus – Cesena
2-0
(Mutu a foat integralist la oaspeþi)
Parma – Palermo (asearã)
Lazio – Novara (azi, ora 21:45, Digi Sp.3)
Clasament: 1. AC Milan 27p, 2. Udinese
27p, 3. Juventus 26p...18. Novara 10p (un
joc mai puþin), 19. Cesena 9p, 20. Lecce 8p.
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România a învins greu Tunisia, 30-28, în meciul de debut la Mondialele de handbal

Ada a făcut diferenţa
Extrema din Băileşti, Adriana Nechita,
a contribuit decisiv la întoarcerea rezultatului
Fetele de la handbal ne-au obişnuit din start cu emoţiile la Mondialul sud-american. În minutul 43 erau
conduse cu 22-19 de Tunsia şi nu
se întrevedea o îmbunătăţire a jocului „tricolorelor”. La precedentele
întâlniri cu naţionala din nordul Africii fusese măcel şi, deşi între timp
magrebiencele nu învăţaseră mult
handbal, le-am tratat superficial şi am
dus suspansul până în ultimul minut.
Ada Nechita a fost cea care a dat
semnalul revenirii, marcând din cele
mai dficile unghiuri sau chiar de la
linia de 9 metri. Băileşteanca a fost
de altfel a doua marcatoare a noastră, cu 6 reuşite, majoritatea în momente-cheie ale partidei. Prima repriză a fost neaşteptat de echilibrată,
iar neatenţia din faza defensivă a româncelor le-a trimis la cabine în dezavantaj de un gol, 14-15. Declinul a
continuat şi după pauză, însă ultimul sfert de oră ne-a aparţinut, con-

sifiinţind victoria la două goluri diferenţă. Reuşitele Adei Nechita şi
marcajul om la om făcut de Vali Ardean la cea mai bună jucătoare tunisiană, Mouna Chebbah, de la Viborg, au contat decisiv în disputa
de la Sao Paolo. Pe final Adina Fiera a fost de neoprit la 9 metri şi am
reuşit să păstrăm avantajul, chiar
dacă emoţiile au durat până în ultimul minut. Deşi acum 2 ani în China a fost 39-22 pentru tricolore, de
această dată s-a terminat 30-28 şi
toată lumea a fost mulţumită de debutul victorios. În seara aceasta, de
la ora 19 (în direct la Dolcesport),
România va avea un meci teoretic
foarte uşor contra Cubei. „Cubanezele nu prea ştiu handbal, iar asta
nu e bine pentru noi, fiindcă nu joacă după reguli şi este dificil uneori
să te adaptezi la un astfel de joc” a
descris următorul adversar al României interul Adina Fiera, golghe-

tera din meciul cu Tunisia, cu 8 reuşite. Au evoluat pentru România:
Talida Tolnai (procentaj 43 % la
mingi apărate), Tereza Tamaş (25
%) – portari şi jucătoarele de câmp:
Chintoan (3 goluri), Amariei, Nechita (6), Brădeanu (4), Manea, Ardean
(4), Chirilă (5), Fiera (8), Curea, Tivadar, Cartaş, Băbeanu.

Oana Manea revine cu Brazilia
Pentru următoarele două jocuri
România va sta doar într-un pivot,
Oana Manea accidentându-se în
meciul de debut. După ce a făcut o
rezonanţă magnetică la piciorul
stâng, Oana a aflat că are ligamentele colaterale întinse şi va fi menajată
în următoarele două partide ale naţionalei României, cele contra Cubei
şi Japoniei. În condiţiile în care Ionela Stanca a rămas acasă, fiind însărcinată, Radu Voina o va avea la

Victorie mare a craiovencelor
contra lui Dinamo

Volei

Rivalitatea dintre Craiova şi Dinamo se mai consumă doar la
sporturile de sală. Dacă băieţii de
la baschet au dezamăgit, pierzând
pe teren pentru a câştiga la pariuri,
voleibalistele au respectat orgoliile locale şi au produs supriza în
etapa a 6-a a Diviziei A1 zdrobind
formaţia din Ştefan cel Mare, liderul la zi al campionatului. Sâmbătă la prânz, în Sala Sporturilor
din Bănie, în faţa unui public cunoscător care a prins şi marea
echipă de volei a Craiovei din anii
80, fetele antrenate de Berthold
Văsuică şi Puşa Dina au câştigat
cu 3-0 în faţa dinamovistelor, pe
seturi 25-23, 25-22, 25-14, adjudecându-şi maximum de puncte
posibile. Primele două seturi au
fost extrem de disputate, în cel deal treilea alb-albastrele zburdând la
fileu şi încheind entuziasmant un
meci pe care l-au câştigat în primul rând datorită dorinţei. Revenirea spectaculoasă din setul al
doilea, în care oaspetele au condus cu 20-15, a fost decisivă, pe
fondul moralului ridicat al treilea
set fiind practic o formalitate pentru craiovence. Acestea s-au evi-

dispoziţie pentru postul de pivot doar
pe Florina Chintoan de la U Jolidon
Cluj pentru jocurile următoare.

Şocul primei etape:
Islanda a bătut Muntenegru
În meciul inaugural al Mondialului din Brazilia, ţara gazdă a învins la scor reprezentativa Cubei,
scor 37-21, într-un meci din grupa C, din care face parte şi România. În celălalt joc din grupa noastră, Franţa a zdrobit Japonia, scor
41-22. Prima supriză de proporţii
a venit din grupa A, Muntenegru,

LIGA I – ETAPA A XVI-A
CFR Cluj – CS Mioveni 3-0
Au marcat: Dică 53 (a), Lionn 72, Kapetanos 90.
Voinţa Sibiu – U Cluj 0-0
FC Braşov – Astra Ploieşti 2-0
Au marcat: Moutinho 18, Miguel 36 (a).
Petrolul – Pandurii 0-0
Ceahlăul – FCM Târgu Mureş 1-1
Au marcat: Cebotaru 84 / Bumba 11.
Concordia – Gaz Metan Mediaş 0-0
Meciurile FC Vaslui – Oţelul şi Rapid – Sportul s-au jucat aseară.
Dinamo – Steaua

CLASAMENT
M
denţiat în special la blocaj, în con- bele, Purice şi Guimond. În urma
Dinamo
15
diţiile în care şi „preluarea” a fost acestui succes, SCM Craiova a
CFR Cluj
16
la un nivel ridicat. Oaspetele, cu urcat pe locul 5, cu 11 puncte, iar
Rapid
15
antrenorul Serbiei, Zoran Terzici, în etapa viitoare va evolua pe te“U” Cluj
16
pe bancă şi cu mai mulote inter- renul noului lider, Ştiinţa Bacău.
naţionale pe teren, au fost depăşi- La masculin, SCM Craiova a cePandurii
16
te clar de ambiţioasa formaţie cra- dat pe terenul campioanei Remat
Steaua
15
ioveană. Pentru SCM Craiova au Zalău, scor 1-3, contând însă în
Oţelul
Galaţi
15
evoluat: Rogojinaru, Maletici, Va- fiecare set jucat: 23-25, 20-25,
FC Vaslui
15
sinca, Zanfir, Stojoanovici, Ham- 25-23, 21-25.
Astra Ploieşti
16
Ceahlăul
16
FC Braşov
16
În etapa a 11-a primei ligi masculine de baschet, SCM
în etapa viitoare va evolua acasă împotriva echipei CSM
Petrolul
16
Craiova a cedat fără pretenţii meciul de pe terenul lideBucureşti, miercuri, de la ora 18.15, meci transmis în
Gaz Metan
16
rului Elba Timişoara, scor 99-70 (35-18, 14-15, 26direct de TVR 3. În schimb, fetele de la SCM Craiova
FCM Tg. Mureş 16
21, 24-16). Pentru formaţia antrenată de Andelko Mans-au impus în deplasare, scor 83-62 (29-17, 21-13,
Voinţa Sibiu
16
dici au evoluat: Vlaskovici (10p), Orbeanu (2p), Seals
26-19, 7-13) în faţa echipei Rapid Bucureşti, în etapa a
(16p), Tomici (20p), Bajici (6p), pe parcurs intrând şi
12-a a primei divizii feminine. Antrenorul Liviu Manea a
Sportul
15
Petrişor (2p), Albu (2p), Amarghioalei (6p), Gavrilă (2),
folosit echipa: Greer (5p), Mikici (15p), Bartee (5), Gliga
Chiajna
16
Codin (4p). Cel mai bun marcator al gazdelor a fost
(15p), Hoskins (33p), pe parcurs intrând: Ştefan (4),
CS Mioveni
16
Bogdan Popescu, cu 22 de puncte. În urma acestui
Gavrilă (6), Manea şi Borş. SCM Craiova se află pe
eşec, SCM Craiova a ajuns pe locul 12, cu 15 puncte şi
locul 6, cu 20 de puncte.
LIGA I - ETAPA A XVI-A

Baschet
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Succes pentru fete, eşec al băieţilor

K

cu vedetele Bulatovici şi Popovici
în prim-plan, fiind învinsă de Islanda, debutantă la o asemenea
competiţie. Rezultatele primei runde de la Mondialul brazilian: Grupa A: Islanda – Muntenegru 22-21,
Germania – Norvegia 31-28, Angola – China 30-29; Grupa B: Kazahstan – Australia 37-9, Rusia –
Coreea de Sud 39-24, Spania –
Olanda 34-27; Grupa C: Brazilia –
Cuba 37-21, România – Tunisia
30-28, Franţa – Japonia 41-22;
Grupa D: Suedia – Argentina 3711, Danemarca – Uruguay 36-10,
Croaţia – Coasta de Fildeş 36-20.

AST ĂZI
– ora 20.30 (Digisport)

V
11
11
9
7
7
7
7
7
6
5
5
4
5
3
3
2
2
2

E
3
2
4
6
5
4
4
3
6
6
3
5
2
6
5
6
4
2

Î
1
3
2
3
4
4
4
5
4
5
8
7
9
7
8
7
10
12

G
30-7
35-13
25-13
22-15
23-15
18-12
14-13
24-14
17-16
14-19
17-16
14-18
22-29
17-24
10-20
14-26
8-25
9-38

P
36p
35p
31p
27p
26p
25p
25p
24p
24p
21p
18p
17p
17p
15p
14p
12p
10p
8p

