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plină de cadouri pentru
copiii din Podari
Peste o sută de copii din localitatea Podari s-au bucurat, aseară, de toată
atenţia şi darurile pe care le merită, însă rareori le primesc. Nu pentru că nu
sunt cuminţi, nici pentru că părinţii nu ar vrea să le ofere tot ce e mai bun…
Însă, ca şi anul trecut, “Cizmuliţa lui Moş Nicolae” i-a făcut fericiţi pe toţi,
fiecăruia dintre ei fiindu-le oferite cadouri de care s-au putut bucura împreună
cu familia. Aflat la cea de-a II-a ediţie, evenimentul umanitar desfăşurat ieri
după-amiază la Palatul RSR, la iniţiativa Şcolii cu clasele I-VIII din Podari, în
parteneriat cu Primăria Podari, face parte din proiectul naţional “Eu sunt pui
de românaş”, care constă în strângerea de produse (alimente, jucării şi haine)
şi donarea lor către familiile sărace din localitate. Cu această ocazie, elevii
Şcolii din Podari şi invitaţii ei – 16 şcoli şi grădiniţe din Craiova – au prezentat
un spectacol plin de lumină şi culoare, dedicat sărbătorilor de iarnă.

de GABRIEL
BRATU-MIB
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- E normal ca Popescu “să
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Doljeanul care
a accesat ilegal
baza de date
a Complexului
Energetic Turceni,
trimis în judecată
Un bărbat de 48 de ani, din oraşul Filiaşi, a fost trimis în judecată
de procurorii DIICOT pentru acces
fără drept la un sistem informatic şi
transfer neautorizat de date în formă continuată după ce, din cercetările efectuate, s-a stabilit că acesta
a obţinut ilegal copii după documente interne de la Complexul Energetic Turceni, o parte din acestea
ajungând în presă. Doljeanul este
angajat al unităţii ca inginer, însă a
fost şi şef al compartimentului IT şi
a fost trimis în judecată în stare de
libertate, cauza urmând să se judece la Tribunalul Gorj.
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Primul centru
de colectare
a legumelor
proaspete,
la Poiana Mare
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“Cizmuliţa lui Moş Nicolae”,,

O stea pe „Walk of
Fame”-ul băileştean
pentru Amza Pellea
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 8 decembrie 2011-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,3505 ............. 43505
1 lirã sterlinã..........................5,0711.......................50711

Cresc tarifele la gaze
pentru companii

Companiile vor plãti, de la 1
ianuarie, în medie cu 5% mai mult
pentru gazele naturale, din cauza
creºterii preþului gazelor importate,
iar tarifele pentru populaþie vor
rãmâne nemodificate, a anunþat
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
„Comitetul de reglementare ANRE a
aprobat menþinerea preþurilor finale
reglementate aferente consumatorilor
casnici ºi producãtorilor de energie
termicã, numai pentru cantitatea de
gaze naturale utilizatã la producerea
de energie termicã, în centralele de
cogenerare ºi în centralele termice,
destinatã consumului populaþiei, ºi
creºterea, în medie cu circa 5%, a
preþurilor finale reglementate aferente
consumatorilor non-casnici, cu
excepþia producãtorilor de energie
termicã, pentru cantitatea de gaze
naturale utilizatã la producerea de
energie termicã în centralele de
cogenerare ºi în centralele termice
care este destinatã consumului
populaþiei, începând cu data de 1
ianuarie 2012”, potrivit ANRE.

$

METEO

1 dolar SUA.......................3,2504........32504
1 g AUR (preþ în lei).......180,4293.......1804293
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300 de lei pe lunã, primiþi
pentru fiecare ucenic angajat
Angajatorii primesc 300 de lei lunar
pentru fiecare ucenic angajat pe o perioadã de maximum trei ani, pentru care
trebuie sã asigure pregãtirea teoreticã
ºi practicã ºi sã plãteascã evaluarea la
obþinerea atestatului în noua ocupaþie,
potrivit unei hotãrâri de Guvern pentru
modificarea ºi completarea normelor
metodologice de aplicare a Legii privind
ucenicia la locul de muncã, aprobatã
marþi. Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale aratã, într-un comunicat

de presã, cã prin noua lege a uceniciei
îºi propune sã îi ajute sã se angajeze pe
tinerii ºi muncitorii nevoiþi sã îºi schimbe profesia. Prin contractul de ucenicie, angajatul poate obþine un loc de
muncã pe o perioadã cuprinsã între unu
ºi trei ani de zile. Perioada de probã
pentru un ucenic nu poate fi mai mare
de 30 de zile. Angajatorul trebuie sã-i
asigure ucenicului o pregãtire teoreticã
ºi practicã. La finalul colaborãrii, angajatorul este obligat sã înscrie uceni-

Îngheþarea pensiilor ºi salariile,
declaratã constituþionalã

Curtea Constituþionalã a respins,
ieri, sesizarea depusã de USL la
legea prin care sunt îngheþate
pensiile ºi salariile bugetare pentru
2012. Preºedintele PSD, Victor
Ponta, a declarat, marþi, întrebat
despre judecarea, de cãtre Curtea
Constituþionalã, a sesizãrii USL
asupra legii prin care se îngheaþã
salariile ºi pensiile în 2012, cã
„penibilii” de la CC vor face ceea ce
le spune Traian Bãsescu. Camera
Deputaþilor a adoptat, în 8 noiembrie, OUG 80/2010 care cuprinde
amendamente ale Comisiei de buget
potrivit cãrora anul viitor pensiile ºi
salariile vor fi îngheþate. Mai exact,
ordonanþa prevede, pentru 2012,
„îngheþarea salariilor ºi a punctului
de pensie la nivelul din anul 2011”
ºi neacordarea, în 2012, a tichetelor
de masã, de vacanþã sau cadou.
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cul la un Centru Autorizat de Evaluare
ºi Certificare a Competenþelor Profesionale, unde acesta primeºte un atestat.
Toate costurile de evaluare vor fi suportate de angajator. Acesta trebuie sã
organizeze evaluarea într-un centru autorizat cu cel puþin 45 de zile înainte de
data încetãrii contractului. Ocupaþiile
pentru care se poate organiza ucenicia
la locul de muncã sunt cele cuprinse în
Clasificarea Ocupaþiilor din România.
Noua legea a uceniciei simplificã procedurile pentru angajatori. În vechea legislaþie, angajatorii erau nevoiþi sã aibã
autorizaþii speciale ca sã încheie astfel
de contracte, iar maiºtrii sã fie atestaþi.
„În plus, prin simplificarea procedurilor,
coordonatorul ucenicului nu trebuie sã
mai asigure masa ºi cazarea acestuia.
Trebuie sã aibã, în schimb, o experienþã
profesionalã de cel puþin cinci ani în ocupaþia pentru care se organizeazã programul de ucenicie. Pentru angajator,
principalul avantaj rãmâne faptul cã primeºte o sumã egalã cu 60% din valoarea Indicatorului Social de Referinþã al
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimulãrii
ocupãrii forþei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr 76/2002. Astfel, pe
durata contractului, angajatorul primeºte
300 de lei pe lunã”, precizeazã Ministerul Muncii.

România susþine o modificare
Autostrada Nãdlac-Arad
limitatã a tratatului UE
se stricã înainte de finalizare
România va susþine, la Consiliul European care începe astãzi ºi ia sfârºit vineri, la Bruxelles, o modificare limitatã a
tratatului UE, la nivelul tuturor
celor 27 de state membre, în
scopul consolidãrii guvernanþei economice ºi politice a blocului comunitar, a declarat
Leonard Orban, Ministrul
Afacerilor Europene. Scopul
modificãrii tratatului vizeazã
întãrirea disciplinei fiscale prin
permiterea unei supervizãri la
nivel european a bugetelor naþionale ºi a sancþionãrii statelor care dau dovadã de imprudenþã fiscalã. Orban apreciazã
cã nu este vorba despre o pierdere a suveranitãþii statelor naþionale, ci de o „partajare a suveranitãþii”. „Existã douã idei -

tratatul sã fie modificat la nivelul tuturor statelor membre,
sau doar la nivelul celor 17 din
zona euro. România ar prefera
opþiunea modificãrii limitate a
tratatelor ºi la nivelul UE 27,
astfel încât sã se asigure integritatea UE ºi sã se evite pericolul de fragmentare a acesteia, de creare a Europei cu douã
viteze. (…) Nu este vorba despre o pierdere de suveranitate,
ci de o partajare a suveranitãþii
pentru niºte lucruri care sunt
absolut obligatorii. E clar cã în
momentul în care a fost creatã
zona euro nu au fost rezolvate
toate problemele. Acum, în perioada de crizã, aceste probleme de design sunt mai vizibile
decât oricând”, e de pãrere ministrul Afacerilor Europene.

PSD a contestat la CC alegerea
lui Blaga la ºefia Senatului
PSD a depus, ieri, o sesizare la Curtea Constituþionalã, în
care contestã alegerea lui Vasile Blaga în funcþia de preºedinte al Senatului, a anunþat senatorul Dan ªova. „PSD a depus contestaþia în cursul zilei
de astãzi. (...) O chestiune tehnicã - s-a reluat, practic, de-

monstraþia din 2005, anume cã
preºedintele trebuia sã fie de la
PSD, pentru cã este rezultatul
algoritmului din alegeri. PSD a
luat cele mai multe voturi în
alegeri ºi era normal sã i se
atribuie una din cele douã Camere. Vom vedea ce va decide
Curtea”, a precizat ªova.

Constructorii autostrãzii NãdlacArad, parte a coridorului IV paneuropean, ºi-au dat seama cã, dupã
ce au lucrat la intensitate maximã
timp de douã luni de zile, pentru a
rãmâne în grafic, trebuie sã dãrâme aproape tot ce au ridicat pânã
acum ºi sã o ia de la capãt. Potrivit
unor surse din cadrul societãþii
Romstrade, care se ocupã de realizarea autostrãzii, citate de aradon.ro, mii de tone de pãmânt care au
fost aranjate ºi ridicate pentru a
susþine viitoarea autostradã trebuie împrãºtiate ºi înlocuite cu alt
sortiment de pãmânt. „Actualul
pãmânt nu se taseazã ºi se împrãºtie singur. S-a încercat tasarea lui

de nenumãrate ori ºi cu nenumãrate tipuri de utilaje, dar degeaba.
Singura soluþie este dãrâmarea actualelor movile ridicate din pãmântul, cu probleme, ºi înlocuirea
acestuia cu un alt tip de sol, care
poate fi tasat. Dacã se continuã
construcþia pe acest pãmânt, autostrada va fi, cu siguranþã, compromisã, deoarece tipul acesta de
sol nu se încheagã”, spun surse de
pe ºantier. ªantierul acestei autostrãzi a fost inaugurat chiar de cãtre premierul Emil Boc ºi de cãtre
ministrul Transporturilor, Anca
Boagiu, care susþineau, atunci, cã
orice întârziere în execuþia lucrãrilor va atrage penalizãri.

Combinatul TTurceni
urceni ºi SNL
O
SNLO
disponibilizeazã 500 de persoane
pânã la 31 decembrie
Ministrul Economiei, Ion Ariton,
a declarat, ieri, cã pânã la 31 decembrie anul acesta vor fi disponibilizaþi 500 de angajaþi de la Combinatul Turceni ºi de la Societatea
Naþionalã Lignitul Oltenia (SNLO).
Ariton a precizat, la dezbaterile din
Comisiile parlamentare de buget-finanþe privind bugetul Ministerului
Economiei, cã în ºedinþa de Guvern
de marþi a fost aprobatã disponibili-

zarea a 200 de angajaþi de la Turceni ºi urmeazã ca, sãptãmâna viitoare, sã fie aprobatã disponibilizarea a încã 300 de angajaþi de la
SNLO: „Este un program în derulare. Ieri, în ºedinþa de Guvern, a
fost aprobatã disponibilizarea a 200
de angajaþi de la Turceni ºi urmeazã SNLO, 300 de persoane, probabil sãptãmâna viitoare va fi prezentatã ºi aceastã Ordonanþã”.
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Ce ºi-a pus sub brad
Primãria Craiova
Autoritãþile locale au renunþat, în
aceste sãrbãtori, sã-ºi mai ofere daruri strãlucitoare, constând în de beculeþe, steluþe ºi reni luminoºi ºi au
decis sã-ºi punã sub bradul de
Stâlpiºorii au fost comandaþi
ºi ar trebui sã soseascã pânã la
sfârºitul acestui an, urmând ca
primele zile ale lui 2012 sã-i gãseascã gata plantaþi pe trotuare. Potrivit caietului de sarcini,
autoritãþile nu îºi doresc orice
fel de bare de protecþie, ci unele care sã fie neapãrat rezistente. Din postura de cumpãrãtori,
edilii cer ca stâlpii sã fie alcãtuiþi din materiale plastice, dar
“ranforsaþi la interior cu þeavã
metalicã pe toatã lungimea pentru creºterea rigiditãþii”. Totodatã, ei trebuie sã fie confecþi-

Crãciun un alt tip de cadouri. Pe final de an, edilii au comandat 300 de
bucãþi de stâlpiºori ornamentali cu
care vor împrejmui trotuarele pentru
a-i feri pe craioveni de vitezomani.

onaþi în aºa fel încât sã poatã fi
montaþi pe asfalt, chiar ºi pe
beton, cu ajutorul unui sistem
de fixare. Municipalitatea le
cere producãtorilor ºi garanþii
cã stâlpii rezistã la diferenþele
de temperaturã ºi la acþiunea razelor ultraviolete.

Bastonaºe negre ºi lucioase

Fiind vorba de niºte stâlpi ornamentali, aceºtia trebuia sã aibã
obligatoriu ºi un aspect plãcut.
Autoritãþile craiovene cer ca toate cele 300 de bucãþi sã fie de
culoare neagrã ºi sã prezinte un

luciu de suprafaþã. Mai mult,
pentru a nu se greºi modelul,
edilii ºi-au luat mãsuri stricte. În
documentaþia tehnicã, au cerut
producãtorilor interesaþi de
aceastã comandã sã aducã, la
Primãria Craiova, schiþe ºi mostre ale acestor obiecte de protecþie pentru a putea fi studiate
pe toate feþele. “Ofertanþii vor
prezenta în mod obligatoriu o
schiþã cu dimensiunile stâlpului
ornamental ºi o mostrã (un stâlp)
conform ofertei prezentate, comisia urmând a aprecia ºi aspectul estetic al stâlpului”, se pre-

cizeazã în caietul de sarcini,
publicat deja de municipalitatea
craioveanã.

Tramvai cu prioritate

Pe lista de achiziþii a Primãriei Craiova se mai aflã ºi un studiu de trafic referitor la circulaþia cu tramvaiul în oraº. Potrivit
documentaþiei, municipalitatea
este interesatã sã gãseascã o firmã specializatã care sã vinã cu
o soluþie tehnicã pentru fluidizarea traficului pe arterele Calea
Severinului, bulevardul „Nicolae
Titulescu” ºi Calea Bucureºti.

Edilii susþin cã, din cauza mãririi numãrului de maºini, acesta a
ajuns cel mai aglomerat ax al
oraºului, afectând circulaþia pe
singura linie de tramvai pe care
o avem. Specialiºtii din Primãrie
spun cã tramvaiul este nevoit sã
circule cu o vitezã mai micã, iar
cãlãtorii renunþã sã mai cãlãtoreascã cu acest mijloc de transport. Studiul pe care îl comandã
acum autoritatea localã ar presupune adaptarea intersecþiilor
semaforizate pentru a da prioritate în trafic tramvaielor.
LAURA MOÞÎRLICHE

Centrul se închide
Câinii comunitari, motiv
pentru sãrbãtori de scandal la audierea publicã
La sfârºitul fiecãrei sãptãmâni, pe parcursul sãrbãtorilor de iarnã, zona centralã a
Craiovei va fi închisã traficului auto. Începând din aceastã
vineri ºi pânã pe data de 8 ianuarie 2012, se vor institui restricþii temporare de circulaþie
rutierã pe strãzile „Popa
ªapcã” ºi „Al. I. Cuza” – sectorul de drum cuprins între intersecþia cu strada „Unirii” ºi
intersecþia cu strada „Arieº”.
În aceastã zonã, ºoferii nu vor
putea circula cu maºinile în
zilele de vineri – între orele
17.00 ºi 22.30, sâmbãtã – între orele 14.00 ºi 22.30 ºi du-

minicã – între orele 14.00 ºi
22.30. Autoritãþile locale au
menþionat cã aceste restricþii
s-au impus pentru a facilita accesul pietonal al craiovenilor
care vor vizita punctele de
agrement ºi distracþie specifice sãrbãtorilor de iarnã amenajate în zona centralã. În intervalul menþionat zona restricþionatã va deveni zonã pietonalã, traficul rutier urmând a
se desfãºura pe arterele adiacente. Riveranii vor avea permisiunea de acces cu autovehiculele doar în baza cãrþii sau
buletinului de identitate.
LAURA MOÞÎRLICHE

Se anunþã o invazie
de brazi de Crãciun

Craiovenii vor avea la dispoziþie doar douã sãptãmâni pentru a-ºi cumpãra mult doritul
brad de Crãciun. Pentru cã aceºtia nu trebuie sã lipseascã din
nici o casã, vor putea fi gãsiþi în
toate pieþele craiovene, începând
de sãptãmâna viitoare. “Am pri-

mit deja vreo 20 de
cereri de la comercianþii care doresc
sã scoatã la vânzare brazi de toate felurile, în Piaþa Centralã. Toate solicitãrile au fost aprobate, pentru cã societãþile aveau actele
pentru certificarea
mãrfii în regulã, ºi
vor putea sã înceapã comerþul de lunea viitoare”, a
spus Bogdan Apostol, directorul
SC Pieþe ºi Târguri Craiova. De
asemenea, brazii vor mai putea
fi gãsiþi în pieþele din Brazda lui
Novac ºi Craioviþa Nouã, precum ºi în târgul de sãptãmânã
din 1 Mai.
LAURA MOÞÎRLICHE

Una dintre problemele cu care
se confruntã de ani buni locuitorii
municipiului Craiova – problema
câinilor fãrã stãpân care se plimbã
cu miile pe strãzi – a fost dezbãturã, ieri, în cadrul unei audieri publice cu tema “Avem o lege. Ce
facem cu câinii liberi de pe strãzile Craiovei?”, desfãºuratã în incinta Teatrului Liric “Elena Teodorini” din Craiova. Evenimentul se
anunþa unul liniºtit la început, chiar
plictisitor, nimic nu prevestea scandalul care s-a declanºat spre sfârºit, când, pensionarii ºi-au dat seama cã îi sare rândul “la vorbã”.
Dupã introducerea liderului sindical de la Forþa Legii, Ringo Dãmureanu, care le-a fãcut participanþilor instructajul – referitor la urcarea pe scenã pentru a-ºi expune
pãrerea vizavi de soluþiile ce trebuie
aplicate pentru a rezolva cumva problema câinilor comunitari –, ºi-a
fãcut apariþia Falvius Sirop, administrator al SC Salubritate SRL.
Acesta a spus câteva cuvinte despre lege “aºa cum am înþeles-o eu”
ºi a cugetat cã “nu-i chiar aºa uºor
sã eutanasiezi”. A venit însã ºi cu o
soluþie, mai exact înfiinþarea unui
adãpost de câini cu capacitate mai
mare, dând drept exemplu oraºul

Oradea, unde, spune
el, “sunt mai puþini
câini pe stradã decât
în adãposturi”.
Deºi evenimentul a
fost organizat tocmai
pentru a le da craiovenilor, dar mai ales
reprezentanþilor asociaþiilor care militeazã
pentru protecþia animalelor, posibilitatea
sã vinã cu soluþii, puþini au fost cei care au
urcat pe scenã pentru
a-ºi expune punctul de vedere. Craioveanca Floarea Dobre a spus cã
vrea ca Primãria sã sprijine asociaþiile de locatari “sã construiascã þarcuri de cinci sau ºase câini ºi sã numeascã câte un om, voluntar, pentru fiecare câine, care sã îl îngrijeascã din banii sãi”. Ba, mai mult,
femeia a propus ca îngrijitorii sã-i
plimbe în lesã ºi sã þinã la îndemânã
fãraºul ºi mãturica, în cazul în care
patrupedul „se scapã” în locurile publice. O reprezentantã a uneia dintre numeroasele asociaþii de protecþie
a animalelor din Craiova, Oana Popescu, a propus realizarea unui recensãmânt al câinilor, “sã se ºtie
care are stãpân ºi care nu”.

Circul a început abia atunci când
pensionarii aºezaþi în primele rânduri au vrut sã vorbeascã ºi au aflat
cã nu o pot face dacã nu s-au înscris pe listã. Aºa a început scandalul. Indignaþi, s-au ridicat de pe
scaune ºi au început sã-i acuze pe
organizatori de incorectitudine. În
cele din urmã, organizatorii le-au dat
cuvântul, “în afara procedurii oficiale”. Mihai Barbu, pensionar din
Craiova, a venit cu “soluþia finalã”
pentru rezolvarea câinilor maidanezi, reuºind sã scandalizeze majoritatea craiovenilor din salã. “O sã
ajungem ca budiºtii, sã respectãm
animalele ºi microbii. Propun ca
aceºti câini sã fie ridicaþi la rangul
de animale, sã fie sacrificaþi, iar
persoanele care sunt închise în puºcãrii sã primeascã carne de câine.
Dacã au greºit ºi au fost condamnaþi, atunci sã sufere. Cei care sunt
iubitori de animale au o dambla la
cap. De fapt, nu iubesc animalele.
Dacã le-ar iubi, n-ar mai mânca
deloc porumbei sau carne de miel
sau de porc. Nu iubesc animalele,
le place sã le chinuie! Toþi sunt copii sau nepoþi de bani gata”, a spus
bãtrânul, acompaniat de huiduieli.
ALINA DRÃGHICI
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Doljeanul care a accesat ilegal baza de date
a Complexului Energetic Turceni, trimis în judecatã
Un bãrbat de 48 de ani, din oraºul Filiaºi, a fost trimis în judecatã de procurorii DIICOT pentru acces fãrã drept la
un sistem informatic ºi transfer neautorizat de date în formã continuatã dupã
ce, din cercetãrile efectuate, s-a stabilit
cã acesta a obþinut ilegal copii dupã doLa jumãtatea lunii ianuarie
a.c., procurorii DIICOT au fost
sesizaþi de directorul Complexului Energetic Turceni cã adresele de poºtã electronicã ale
unor persoane din conducere,
dar ºi ale unor angajaþi ai unitãþii au fost accesate, fãrã drept,
ocazie cu care diferite documente ale unitãþii au fost copiate, iar ulterior acestea au apãrut în presã, producând un prejudiciu de imagine unitãþii.
Potrivit plângerii, directorul
CE Turceni a primit, de la o persoanã necunoscutã, un memory
stick ce conþinea print screenuri (capturi de ecran) cu documente din unitate. Astfel, pe 17
ianuarie a.c., în baza plângerii,
a fost deschis un dosar penal la
DIICOT – Biroul Teritorial Gorj,
directorul CE Turceni a fost audiat ºi le-a predat procurorilor
stik-ul, în ziua urmãtoare fiind
efectuatã percheziþia electronicã a acestuia. Au fost identificate, astfel, câteva zeci de fiºiere tip imagine, obþinute cu
funcþia print-screen a calculatorului, o parte purtând sigla ºi
semnãturile conducerii SC
Complexul Energetic Turceni

cumente interne de la Complexul Energetic Turceni, o parte din acestea ajungând în presã. Doljeanul este angajat al
unitãþii ca inginer, însã a fost ºi ºef al
compartimentului IT ºi a fost trimis în
judecatã în stare de libertate, cauza urmând sã se judece la Tribunalul Gorj.

SA, referitoare la personal, decizii de încadrare în muncã, situaþii ale posturilor ce urmeazã
a fi reduse, propuneri cu personalul ce urmeazã a fi disponibilizat în anul 2011 etc., dar ºi ºapte
fiºiere tip document cu sigla SC
Complexul Energetic Turceni
SA, ce conþineau liste cu angajaþi pensionabili, centralizatorul
fondului de salarii, programe de
restructurare ºi reorganizare
pentru anul 2011 ºi 2012.
S-a stabilit cã o parte din documentele de pe memory-stik fuseserã trimise cãtre adresa de
mail enachem@gmail.com,
aceasta, dar ºi alte adrese fiind
folosite de Marian Enache, de 48
de ani, din oraºul Filiaºi, judeþul

Dolj, angajat al SC Complexul
Energetic Turceni SA în funcþia
de inginer la Departamentul Mãsurãtori Diagnozã ºi Eficienþã
Energeticã. Pânã în anul 2005,
doljeanul a ocupat funcþia de ºef
al Serviciului IT din cadrul unitãþii, dupã cum au consemnat procurorii în rechizitoriu.

Fiºiere cu informaþii de la CE
Turceni, gãsite ºi acasã la doljean
Ulterior, în baza autorizaþiei
emise de instanþã, a fost ridicatã în vederea efectuãrii unei percheziþii electronice unitatea centralã a calculatorului folosit de
Enache la locul de muncã, o descindere fiind fãcutã apoi ºi la domiciliul bãrbatului, în
oraºul Filiaºi. “La percheziþia domiciliarã
efectuatã la locuinþa lui
Enache Marian au fost
ridicate un laptop, stickuri de memorie, suporturi optice ºi card-uri de
memorie aparþinând
acestuia, ce au fost percheziþionate informatic”, dupã cum se menþioneazã în rechizitoriu,

fiind descoperite câteva sute de
fiºiere, o parte din ele conþinând
informaþii legate de CE Turceni,
informaþii care nu aveau ce sã
caute în posesia bãrbatului, neavând legãturã cu activitatea desfãºuratã de acesta, dupã cum au
confirmat reprezentanþii unitãþii, atunci când le-au fost prezentate. “Coroborând rezultatele
percheziþiilor informatice cu depoziþiile martorilor, s-a stabilit cu
certitudine cã persoana care a
accesat fãrã drept sistemele informatice ale unitãþii ºi a transferat neautorizat date din aceste sisteme este învinuitul Enache Marian”, se mai aratã în rechizitoriul procurorilor.
Anchetatorii au concluzionat cã
Marian Enache a accesat, fãrã
drept, sistemele informatice ale SC
CE TURCENI SA, prin încãlca-

rea mãsurilor de securitate, în scopul sustragerii de date informatice
ºi a transferat în mod neautorizat
date informatice; a accesat, fãrã
drept, adresele de e-mail aparþinând unor persoane din conducerea unitãþii (director general, ºef
departament sisteme informatice
º.a.), dar ºi ale unor angajaþi ºi a
transmis aceste informaþii unor
persoane din afara unitãþii, astfel
cã se face vinovat de comiterea
infracþiunilor de acces, fãrã drept,
la un sistem informatic, în scopul
obþinerii de date informatice, prin
încãlcarea mãsurilor de securitate
ºi transfer neautorizat de date
dintr-un sistem informatic, fapte
pentru care riscã o pedeapsã de
pânã la 12 ani de închisoare, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003.
Dosarul a fost înaintat pentru soluþionare Tribunalului Gorj.

Paznicul ºi hoþii cãrora le-a þinut “de ºase”, împreunã în arest
Trei persoane au ajuns în arestul IPJ Dolj,
dupã ce poliþiºtii craioveni au stabilit cã, în
luna august, au furat mai multe piese ºi materiale feroase dintr-un depozit de la ieºirea din
Craiova, prejudiciul cauzat unitãþii fiind estiPotrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, poliþiºtii Secþiei 2
Craiova au fost sesizaþi, pe
17 august a.c., despre faptul
cã din depozitul societãþii
“Helco” au fost sustrase

mat la 300.000 lei. Culmea este cã unul dintre
cei trei reþinuþi este chiar paznicul care era
de serviciu în momentul comiterii furtului. În
loc sã-ºi facã datoria, paznicul i-a ajutat pe
ceilalþi doi sã intre ºi chiar le-a þinut “de ºase”.

materiale feroase ºi neferoase în valoare de aproximativ
300.000 lei. A fost înregistrat
un dosar penal, oamenii legii
au demarat verificãri, iar
acum au reuºit sã-i identifice

pe fãptuitori. Astfel, marþi, 6
decembrie a.c., oamenii legii
l-au reþinut pe craioveanul
Ion Dinu, de 54 de ani,
despre care s-a stabilit cã, în
noaptea de 10 spre 11 august
a.c., în timp ce efectua
serviciul de pazã la depozitul
respectiv, a înlesnit pãtrunderea în depozit a doi tineri
care au sustras piese din inox
ºi alte materiale feroase,
asigurându-le, totodatã, paza
în timpul comiterii faptei.
“În baza probatoriului
administrat, faþã craiovean a
fost începutã urmãrirea
penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de complicitate
la furt calificat ºi a fost
reþinut pentru 24 ore, fiind
introdus în arestul IPJ Dolj”,
a declarat agent Amelia
Cãprãrin, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Prin
extinderea cercetãrilor
efectuate de poliþiºti ºi cu

sprijinul Direcþiei de Informaþii Dolj a SRI au fost
identificaþi ºi ceilalþi doi
fãptuitori – Cãtãlin Ion
Mihai, de 21 de ani, ºi
Adrian Nedelcu, de 24 de
ani, ambii din localitatea
Coþofenii din Faþã.
Ieri, dis-de-dimineaþã,
poliþiºtii Secþiei 2 Craiova ºi
Secþiei 1 Poliþie Ruralã,
sprijiniþi de luptãtorii Serviciului de Intervenþie Rapidã, au

descins la locuinþele celor doi
suspecþi, care au fost “sãltaþi”
ºi duºi la sediul Poliþiei pentru
cercetãri. ªi cei doi doljeni au
ajuns în arest, în baza ordonanþelor de reþinere emise pe
24 de ore, pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat, ºi
urmeazã sã fie prezentaþi
Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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“Cizmuliţa lui Moş Nicolae”,,
plină de cadouri pentru
copiii din Podari
Peste o sută de copii din localitatea Podari s-au bucurat, aseară, de toată atenţia şi
darurile pe care le merită, însă rareori le primesc. Nu pentru că nu sunt cuminţi, nici
pentru că părinţii nu ar vrea să le ofere tot ce e mai bun… Însă, ca şi anul trecut, “Cizmuliţa lui Moş Nicolae” i-a făcut fericiţi pe toţi, fiecăruia dintre ei fiindu-le oferite cadouri de care s-au putut bucura împreună cu familia. Aflat la cea de-a II-a ediţie, evenimentul umanitar desfăşurat ieri după-amiază la Palatul RSR, la
iniţiativa Şcolii cu clasele I-VIII din Podari, în parteneriat cu
Primăria Podari, face parte din proiectul naţional “Eu sunt pui
de românaş”, care constă în strângerea de produse (alimente,
jucării şi haine) şi donarea lor către familiile sărace din localitate. Cu această ocazie, elevii Şcolii din Podari şi invitaţii ei –
16 şcoli şi grădiniţe din Craiova – au prezentat un spectacol
plin de lumină şi culoare, dedicat sărbătorilor de iarnă.

La evenimentul dedicat copiilor
din Podari au participat cu programe artistice, dar şi donaţii, mai
multe şcoli şi grădiniţe din Podari
şi Craiova: Şcoala cu clasele I-VIII
Podari, Colegiul Naţional “Carol
I”, Şcoala nr. 29 “N. Romanescu” – Grădiniţa nr. 11, Grădiniţa
nr. 53 Craiova, Colegiul Naţional
“Ştefan Velovan”, Grădiniţa Podari, Şcoala nr. 23 Craiova, Şcoala
nr. 39 “N. Bălcescu” – Grădiniţa
nr. 14 “Luceafărul”, Clubul Piticilor, Şcoala nr. 12 “Decebal”, Şcoala nr. 31 “Th.
Aman”, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” –
Grădiniţa “Otilia Cazimir”, Grădiniţa nr. 31
Craiova, Şcoala nr. 30
“Mihai Viteazul”, Clubul
Gala Dans, Şcoala nr. 33
Craiova.

“Colindăm
pentru cadourile
copiilor săraci”

Sala Palatului RSR a devenit, aseară, neîncăpătoare
pentru cele câteva sute de
copii, care, încurajaţi de părinţi,
bunici şi cadre didactice, au
oferit un program
artistic emoţionant.
Rând pe rând,
prichindeii de
grădiniţă, alături de
colegii lor mai mari,
cu toţii costumaţi ca
de sărbătoare, i-au
colindat pe invitaţi şi
au încercat să
strălucească prin
dansurile lor uneori
stângace, fără a-şi
lua ochii de la

educatoarele care îi încurajau.
Şi au reuşit să atragă toate
privirile şi aplauzele publicului,
prin energia debordantă de
care au dat dovadă.

Aşteptându-şi rândul “la
colindat”, Miruna, o păpuşică
blondă, cu ochi albaştri, de
numai cinci anişori, ţopăia
fericită la gândul că prin gestul
ei un alt copil îşi va primi cadoul
de Moş Nicolae. “O să cânt un
colind frumos pentru copiii mai
săraci, fiindcă mami mi-a spus
că pe la ei nu a trecut Moş
Nicolae. Şi doamna educatoare
ne-a spus că trebuie să fim buni
cu ceilalţi copii, dacă vrem să
vină Moş Crăciun. Eu am fost
cuminte”, ne-a explicat micuţa
Miruna. O altă fetiţă,
interesată de discuţie
şi, în acelaşi timp,

Acţiunea a fost sponsorizată de mai multe firme din Craiova şi Podari, printre care
Cargill România şi SC Orizonturi 2025 SRL,
precum şi de autorităţile locale. “Primăria
Podari este partener şi, totodată, sponsor al
acţiunii organizate de Şcoala cu clasele IVIII din localitatea noastră, pentru copiii din
comunitate, dar şi din Craiova. Din fericire, în demersul nostru s-au alăturat şi neau sprijinit mai multe societăţi comerciale,
care s-au arătat foarte receptive, astfel că
pachetele pe care copiii le-au primit sunt
destul de consistente. Ele conţin alimente –
ulei, făină, zahăr, precum şi dulciuri, jucării, rechizite şi hăinuţe. La acţiune au participat câteva sute de copii împreună cu părinţii şi bunicii lor, de altfel, toată lumea a fost invitată. Suntem în luna cadourilor, lună în care trebuie
să fim mai buni şi să dăruim cât putem celor care au nevoie, iar aceşti copii se bucură enorm că şi pe
la ei a trecut Moş Nicolae”, a spus Constantin Gheorghiţă, primarul comunei Podari.

nerăbdătoare să ne povestească
la rându-i că şi ea a fost tare
cuminte, şi-a amintit cum, anul
trecut, la prima ediţie a evenimentului, a avut mari emoţii pe
scenă, dar s-a bucurat atunci
când toţi prichindeii au primit
cadouri. “Mie nu-mi mai este
ruşine să cânt, ca anul trecut.
Acum, abia aştept să ne cheme
pe scenă, ca să colindăm pentru

cadourile copiilor săraci. E mai
frumos ca anul trecut şi sunt şi
mai mulţi copii, frumos îmbrăcaţi ca şi noi”, ne-a spus
Alessia.

Pachete
cu alimente,
dulciuri şi jucării
Peste 20 de momente
artistice s-au derulat de-a
lungul serii, în cadrul spectacolului umanitar “Cizmuliţa lui
Moş Nicolae”, pentru ca la
final cei aproximativ o sută de
copii din Podari să primească
în dar cadouri strânse fie de la

sponsori, fie de la
donatori. Pachetele au constat
nu numai în dulciuri şi jucării, ci
şi în cărţi, obiecte de papetărie
şi alimente. «“Cizmuliţa lui
Moş Nicolae” este un spectacol organizat de şcoala noastră
şi se află la cea de-a II-a
ediţie, prima având loc anul
trecut. Peste o sută de copii de
la Şcoala din Podari primesc în
această seară (n.r. – 7 decembrie 2011), de la alte
unităţi de învăţământ
din Craiova – 16 la
număr – daruri consistente, atât pentru ei,
cât şi pentru familiile
lor. Iniţiativa de a
organiza acest spectacol ne aparţine, iar
ideea a venit ca
urmare a numeroaselor
proiecte sociale care
se desfăşoară în şcoala noastră
şi în urma cărora am constatat
că mulţi copii sunt săraci şi nu
se pot bucura de sărbători.
Tocmai din acest motiv, am
dorit să le dăruim inclusiv
alimente, pentru că provin din
familii nevoiaşe, pentru care
orice ajutor este binevenit.
Micuţii sunt conştiincioşi şi s-au
pregătit aşa cum trebuie cu
poezii şi cântece, pe care le
recită în faţa publicului. Este un
spectacol în adevăratul sens al
cuvântului», a afirmat Andriescu Marilena, directorul
Şcolii cu clasele I-VIII din
Podari.
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Omagiu lui William Brânzã
MIRCEA CANÞÃR

William Brânzã este deputat PDL pentru diaspora.
Când nu se aflã la Bucureºti, reþinut de afacerile personale ºi prezenþa facultativã la lucrãrile Camerei
Deputaþilor, William Brânzã se aflã la Roma sau în
alte mari oraºe italiene, pe unde susþine moralul românilor plecaþi de acasã, pentru o viaþã mai bunã ºi
pentru a rãmâne „buni români”. Cum s-a întâmplat
la 1 Decembrie, dupã propria mãrturisire. Pe linie
de partid, deputatul William Brânzã este o persoanã
importantã, fiindcã datoritã lui, la alegerile legislative din 2008, PDL a obþinut, în plus faþã de PSD,
trei mandate parlamentare, deºi social-democraþii
aveau de partea lor un ascendent de 90.000 de voturi. Mai exact, atunci William Brânzã ºi-a dovedit
valoarea europeanã în privinþa tracþiunii politice.
Când vorbeºte, deputatul menþionat este, obligato-

riu, grav, pãtruns de importanþa sa ºi nu se încurcã
deloc în detalii intelectuale. Bun cunoscãtor al spaþiului european, pe care, mãrturiseºte, l-a ºi strãbãtut, William Brânzã mai are ºi lacune. E drept, acum,
ºi Uniunea Europeanã e destul de întinsã ºi se lãbãrþeazã în continuare. Recent, invitat la Ambasada Irlandei la Bucureºti, la o festivitate, a primit chiar
din partea ambasadorului respectivei þãri un album
(Ireland in Brief). Evident, conform uzanþelor, rafinatul parlamentar român a luat, dezinhibat, microfonul, adresându-se amfitrionului: „Excelenþa Voastrã, vã mulþumesc nespus pentru acest frumos album. Cu atât mai mult cu cât cunosc oraºul, l-am
vizitat deseori. Avem acolo o comunitate puternicã
de români ºi vreau sã transmit gratitudinea mea oficialitãþilor locale, pentru sprijinul constant ºi con-

sistent pe care l-au oferit ºi-l oferã compatrioþilor
noºtri rezidenþi în Brief”. Acum nu ºtim dacã William Brânzã l-a lãsat pe ambasador cu gura cãscatã,
dar, neîndoielnic, ºi-a pus sigiliul, amprenta, grimasa personalitãþii elevate asupra relaþiilor bilaterale
dintre cele douã þãri. Ni s-a spus sã ne deºteptãm ºi
ne-am deºteptat. Fiindcã „Brief” nu este denumirea
unei localitãþi irlandeze, ci înseamnã cu totul altceva. Iar cine a crezut cã prostia româneascã stã pe
loc s-a înºelat. Una era prostia din povestirile lui
Ion Creangã ºi alta e prostia din vremurile noastre,
cu William Brânzã parlamentar în viaþã. Prostia a
cãpãtat nuanþe meditative, adicã înainte de livrarea
ei autorul se concentreazã, transfigureazã, pentru a
fi cât se poate de autentic. Un omagiu pentru William Brânzã reprezintã, neîndoielnic, un gest firesc.

gazelor,, a apei ºi a canalizãrii,
Dupã introducerea gazelor
în Brãdeºti au început asfaltãrile de drumuri
În comuna Brãdeºti au continuat investiþiile ºi în ultimul trimestru al anului 2011. Dupã ce au fost introduse conducta de gaze, apa ºi canalizarea în localitate, a venit rândul asfaltãrii unor
Într-o perioadã grea, în care
lipsa fondurilor este cuvântul la
ordinea zilei, primarul Ionel Rãcãreanu ºi echipa de la Primãria
Brãdeºti, pe care o conduce, sau încãpãþânat sã realizeze cât
mai multe obiective. Au început
cu pietruirea unor strãzi, au introdus gaze, apã ºi canalizare,
pentru ca în ultima parte a acestui an sã asfalteze câteva strãzi,
pentru a asigura accesul la DN6

ºi pentru a uºura puþin viaþa oamenilor din localitate.
„Dacã stai cu mâinile în sân
ºi spui toatã ziua cã nu sunt bani,
este clar cã nu vei realiza nimic.
Noi ne-am zbãtut ºi cu fonduri
guvernamentale, de la Consiliul
Judeþean Dolj sau din bugetul
propriu am realizat câte ceva. În
noiembrie am reuºit sã asfaltãm
trei strãzi (strada Primarului,
Aleea Pârligeni ºi Aleea Dispensarului), care asigurã accesul la
DN 6. Aceste strãzi înainte erau
pietruite cu balast de 10-12 cm.
Consider cã prin modernizarea
sistemului rutier ºi asigurarea
scurgerii apelor pluviale se asigurã o vitezã de circulaþie nor-

uliþe. Investiþia fãcutã din fonduri de la
bugetul local era mai mult decât necesarã. Valoarea totalã a lucrãrilor, în
urma licitaþiei publice, a fost de
962.047 de lei, fãrã TVA.

malã, cu consum minim de carburanþi, ºi se evitã accentuarea
degradãrii patului drumului ºi a
dotãrii existente prin infiltrarea
în corpul drumului a apelor pluviale, care creeazã posibilitatea
unor degradãri nedorite”, a declarat Ionel Rãcãreanu, primarul comunei Brãdeºti.

Planul de dezvoltare generalã
al comunei, stabilit prin PUG

Este evident
pentru oricine
cã îmbunãtãþirea viabilitãþii
strãzilor asfaltate se impune
ca o necesitate
pentru creºterea
confortului ºi
siguranþei în exploatare, reducerea consumului de carburanþi
ºi îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii,
contribuind în
acelaºi timp la
desfãºurarea în
condiþii optime
de timp ºi trafic a mijloacelor
de transport în comun ºi a
transportului ºcolar în zonã.
„Oamenii trebuie sã înþeleagã cã
alegerea strãzilor pentru asfaltare a fost determinate de câteva considerente importante,
cum ar fi înscrierea în programul de dezvoltare a reþelei de
drumuri locale ºi de îmbunãtãþire a stãrii lor de viabilitate prin
modernizarea ºi reabilitarea drumurilor, cu prioritate a celor
care asigurã legãtura în interiorul localitãþilor, cât ºi a celor
cu racord la drumurile cu clasificaþie superioarã; înscrierea
în planul de dezvoltare generalã a comunei stabilite prin PUG,

în care toate drumurile stradale
sunt incluse într-un program de
modernizare ºi reabilitare având
în vedere, pe de o parte, starea
de viabilitate necorespunzãtoare, iar pe de altã parte importanþa economicã ºi socialã a
acestor drumuri”, a mai declarat Ionel Rãcãreanu.

„Pe om îl pãcãleºti o datã,
de douã ori, dar a treia oarã
cu siguranþã te penalizeazã”

Valoarea totalã a investiþiei, în
urma licitaþiei publice, a fost de
962.047 de lei, fãrã TVA, din
bugetul propriu. „Sunt de pãrere cã fiecare dintre noi putem
sã facem mai mult pentru localitatea în care trãim ºi mai bine.
Suntem în aceste funcþii pentru cã oamenii ne-au ales sã îi
reprezentãm, de aceea cred cã
alãturi de Consiliul Local ºi aparatul executiv suntem obligaþi sã
contribuim la ridicarea situaþiei
economice ºi sociale a comunitãþii locale. Cei care nu înþeleg acest lucru mai devreme sau
mai târziu vor ieºi din sistem.
Pe om îl pãcãleºti o datã, de
douã ori, dar a treia oarã cu siguranþã te penalizeazã”, a spus
Ionel Rãcãreanu.

Rãcarii de Jos, Tatomireºti ºi
Brãdeºtii Bãtrâni. La ªcoala
„Ioan Grecescu” a demarat construcþia unei baze sportive multifuncþionale. Proiectul a primit
finanþare de la Guvern, dar, din
lipsa fondurilor, lucrãrile au
stagnat. La solicitãrile medicilor
de familie a efectuat o serie de
lucrãri la dispensar din Brãdeºti.
„La cabinetele medicale a trebuit
sã introducem apã curentã ºi sã
facem unele reparaþii la acoperiºul clãdirii. În 2010, Consiliul
Local Brãdeºti a aprobat introducerea pe lista obiectivelor de
investiþii a lucrãrii de împrejmuire a dispensarului uman, întrucât gardul era în stare avansatã de degradare”, a mai spus
Rãcãreanu.

Listã cu prioritãþi

Din momentul în
care a câºtigat alegerile locale, în 2008, Ionel Rãcãreanu ºi-a fãcut o listã de prioritãþi
ºi a încercat pas cu pas
sã le rezolve. A început
cu învãþãmântul, apreciind cã acest domeniu
„ar trebui sã fie una dintre prioritãþile principale
ale administraþiei locale”.
A reuºit sã împrejmuiascã cu gard ºcolile din

Ionel Rãcãreanu

„Realizarea acestor proiecte
a însemnat multã muncã”
Primãria Brãdeºti avea mari
probleme cu fondul funciar, iar
în primul an de mandat Ionel Rãcãreanu a trebuit sã organizez ºi
sã mobilizez salariaþii din cadrul
compartimentului agricol, astfel
încât cetãþenii sã primeascã lãmuriri ºi rezolvãri la toate problemele pe care le aveau, susþinând ºi punând în practicã, în
acelaºi timp, întocmirea în cadrul Primãriei a documentaþiei
pentru obþinerea subvenþiei agricole. A rezolvat problema iluminatului public ºi a înfiinþat Serviciului public de salubritate. Dupã
toate acestea, aºa cum spuneam,
a introdus reþeaua de gaze naturale, apa ºi canalizarea. „Realizarea acestor proiecte a
însemnat multã muncã
ºi devotament din partea întregului aparat al
Primãriei Brãdeºti. Le
mulþumesc tuturor pentru cã au înþeles cã trebuie sã muncim, câteodatã ºi peste program,
pentru a lãsa ceva în
urma noastrã. Mai sunt
multe proiecte de realizat ºi sunt convins cã
împreunã le vom pune
în practicã”, a conchis
Ionel Rãcãreanu.
MARIN TURCITU
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Primul centru de colectare a legumelor
proaspete, la Poiana Mare
P

oiana Mare rãmâne una dintre cele mai
mari comune din România, cu peste
12.000 de locuitori, ºi tinde sã devinã o comunã-model în Dolj, fiind una dintre cele mai
mari ºi bogate, nu numai din judeþul nostru,
ci ºi din þarã. Secretul: legumicultura, care
este adevãrata sursã de venit a localnicilor. Dacã mergi primãvara în localitate îþi
sar în ochi solariile, care împânzesc grãdinile, dar ºi oamenii harnici care muncesc de
dimineaþã pânã seara. Aproape cã nu existã proprietate care sã nu aibã un solar în
curte ºi cel puþin unul la câmp. Din legumi- Poiana Mare este recunoscutã de mai toatã lumea ca o localitate prosperã, dezvoltatã, fiind denumitã comuna oamenilor harnici. Legumicultura pare a fi sursa de viaþã a celor de prin partea
locului. Ce ne puteþi spune despre
acest aspect?

culturã se scot bani frumoºi, dar cu condiþia
ca munca sã fie tratatã cu seriozitate. Adicã, dacã se face o bunã alegere a foliei ºi
mai ales dacã se utilizeazã sãmânþã de calitate. Bunãstarea pe care o respirã fiecare
gospodãrie se reflectã în imaginea de ansamblu a localitãþii. Primarul comunei Poiana Mare, Marin Vintilã, ne-a explicat, ieri,
ceea ce va face, în continuare, administraþia publicã localã, în 2012, pentru a veni în
sprijinul bunilor gospodari, facilitâdu-le
acestora comercializarea legumelor în condiþiile impuse de Uniunea Europeanã.

secatã, toate canalede mari. Adicã nu sunt interesaþi doar
cu baie, cu
Apã ºi canalizare pentru 80% din familii
le sunt aproape fãrã
toate dotãrile.
de tomate.
apã ºi ne rugãm la
Prin intermediul Masterplanului de apã, comuna va fi conectatã la o reþea Va fi gata cel
- Sunt investitori strãini intereDumnezeu sã avem o de alimentare, dar ºi evacuare a apelor menajere pe o lungime de 60 de kilo- târziu în aprilie
saþi
de Poiana Mare? Au venit mulþi
iarnã cu zãpadã, pen- metri, care va ajunge pânã la limita satului Tunarii Noi, unde, pe viitor, se 2012. În acesla dumneavoastrã? Ce i-a interesat?
tru cã nu s-au putut plãnuieºte extinderea. Lucrarea de investiþii este cotatã la suma de 15 milioane te condiþii, s-a
face ogoare, semãnã- de euro, iar cofinanþarea va fi de 4 miliarde de lei.
amânat ºi ina- Da, au venit, italieni, spanioli,
ugurarea.
turile sunt compromichiar ºi turci. Dar, din pãcate, au vese, cu grâul avem o
nit cam târziu, deoarece societãþile
- Da, aºa este. Sursa de venit a
Fonduri europene
problemã. ªi rapiþa o sã întoarcã din
Consiliul Local a concesionat, pendin Poiana Mare au concesionat deja
celor din comuna Poiana Mare este
suprafeþe. În ceea ce priveºte grâul,
tru o perioadã de 10 ani, un teren de
cele mai mari ºi mai compacte suprapentru utilaje agricole
legumicultura. Cei mai mulþi trãiesc
omul îl va lãsa aºa cum este, deoareaproximativ 800 de metri pãtraþi unei
feþe de terenuri. De exemplu, avem o
- Prin ce sunt, totuºi, recunoscuþi
ce nu îºi va putea permite
societãþi comerciale. Este vorba de
zonã de pãºune. A venit un investilocuitorii din Poiana Mare? Care
sã facã din nou lucrãrile, iar
aceeaºi societate care a preluat ºi vara
tor strãin dorea sã planteze salcie...
este, de fapt, cartea lor de vizitã?
mulþi cetãþeni au spus deja
trecutã legumele de la localnici.
pentru centrale. Din pãcate, nu am
„asta e, ce-o ieºi o ieºi...” .
Aceastã firmã va face, în zona târguputut negocia cu el, pentru cã aceasLocuitorii
din
Poiana
Mare
sunt,
Oamenii nu îºi vor permite
lui de sãptãmânã, o halã modernã,
tã suprafaþã de teren era deja datã în
în
primul
rând,
recunoscuþi
pentru
sã reia lucrãrile, nici cel pucare va prelua, de data aceasta, toatã
evidenþã la APIA. Sperãm ca anul vicalitatea
tomatelor.
De
regulã,
roºiile
þin societãþile comerciale nu
cantitatea de legume. Va avea condiîºi vor permite sã o ia de la
þii ºi pentru stocarea legumelor pânã
Peste 7 miliarde de lei pentru poduri ºi podeþe
capãt, pentru cã sunt cosla momentul distribuirii acestora, iar
Primãria a demarat, în 2011, o lucrare la reþeaua de evacuare a apelor pluviaturi enorme.
preþul va fi acelaºi, de la începutul
le, fiind vorba de construcþia a 10 poduri peste canalul colector ºi peste 2.800
campaniei de vânzare pânã la final.
- Dar care a fost cantide podeþe în dreptul fiecãrei gospodãrii. Pânã în prezent au fost amenajate 5
tatea totalã de legume pe
Sãmânþã ºi folie de calitate
poduri, urmând ca lucrarea sã continue ºi în anul viitor.
care a dat-o, în 2011, co- Mai exact, cum se va face premuna Poiana Mare?
de Poiana Mare sunt uºor idenluarea de legume? Trebuie îndepli- Una foarte mare. Numai
tificate în mai toate pieþele din
nite anumite condiþii, li se va impuo singurã societate comerCraiova ºi din alte oraºe ale þãrii.
ne legumicultorilor sã foloseascã
Marin Vintilã
cialã a luat de la legumiculPe lângã roºii, comuna mai livreaun anumit tip de sãmânþã?
torii noºtri o cantitate de
zã pieþelor ardei, vinete, gogo- Oamenii nu
ºari, castraveþi, varzã ºi, mai nou,
cu banii obþinuþi
îºi vor mai face
Drum asfaltat din fonduri europene
pepeni. Au început foarte mulþi
din comercializasã-ºi facã proiecte cu fonduri eurea legumelor.
În 2011, Primãria a pus la punct partea de infrastructurã. Au fost astfel griji vizavi de
ropene pentru solarii. Acum au
Anul acesta putem pietruite ºi balastrate toate drumurile comunale, iar proiectul a fost finanþat modalitatea de liprins mai mult curaj. Imediat cum
sã spunem cã a din bugetul local cu suma de 3,5 miliarde de lei vechi. În cadrul PNDI, comuna vrare a legumeau vãzut cã unul a reuºit, au sãfost un an bun, mai are un proiect foarte mare, care a obþinut toate aprobãrile, fiind vorba de lor, indiferent de
cât vor produce.
rit ºi ceilalþi. Sunt foarte multe
benefic ca ºi recol- 34 de kilometri de drum, care vor fi asfaltaþi la standarde europene.
Din contrã, de
proiecte, inclusiv pe achiziþionatã, dar nu neapãrat
acum înainte vor
re de utilaje agricole. Hala resbenefic din punct
fi încurajaþi sã producã cât mai mult,
peste 160 de tone. La nivel de comupectivã va colecta nu numai lede vedere financiar. A fost, într-adeca sã obþinã venituri cât mai mari.
nã, cred cã putem sã vorbim de o cangume, ci ºi pepeni. Reprezentanvãr, un an bun pânã-n varã, adicã în
Adicã marfã sã aibã ºi, mai ales, sã
titate totalã de peste 700 tone de leþii hipermarketului sugerau legutoatã perioada ploioasã, Dumnezeu
fie de calitate. Interesant este cã
gume. Cantitatea este foarte mare
micultorilor noºtri cã, dacã ar
fiind alãturi de noi. Am avut apã
aceastã societate, dupã ce va colecpentru cã oamenii au suprafeþe mari
itor sã reluãm aceste discuþii. Ideea
cultiva inclusiv roºii cherry, ei ar fi
exact atunci când a trebuit. Astfel,
ta
legumele,
le
va
livra,
la
rândul
ei,
de
teren.
Pentru
cã
cei
din
Poiana
este cã noi, ca Primãrie, nu avem ce
interesaþi
ºi
de
acest
produs,
deoaplantele au putut sã ajungã la matucãtre un hipermarket, care vine spre
Mare trãiesc din acest lucru, ne-am
sã le dãm, tot cu oamenii trebuie sã
rece restaurantele le solicitã mai în
ritate, sã se coacã, iar oamenii au ieîntâmpinarea
legumicultorilor
cu
sãgândit
sã
venim
ºi
noi,
administraþia
poarte discuþii ºi se ajunge tot la bani
tot
timpul.
Mai
exact,
sunt
vreo
20
de
ºit cu legumele pe piaþã.
mânþã de calitate, dar ºi cu o folie
publicã, în sprijinul lor. Mai exact,
sau la cantitatea produse pe care o
produse pe lista hipermarketului, inspecialã. O bunã alegere a foliei pennegociazã. Pe de altã parte, oamenii
Motorul economiei
clusiv ardei, cartofi, ceapã, varzã. ªi
tru solarii poate sã pãstreze cu uºutrebuie sã înþeleagã cã nu se mai face
anul
acesta
au
luat
cantitãþi
destul
– cele 700 de tone
rinþã, simplu ºi avantajos, calitatea ºi
agriculturã cu calul, cã se face agrisãnãtatea plantelor. Acestea permit
de legume
culturã pe suprafeþe mari
sã se realizeze o distribuþie optimã
de terenuri, cu utilaje mo- Sã înþeleg cã a urde temperaturã ºi luminã atunci când
derne. Problema noastrã
mat ºi o perioadã mai
plantele sunt în creºtere, dar ºi o bunã
ar fi lipsa unei surse de
proastã? Ce vã nemulizolaþie faþã de factorii externi. Oameapã. Eu nu ºtiu de ce acesþumeºte?
nii vor face contract direct cu acest
te societãþi nu îºi fac niº- De prin august a
hipermarket. Este un lucru extrem de
te fântâni forate în câmp.
început seceta. Acum
îmbucurãtor.
Aceasta ar fi soluþia penchiar ar fi bine sã avem
tru ca producãtorii sã nu
Când
se
va
inaugura
aceasapã pentru cã existã o
mai depindã, în mod extã halã?
problemã. Dunãrea este
pres, de naturã.
- Aceastã halã ar fi trebuit definitivatã în toamna lui 2011, dar s-a
Baza sportivã, inauguratã în 2012
Platformã ecologicã
schimbat proiectul. Iniþial, se spuÎn aprilie 2012 va fi inauguratã o bazã sportivã modernã. Consiliul nea cã hala se va face la baza pãDupã lungi dezbateri s-a finalizat ºi implementarea proiectului „Platformã
Local a aprobat pentru aceastã investiþie un buget de peste 6 miliarde de mântului ºi, între timp, s-a modificat
ecologicã de colectare gunoaie”, unul foarte mare, ce va da, pe viitor, o imagilei vechi. Pe lângã amenajarea stadionului s-a construit ºi o clãdire mo- proiectul, în sensul cã vor face
ne pozitivã comunei. Edilul localitãþii a precizat în acest sens cã se va trece la
dernã, dotatã la standarde europene.
o nouã etapã ºi anume încheierea unui parteneriat cu un investitor privat.
aceastã halã la un metru ºi mai bine.
ªi vor sã o facã mult mai modernã,
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Alegeri cu repetiþie la Colegiul Medicilor Dolj
Medicii din judeþul Dolj sunt din nou
aºteptaþi la urne, zilele acestea, pentru aºi alege reprezentanþii în structurile de
conducere ale Colegiului Medicilor pentru urmãtorii patru ani. Dupã ce, în urmã
La precedentul tur de scrutin
medicii doljeni nu s-au arãtat
prea interesaþi de alegeri. Deºi
se estimase cã prezenþa la urne
va fi de cel puþin jumãtate din
numãrul total de votanþi, pânã
la urmã lucrurile nu au stat deloc aºa. Chiar dacã în joc au fost
ºi atunci, ca ºi acum, funcþiile
de conducere din cadrul instituþiei, la închiderea urnelor, dupã
douã zile de alegeri, s-a constat
cã doar 154 de doctori din cei
peste 1.700 care se gãseau pe
listele electorale – adicã 8,8%
din numãrul total de membri ai
Colegiului – ºi-au exprimat opþiunea electoralã.
În aceste condiþii,
organizarea celui deal doilea tur al alegerilor pentru structurile de conducere din
cadrul Colegiului
Medicilor Dolj a devenit, conform regulamentului, obligatorie. Tocmai în ideea
de a încuraja docto-

cu o sãptãmânã, din cauza numãrului prea
mic de votanþi, s-a decis organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, alegerile
care vor avea loc astãzi ºi vineri sunt decisive pentru stabilirea câºtigãtorilor.

rii sã vinã la vot, alegerile se
desfãºoarã pe parcursul a douã
zile, astãzi ºi vineri. De data
aceasta însã numãrul de alegãtori nu mai este la fel de important ca în urmã cu o sãptãmânã. Indiferent de prezenþa la
urne, acest tur de scrutin va stabili numele celor care se vor
afla în fruntea Colegiului Medicilor Dolj pentru urmãtorii patru ani.

Candidaþi mulþi, funcþii puþine

Lupta pentru structurile de
conducere este, de altfel, una
foarte strânsã. Dacã pentru

Comisia de Cenzori alegãtorii
vor avea de ales dintr-o listã
scurtã formatã din doar patru
medici care ºi-au depus candidatura, mult mai mare va fi
concurenþa pentru Consiliul Judeþean ºi Adunarea Generalã,
unde sunt înscriºi 55, respectiv
42 de candidaþi.
La fel ca la turul de scrutin
precedent, în secþia de votare
fiecare alegãtor va primi trei
buletine de vot: unul pentru Comisia de Cenzori, unul pentru
Consiliul Judeþean al Colegiului
Medicilor ºi unul pentru Adunarea Generalã. Pentru mandatul
2012-2016 sunt puse în joc trei
locuri pentru Comisia de Cenzori, 19 locuri pentru Consiliul
Judeþean al Colegiului Medicilor, în timp ce pentru Adunarea
Generalã existã opt locuri.

Drept la vot doar pentru medicii
membri ai Colegiului

Preluarea atribuþiilor de cãtre noile structuri de conducere ale Colegiului Medicilor Dolj

ºi mai ales alegerea unui preºedinte presupune însã o procedurã destul de greoaie. Câºtigãtorii scrutinului nu îºi vor
prelua funcþiile înainte ca rezultatul alegerilor la nivel local
sã fie validat de Colegiul Naþional al Medicilor din România.
Apoi, comisia electoralã va înmâna mandatele pentru urmãtorii patru ani medicilor aleºi sã
le reprezinte interesele colegilor de breaslã. Abia dupã primirea mandatelor, Consiliul Judeþean al Colegiului Medicilor

se va întruni pentru a alege preºedintele, trei vicepreºedinþi ºi
un secretar.
Conform regulamentului în
vigoare, membrii Consiliului
Judeþean al Colegiului Medicilor se aleg prin vot direct, secret ºi liber exprimat de membrii Colegiului Judeþean. Dreptul de vot, precum ºi dreptul
de a fi ales în organele de conducere îl au numai medicii
membri ai Colegiului Medicilor din România, care au cotizaþia plãtitã la zi.

Maºini noi pentru serviciile Numãrul cazurilor de rujeolã
ºi rubeolã, în creºtere
de ambulanþã
Primele 203 ambulanþe din cele peste
1.250 care urmeazã sã fie achiziþioneze prin
acord-cadru în urmãtorii 4 ani pentru reînnoirea parcurilor auto ale serviciilor de ambulanþã din toatã þara vor fi livrate pânã la
sfârºitul acestui an. Dintre cele 203 maºini,
70 sunt ambulanþe de tip B 4x2, 110 ambulanþe de tip B 4x4 ºi 23 ambulanþe de tip C.
Investiþia se ridicã la 69.799.000 lei.
Sãptãmâna aceasta va începe livrarea
ambulanþelor cãtre serviciile de ambulanþã
ºi SMURD din toatã þara, urmând ca restul
autovehiculelor sã fie livrate pânã la sfârºitul anului. Un numãr de 55 ambulanþe tip B
4x4 va fi repartizat serviciilor de ambulanþã,
restul de 55 fiind destinat unitãþilor SMURD.

Toate cele 70 de ambulanþe tip B 4x2 sunt
destinate serviciilor de ambulanþã, iar cele
23 de autovehicule de tip C vor fi repartizate cãtre unitãþile SMURD ºi serviciile de
ambulanþã. Ambulanþele de tip B ºi C sunt
autospeciale utilizate pentru intervenþiile de
urgenþã care sunt echipate corespunzãtor
pentru aceste intervenþii ºi sunt utilizate de
echipaje instruite în medicina de urgenþã ºi
prim ajutor.
Autoritãþile intenþioneazã sã încheie, în
cursul anului 2012, un al doilea contract din
cadrul acordului-cadru de patru ani, pentru
achiziþionarea unui numãr de ambulanþe ºi
autospeciale de intervenþie, care sã înlocuiascã în mod treptat ambulanþele învechite.

Reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii
au lansat, ieri, un
avertisment cu
privire la înmulþirea
cazurilor de îmbolnãvire cu rujeolã ºi
rubeolã. Astfel, dacã
anul trecut au fost
diagnosticate doar
193 de persoane cu
rujeolã, în ultimele
11 luni numãrul
acestora a crescut la
3.270 de îmbolnãviri.
ªi numãrul cazurilor
de rubeolã a crescut
anul acesta de
aproape trei ori, faþã
de anul trecut. Dacã
în 2010 au fost
înregistrate 350 de
cazuri de îmbolnãvire, anul acesta au fost confirmate nu
mai puþin de 1.064 de cazuri. Oficialii
din minister susþin, ca o posibilã cauzã
a acestei creºteri, faptul cã în toatã
zona europeanã existã o evoluþie a
numãrului cazurilor de rubeolã ºi
rujeolã, ºi în acest context ºi România
este afectatã. Principala cauzã a îmbolnãvirilor, în opinia medicilor, este datã
de întârzierea vaccinãrii la grupele de
vârstã eligibile, cuprinse în calendarul
de vaccinare gratuitã a Ministerului
Sãnãtãþii (MS).
Potrivit reprezentanþilor MS, în anul
2010, comunitãþile cele mai afectate au
fost cele de rromi care au copii nevaccinaþi, iar în anul 2011 infecþia s-a extins
ºi la copiii nevaccinaþi din unitãþile de

învãþãmânt preºcolar ºi ºcolar.
Ca o mãsurã de prevenire a extinderii
numãrului de îmbolnãviri, direcþiile de
sãnãtate publicã au intervenit în focarele de colectivitãþi, inclusiv prin vaccinare ROR suplimentarã la persoanele
nevaccinate identificate. În prezent,
Ministerul Sãnãtãþii a dispus organizarea
unei campanii suplimentare de vaccinare în toate colectivitãþile cu risc de
cumul de cazuri.
Pânã în acest moment, cele mai
multe cazuri de rujeolã sunt înregistrate în judeþele din nord-vestul þãrii,
respectiv în Bihor (560 cazuri), Cluj
(462 cazuri), Maramureº (422 de
cazuri), Sãlaj (341 cazuri) ºi SatuMare (319 cazuri).
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cultură

La împlinirea a 28 de ani de la plecarea actorului,

OO stea
stea pe
pe „Walk
„Walk of
of Fame”-ul
Fame”-ul
băileştean
băileştean pentru
pentru
Amza
Amza Pellea
Pellea
Pentru că luni, 12 decembrie a.c., se vor împlini 28 de ani
de la plecarea într-o altă lume a lui Amza Pellea (n. 7 aprilie
1931, Băileşti, Dolj – d. 12 decembrie 1983, Bucureşti), municipalitatea băileşteană şi Casa de Cultură „Amza Pellea”
vor organiza o serie de manifestări prin care să cinstească
memoria marelui actor. Invitată de onoare este fiica acestuia, actriţa Oana Pellea, în prezenţa căreia la Casa Memorială va fi dezvelită o stea ce va purta, post-mortem, numele lui Amza Pellea, similară celei aflate pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului – „Walk Of Fame”-ul bucureştean.
Programul de manifestări se va
desfăşura începând cu ora 17.00 şi
va cuprinde dezvelirea unei troiţe în
Parcul Tineretului din Băileşti, urmată de organizarea Şirului luminii lui Amza Pellea – ediţia a III-a.
«Mesajul acestei acţiuni a fost încă
de la început, din anul 2009, acela
că lumina lui Amza ne aprinde luminile festive de sărbători din oraş.
Se va pleca de la troiţa din parc, în
şir, cu lumânări aprinse, spre Casa
Memorială „Amza Pellea”. Primul
membru al şirului va aprinde candela din Casa Memorială, iar atunci
se vor aprinde luminile festive în
oraş. Aşteptăm să participe mai
mulţi băileşteni decât anul trecut,
cu candele sau lumânări aprinse»,

precizează organizatorii, declaraţia
fiind preluată şi pe blogul consumatorilor de zaibăr din Băileşti, http:/
/blog.zaibar.ro.
La Casa Memorială „Amza Pel-

lea” va fi dezvelită o stea ce va purta, post-mortem, numele lui Amza
Pellea, precum cea de pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului – „Walk
Of Fame”-

ul bucureştean –, inaugurată pe 7
aprilie a.c., ziua în care actorul ar fi
împlinit 80 de ani. Evenimentul s-a
desfăşurat atunci în prezenţa reprezentanţilor municipalităţii băileştene
şi a fiicei actorului, Oana Pellea. Şi
alţi artişti consacraţi au fost omagiaţi pentru carierele lor de excepţie
după modelul celebrului bulevard
„Walk Of Fame” din Los Angeles –
Florin Piersic, Victor Rebengiuc,
Radu Beligan, Tamara Buciuceanu
Botez, Maia Morgenstern, Ileana
Stana Ionescu, Sebastian Papaiani,
Mariana Mihuţ –, scopul proiectului
fiind acela de a celebra valori ale culturii româneşti.
Casa Memorială „Amza Pellea”
a fost inaugurată în 2008, când sau comemorat 25 de ani de la moartea actorului, şi reuneşte fotografii
şi obiecte personale ale acestuia.
„Aici, la Casa lui Memorială, care

Sindicatele arată efectele subfinanţării Învăţământului:

Investiţii abandonate şi elevi care învaţă în schimburi
Sindicaliştii din Educaţie au trimis autorităţilor statului o scrisoare deschisă în care arată că subfinanţarea Învăţământului a
atins deja pragul maxim al suportabilităţii, iar alocarea a numai 2,85% din PIB pentru 2012 ar însemna o diminuare cu
53% a sumelor acordate până acum sistemului.
Liderii de sindicat cer astfel, în aceste
zile în care se dezbate şi se aprobă bugetul
Învăţământului, respectarea Legii Educaţiei
care stipulează finanţarea sistemului cu 6%
din PIB. Organizaţiile sindicale atrag atenţia
că efectele slabei finanţări sunt tot mai vizibile şi adâncesc decalajul nu numai faţă de
şcolile ţărilor dezvoltate, dar şi faţă de cel al
ţărilor recent admise în Uniunea Europeană.
Potrivit raportului întocmit, în prezent, în
învăţământul preuniversitar din România
materialul didactic este insuficient şi, în
majoritatea cazurilor, neperformant, atât în
unităţile de învăţământ din mediul urban, cât
şi în cele din mediul rural. Spaţiile în care se
desfăşoară actul de instrucţie şi educaţie sunt
insuficiente, necorespunzătoare, lipsite de
condiţiile igienico-sanitare, multe dintre acestea neavând autorizaţii sanitare de funcţionare din cauza lipsei apei potabile şi a grupurilor sanitare.

În şcoli se învaţă
în două-trei schimburi
La aceasta se adaugă faptul
că, în ultimii doi ani, majoritatea
investiţiilor au fost abandonate
în diverse stadii de realizare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului susţinând
că nu mai are obligaţia de a le
continua. S-a ajuns astfel într-o situaţie paradoxală. Din cauza lipsei de spaţii, elevii sunt
nevoiţi să înveţe în două-trei schimburi, iar
pe de altă parte, din cauza insuficienţei fondurilor, s-au abandonat numeroase proiecte
de investiţii începute, ceea ce implică importante pierderi financiare. Mai mult, schimbarea structurii sistemului naţional de învăţământ, introducerea educaţiei preşcolare şi
includerea clasei pregătitoare în învăţământul primar şi a clasei a IX-a în cel gimnazial
presupun construirea de
noi spaţii şcolare.

Descentralizarea
a adus lipsă
de transparenţă
Cadrele didactice contestă în raportul trimis şi
descentralizarea administrativă a Învăţământului,
care nu a condus la creşterea gradului de autonomie a unităţilor de învăţământ cu personalitate

juridică. Din contră, a adus cu sine probleme cum ar fi imposibilitatea şi uneori refuzul consiliilor locale de a asigura din bugete
proprii sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor materiale şi asigurarea cheltuielilor specifice mediului rural. Tot descentralizarea a creat şi o lipsă de transparenţă privind modul de alocare şi de utilizare a sumelor repartizate prin legile bugetare pentru
finanţarea unităţilor de învăţământ, lipsa dialogului între conducerile unităţilor de învăţământ şi consiliile locale.
În consecinţă, sindicatele cer să se renunţe la ideea diminuării bugetului Educaţiei
şi solicită aplicarea prevederilor Pactului semnat în 2002 de întreaga clasă politică pentru
reformarea sistemului. „Considerăm imperios necesară alinierea învăţământului românesc la standardele europene privind educaţia şi finanţarea corespunzătoare prin alocarea de la bugetul de stat a unui procent de
6% din PIB începând cu anul 2012”, subliniază sindicaliştii în scrisoarea deschisă adresată atât preşedintelui ţării, preşedintelui Senatului, cât şi premierului.
CARMEN RUSAN

împlineşte în acest an un veac de
când a fost construită, găseşti, de
fapt, două case într-una singură:
una în care a copilărit actorul şi alta
a lui Nea Mărin, un personaj creat
de Amza Pellea, care a ironizat când
dulce, când amar epoca de tristă
amintire. A fost un vis al băileştenilor să ridice numele lui Amza la rangul ce i se cuvine, ca să se ştie că
Amza a fost unul şi nu se va mai
naşte altul vreodată. Ori de câte ori
drumul vă poartă pe meleaguri olteneşti, poate trecând prin Băileşti
veţi păşi pragul acestei case modeste. Este un loc unde puteţi aprinde o lumină pentru sufletul lui frumos..., spun reprezentanţii municipalităţii băileştene. Acasă la Nea
Mărin invitaţii vor fi primiţi, luni,
cu covrigi, nuci, mere, dar şi cu
momente artistice.
MAGDA BRATU

Burse de studiu
la Universitatea
Central Europeană
Studenţii aflaţi în ultimul an de studiu sau
absolvenţii de licenţă îşi mai pot depune candidatura, până în 25 ianuarie, pentru bursele
oferite de Universitatea Central Europeană
din Budapesta pentru programele de masterat şi doctorat derulate în anul universitar
2012-2013. Cursurile sunt cu predare în limba engleză.
Printre domeniile de interes se numără:
economie, politici şi ştiinţele mediului, studii
de gen, istorie, politici publice, relaţii internaţionale şi studii europene, studii juridice,
matematică, studii medievale, naţionalism,
filosofie, ştiinţe politice, sociologie şi antropologie socială, ştiinţe cognitive. Bursele de
studii pot fi integrale sau parţiale şi depind
de rezultatele procesului de selecţie. Înscrierea se va face online până la data de 25 ianuarie 2012.
Dosarul de înscriere va fi de asemenea
completat online şi va cuprinde: formularul
de înscriere disponibil pe pagina web a universităţii, două scrisori de recomandare pentru programele de masterat şi trei scrisori de
recomandare pentru programele de doctorat în limbă engleză.
CARMEN RUSAN
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FESF, ameninþat cu
reducerea ratingului
Agenþia de evaluare financiarã Standard&Poor’s (S&P) a
pus sub supraveghere, marþi,
pentru o eventualã retrogradare, ratingul maxim „AAA” al
Facilitãþii Europene pentru
Stabilitate Financiarã (FESF),
dupã ce, luni, a luat o decizie
similarã pentru 15 state din
zona euro. Dintre statele plasate
sub supraveghere cu implicaþii
negative, ºase au calificativ
„AAA”, la fel ca fondul de
urgenþã al uniunii monetare,
potrivit cotidianului „Wall
Street Journal”. Cele 17 þãri
membre ale zonei euro garanteazã obligaþiile FESF, care
obþine, prin emisiuni de obligaþiuni pe pieþele financiare,
fonduri pentru a ajuta statele cu
probleme. Agenþia ar putea
revizui în scãdere ratingul
FESF cu una sau douã trepte, în
funcþie de rezultatul evaluãrii
pentru statele zonei euro.

COMENT
ARIU
COMENTARIU

Rusia: Gorbaciov vrea anularea alegerilor
Fostul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a
cerut, ieri, anularea alegerilor legislative din
Rusia, adjudecate de partidul lui Vladimir
Putin, ºi organizarea unui nou tur de scrutin, în faþa protestelor în creºtere, potrivit
agenþiei Interfax. „Eu consider cã autoritãþile nu pot lua decât o singurã decizie:
anularea rezultatului alegerilor ºi organizarea altora noi” a declarat fostul lider al
URSS. „Cu fiecare zi, tot mai mulþi ruºi se
îndoiesc de corectitudinea rezultatelor anunþate. ªi eu cred cã ignorarea opiniei publice discrediteazã autoritãþile ºi destabilizeazã situaþia (...). Conducerea þãrii trebuie
sã recunoascã faptul cã au existat multe
falsificãri ºi manipulãri ºi cã rezultatul nu
reflectã voinþa alegãtorilor”. Alegerile legislative, câºtigate duminicã de partidul
Rusia Unitã, dar la un scor mai mic de 50%
din voturi, ceea ce înseamnã o scãdere de

15% în raport cu scrutinul din 2007, au fost
marcate de numeroase iregularitãþi, potrivit
opoziþiei ºi observatorilor strãini. Luni ºi
marþi, mai multe miºcãri de opoziþie ºi-au
fãcut auzitã vocea, la ample manifestãri,
care s-au soldat cu reþinerea ºi anchetarea
a sute de persoane, dupã o mobilizare fãrã
precedent în ultimii ani. Este prima reacþie
anti-Putin de proporþii ºi protestul masiv sa nãscut nu atât ca rãspuns la iniþiativa grupului politic independent Solidaritatea, cât,
mai ales, ca reacþie la tendinþa de monopol
a partidului Rusia Unitã ºi a tandemului Putin-Medvedev. Manifestãrile au fost bine
organizate, energice, iar cei care au vorbit
au avut mesaje scurte, bine þintite ºi foarte
vii. Ele se aseamãnã cu ceea ce se întâmplã
la Londra ºi New York, vorbindu-se de inechitãþi ºi nedreptãþi sociale tot mai mari,
grupuri politice care nu mai reprezintã pe

Convorbiri militare China-SUA
Înalþi responsabili militari
chinezi ºi americani au început o serie de convorbiri, ieri,
la Beijing, la câteva ore dupã
ce Pentagonul a cerut Chinei
sã acþioneze în deplinã „transparenþã” în ceea ce priveºte
modernizarea forþelor armate,
informeazã AFP ºi Xinhua.
Adjunctul ministrului american
al Apãrãrii, Michele Flournoy,
numãrul 3 în Pentagon, a fost
primit la Ministerul chinez al
Apãrãrii de adjunctul ºefului
Statului Major, Ma Xiaotian, a
anunþat ambasada SUA.
Preºedintele chinez, Hu Jintao,
a cerut, marþi, marinei Armatei
Populare de Eliberare (APL),
sã fie pregãtitã de luptã ºi sã
continue modernizarea, pentru
a apãra securitatea naþionalã
a Chinei. China are „dreptul”
sã-ºi consolideze capacitãþile
militare, dar trebuie sã acþioneze cu „transparenþã”, a
declarat purtãtorul de cuvânt
al Pentagonului. Potrivit AFP,
Armata Popularã de Eliberare
- cea mai mare din lume cultivã un mare secret privind
programele sale militare.

Pakistanul evacueazã
militarii americani dintr-o
bazã aerianã
Comandantul armatei
pakistaneze a ordonat, sãptãmâna trecutã, evacuarea bazei
aeriene de la Shamsi, ca reacþie
la raidul aerian NATO din 26
noiembrie, soldat cu moartea a
24 de militari pakistanezi,
anunþã autoritãþile pakistaneze. Aceastã bazã juca un rol
foarte important pentru armata
americanã ºi CIA, de aici fiind
lansate raidurile împotriva
insurgenþilor din nord-vestul
Pakistanului. „Noi vom repecta
aceastã cerere”, a declarat
ambasadorul american la
Islamabad, Cameron Munter,
pentru un canal de televiziune
pakistanez. Personalul va
trebui ca, pânã pe 11 decembrie, sã pãrãseascã baza.
„Pakistanul le-a asigurat
siguranþa în baza de la Shamsi,
dar aceastã protecþie va înceta
la data anunþatã de cãtre noi,
americanii neavând, deci, altã
alternativã decât evacuarea”,
a declarat un responsabil
pakistanez.
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externe

nimeni, grupuri de privilegiaþi din zona privatã ºi de stat. Autoritãþile ruse afirmã cã
scrutinul a fost perfect liber ºi corect, respingând toate acuzaþiile de fraudã. În vârstã de 80 de ani, Mihail Gorbaciov a lansat,
în ultimele luni, mai multe critici la adresa
regimului lui Putin, avertizând în special
asupra stagnãrii þãrii. La 20 de ani dupã destructurarea URSS, ultimul lider sovietic
este, în continuare, nepopular în þara sa,
fiind considerat principalul responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Acum câþiva ani,
Vladimir Putin a spus-o limpede: „Dispariþia Uniunii Sovietice a fost cea mai mare
catastrofã geopoliticã a secolului XX”. Dar
nu numai el credea în aceastã idee, ci ºi
milioane de ruºi, pentru care democraþia
ºi libertatea post-comuniste au însemnat,
mai ales în timpul lui Boris Elþîn, anarhie,
inflaþie ºi scãderea nivelului de trai. Nostalgia dupã comunism, mai bine zis dupã siguranþa traiului de zi cu zi, din timpul regimului trecut, nu este un monopol al ruºilor, dar probabil cã nicãieri altundeva nu
este atât de profundã. Cine vrea sã înþeleagã ceva din tensiunile Rusiei de astãzi
cu fostele state ale Europei comuniste trebuie sã mediteze la un paradox semnificativ: la Berlin, Sofia, Budapesta, Praga sau
Bucureºti, Mihail Gorbaciov este fostul lider care, prin perestroika, a întredeschis
uºa eliberãrii. La Moscova, însã, Gorbaciov este mai curând tovarãºul duplicitar
care, în loc sã salveze Uniunea, aºa cum
promisese, a condus-o spre un fratricid.
Prin declaraþiile sale despre incorectitudinea alegerilor legislative, Mihail Gorbaciov
mai de grabã încruntã Kremlinul ºi dã satisfacþie Occidentului, fãrã a priza cu manifestanþii de care vorbeam.

Cameron nu va semna un nou tratat
european fãrã garanþii pentru þara sa

Bugetul Greciei pentru 2012: Impozite
mai mari, salarii mai mici

Prim-ministrul Marii Britanii,
David Cameron, ameninþã cã nu
va semna nici un nou tratat european dacã nu va obþine „garanþii” suficiente pentru þara sa.
El a insistat cã, dacã statele din
zona euro doresc sã foloseascã
„instituþiile europene” pentru
salvarea monedei unice, vor trebui sã ofere o serie de „garanþii” Marii Britanii, informeazã
BBC News online. „Nu voi semna un tratat ce nu conþine garanþii cum sunt, desigur, importanþa pieþei unice ºi a serviciilor

Parlamentul grec a adoptat, în
noaptea de marþi spre miercuri,
un buget de austeritate drastic
pentru 2012 - mizând pe o reducere puternicã a deficitului public
ºi un al cincilea an consecutiv de
recesiune - care marcheazã hotãrârea Atenei de a rãmâne în
zona euro. Criticat de manifestanþi, bugetul conþine noi creºteri de impozite, reduceri ale salariilor funcþionarilor ºi ale numãrului de salariaþi din sectorul public. „Poziþia noastrã în Europa
nu este negociabilã”, a precizat

premierul Lucas Papademos,
care se confruntã cu decizii dure
pentru a evita falimentul, în timp
ce zona euro se luptã pentru a-ºi
pãstra integritatea. „Grecia este
ºi va rãmâne o parte a Europei
unite ºi a euro”, a adãugat el,
subliniind cã aceastã „participare” implicã ºi „obligaþii”. Acest
buget de austeritate merge în paralel cu un plan de renegociere ºi
de ºtergere a unei pãrþi a datoriei
publice, care afecteazã þara, ºi cu
un al doilea plan de ajutor lansat
de þãrile europene partenere.

rea programului nuclear. „The
Daily Telegraph” scrie cã ordinul
privind pregãtirea de rãzboi a fost
dat de ayatollahul Ali Khamenei,

liderul spiritual iranian, care a
cerut tuturor structurilor militare ºi de securitate sã ia mãsuri
pentru a proteja regimul.

financiare. (…) Dacã statele din
zona euro vor avea nevoie de un
nou tratat european, atunci, în
mod clar, trebuie sã existe garanþii pentru Marea Britanie, iar
eu voi insista pentru interesele
britanice”, a subliniat liderul de
la Londra. Preºedintele Franþei,
Nicolas Sarkozy, ºi cancelarul
german, Angela Merkel, au propus modificarea tratatelor europene, prin introducerea unor noi
reglementãri ºi sancþiuni în zona
euro, în scopul garantãrii stabilitãþii financiare pe termen lung.

Iranul se pregãteºte de rãzboi
Gardienii Revoluþiei din Iran au
început sã se pregãteascã de rãzboi. Generalul Mohammed Ali Jaafari le-a cerut sã iniþieze pregãtiri pentru posibile atacuri aeriene sau pentru a preîntâmpina operaþiuni secrete menite sã distrugã instalaþiile nucleare, noteazã
„The Daily Telegraph”. Printre
mãsurile luate de iranieni se numãrã amplasarea rachetelor cu
razã lungã de acþiune, a artileriei
ºi a trupelor în puncte cheie pentru protejarea obiectivelor, au
declarat surse din serviciile secrete occidentale pentru publicaþia britanicã. Planurile prevãd amplasarea rachetelor iraniene Sahab în locuri potrivite pentru protejarea obiectivelor strategice,
dar ºi pentru lansarea de atacuri

împotriva unor þinte aflate dincolo de graniþele þãrii. Flota aerianã
iranianã se pregãteºte, de asemenea, pentru eventualele atacuri
aeriene. Ordinul dat de liderul
Gardienilor Revoluþiei vine drept
rãspuns la creºterea presiunii internaþionale asupra Iranului, din
cauza programului nuclear al
acestuia. Situaþia s-a precipitat
dupã raportul Agenþiei Internaþionale pentru Energie Atomicã,
care a relevat dimensiunea militarã a programului nuclear iranian. Statele occidentale au adoptat sancþiuni dure împotriva
Teheranului, iar mai multe surse
din serviciile secrete occidentale
au indicat faptul cã Iranul este,
deja, þinta unui rãzboi secret dus
de SUA ºi Israel, pentru întârzie-
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Anunþul tãu!
Penitenciarul Pelendava situat în Craiova,
ªoseaua Caracal Km 8, tel.: 0251/533.254,
fax: 0251/524.554, achiziþioneazã direct
aparaturã pentru laborator însãmânþãri artificiale la porcine (ecograf diagnostic gestaþie, fotodensimetru, frgider pt. Menþinere material seminal porcine, aparat de lipit
flexituburi, microscop, manechin reglabil
cu suport, agitator magnetic, baie de inox),
pompã submersibilã, combinator pentru
semãnãtoare pãioase. Caietele de sarcini
cu specificaþii tehnice ºi documentaþia de
participare poate fi ridicatã gratuit de la
sediul penitenciarului. Data-limitã de depunere a ofertelor este 9.12.2011, ora 9.00
la sediul unitãþii: Craiova, ªoseaua Caracal km 8. Pentru informaþii suplimentare
desemnãm ca persoanã de contact pe dra Carmen Stãnescu, telefon: 0251/533.254.
Primãria Comunei Calopãr, jud. Dolj anunþã
publicul interesat asupra decziei etapei de
încadrare pentru – PUG Comuna Calopãr –
planul nu se supune evaluãri de mediu ºi
nu se supune evaluãri adecvate, urmând a
fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu. Documentaþia care a stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi
consultatã în zilele de luni – joi între orele
8.30 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00 – 13.00
la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Petru Rareº” nr.
1, Craiova ºi la sediul Primãriei Comunei
Calopãr. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediulo Agenþiei Regionale pentru
Protecþia Mediului Craiova (0351/407.378;
0251/419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicãrii în mass-media.
CEZ DISTRIBUÞIE SA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Modernizarea reþelelor electrice MT ºi JT din Craiova propus a fi amplasat în zona strãzilor Brestei ºi Pelendava. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1.

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.
Agenþie oferã contracte în
agriculturã, selecþie 10 11.12.2011. Telefon: 0746/
499.357; 0770/974.026.
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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.

MEDITAÞII

Profesoarã meditez matematicã. Telefon: 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km.Telefon: 0761/
906.706.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la comandã. Telefon: 0767/
116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Telefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774; APARTAMENTE
0722/943.220.
2 CAMERE
Amenajãri interioare. Te- Vând douã apartamenlefon: 0753/046.965
te (2 ºi 3 camere), împreunã sau separat, seVÂNZÃRI
midecomandate, bilateGARSONIERE
ral, renovate ºi moderProprietar, vând garsoni- nizate, etaj 1/P+4, izolaerã parter, Rovine, îm- þie termicã, parchet oribunãtãþitã, termopane, ginal restaurat, termouºã metalicã, bloc nou. pan, centralã proprie în
Telefon: 0752/641.487. fiecare apartament,
Vând camerã cãmin Brazda lui Novac (zona
Lãpuº. Telefon: 0765/ BRD – Complex Vechi),
527.750.
preþ negociabil. Accept
Proprietar vând garsoni- credit Prima Casã. Tel.:
erã parter, Rovine, ter- 0746.241.231.
mopane, uºã metalicã, Vând apartament 2 caparchet. Telefon: 0752/ mere Brazdã parter, preþ
641.487.
negociabil. Telefon:
Vând camerã cãmin Va- 0249/516.582; 0729/
lea Roºie. Telefon: 0761/ 004.018.
375.104.
Corniþoiu, 2 decomandaVând garsonierã. Tele- te, 4/ 4, mobilat, utilat
fon: 0786/141.944; complet, 45.000 E. Telefon: 0743/697.127.
0251/547.564.

Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând 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.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova, str. „Fluturi” nr. 28.

Vând casã Siliºtea Crucii, teren 5000 mp central. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 camere + dependinþe, teren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ negociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Vând casã 162 mp – teren 450 mp în zona
Agronomie, preþ negociabil. Telefon: 0729/
092.211.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Telefon: 0768/710.866.
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SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã sau Calea Bucureºti.
Telefon: 0723/692.884.
Schimb casã cu 3 camere ºi magazin + anexe
în oraºul Corabia, are
facilitãþi cu apartament 2
camere în Craiova. Telefon: 0770/918.018;
0351/172.213.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând urgent teren Comuna Maglavit, preþ negociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie. Vând 2000 mp,
1000 p Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschidere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/
038.650.

Vând teren extravilan,
5.000 mp (poate fi parcelat), Iºalniþa. Telefon:
0745/623.463.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
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.

publicitate

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.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

Vând Ford Tranzit basculabil 3,5 tone, 3.600 E,
negociabil. Telefon:
0767/581.664.
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 3 tone grâu ºi
ovãz, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând 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.
AUTO
Vând Chevrolete Aveo Vând ladã prãjituri vertiBerlinã 2008, preþ 3900 E. calã tip Horenca.Telefon:
Telefon: 0768/417.804. 0724/967.663.
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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 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.
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.
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Societatea Românã de Radiodifuziune organizeazã concurs pentru selecþia de
membri în Comitetul Director al SRR ºi în comitetele directoare ale studiourilor teritoriale ale Radio România: Radio Bucureºti, Radio Cluj, Radio Constanþa, Radio Craiova, Radio Iaºi, Radio Reºiþa, Radio Târgu Mureº, Radio Timiºoara.
Concursul se desfãºoarã în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare ºi desfãºurare a concursului pentru selecþia membrilor Comitetului
Director al Societãþii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor comitetelor directoare ale unitãþilor funcþionale autonome.
Pot participa la concurs persoane care ocupã funcþii de execuþie în cadrul
societãþii, persoane care se aflã în raporturi contractuale civile cu societatea,
precum ºi persoane care nu se aflã în raporturi contractuale cu societatea ºi
care îndeplinesc cumulativ o serie de condiþii, generale ºi specifice (precizate
detaliat pe site-ul www.radioromania.ro, secþiunea Cariere, subsecþiunea Anunþuri angajare).
Înscrierile se fac la sediul societãþii din strada “General Berthelot” nr. 6064, Sector 1, Bucureºti, la camera nr.604 - secretariatul comisiei de concurs, în
perioada 30.11.2011 – 19.12.2011, în zilele lucrãtoare, astfel:de luni pânã joi,
între orele 8.00-16.30; vineri între, orele 8.00-14.00.
Concursul se desfãºoarã în douã etape: în perioada 20.12.2011 - 12.01.2012:
etapa I - evaluarea proiectelor; în perioada 16.01.2012 - 23.01.2012: etapa a - II
- a - Interviul.
Condiþiile de participare la concurs, cerinþele speciale, tematica ºi bibliografia pot fi consultate pe site-ul www.radioromania.ro, secþiunea Cariere, subsecþiunea Anunþuri angajare (link direct: http://www.srr.ro/anunt_selectie_comitet_director-12630)
Informaþii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obþinute de la secretariatul comisiei de concurs: la telefon nr. 021.3031813 ºi nr. 021.3031112, de
luni pânã joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 sau e-mail:
alina.ciorpan@radioromania.ro, e-mail:cristina.oarza@radioromania.ro.

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.
Vând uruitoare manualã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate vechi – jumãtate
nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr. 9 Singer, pe rotund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând recamier – bine întreþinut, preþ negociabil.
Telefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.

Vând maºinã cusut Nauman, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul,
ceasuri de masã, aparate de radio, insigne, medalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând maºinã de nervurat tablã, barã inox rotundã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI

Particular, cumpãr garsonierã sau apartament,
orice cartier, parter, maximum etaj 3. Telefon:
0748/195.954.
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CASE
Casã la þarã la asfalt
Podari, Vîrvor, Þuglui,
etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova. Telefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata
pe loc. Telefon: 0723/
918.382.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala Mihai Eminescu), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Particular! Închiriez garsonierã complet mobilatã ºi utilatã, termopane,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar, închiriez în
regim hotelier garsonierã de lux, parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez garsonierã
mobilatã 1 Mai, fãrã
îmbunãtãþiri. Telefon:
0351/422.165, dupã
ora 20.00.
Închiriez garsonierã
Sãrari. Telefon: 0725/
096.284.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19,
organizeaza licitatie publica deschisa / negocieri, pentru:
- vanzarea masei lemnoase fasonate;
Volumul oferit :
- DM =
159 mc
- DT =
175 mc
FA =
0 mc
- Cvercinee =
330 mc
Rasinoase =
6
mc
TOTAL
=
670 mc
Licitatia negocierile se vor organiza la sediul directiei in data
de 19.12.2011, incepand cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor
Regulamentului de vinzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr.: 1898/
11.11.2010.
Preselectia se va tine in data de 14.12.2011
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP – Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici
care nu au achitat obligatiile financiare fata de Directia Silvica
Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.
Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059,
intre orele 09.00 – 16.00.

Închiriez apartament
Brazdã, AC, maºinã de
spãlat, îmbunãtãþiri, mobilat, telefon, internet.
Telefon: 0752/282.724.
Închiriez apartament 3
camere, zonã ultracentralã, parter, pentru
firmã sau familie. Telefon: 0770/174.355.
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.

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

SPAÞII COMERCIALE

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 spaþiu comercial 96 mp în
comuna Cârna - Dolj
PIERDERI
zonã centralã, vad comercial excelent. Tele- Pierdut câine Tekel –
metis, culoare maron, în
fon: 0740/049.845.
zona Jandarmeriei. CineMATRIMONIALE l poate identifica este ruDoamnã (1.75), nefumãtoare, caut sufletul pereche cu vârstã 57 – 60 ani
pentru o releaþie serioasã.
Telefon: 0768/266.714.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon: 0351/423.493.
Nou! S-a deschis SC
Karys Allesandro vis-avis de restaurantul Craiova care vã oferã îmbrãcãminte de calitate
pentru copii ºi adulþi la
cele mai mici preþuri. Telefon: 0744/319.448.
Doresc sã îngrijesc familie pentru cedare locuinþã.
Telefon: 0786/815.805.

gat sã comunice la telefonul nr. 0723/792.702,
aducãtorului recompensã bunã.
Pierdut legitimaþii de Veteran ºi Vãduve de Veteran pe numele: Puicea
Vergica din Carpen; Rotaru ªtefan din Rojiºte;
Vîrîceanu Iulica din Bãileºti; ªtefãnoiu Florin din
Craiova; Gavrilã ªtefana
din Rojiºte; Miclici Marioara din Craiova; Borcan Constantin din Bârca; Borcan Elena din
Bârca. Se declarã nule.
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REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT CRAIOVA cu sediul
în Calea Severinului nr. 23, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea a trei (3) posturi vacante de
controlor.
Concursul se organizeazã la sediul R.A.T. Craiova astfel:
- în data de 9 ianuarie 2012 ora 10.00 proba scrisã;
- în data de 10 ianuarie 2012 ora 10.00 interviul.
Condiþii de participare: capacitate deplinã de exerciþiu, fãrã antecedente penale.
Media de admitere trebuie sã fie minim 7 dar nu mai
puþin de nota 5 pentru fiecare disciplinã de concurs.
Data limitã pentru depunerea dosarului de înscrere la
concurs este de 30 decembrie 2011, ora 16.00 la sediul
regei – Biroul Resurse Umane.
Bibliografia ºi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs sunt afiºate la sediul R.A.T.
Craiova.
Informaþii suplimentare se pot solicita la Biroul Resurse Umane al R.A.T. Craiova – 0251/506.076, interior 145.

Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã vânzãri,
cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case,
spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi cadastre. Asigurãm întocmirea dosarelor în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea locuinþelor (inclusiv
PRIMA CASÃ), precum ºi a celor de nevoi personale. Tel.:
0251/422.916, 0251/
596.591;
0760/
512.177. Fax: 0251/
414.488. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei”
bl. 27, ap. 3. Web:
www.agentiacarmen.ro; E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

OFERTE ÎNCHIRIERI

- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai -Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 400 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã Brazda lui Novac, Guri, et. 7, canapea, mochetã, aragaz, 100 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã,
recent renovatã, gresie,
faianþã, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.

- Garsonierã mobilatã
modest Craioviþa Nouã Racheta, parchet, aragaz, TV, 100 Euro. Tel.
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Brazda lui Novac, G-uri, et. 3,
aragaz, frigider, TV, colþar,
500 lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Calea
Bucureºti - Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere
nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã,
transformatã în spaþiu comercial, Calea Bucureºti - Piaþa Centralã, intrare direct din stradã, gresie, faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere
mobilate, Sãrari - Apollo,
et. 1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã, Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, canapea
extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
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- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã - ªcoala
nr. 34, et. 4, aragaz, frigider, termopan, gresie,
faianþã, 550 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et.
3, termopan, gresie, faianþã, pat dublu dormitor,
sifonier, apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 130 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere,
Calea Severinului ªcoala nr. 12, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã
de spãlat, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda
lui Novac - Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1
Mai - Ciupercã, et. 3,
complet mobilat ºi utilat,
aragaz, frigider, TV, maºinã de spãlat, toate noi,
parchet, apometre, repartitoare, 150 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.

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

- ULTRAMODERNÃ!!!
- Apartament 3 camere, - Caut garsonierã mobilaGarsonierã complet morecent zugrãvit, 1 Mai – tã sau nemobilatã, pe terbilatã ºi utilatã, Brazda lui
Insulã, et. 4, complet mo- men lung, ofer 100 - 120
Novac - Spiru Haret, grebilat, gresie, faianþã, par- Euro. Tel.: 0251/596.591;
sie, faianþã, parchet, terchet, aragaz, frigider, TV, 0760-51.21.77.
mopan, aragaz, frigider,
maºinã de spãlat, 180 - Familie serioasã, cãTV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91; utãm GARSONIERÃ pe
euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
termen lung, în orice
0760-51.21.77.
CERERI ÎNCHIRIERI cartier al Craiovei. Aº- Apartament 2 camere
- Caut casã, pretabilã fir- teptãm ofertele dvs. la
mobilate, Ultracentral mã. Ofer 150-300 Euro. Tel.: 0251/596.591;
Primãrie, recent zugrãvit,
Tel.: 0251/596.591; 0760-51.21.77.
aragaz, frigider, TV, 700
- Caut spaþiu comercial
0760-51.21.77
Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau zonã centralã, 20 – 200
apartament 2 camere, mo- mp Tel.: 0251/596.591;
- Garsonierã semidecobilat sau nemobilat, Brazdã, 0760-51.21.77.
mandatã, nemobilatã,
Rovine, 1 Mai, Calea Bucu- - Caut cu chirie garsonieBrazda lui Novac - Comreºti, Calea Severinului, rã sau apartament orice
plex Vechi, et. 2, uºã metalicã, impecabilã, 110
Craioviþa Nouã. Tel.: 0251/ zonã. Tel.: 0251/596.591;
Euro neg. Tel.: 0251596.591; 0760-51.21.77. 0760-51.21.77.
59.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! 2
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
camere la casã, intrare
z
TREBUIE
TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
direct din stradã cu uºi du- z VALABIL PREZENTAT
NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
ble, Rovine - IIRUC, 60
mp, recent renovate, par- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
chet laminat, termopane,
baie ultramodernã, 200
Cãtre S.C.
S.A.
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
Subsemnatul.................................................................................
- LUX!!! Apartament 2 ca- Domiciliat în ............................................................................
mere semidecomandate,
Brazda lui Novac - Sa- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
nepid, parter cu balcon, vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
recent renovat, baie ultra- la rubrica ...................................... la data de ....................
modernã, gresie, faianþã, asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
termopan, aragaz, frigider, TV, maºinã de spã- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lat, cuptor microunde, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euro. Tel.: 0251-59.65.91; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0760-51.21.77.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- CHILIPIR!!! Apartament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 camere decomandate, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rovine - Wiesana, re- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cent zugrãvit, cablu, inter- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
net, telefon, apometre, re- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
partitoare, termopane,
500 Lei. Tel.: 0251- Joi, 8 decembrie 2011
Semnãtura:..........................................
59.65.91; 0760-51.21.77.
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LIGA CAMPIONILOR – RUNDA FINALÃ A FAZEI GRUPELOR
GRUPA F
Olympiakos – Arsenal
3-1
(Djebbour 16, Fuster 36, Modesto 89 / Benayoun 57)
Dortmund – Marseille
2-3
(Blaszczykowski 23, Hummels 32 – pen. / Remy 45+4, A. Ayew 85,
Valbuena 87)
Clasament: 1. Arsenal 11p, 2. Marseille 10p, 3. Olympiakos 9p,
4. Dortmund 4p.
Marþi searã, în ultimul meci
din faza grupelor Champions
League, Borussia Dortmund,
campioana Germaniei, ºi-a
dezamãgit suporterii în returul cu Olymipique Marseille,
din cadrul grupei F. Cu Arsenal deja calificatã, situaþia în
grupã era destul de incertã,
oricare dintre echipe putânduse califica, în funcþie ºi de rezultatul din cealaltã partidã.
Grecii de la Pireu îºi jucau
ºansa contra lui Arsenal, iar
Borussia Dortmund, tot acasã
îi întâlnea pe francezii de
Olympique Marseille. Dar ceea
ce s-a întâmplat, este dacã nu
dubios cel puþin straniu.
Fiind motivaþi de celebra
peluzã de pe “Westfalenstadion”, una dintre cele mai

mari din Europa, echipa germanã a început bine partida,
marcând în minutul 23 prin
Kuba Blaszczykowski ºi apoi
în minutul 32 prin Hummels
din penalty-ul scos de Sebastian Kehl. ªi pãrea cã se poate. Dar atât. În prelungirile
primei reprize, Remy puncteazã pentru Marseille ºi Borussia Dortmund intra la vestiare
cu moralul deja scãzut. Dupã
pauzã elevii lui Jurgen Klopp
au revenit de la vestiare fãrã
nici o motivare, probabil
aflând scorul partidei dintre
Arsenal ºi Olympiakos Pireu.
Borussia nu mai era echipa
energicã din prima reprizã, ci
mai degrabã una resemnatã.
Francezii au forþat ºi in minutul 84, A. Ayew înscrie si le

Borussia îºi dezamãgeºte fanii
redã francezilor speranþa pentru ca în minutul 86 M. Valbuena sã marcheze golul victoriei, anulandu-le grecilor de
la Olympiakos dreptul de a
juca in optimile competiþiei,
deºi învinseserã trupa lui Arsene Wenger, cu scorul de 31.Pe programul meciului distribuit împreunã cu biletul de
la Dortmund era scris urmãtorul mesaj: “o zi tocmai bunã
pentru miracole”, fãcându-se
aluzie la diferenþa de 4 goluri
cu care era nevoitã sã câºtige
Borussia Dortmund pentru a
putea spera la o calificare, cât
ºi la rezultatul partidei din
Grecia dintre Olympiakos Pireu ºi Arsenal, meci care trebuia sã se încheie egal sau sã
fie câºtigat de “tunari”. Dar
miracolul s-a produs în cele
din urmã, dar nu pentru germani ci pentru echipa lui Deschamps, care ºi-a obþinut ca-

lificarea în fazele eliminatorii
ale competiþiei, calificare care
este cel puþin bizarã ca sã nu
folosim alþi termeni, lãsând în
urmã suspiciuni asupra campioanei Germaniei ºi condam-

nând la suferinþã unii dintre cei
mai frumoºi suporteri din Europa, prezenþi ca de ficare data
în numãr impresionant pe celebrul “Westfalenstadion”.
LAURENÞIU CANÞÃR

Chelsea, calificare la pas Zenit a supravieþuit pe „Dragao”
GRUPA E

GRUPA G

Chelsea – Valencia
3-0
(Drogba 3, 76, Ramires 22)
Genk – Leverkusen
1-1
(Vossen 30 / Derdiyok 79)
Clasament: 1. Chelsea 11p, 2. Leverkusen 10p, 3. Valencia 8p, 4. Genk 3p.

FC Porto – Zenit
0-0
APOEL – ªahtior
0-2
(Luiz Adriano 62, Seleznev 78)
Clasament: 1. APOEL 9p, 2. Zenit 9p,
3. FC Porto 8p, 4. ªahtior 5p.

Obligatã sã învingã, pentru a nu mai depinde de rezultatul meciului dintre Genk ºi
Leverkusen, Chelsea a început în trombã
confruntarea cu Valencia, deschizând scorul în minutul 3, prin ivorianul Didier Drogba, servit ideal chiar de fostul „liliac”, Juan
Mata. Cu sacii în cãruþã mai repede decât,
probabil, îºi imaginaserã, londonezii au cedat deliberat posesia oponenþilor, aºteptând
momentul propice sã închidã jocul. ªi cum
ibericii n-au prea ºtiut ce sã facã cu mingea
ori, de ce nu, n-au putut, doar veteranul Albelda creând ceva emoþii lui Cech, plãnuitul
prilej nu a întârziat sã aparã, Ramires, din
pasa aceluiaºi energic Drogba, fãcând 2-0
la jumãtatea primei reprize. Rezultat nemaipomenit pentru oamenii lui Villas-Boas, care,

GRUPA H
Barcelona – BATE
4-0
(Sergi Roberto 35, Montoya 60, Pedro
63, 89 – pen.)
Plzen – Milan
2-2
(Bystron 89, Duris 90+3 / Pato 47,
Robinho 48)
Clasament: 1. Barcelona 16p, 2. Milan
9p, 3. Plzen 5p, 4. BATE 2p.

în perspectiva ocupãrii primului loc, au primit o veste bunã ºi din Belgia, unde „lanterna” Genk conducea liderul Leverkusen.
Partea secundã a disputei de pe „Stamford
Bridges” n-a mai consemnat decât încercãrile
disperate ale ibericilor de a reintra în joc, fãrã
nici un rezultat însã. Din contrã, de înscris au
înscris tot albaºtrii. La timonã, cu repetiþie,
artizanii primei reuºite, „assist” Mata, gol Drogba. 3-0 ºi Chelsea câºtigã grupa, deoarece vicecampioana Germaniei n-a putut sã plece cu
mai mult de un punct din Flandra.
MARIUS CÎRSTOV

Venitã în fief-ul lui Porto cu ºansa
a doua, dar ºi cu posibilitatea unei
remize la îndemânã,
campioana Rusiei ºi-a
atins obiectivul, calificându-se în primãvara
„Champions League”
dupã un epic 0-0. Tipic
italieneºte ºi deloc
întâmplãtor. Doar îl are
la timonã pe Luciano
Spalletti.
Internaþionalul român
Cristi Sãpunaru nu a
fãcut parte din lotul
gazdelor pentru aceastã
partidã.
În cealaltã confrunta-

re a grupei, una codusã excelent de
Ovidiu Haþegan, ªahtiorul lui Mircea
Lucescu ºi Rãzvan Raþ (rezervã),
deja eliminatã, a trecut, în deplasare,
de uriaºa surprizã APOEL Nicosia,
scor 2-0. Chiar ºi aºa însã, ciprioþii
ºi-au adjudecat prima poziþie, având
rezultat direct mai bun cu Zenit, 2-1
în Cipru ºi 0-0 în Rusia.
MARIUS CÎRSTOV

Barça, spectacol
Tevez ºi-a dat acordul
ºi cu “grãdiniþa” sã evolueze pentru AC Milan
Fãrã a alinia în primul “11”
decât doi jucãtori care evolueazã cât de cât la formaþia
mare, facem referire aici la
Pedro Rodriguez ºi Thiago
Alcantara, FC Barcelona a
umilit pe BATE Borisov,
scor 4-0. În afarã de realizatori, prezentaþi în caseta grupei, la rampã a ieºit în special Joan Cuenca, care a oferit douã pase
decisive ºi a obþinut ºi penalty-ul transformat de

Pedro.
Altfel, Pedro a reuºit golul serii în
CL, catalanul înscriind pentru 3-0 în
urma unei reluãri cu cãlcâiul. În afarã
de Sergi Roberto, Montoya ºi Cuenca, Josep Guardiola a mai apelat dintre tineri la Fontas, Bartra, Rafinha,
Muniesa, Gerard ºi Riverola.
Dacã Barça ºi-a respectat blazonul, nu acelaºi lucru ºi despre Milan, care, deºi a avut 2-0 în Cehia,
a terminat doar la egalitate, dupã ce
a încasat douã goluri pe final.
MARIUS CÎRSTOV

Ocupantele primelor douã poziþii din grupele prezentate
au acces în faza optimilor de finalã ale competiþiei, iar echipele clasate pe locul 3 în 16-zecimile Ligii Europa.

Campioana Italiei, AC Milan, a
ajuns la o înþelegere cu atacantul
argentinian Carlos Tevez, care,
dacã clubul sãu, Manchester City,

va fi de acord, ar putea ajunge pe
„San Siro” în perioada de mini
mercato din luna ianuarie.
„Tevez vrea sã vinã la noi, ºi-a
dat acordul, sperãm sã ajungem la
o înþelegere ºi cu Manchester City.
Silvio Berlusconi ºi-a dat ºi el acordul pentru aceastã afacere, dovedind încã o datã cât þine la acest
club. Tevez este un jucãtor de o
valoare absolutã”, a spus vicepresedintele milanez, Adriano Galliani
Exclus din lotul lui Manchester
City dupã un diferend cu antrenorul Roberto Mancini, Tevez nu a
mai evoluat pentru gruparea englezã din luna septembrie.
MARIUS CÎRSTOV
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CM de handbal feminin - Brazilia

1. Brazilia
2. România
3. Franţa
4. Tunisia
5. Japonia
6. Cuba

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
0
0

0
1
0
0
1
0

0
0
1
2
0
3

95-67 6
90-83 5
88-65 4
77-84 2
74-101 1
77-102 0
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România, egal ruşinos,
Tricolorele au acces
dar calificant
deja în optimi, deşi mai
au de jucat în grupă cu
Brazilia şi Franţa

Clasamentul grupei C

M

Victoriile fragile din partidele cu
Tunisia şi Cuba nu au fost doar
accidente. În cel de-al treilea joc din
grupa C, tricolorele au terminat la
egalitate, 28-28 (13-12), cu Japonia, una dintre out-siderele acestei
ediţii. Prima repriză a fost una echilibrată, pentru ca apoi să urmeze
desprinderea, în tonul crescendo al
evoluţiei României. Deşi au condus
cu 6 goluri, iar cu un minut şi jumătate înainte de final aveau un
avans de două goluri, fetele noastre s-au pierdut ca nişte începătoare, neştiind să conserve avantajul
fiind egalate în ultima fază a disputei. Pentru România au marcat: Ardean Elisei 9, Chintoan 4, Amariei
4, Brădeanu 3, Chirilă 3, Nechita
2, Vărzaru 2, Băbeanu 1. „Am făcut multe greşeli, ne-am grăbit nepermis în atac şi nu am ţinut de
minge. Ştiam că aşa joacă Japonia,
ăsta e jocul lor. Pentru ultimele 10
minute însă nu avem nici o scuză”
a declarat cea mai bună marcatoare a României, extrema stângă Vali
Ardean. „Toată lumea e de vină. Şi
eu, ar fi trebuit să cer time-out, să
le spun fetelor să joace mingea numai înapoi. Acum putem termina
şi pe locul unu, dar şi pe trei. Fetele
au vrut, dar parcă prea multe gre-

şeli din partea unora cu experienţă” a declarat selecţionerul Radu
Voina. În ciuda rezultatului ruşinos
pentru nivelul naţionalei noastre,
România şi-a asigurat calificarea
în optimi, însă este îngrijorătoare
atât evoluţia handbalistelor, cât şi
posibilitatea de a termina pe locul
al patrulea, care ne-ar aduce în
faţă în optimi câştigătoarea grupei
D, cel mai probabil Danemarca.
Astăzi, de la ora 21.45 (în direct
la Dolcesport 1) România va întâlni ţara gazdă, Brazilia, care a
acumulat maximum de puncte
până acum, după ce a învins dramatic Franţa, 26-22, după ce elevele lui Olivier Krumbholz conduceau la pauză cu 17-10! În celălalt
joc din grupă, Tunisia a trecut de
Cuba, scor 32-29.

Întâlnim Danemarca, Suedia,
Croaţia sau Coasta de Fildeş
în optimi
Grupa care ne mai interesează
este grupa D, care ne va rezerva
adversara din optimi. Câştigătoarea acesteia se va decide între
Danemarca şi Suedia, cel mai probabil danezele urmând să termine
în frunte. A treia pare să fie naţionala Croaţiei, iar locul 4 ar fi al
Coastei de Fildeş, în condiţiile în

care Argentina şi Uruguay sunt
departe de nivelul acestei competiţii. Dacă vom pierde atât cu Brazilia, cât şi cu Franţa sau doar cu
una dintre ele, ne vom clasa probabil pe locul 3 şi vom întâlni Danemarca sau Suedia. E foarte greu
ca tricolorele să termine pe locul
secund, însă cu două victorii în
ultimele jocuri putem câştiga grupa, ceea ce ar însemna o întâlnire
cu naţionala Coastei de Fildeş în
faza următoare. Rezultatele înregistrate în runda a treia a grupelor: Grupa A – Muntenegru – Angola 28-26, Norvegia – Islanda 2714, Germania – China 23-22; Grupa B – Rusia – Australia 45-8,
Olanda – Kazahstan 32-20, Spania – Coreea de Sud 29-26; Grupa
D – Suedia – Uruguay 31-14, Danemarca – Croaţia 23-19, Coasta
de Fildeş – Australia 25-19.

Cupa României –
sferturi de finală
Meciul Rapid Bucureşti – Pandurii s-a jucat aseară.
Astăzi
FC Timişoara - Gaz Metan Mediaş,
ora 18.00 (Sport.ro şi Dolce Sport)
Dinamo - Petrolul Ploieşti, ora
20.30 (Pro TV)
Partida Oţelul Galaţi – FC Vaslui
va avea loc în luna martie.

Pase scurte, pase lungi

La Masia,
creşa de „extratereştrii”

Înainte de „El Clasico”, Barcelona a umilit campioana Belarusului folosind puştii de la echipa a
doua. Academia de fotbal a catalanilor, La Masia, şi-a cerut încă o
dată dreptul de a ieşi la suprafaţă,
arătându-ne că este pregătită să
domine fotbalul european şi în următorul deceniu. Deja Spania colecţionează toate titlurile europene
la nivel de copii, juniori, pitici, fiind gata să confişte şi campionatele creşelor. Sistemul tiki-taka se
propagă la toate nivelurile, fiind
asimilat de la cea mai mică vârstă.
În fapt, ce este în fond această tikitaka, dacă nu plăcerea de a juca
fotbal pe care ţi-o descoperi când
eşti copil? Nu întâmplător Barcelona este gata să renunţe la Villa
sau la achiziţionarea lui Neymar
pentru a-i promova pe Cuenca,
Thiago Alcantara şi restul copiilor
crescuţi în spiritul tiki-taka, promovat de La Masia de Can Planes.
În timp ce Real, Manchester City,
Chelsea, PSG sau chiar Malaga nu
se sinchisesc să sfideze limita bunului simţ aruncând sute de milioane de euro pe jucători, Barcelona lansează pe orbita Champions
League o nouă generaţie de puşti
teribili, nesacrificând însă performanţa. De altfel, echipa care ne-a
fermecat în ultimii ani este alcătui-
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tă pe scheletul provenit din pepiniera proprie, fiindcă La Masia i-a
dat şi pe Puyol, Valdes, Pique, Xavi,
Iniesta, Busquets sau Cesc adoptându-l şi pe Messi de când argentinianul era minor. Tot de acolo vine
şi Pedro, „veteran” la 24 de ani
printre puştii trimişi să se joace dea fotbalul cu BATE Borisov. Anul
trecut, „satelitul” Barcei se distra
cu Rubin Kazan, dar între timp i-a
dezlegat pe Bojan sau Jeffren, jucători de clasă, dar care au intrat
în categoria „surplus”. Pusă la
punct de Cruyff, La Masia, la care
s-a instruit şi Guardiola, ni i-a prezentat în premieră de gală marţi
seara pe „hobiţii” Montoya, Dos
Santos, Bartra, Deulofeu, Sergi
Roberto, Rafinha, Muniesa sau
Rivarola. Nu au desconsiderat
competiţia, ba chiar au respectato prea mult, oferindu-i o doză
proaspătă de entuziasm. Entuziaştii copii au zburdat pe Nou Camp
chiar dacă adversarul alcătuieşte
naţionalei Belarusului, echipă pe
care România nu putut să o învingă în dubla din preliminariile recent
încheiate şi la care Kezman s-a
hotărât să-şi joace ultima şansă. La
Masia produce pe bandă rulantă,
iar Barcelona B putea să promoveze la pas anul trecut în Primera
dacă ar fi fost legal, legiunea de

puşti a lui Luis Enrique încântând
prin fotbalul etalat în Segunda Division. În aceste condiţii, declaraţia lui Guardiola „nu e important El Clasico, ceea ce contează în

această săptămînă este ca Angela
Merkel, cancelarul Germaniei, şi
preşedintele francez Nicolas Sarkozy să salveze zona Euro” nu are
nicioo tentă de ipocrizie. Într-un

fenomen în care se face diferenţa
doar prin bugete de nivel galactic,
La Masia se ocupă de salvarea fotbalului, creşa sa de extratereştrii
cultivând spiritul său adevărat.

