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Deşi a susţinut că nu a solicitat şpagă, ci a fost vorba despre o
“discuţie la un şpriţ”, Sergiu Drăgancea, directorul executiv suspendat al Agenţiei de Plăţi şi Interve nţie pentru Agricultură
(APIA) Dolj, a fost condamnat,
ieri, de magistraţii Tribunalului
Dolj, la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. Drăgancea
a fost prins în flagrant delict pe 9
septembrie a.c., în timp ce primea
10.000 de euro drept mită de la
administratorul SC Agroanpocultura SRL Catane, Laurenţiu Gagiu, căruia îi promisese că îl va
ajuta să obţină mai repede subvenţiile pentru suprafeţele de teren agricol cultivate. Instanţa a
menţinut faţă de Drăgancea măsura arestării, astfel că acesta are
toate şansele să petreacă sărbătorile de iarnă în Penitenciarul de
Maximă Siguranţă Craiova, unde
este încarcerat.
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Patru ani de puşcărie
pentru Sergiu Drăgancea

de GABRIEL
BRATU-MIB
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Suprataxe
în pieţele
din Craiova

- După declaraţia lui “de venit”, Popescu ar trebui “să plece” din Parlament.
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Comercianţii care vor săşi vândă produsele într-una
dintre pieţele cu vad ale
Craiovei ar putea plăti taxe
mai mari pentru tarabe, în
anul viitor. SC Pieţe şi
Târguri Craiova propune
aleşilor locali mărirea
tarifelor pentru închirierea
unei mese în halele din
Bănie cu până la un leu pe
metru pătrat pe zi.
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iracolul Naşterii Domnului să vă
M
lumineze viaţa, iar credinţa să
vă călăuzească paşii către ceea ce vă
doriţi!
Fie ca anul 2012 să vă aducă lumină
în suflet, împliniri şi realizări în plan
profesional şi personal.

LA MUL|I ANI!

Consiliul Judeţean
Dolj a votat
scoaterea la
licitaţie a 23,7 ha
în zona
Aeroportului Craiova

Director,
Cosmin Călin
Administraţia Bazinală de Apă Jiu

Condu cerea S.C. ERPIA S.A.
le urează tuturor angajaţilor şi
colab oratorilor Crăciu n fericit,
îmbelşugat şi multă sănătate.

LA MULŢI ANI!
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 21 decembrie 2011-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,3125 ............. 43125
1 lirã sterlinã..........................5,1499.......................51499

CEC ºi EximBank
nu se privatizeazã

CEC ºi EximBank vor rãmâne în
proprietatea statului. Cele douã
bãnci nu vor fi privatizate, a
anunþat preºedintele Traian
Bãsescu, care spune cã, deºi este de
acord cu vânzarea unor pachete
minoritare ale Transelectrica,
privatizarea companiilor de stat nu
e o soluþie în actualele condiþii de
piaþã: „Sã ºtiþi cã nu sunt adeptul
privatizãrii în orice condiþii.
Felicit ANEIR-ul pentru faptul cã a
stopat privatizarea CEC-ului ºi a
EximBank-ului. Dar vreau sã ºtiþi
cã asta s-a stabilit în CSAT. ªi, de
asemenea, Transelectrica. De acord
cu vânzarea de pachete minoritare,
dar acum, în crizã, am vãzut cât
este de dificil ca statul sa nu mai
aibã nici o pârghie”. Premierul
Emil Boc a anunþat, pe 12 decembrie, cã pachete de 10 sau 15 la
sutã deþinute de stat la Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica ºi Nuclearelectrica vor
intra imediat în vânzare.

$

actualitate

1 dolar SUA.......................3,2953........32953
1 g AUR (preþ în lei).......170,2496.......1702496
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FMI: România a fãcut progrese,
dar trebuie sã stea cu ochii pe bãnci
România a fãcut progrese în
cadrul programului economic ºi
fiscal convenit în martie cu FMI,
dar riscurile au crescut considerabil din cauza crizei din zona
euro, fiind necesarã „o vigilenþã
solidã” pentru supravegherea sistemului bancar, a declarat direc-

torul general adjunct al FMI, David Lipton. „România a fãcut progrese sub programul sprijinit de
Fond (…) Totuºi, riscurile au crescut considerabil, din cauza turbulenþelor financiare din zona euro.
Continuarea angajamentelor faþã
de agenda de reformã economi-

Strategia PDL
nu prevede retragerea
lui Boc de la Guvern

Premierul Boc a declarat cã
strategiile PDL de relansare a
partidului nu prevãd retragerea
sa de la conducerea Guvernului ºi
cã deciziile legate de o eventualã
remaniere a miniºtrilor le va lua
împreunã cu preºedintele Bãsescu,
dupã ce activitatea acestora va fi
analizatã „la momentul potrivit”.
„Ascult toate punctele de vedere
legate de remaniere, dar iau
deciziile împreunã cu preºedintele. Ascult toate opiniile, dar
decizia este la mine ºi la preºedinte”, a spus Boc luni seara, la
postul public de televiziune.
Europarlamentarul PDL Theodor
Stolojan a declarat, sãptãmâna
trecutã, cã nu vede rostul unei
eventuale remanieri de aici
înainte, decât, cel mult, ca o
stratagemã de imagine.
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Nu cresc taxele, iar în S ãnãtate s-ar
putea da drumul la angajãri în 2012
Guvernul ar putea ridica, în
2012, restricþiile la angajarea bugetarilor în situaþiile unde sunt dificultãþi de funcþionare a instituþiilor, cum ar fi cazul sectorului de
Sãnãtate, a declarat, luni, premierul Emil Boc, la TVR1. ªeful Guvernului a spus cã anul viitor va
continua, în general, regula angajãrii unui bugetar la ºapte locuri
vacantate în sistem, dar „cu posibilitatea de a flexibiliza, dacã este
nevoie, de exemplu la medici, sau,

uneori, într-o situaþie în care sunt
greutãþi de funcþionare”. Totodatã, premierul a þinut sã-i liniºteascã pe români, transmiþându-le cã
Guvernul nu are în vedere creºterea taxelor în anul 2012, în condiþiile în care are o þintã de deficit de
1,9% din PIB: „Nu avem în vedere, sub nici o formã, creºterea taxelor pentru a atinge acest nivel al
deficitului. TVA rãmâne acelaºi,
contribuþiile rãmân aceleaºi, cota
unicã rãmâne aceeaºi”.

ªedinþa solemnã cu scandal la Parlament
ªedinþa solemnã de ieri a Parlamentului dedicatã Revoluþiei din 1989
s-a transformat într-un scandal în toatã regula dupã ce reprezentantul Asociaþiei “21 Decembrie”, Doru Mãrieº, a spus cã Ion Iliescu
este „un criminal”, ceea ce a determinat vociferãri ale Opoziþiei ºi
pãrãsirea sãlii de cãtre PSD. „Aþi fãcut legi pentru ca oameni ca Ion
Iliescu sã fie revoluþionari, cã în realitate el este un criminal notoriu,
alãturi de Sergiu Nicolaescu, Petre Roman ºi alþii”, a susþinut Mãrieº,
adãugând cã el nu afirmã altceva decât ce susþine CEDO. „Ion Iliescu a beneficiat de crima de dupã 22 Decembrie ºi va instala la putere
FSN”, a adãugat Mãrieº. Afirmaþiile sale au provocat proteste vehemente din salã ºi i-au determinat pe aleºii PSD sã plece.

ªerban Mihãilescu, un an
de închisoare cu suspendare
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare pe ªerban
Mihãilescu, în dosarul în care este
acuzat de fapte de corupþie în legãturã cu primirea a ºapte arme de
vânãtoare, în valoare de 264 milioane lei vechi, de la fostul sãu con-

silier Fãnel Pãvãlache. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
recurs la completul de cinci judecãtori. Totodatã, ªerban Mihãilescu trebuie sã plãteascã 2.000 de
lei cu titlu de cheltuieli judiciare
cãtre stat, iar armele vor rãmâne
în custodia statului.

cã este crucialã pentru a rezista
incertitudinilor actuale”, a declarat Lipton într-un comunicat. Oficialul noteazã cã economia a revenit pe creºtere, inflaþia a scãzut, iar autoritãþile sunt „în grafic” pentru a atinge þintele fiscale
pentru 2011, însã existã câteva
lucruri care trebuie îmbunãtãþite:
„Bugetul pentru 2012 ar trebui sã
aducã deficitul cu mult sub 3%
din PIB. Planurile de a aborda problemele financiare din sectorul
sãnãtãþii ºi de a îmbunãtãþi administrarea fiscalã sunt binevenite.
Este nevoie, de asemenea, de noi
progrese pentru îmbunãtãþirea
absorbþiei fondurilor europene.
Noi eforturi pentru reformarea
companiilor de stat, împreunã cu
o reglementare consolidatã ºi o
politicã de preþuri orientatã cãtre piaþã vor fi esenþiale pentru
reducerea arieratelor, îmbunãtãþirea eficienþei economice ºi consolidarea creºterii”.
Criza din Europa ameninþã,
însã, sistemul bancar ºi impune

atenþie sporitã din partea organelor de supraveghere considerã el: „Riscurile din sistemul bancar, determinate de dificultãþi în
alte pãrþi ale Europei, impun o
vigilenþã solidã a organelor de supraveghere. Principalul obiectiv
ar trebui sã fie o monitorizare
solidã ºi planuri detaliate pentru
situaþii de urgenþã - inclusiv procedurile pentru folosirea noilor
prerogative de rezoluþie în sectorul bancar - pentru a preveni
posibile efecte de contagiune.
Deºi inflaþia a scãzut puternic,
politica monetarã ar trebui sã rãmânã una prudentã, þinând cont
de incertitudinile curente”.
Consiliul Director al FMI a
aprobat, luni, al treilea raport de
evaluare a implementãrii programului economic ºi fiscal convenit
cu România. Astfel, Fondul a pus
la dispoziþia þãrii noastre o nouã
tranºã, de 507 milioane euro, urcând suma totalã disponibilã la 1,6
miliarde euro. Guvernul susþine,
însã, cã nu va apela la aceºti bani.

Deputatul Aura VVasile
asile nu mai vrea la UNPR
Deputatul Aura Vasile, care
luni anunþase, printr-un comunicat, cã trece de la PSD la
UNPR, s-a rãzgândit ieri.
Aceasta susþine cã, luni seara, a rugat-o pe preºedinta Camerei Deputaþilor, Roberta
Anastase, sã nu se mai citeascã în plen anunþul demisiei sale
din PSD ºi cã, vãzând cã rugãminþii ei nu i s-a dat curs,
ieri a decis sã anunþe grupul
PSD din Camerã prin fax cã
nu mai pleacã: „Azi-noapte,
am sunat-o pe Roberta Anastase ºi am rugat-o sã nu se citeascã în plen hârtia cu demi-

sia, pentru cã, potrivit Regulamentului, trebuia sã fiu de
faþã. Dupã ce am vãzut cã
acea hârtie a fost cititã în plen,
am trimis fax la grupul PSD
din Camerã cã nu mai plec din
partid”. Liderul PSD, Victor
Ponta, a declarat ieri cã aºteaptã sã discute cu Aura Vasile pentru a lua o decizie în
privinþa acesteia, arãtând cã nu
agreeazã genul acesta de „telenovele”, în care dimineaþa
vrei sã pleci, iar noaptea nu
mai pleci, dar cã, dacã a vrut
sã râdã de coaliþia la putere,
poate fi „iertatã”.

Senatorii au spus “ da
da”” confiscãrii
bunurilor celor condamnaþi pentru corupþie
Senatorii au adoptat, luni, o
lege privind confiscarea
extinsã a bunurilor persoanelor gãsite vinovate de infracþiuni de corupþie. Ei au adoptat,
cu amendamente, un proiect
de lege pentru completarea
Codului Penal ºi a Legii 286/
2009 privind Codul penal,
potrivit cãruia fac obiectul
confiscãrii extinse infracþiunile de proxenetism, cele privind
traficul de droguri, de persoane, infracþiunile la regimul
frontierei de stat, cele de
spãlare a banilor, asocierea
pentru sãvârºirea de infracþiuni, infracþiuni contra patrimoniului, falsificarea de
monedã, divulgarea secretului

economic, infracþiuni privind
organizarea ºi exploatarea
jocurilor de noroc, infracþiuni
de corupþie, de evaziune
fiscalã, infracþiunile privind
regimul vamal ºi bancruta
frauduloasã. Confiscarea
extinsã se poate dispune doar
dacã persoana este condamnatã pentru comiterea unei
infracþiuni pentru care legea
prevede o pedeapsã cu închisoarea mai mare de cinci ani ºi
dacã valoarea bunurilor dobândite de respectiva persoanã,
într-o perioadã de cinci ani
înainte de momentul sãvârºirii
infracþiunii, „depãºeºte, în mod
vãdit, veniturile obþinute de
acesta în mod licit”.
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Semaforizare
de 1 miliard de lei
pentru Ford

Ce ne aşteaptă în 2012

Suprataxe în pieţele din Craiova
Comercianţii care vor să-şi vândă produsele în una
dintre pieţele cu vad ale Craiovei ar putea plăti taxe mai
mari pentru tarabe, în anul viitor. SC Pieţe şi Târguri
Craiova propune aleşilor locali mărirea tarifelor pentru închirierea unei mese în halele din Bănie cu până la
un leu pe metrul pătrat pe zi.
În proiectul de hotărâre care va
fi supus dezbaterii în şedinţa CLM,
de joi, sunt incluse nu mai puţin de
44 de taxe, între care unele noi, iar
altele mai vechi ce urmează să fie
majorate. În ceea ce priveşte ultimul aspect, conducerea societăţii
care administrează pieţele susţine
că e nevoie să se umble la aceste
taxe întrucât ele “nu mai corespund”. În proiect se precizează că
au crescut foarte mult costurile cu
utilităţile şi este nevoie de mai mulţi
bani pentru întreţinerea pieţelor. Şi
salariile angajaţilor sunt afectate, la
fel cum este şi calitatea serviciilor
oferite cumpărătorilor, investiţiile în
pieţe fiind lăsate, în ultimul timp,
pe locul doi.

Şi pieţele de cartier
se scumpesc
Dacă în 2011 un producător
agricol care închiria o tarabă în
halele din Piaţa Centrală şi Piaţa
Craioviţa Big plătea o taxă de 8 lei
pe metrul pătrat pe zi, de anul viitor va plăti 9 lei, adică cu 12,5%
mai mult. Pentru celelalte pieţe –
Piaţa 1 Mai, Piaţa Valea Roşie, Piaţa Gării, Brazda lui Novac, Ciupercă şi Chiriac – taxa pentru tarabă
creşte de la 7 la 8 lei, ceea ce înseamnă cu 14,28% mai mult decât în 2011. În schimb, dacă vor

închiria o tarabă la una dintre aceste pieţe pe bază de abonament lunar, comercianţii vor plăti cu 6%
şi, respectiv, cu 7% mai puţin decât în anul acesta. De aceleaşi taxe
şi reduceri beneficiază şi agenţii
economici.

Pepenarii şi vărzarii,
taxaţi la sânge
Cele mai mari creşteri de taxe
vor fi suferite însă de comercianţii
care vor vinde pepeni, dovlecei şi
varză în boxele special amenajate
în pieţe. Conducerea pieţelor cere
ca un loc în Piaţa Centrală sau Piaţa Big din Craioviţa Nouă să fie taxat cu 32 de lei pe zi, faţă de 21 de
lei cât a fost până acum, ceea ce
înseamnă o creştere cu 52,38% a
taxei. În celelalte pieţe, o boxă va
fi închiriată cu 28 de lei, în loc de
15 lei, în acest caz fiind aplicată o
creştere cu 86,66% a taxei. În
schimb, pieţarii vor câştiga un
metru pătrat în plus, boxa care va
fi închiriată urmând să aibă o suprafaţă de vânzare de 4 metri pătraţi, şi nu 3 metri pătraţi cât era
până acum.

3 lei halatul şi boneta
Recuzitele din pieţe vor fi şi ele
suprataxate. Taxa de folosire a
unui cântar aparţinând SC Pieţe şi

Eco Sud ne
scumpeşte gunoiul
Târguri SRL este propusă să fie
majorată de la 5 lei pe zi la 6 lei, cu
20% mai mult. O taxă nouă, care
este şi obligatorie prin regulamentul de funcţionare a SC Pieţe şi
Târguri SRL, este cea de echipare
cu halate şi bonete, care vor fi închiriate contra sumei de 3 lei pe zi
sau 50 de lei pe lună, sub formă de
abonament. Comercianţii vor trebui, de asemenea, să suporte şi o
taxă pentru paza locurilor de vânzare, care este de 40 de lei pe lună
pentru un metru pătrat. Taxa pentru protecţia unui întreg spaţiu comercial a fost stabilită la suma de
700 de lei pe lună.

Ce nu se plăteşte
Printre puţinele taxe care rămân, totuşi, neschimbate, sunt

cele care se referă la comerţul cu
animale mici şi mari. Astfel, taxa
pentru vânzarea animalelor mici şi
a păsărilor în spaţii special amenajate se reduce cu 33%. De asemenea, şi taxa pentru vânzarea
mieilor şi iezilor din autoturisme
şi chiar din TIR-uri rămâne neschimbată, comercianţii fiind taxaţi, ca şi până acum, cu sume
cuprinse între 60 şi 180 de lei pe
zi pe loc, în funcţie de gabaritul
transportului. Printre puţinele gratuităţi asigurate în pieţele din oraş
se numără staţionarea maşinilor de
marfă, fără însă să depăşească 30
de minute, precum şi accesul în
pieţe care va fi liber între orele
15.00 şi 18.00.
LAURA MOŢÎRLICHE

ABA “Jiu”: Program
de investiţii de 40 de
milioane de lei, în 2011

Administraţia Bazinală de Apă
(ABA) “Jiu” a atras în 2011 investiţii finanţate de la bugetul
de stat, din Fondul de Mediu şi
prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare totală de 39,9 milioane de lei.
Pe de altă parte, 2011 “a fost un
an cu mai multe evenimente plăcute decât neplăcute”, după cum
a declarat, ieri, directorul ABA
“Jiu”, Cosmin Călin, în cadrul
unei conferinţe de presă, făcând
referire la evenimentele generate
de fenomenele meteorologice: “A
fost secetă – acesta este un lucru neplăcut –, dar, din punctul

de vedere al inundaţiilor, pentru
noi a fost un an bun, pentru că
nu am avut nec azuri în ac est
sens. Au fost ceva probleme din
cauza secetei mai ales pe Dunăre, cei de la Hidroelectrica au
mers puţin mai slab, au fost probleme şi cu navigaţia, însă în ansamblu suntem mulţumiţi”.
Anul acesta, mai multe lucrări
de regularizare şi amenajare a râurilor au fost recepţionate la nivelul ABA “Jiu”, iar altele aşteaptă
să fie demarate. “S-au recepţionat câteva lucrări la Braloştiţa, la
Podari, alte lucrări s-au licitat prin
Programul Naţional de Dezvolta-

Autorităţile locale intenţionează
să semaforizeze strada „Henry
Ford”, care asigură accesul în
parcarea uzinei Ford. Pe ordinea
de zi a şedinţei CL, de joi, se află
studiul de fezabilitate al investiţiei, care trebuie aprobat de aleşii
locali în acest an, lucrarea
urmând să înceapă în 2012.
Potrivit documentaţiei tehnice,
intersecţia respectivă ar urma să
fie echipată cu 11 semafoare, cu
circulaţie prioritară pe strada
„Henry Ford” şi “cedează
trecerea” la ieşirea de la uzină. Se
estimează că amenajările din zonă
vor dura trei luni şi se vor ridica
la valoarea de 980 milioane de lei
vechi. În prezent, această
intersecţie nu este semaforizată,
dirijarea circulaţiei făcându-se
prin indicatoare şi marcaje
rutiere.

re a Infrastructurii (PNDI). În
acest program avem şapte lucrări:
barajul de la Valea de Peşti (HD),
apoi urmează cinci lucrări din
Dolj – regularizarea râurilor Amaradia în zona localităţii Melineşti
– confluenţă cu Jiu; pârâului Baboia pe sectorul Acumulare Cornu-Caraula; pârâu Pleşoiu – pe
sectorul localităţii Răchita de Josconfluenţă cu pârâul Mereţel; regularizare pârâu Urdiniţa – pe
sectorul localităţii Botoşeşti-Paia
– confluenţă cu pârâul Brabova
şi punerea în siguranţă a barajului Caraula. În plus, mai avem o
amenajare în judeţul Mehedinţi”,
a precizat conducerea Administraţiei Bazinale “Jiu”.

Zece studii de fezabilitate
aşteaptă finanţare
Potrivit directorului tehnic Marin Tălău, pe lângă lucrările cuprinse în programul de investiţii al ABA
“Jiu” pe 2011, care deja au fost recepţionate, Administraţia a primit
finanţări şi pentru studii de fezabilitate (SF) – zece la număr – în

Bazinul Hidrografic Jiu. Toate cele
zece SF-uri au fost licitate, finalizate şi depuse la ABA Jiu, urmând
ca până cel târziu 10-15 ianuarie
ele să fie transmise la Administraţia Naţională Apele Române pentru
avizare şi apoi la Ministerul Mediului, pentru ca în anii care urmează
să se caute soluţii pentru finanţarea lor. “O altă lucrare foarte importantă, începută în 2006, a fost
Planul de prevenire şi diminuare a
efectelor inundaţiilor, care, după
finalizare, va avea ca rezultat obţinerea curbelor de inundabilitate pe
majoritatea râurilor din bazinul hidrografic. Această lucrare a fost
reluată în 2011, când a fost introdusă pe programul de finanţare
Axa 5 POS Mediu. Valoarea contractului este de 24,8 milioane de
lei, iar programul pe 2011 a fost
de 11 milioane de lei. Până în prezent s-au realizat şi efectuat plăţi
de 9,5 milioane de lei. Din decembrie sunt depuse cereri de finanţare pentru 552.195 de lei”, a afirmat Marin Tălău.
ANA-MARIA GEBĂILĂ

Administratorul depozitului
ecologic de la Mofleni, firma Eco
Sud, solicită autorităţilor locale o
majorare a tarifului gunoiului la
suma de 17,65 euro pe tona de
deşeuri, plus TVA. Societatea
susţine că, din iulie 2010, de
când s-a modificat valoarea
TVA-ului, de la 19% la 24%,
preţul gunoiului nu s-a mai
schimbat, fapt care i-a adus
pierderi. Cererea SC Eco Sud
SRL a ajuns la Primăria Craiova,
care a depus proiectul de
hotărâre pe ordinea de zi a CLM
Craiova, de joi. Dacă aleşii locali
vor vota favorabil acest proiect,
SC Salubritate SRL ar trebui să
plătească societăţii un tarif de
depozitare a gunoiului cu 5% mai
mare. E foarte posibil ca această
majorare să atragă după sine şi o
mărire a preţului gunoiului
perceput de la craiovenii de la
case, cât şi cei de la blocuri, prin
intermediul asociaţiilor de
proprietari.

Se caută 4,15
miliarde de lei
pentru 21 de
poliţişti locali
Poliţia Comunitară solicită
suplimentarea veniturilor cu
peste 1,85 miliarde de lei pentru
a plăti salariile a 21 de agenţi
care, iniţial, fuseseră disponibilizaţi, dar care, ulterior, a trebuit
să fie repuşi în funcţie printr-o
decizie definitivă şi irevocabilă a
instanţei. În 2010, au fost
disponibilizaţi 219 agenţi din
cadrul Poliţiei Comunitare
Craiova, dintre care 145 au
contestat această decizie. Potrivit
referatului întocmit de conducerea Poliţiei, 21 de agenţi au
obţinut sentinţe irevocabile,
investite cu titlu executoriu, prin
care s-a dispus anularea deciziilor privind eliberarea din funcţie,
reintegrarea în funcţie şi plata
drepturilor salariale aferente.
Pentru a pune în aplicare
hotărârile judecătoreşti, conducerea instituţiei spune că are
nevoie de 4,15 miliarde de lei,
din care îi mai lipsesc 1,85
miliarde de lei.

Grupaj realizat de
LAURA MOŢÎRLICHE
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Patru ani de puºcãrie
pentru Sergiu Drãgancea
Deºi a susþinut cã nu a solicitat ºpagã, ci a
fost vorba despre o “discuþie la un ºpriþ”, Sergiu Drãgancea, directorul executiv suspendat
al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) Dolj, a fost condamnat, ieri, de
magistraþii Tribunalului Dolj, la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracþiunii de luare de mitã. Drãgancea a fost prins în
flagrant delict pe 9 septembrie a.c., în timp ce
Reamintim cã procurorii DNA
l-au trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pe Sergiu Rãducu
Gelu Drãgancea, director executiv
al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) – Centrul judeþean Dolj, la începutul lunii octombrie a.c., pentru luare de
mitã în formã continuatã. În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetãrilor, procurorii DNA au reþinut
faptul cã Drãgancea, în calitate de
director executiv la APIA Dolj, a
pretins de la administratorul firmei
Agroanpocultura SRL, din Catane,
Constantin Leonard Gagiu, 10.000
de euro pentru a-l ajuta sã obþinã

primea 10.000 de euro drept mitã de la administratorul SC Agroanpocultura SRL Catane, Laurenþiu Gagiu, cãruia îi promisese cã îl va ajuta
sã obþinã mai repede subvenþiile pentru suprafeþele de teren agricol cultivate. Instanþa a
menþinut faþã de Drãgancea mãsura arestãrii,
astfel cã acesta are toate ºansele sã petreacã
sãrbãtorile de iarnã în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, unde este încarcerat.

mai repede autorizarea plãþii celei
de-a doua tranºe de subvenþii pentru suprafeþele de teren agricol cultivate, precum ºi pentru a nu sesiza eventuale nereguli care ar fi condus la controale nedorite ºi la întârzierea plãþilor.
În plus, Gagiu a mai povestit în
declaraþiile date procurorilor DNA cã
directorul APIA Dolj i-a mai cerut bani
cu ocazia unei excursii în SUA la un
târg agricol. Pe 9 septembrie a.c.,
Sergiu Drãgancea s-a întâlnit cu denunþãtorul, respectiv Constantin
Leonard Gagiu, la restaurantul “Casa
cu Tei” de pe strada “Amaradia” din
Craiova, unde a primit suma de 10.000

de euro, reprezentând prima tranºã
din cei 25.000 de euro, ºpaga totalã
pretinsã, însã a fost încãtuºat de procurori, care i-au gãsit banii în buzunar, l-au dus la Bucureºti, iar pe 10
septembrie a.c. Tribunalul Bucureºti
a dispus arestarea preventivã pentru 29 de zile a bãrbatului, care de
atunci este dupã gratii.
La primul termen al procesului,
pe 2 noiembrie a.c., în faþa judecãtorului de la Tribunalul Dolj, Sergiu
Drãgancea a susþinut cã solicitarea
celor 25.000 de euro a fost doar o
glumã, spusã la un ºpriþ. “La o cârciumã, de faþã cu mai mulþi fermieri,
mi-am asumat meritul pentru plata

subvenþiilor în Dolj. M-am lãudat în
faþa lor. Atunci unul dintre fraþii Gagiu a spus cã îmi dã 15.000 de euro
dacã va primi mai repede subvenþia.
Eu am spus cã vreau 25.000 de
euro”, a susþinut Drãgancea în faþa
instanþei. Fraþii Gagiu au declarat, la
urmãtorul termen, cã au dat bani “ca
sã fie bine” ºi cã au fost dispuºi sã
plãteascã mai mult întrucât, la acel
moment, neprimind o adeverinþã de
la APIA Dolj, nici contractarea unui
credit nu ar fi fost posibilã.
Judecãtorul a cântãrit toate pro-

bele strânse ºi l-a gãsit vinovat pe
Sergiu Drãgancea. Prin sentinþa pronunþatã, ieri, în dosar, bãrbatul a fost
condamnat la o pedeapsã de 4 ani
închisoare cu executare. În plus, judecãtorii l-au obligat pe Drãgancea
la plata sumei de 5.300 de lei cheltuieli judiciare ºi au menþinut faþã de el
starea de arest, aºa cã este posibil sã
facã sãrbãtorile în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, unde este
deþinut în prezent. Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este definitivã, astfel
cã poate fi atacatã cu apel.

ªpaga de la IML Craiova a ajuns în instanþã ªoferul care a accidentat grav
Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj i-au trimis în judecatã pe asistentul de la
Institutul de Medicinã Legalã (IML) Craiova,
Cristian Preda, ºi pe Jana Pãun, pentru comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã. Bãrbatul, care a
fost prins în flagrant delict dupã ce a primit 500 de
euro ca sã “aranjeze” un certificat medico-legal,
este în continuare arestat preventiv, în timp ce
femeia a fost eliberatã, faþã de ea fiind dispusã
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea.
Potrivit rechizitoriului întocmit de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, cercetarea celor doi
a început dupã ce Cristian Preda ºi
Jana Pãun au fost denunþaþi, pe 29
august a.c., de G. M. A., care a povestit cã în luna noiembrie 2010 le-a
dat acestora 3.250 de lei (contravaloarea sumei de 800 de euro) pentru
a interveni pe lângã funcþionari din
cadrul IML Craiova în vederea întocmirii unui raport medico-legal de calcul retroactiv al alcoolemiei favorabil denunþãtorului, care sã-l ajute în
exonerarea de rãspundere penalã. Denunþãtorul a precizat cã l-a cunoscut
pe inculpatul Cristian Preda prin intermediul inculpatei Jana Pãun, care
se prezentase ca fiind avocatã, deºi
nu avea aceastã calitate.
În luna august 2011 denunþãtorul
a fost trimis în judecatã pentru conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice, dat fiind faptul cã raportul privind calculul retroactiv al
alcoolemiei a menþinut
aceleaºi valori ca ºi cele
din buletinul toxicologic.
Vãzându-se cu banii daþi
degeaba, denunþãtorul a
încercat sã-i recupereze,
aºa cã a cãutat-o pe Jana
Pãun ºi a primit înapoi
1.300 de lei (o datã 900 de
lei ºi altã datã 400 de lei),
femeia susþinând cã-i va
da ºi restul banilor dupã
ce îi va lua de la Preda.
În baza denunþului, a

fost introdus în cauzã un investigator sub acoperire din cadrul Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
care s-a întâlnit cu Preda pe 29 noiembrie a.c. ºi i-a cerut sã îl ajute cu
un certificat medico-legal mai avantajos pentru o rudã care are calitatea
de parte vãtãmatã într-un dosar
având ca obiect sãvârºirea infracþiunii de tentativã de omor. Cristian
Preda a fost de acord sã-l ajute, i-a
cerut sã vinã în altã zi cu actele rudei,
astfel cã pe 2 decembrie a.c. s-a organizat prinderea în flagrant. Totul
s-a petrecut în autoturismul investigatorului sub acoperire, pentru cã
Preda a luat actele, a plecat cu ele ºi a
revenit dupã vreo 20 de minute, explicându-i cã ruda sa trebuie reexaminatã pentru a primi un alt certificat
în care sã se consemneze cã prin leziunile suferite i-a fost pusã în pri-

mejdie viaþa, aspect de naturã sã-l
ajute sã obþinã despãgubiri mai mari
de la agresorul sãu.
Pentru acest „ajutor” investigatorul i-a dat inculpatului 500 de euro
marcaþi criminalistic, bani pe care Preda i-a bãgat în buzunarul gecii. Acesta nu s-a ferit sã spunã cã mai poate
face ºi alte “aranjamente”, deºi în discuþia telefonicã purtatã anterior insistase sã nu spunã nimãnui:
Investigator (I): Crezui cã…aºa,
acum tãlicã zi-mi cât face toatã treaba asta? Cã am vorbit cu el.
Inculpat Preda (P): Sã vinã încoace cã îl ajutãm, nu e o problemã.
(I): Nu e aºa, cã eu, naiba…cum
ziceþi… banii…lu’ mata, aºa facem. Dacã presupuneþi dumneavoastrã cã nu s-o putea, vin la
mata ºi îmi dai banii înapoi.
(P): Da, da. Hai.
(I): Pãi nu, unde mai
ieºim afarã, zi, tãlicã…. Ca sã nu ai probleme cã…
(P): Oricum sã nu
spui la cineva!…
Cristian Preda ºi Jana
Pãun au fost reþinuþi pe 2
decembrie, au primit ºi
mandate de arestare preventivã pentru comiterea
infracþiunii de trafic de
influenþã, ulterior femeia
fiind eliberatã. Dosarul a
fost înaintat Tribunalului
Dolj pentru judecare, primul termen fiind fixat pe
19 ianuarie a.c..

un biciclist a fost gãsit

Poliþiºtii doljeni au reuºit sã-l gãseascã pe ºoferul care, pe 7 decembrie a.c., l-a accidentat grav pe ªtefan Urlan, de 38 de ani, din comuna
Goieºti, care circula pe o bicicletã
pe DN 6B. La momentul respectiv,
oamenii legii au stabilit doar cã era
vorba despre un autoturism Cielo,
de culoare albã, iar în urma activitã-

þilor desfãºurate de poliþiºtii rutieri, cu sprijinul ofiþerilor SJIPI Dolj, acum s-a
reuºit identificarea conducãtorul auto. Este vorba despre Florian Jianu, de 20 de
ani, din municipiul Craiova.
“În prezent, craioveanul de
20 de ani este cercetat penal, în stare de libertate,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de vãtãmare
corporalã din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea organelor judiciare”, a
precizat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Reamintim cã în urma accidentului de
pe 7 decembrie a.c., victima, ªtefan
Urlan, a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova cu multiple fracturi.

Mãsuri de ordine la manifestãrile
dedicate Revoluþiei
Aproximativ 90 de
jandarmi din cadrul
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj împreunã
cu lucrãtori ai Poliþiei Municipiului
Craiova ºi Poliþiei
Locale vor asigura
mãsurile de ordine
publicã pe întreaga
perioadã de desfãºurare a manifestãrilor dedicate Revoluþiei din decembrie
1989, programate sã
se desfãºoare în centrul Craiovei,
mâine. În plus, la activitãþile destinate cinstirii eroilor Revoluþiei
din decembrie 1989, o delegaþie
de cadre militare din partea IJJ
Dolj va participa alãturi de reprezentanþii autoritãþilor publice locale la ceremonialul militar ºi re-

ligios consacrat acestei sãrbãtori. Reprezentanþii unitãþii fac
apel la toþi participanþii sã respecte prevederile legilor în vigoare ºi indicaþiile forþelor de ordine
pentru menþinerea ordinii ºi liniºtii publice pe tot parcursul desfãºurãrii manifestãrii.
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Consiliul Judeţean Dolj a votat scoaterea la licitaţie a 23,7 ha
în zona Aeroportului Craiova
Consilierii judeţeni s-au întâlnit
în ultima şedinţă de decembrie a
acestui mandat, motiv pentru care
preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, le-a mulţumit
tuturor pentru modul în care au colaborat în acest an. Mulţumirile pe
care şeful administraţiei publice judeţene le-a adresat colegilor săi au
venit imediat după ce un grup de copii îi colindaseră pe cei prezenţi în
plenul Consiliului Judeţean Dolj.
După urările prefectului de Dolj,
Nicolae Giugea, Ion Prioteasa “a
intrat în pâine”, punând în dezbatere un proiect anunţat în urmă cu câPeste 300 de scrisori de intenţie a trimis Consiliul Judeţean Dolj
către investitori, în care le-a prezentat acestora climatul atractiv din
judeţ, scopul fiind acela de a crea
noi locuri de muncă şi de a creşte
veniturile la bugetul local şi cel de
stat. Unul dintre investitorii care a
manifestat interes, printr-o scrisoare de intenţie, este Point Park Properties. Această societate a solicitat concesionarea unei suprafeţe de
teren de 24 ha, în scopul creării
unui ansamblu logistic în suprafaţă de 115.000 mp, ca de exemplu
furnizori de servicii logistice, companii de distribuţie, comercianţi de
industrie uşoară şi retailer. Investiţia totală, în vederea dezvoltării
acestei zone, este estimată la aproximativ 60 de milioane de euro şi
poate creşte în funcţie de cerinţele
specifice ale utilizatorilor finali.

“Dăm posibilitatea judeţului
Dolj de a transmite un semnal
către investitori”
Consilierii judeţeni PDL s-au arătat dispuşi să voteze acest proiect,
însă au venit cu un amendament.
Mai exact, Ştefan Stoica a cerut să
se facă un Studiu de oportunitate
pentru toate cele 235,62 ha şi să fie
scoase toate la licitaţie: “Şi noi, consilierii judeţeni ai PDL, vom susţine
investitorii, pentru ca în această zonă
să fie cât mai multe locuri de muncă. Însă Consiliul Judeţean Dolj a
primit 235,62 de hectare de la armată şi n-ar trebui să aşteptăm ca o
firmă să ne facă oferte. Ar trebui să
facem un Studiu de oportunitate, să
vedem la ce se pretează aceste te-

teva zile, într-o conferinţă de presă,
care priveşte concesionarea unui teren „în suprafaţă de 23,7 ha, aflat în
domeniul public al judeţului Dolj,
situat în Calea Bucureşti, nr. 325 A
– Amplasamentul 6, Craiova”. Decizia Consiliului Judeţean Dolj de a
concesiona această suprafaţă a venit
în urma potenţialului investiţional
ridicat, conform strategiei de dezvoltare a judeţului, în baza Masterplanului implementat pentru amenajarea teritoriului din zona Aeroportului Craiova, şi a Studiului de oportunitate întocmit şi aprobat prin
votul consilierilor judeţeni.

renuri, şi apoi să le scoatem la licitaţie conform legislaţiei, să fie cât
mai accesibile pentru investitori.
Ştim cu toţii că în zonă avem căi de
acces rutier, aeroport şi utilităţi. De
aceea dorim să completăm acest
punct la ordinea de zi”.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan, a încercat să le explice consilierilor
judeţeni PDL că nimeni nu are nimic de ascuns şi că în urma Masterplanului elaborat de o firmă din
Marea Britanie, cu renume în domeniul arhitecturii şi urbanismului,
desemnată în urma unei licitaţii
publice, suprafaţa a fost împărţită
în şapte loturi, fiecare având destinaţii precise, de la logistică până
la domeniul medical, economic
etc., care vor fi scoase la licitaţie
atunci când investitorii vor manifesta interes pentru ele.
“Noi venim acum în faţa dumneavoastră cu o primă suprafaţă de
teren asupra căreia există un interes manifestat de investitori. Primul studiu de oportunitate pe care
l-am votat cu toţii priveşte întreaga suprafaţă, dar nu am avea cum
să scoatem toate cele 235,62 de
hectare la licitaţie în acest moment,
pentru că au funcţiuni diferite şi
preţuri diferite ale redevenţei. Dacă
avem intenţia unor investitori din
alte domenii, vom scoate şi restul
parcelelor la licitaţie. Dăm posibilitatea judeţului Dolj de a transmite
un semnal către investitori că avem
un domeniu public pe care alte judeţe şi mari municipii nu le au la
dispoziţie. Acest lucru trebuie să
ne unească pe toţi şi de la această

Ion Prioteasa,
preşedintele
Consiliului
Judeţean Dolj:
“Cred că este cea mai bună
soluţie găsită în acest moment.
Toată lumea trebuie să afle că
la Craiova 85 ha sunt gata să
primească investitori şi că toţi
consilierii judeţeni şi-au dat
mâna şi le spun investitorilor
că sunt bineveniţi aici. 300 de
adrese sunt trimise către investitori, o să mai trimitem încă
300 dacă este cazul. Şi doi investitori dacă vin tot înseamnă
ceva pentru Craiova”.
Dezvoltarea zonei industriale se va realiza într-o perioadă de patru
ani, în faze de aproximativ 30.000 mp pe an, cu un volum de investiţii
anual de cel puţin 15 milioane de euro. Pe lângă redevenţa anuală,
care va reveni Consiliului Judeţean Dolj, întreaga dezvoltare a zonei
prevăzute de Point Park Properties va genera o medie de 900.000 de
euro pe an, din taxe colectate doar pentru clădiri, care vor ajunge la
municipalitatea craioveană, după cum susţin reprezentanţii Point Park
Properties. Se estimează crearea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă aferente depozitelor şi birourilor asociate, plus un număr suplimentar de angajaţi, în funcţie de activitatea fiecărui utilizator final.
premisă trebuie să pornim”, a spus
Cristinel Iovan.

“Proiectul înseamnă 1.000
de locuri de muncă şi 60.000.000
de euro investiţi în Dolj”
La rândul său, Ion Prioteasa lea atras atenţia consilierilor judeţeni
PDL că acest proiect a fost întârziat încă din luna martie a.c. şi depinde numai de ei dacă vor ca
această investiţie să se realizeze sau
nu: “În acest moment, şansa de a
se dezvolta şi a se face o investiţie

este acesta pe care am prezentat-o
şi depinde de dumneavoastră dacă
doriţi sau nu să se concretizeze.
Încă din luna martie această iniţiativă a fost întârziată cu tot felul de
lucruri. Este posibil ca firma care
ne-a adresat cererea de concesionare să nu câştige această licitaţie,
poate va câştiga altcineva. Eu cred
că există posibilitatea ca acest proiect să se realizeze. Proiectul înseamnă 1.000 de locuri de muncă
şi 60.000.000 de euro investiţi în
Dolj”.
Pentru a calma spiritele şi pen-

tru a nu se pierde oportunitatea ivită, preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj a cerut o pauză de consultări
de zece minute, cu care au fost de
acord toţi consilierii judeţeni. La
revenirea în plenul Consiliului Judeţean, Ion Prioteasa a anunţat că
s-a ajuns la un consens şi că proiectul de hotărâre a fost modificat.
“Se probă concesionarea terenului
în suprafaţă de 85,47 hectare aflat
în domeniul public al judeţului Dolj,
pentru activităţile prevăzute în stadiul de oportunitate; Cuantumul redevenţei de pornire a licitaţiei este
cel stabilit în studiul de oportunitate pentru fiecare lot în parte. Termenul de concesionare este de 49
de ani; Licitaţia se va face pentru
fiecare lot integral, iar dacă nu se
concesionează întreaga suprafaţă,
a doua licitaţie se poate face şi pentru parcele mai mici din cadrul fiecărui lot”, se arată în proiectul de
hotărâre revizuit.

6 / cuvântul libertãþii

miercuri, 21 decembrie 2011

economie

Dolj:
de douã

S-a muncit la negru
ori mai mult ca în 2010
Numãrul persoanelor care lucreazã la negru a fost dublu în
2011, comparativ cu anul trecut, au
concluzionat inspectorii din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muninspector-ºef ITM Dolj.
De altfel, au fost depistate 61
de persoane care nu aveau întocmite forme legale de angajare, fiind sancþionaþi 41 de angajatori cu
amenzi în valoare de 610.000 lei.

cã (ITM) Dolj. Totodatã, anul acesta, la nivelul judeþului au fost încheiate 14.000 de noi contracte individuale de muncã ºi evidenþiaþi
undeva la 10.000 de zileri.

Decembrie, cu amenzi
de peste 300.000 de lei
În luna decembrie, au fost verificate 116 societãþi, numãrul deficienþelor constatate fiind de 393.

Moº Crãciun nu încalcã tradiþia

În luna noiembrie, în Dolj au
fost efectuate 226 de controale,
din care 78 au fost controale de
fond, desfãºurate în vederea combaterii muncii la gri, mai ales în
domeniile în care inspectorii de
muncã au deþinut informaþii referitoare la unele societãþi care folosesc sau uziteazã de contractele cu timp parþial de lucru.
“Sunt societãþi care negociazã
un salariu minim pe economie, dar
acordã o sumã mult mai mare, cu
rol de drept salarial. În noiembrie
au fost constatate 750 de defi-

cienþe, fiind trasate mãsuri pentru remedierea lor, ºi au fost sancþionaþi contravenþional 137 de angajatori. Au fost aplicate 227 de
sancþiuni, dintre care 48 amenzi
pecuniare. Am considerat cã
munca la negru este o faptã deosebit de gravã, drept pentru care
în aceste cazuri au fost aplicate
amenzi contravenþionale la circa
30 de societãþi, iar pânã la 48 au
fost depistate situaþii în care angajatorii au folosit persoane peste timpul legal de muncã”, a explicat Cãtãlin Mohora (foto),

ªi în acest an, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a avut un invitat
special în preajma sãrbãtorilor de iarnã. Nici în cazul lui instituþia nu s-a
dezis de rigorile impuse în privinþa Sãnãtãþii ºi Securitãþii în Muncã, Moº
Crãciun – fiindcã despre el este vorba – fiind supus, ieri, instructajului
specific înainte de a intra în contact cu prichindeii angajaþilor instituþiei. Cu toþii i-au cântat ºi recitat colinde ºi
poezii, în schimbul cãrora au primit cadouri.
Serbarea a fost presãratã numai de evenimente frumoase, singurele “amenzi” de ieri
constând în pupicii daþi
de copii Moºului.

Peste 285.000 de euro investiþi
în promovarea identitãþii transfrontaliere
Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inovare
(ARoTT) a implementat proiectul „Sprijinirea cooperãrii transfrontaliere în mediul de afaceri
ºi promovarea identitãþii regiunii Dolj – Olt – Pleven – Vidin
– Montana”. Ieri,
la sediul ARoTT din
strada „ªtefan cel
Mare” nr. 12 a avut
loc conferinþa de
presã prilejuitã de
închiderea proiectului. Parteneri în
cadrul acestui proiect au fost Asociaþia Transfrontalierã
E (quilibrum) Environment, Agency
for Regional Development and Business Center – Vidin,
Regional Development Agency and
Business Centre
2000 – Montana,
National Centre for Information
Service – Pleven. „Proiectul a urmãrit dezvoltarea durabilã a regiunii transfrontaliere Dolj – Olt
– Pleven – Vidin – Montana prin
promovarea oportunitãþilor zonei,
în vederea atragerii investitorilor
strãini prin identificarea ºi promovarea oportunitãþilor oferite de
regiunea de graniþã, prin mãsuri
ºi mijloace specifice”, a precizat

ing. Gabriel Vlãduþ, managerul
proiectului.

Hartã interactivã

Principalele activitãþi ale proiectului au constat în: elaborarea unei strategii comune de dez-

voltare durabilã a mediului de
afaceri din regiunea Dolj-OltPleven-Vidin-Montana, o campanie de promovare a regiunii,
adresatã locuitorilor din zonã,
autoritãþilor publice locale ºi
IMM-urilor, organizarea a ºase
workshop-uri, o expoziþie cu
masã rotundã, o conferinþã regionalã ºi eveniment de brokeraj, misiuni economice, confe-

rinþe de informare ºi promovare
a portalului (www.transbusiness.ro)
ºi realizarea unei reþele de Stakeholders la nivelul regiunii
transfrontaliere româno-bulgare.
„Acest portal este doar un
punct de plecare, este un numitor comun pentru toate activitãþile noastre
ºi sperãm ca într-un
timp foarte scurt sã
atragem beneficiari.
Dorim ca prin acest
portal sã punem în legãturã cererea cu
oferta. Harta interactivã este formatã din
douã secþiuni. Prima,
secþiunea publicã, formatã dintr-o hartã interactivã bazatã pe
hãrþile digitale ale judeþului Dolj ºi districtul Pleven, cu informaþii specifice fiecãrei
zone: operatori economici, oportunitãþi de
afaceri, puncte de interes turistic. Iar cea de-a doua secþiune
este cu acces limitat, ce permite
introducerea ºi administrarea tuturor informaþiilor ce pot fi vizualizate în secþiunea publicã”,
a subliniat managerul de proiect.
Proiectul s-a desfãºurat pe o perioadã de 18 luni, valoare totalã
fiind de 285.540 de euro.
MARGA BULUGEAN

72 de angajatori au fost sancþionaþi. Pânã la aceastã datã au fost
depistate 93 de persoane care lucrau la negru, iar unui angajator
i-au fost întocmite actele premergãtoare unei cercetãri penale ºi
trimise la Parchet pentru a fi soluþionat cazul. Valoarea sancþiunilor s-a ridicat la 46.000 de lei,
iar cea pentru muncã fãrã forme
legale – la 320.000 de lei.
“Comparativ cu anul trecut, în
2011 avem o creºtere substanþialã
a numãrului de persoane depistate
cã lucreazã fãrã forme legale, dublu faþã de 2010, asta ºi datoritã
acþiunilor de control derulate la nivelul instituþiei noastre, dar ºi în colaborare cu alte instituþii: Poliþia,
Jandarmeria, Garda Financiarã, dar
ºi a modificãrilor legislative, care au
scos la suprafaþã munca la negru
ºi la gri. Totodatã, anul acesta am
avut un plus de 14.000 de contracte
ºi undeva la 10.000 de zileri”, a precizat Cãtãlin Mohora.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

BCR sprijinã accesul la credite
al beneficiarilor subvenþiilor acordate
de APIA în agriculturã
Banca Comercialã Românã
(BCR) a semnat, ieri, douã noi
convenþii de colaborare cu Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) ºi Fondul de
Garantare a Creditului Rural
(FGCR) care faciliteazã accesul
la credite pentru finanþarea capitalului de lucru al beneficiarilor
plãþilor naþionale directe complementare (PNDC) pentru sectorul
zootehnic, aferente anului 2011.
Aceste Convenþii se adreseazã
crescãtorilor de ovine, caprine ºi
bovine care vor putea beneficia de
credite de prefinanþare a subvenþiilor ce urmeazã a fi primite de la
APIA pânã la momentul plãþilor
efective de cãtre APIA.
„BCR poate acorda credite în
valoare de pânã la 90% din suma
cuvenitã fiecãrui beneficiar, chiar
dacã este client corporate sau retail, creditele urmând a fi garantate cu cesiune de creanþã asupra

sumelor ce urmeazã a fi plãtite de
APIA. Totodatã, de la caz la caz,
pe baza propriei analize a bãncii,
pentru suplimentarea garanþiei constând în cesiune de creanþã, beneficiarii de credite au posibilitatea sã
apeleze la FGCR, care poate garanta pânã la 50% din valoarea creditelor acordate de BCR”, se precizeazã într-un comunicat al BCR.
Suma plãtitã de APIA în sectorul zootehnic pentru bovine va fi
în cuantum de 410 RON / cap bovinã, iar pentru ovine/caprine va fi
în cuantum de 40 RON / cap ovinã/ caprinã. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, BCR oferã acestora o serie de produse ºi servicii
dedicate pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru, cât ºi credite acordate din surse de finanþare externã (BEI, BERD, IFC) destinate finanþãrii proiectelor dezvoltate în sectorul agricol.
MARGA BULUGEAN
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Meniu special de Crãciun
pentru pacienþii craioveni
Pacienþii craioveni nevoiþi sã-ºi
petreacã sãrbãtorile pe patul de
spital vor avea parte, anul acesta, de o micã surprizã care sã-i
facã sã mai uite puþin de necaÎn spiritul sãrbãtorilor de iarnã,
pacienþii din spitalele craiovene vor
avea parte în zilele de Crãciun de
mese mai bogate ca de obicei. La
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Craiova, meniul obiºnuit va fi suplimentat cu portocale, sarmale ºi

zuri ºi suferinþã. De Crãciun, în
unitãþile sanitare din Craiova,
bolnavii vor beneficia de meniuri
speciale, din care nu vor lipsi
produsele tradiþionale.

cozonac pentru bolnavii cãrora starea de sãnãtate nu le permite sã
plece acasã pentru a sãrbãtori alãturi de cei dragi, în familie.
Zilele acestea este agitaþie mare
în unitãþile sanitare, mulþi dintre
bolnavii cãrora starea de sãnãtate
ºi medicii le-au permis, încercând sã
se externeze. Pentru cei care rãmân
internaþi va fi împodobit ºi un brad de
Crãciun. „Deja am
vorbit cu firma cu
care spitalul are
contract pe serviciul alimentar ºi pot
spune cã bolnavii
vor beneficia de un
meniu festiv de

Portocalele ºi cozonacii nu vor
lipsi de pe mesele bolnavilor

Printre altele s-au cumpãrat portocale, cozonaci, carne de porc ºi
de pui. „De sãrbãtori vor fi mai
puþin bolnavi în spital, pentru cã
aºa se întâmplã de obicei. Cei care
rãmân vor avea o masã specialã,
iar din meniu nu vor lipsi cozonacii, sarmalele sau portocalele. Sperãm sã le mai înseninãm puþin sãrbãtorile chiar dacã sunt pe patul
de spital”, a precizat dr. Bogdan
Ungureanu, managerul Spitalului
Municipal Filantropia din Craiova.

ªi la Spitalul Filantropia de pe
mese nu vor lipsi produsele tradiþionale. Chiar dacã unitatea sanitarã nu trece prin cea mai bunã perioadã din punct de vedere financiar, cu ajutorul sponsorilor sau din
fonduri proprii, s-a reuºit achiziþionarea de alimente pentru bolnavi.

Tot de o consolare culinarã vor
avea parte ºi pacienþii internaþi la
Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” din Craiova. Ieri, în

Crãciun. Vor fi sarmale, cozonaci
ºi portocale pentru pacienþii care
au un regim normal. Desigur, pentru copiii care vor rãmâne internaþi am pregãtit ºi alte câteva surprize. Va fi ºi un brad de Crãciun
de care sã se poatã bucura”, a declarat Victor Ghilici, directorul de
îngrijiri al Spitalului Clinic de Urgenþã din Craiova.

Brad de Crãciun
pentru pacienþii de la Spitalul
de Boli Infecþioase

cadrul unitãþii sanitare, erau puse
la punct ultimele detalii legate de
masa festivã la care sunt invitaþi
toþi bolnavii internaþi. În holul unitãþii sanitare va fi împodobit ºi un
pom de Crãciun de care vor bucura mai ales copiii care rãmân
în spital.
„Avem un meniu special. Sunt
douã zile de Crãciun, în care bolnavii vor avea parte de o masã mai
bogatã. În meniu sunt incluse fructe, cozonaci, carne, iaurt ºi brânzã. Nu în ultimul rând vom împodobi un brad în holul spitalului pentru ca bolnavii sã simtã sãrbãtorile
chiar dacã nu sunt acasã”, a spus
conf. univ. dr. Iulian Diaconescu,
managerul Spitalului de Boli Infecþioase „Victor Babeº” din Craiova.
RADU ILICEANU

Cadouri de
de lala Moº
Moº pentru
pentru copiii
copiii
Cadouri
Sprijin pentru copiii
nevoiaºi
nevoiaºi din
din cãminele
cãminele de
de nefamiliºti
nefamiliºti ºi tinerii cu dizabilitãþi
Moº Crãciun a adus bucuria pe
chipurile a 40 de copii care locuiesc în douã dintre cãminele de
nefamiliºti din Craiova, în cadrul
unei acþiuni derulate de Organizaþia Municipalã PSD Craiova, împreunã cu femeile social-democrate. Întâmpinat cu tradiþionalele
colinde, cântate de corul Teatrului Liric „Elena Teodorini” din Craiova, Moºul a venit încãrcat cu
daruri consistente pentru toþi copiii prezenþi la eveniment.
“Continuãm o mai veche prietenie pe care am legat-o cu copiii din
douã cãmine de nefamiliºti din Craiova. Sunt
copii cu o situaþie materialã mai puþin fericitã,
care poate nu ar fi avut bucuria sã-l vadã pe
Moº Crãciun anul acesta. În urmã cu un an,
am mers sã le ducem cadouri de Moº Nicolae, dar anul acesta i-am invitat în casa noastrã. Am cântat împreunã colinde, dar le-am
oferit daruri din partea organizaþiei municipale a PSD Craiova ºi a Organizaþiei de Femei a
PSD. Noi sperãm sã fie o searã cât se poate
de frumoasã pentru cei 40 de copii care au
venit alãturi de pãrinþii lor la sediul nostru.

Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, fundaþia World Vision a lansat un program de promovare a accesului la educaþie ºi pe piaþa muncii pentru copiii ºi tinerii cu
dizabilitãþi fizice, psihice ºi sociale. Campania
se desfãºoarã în patru judeþe din þarã, în afarã de Dolj,
acþiuni similare derulându-se în Constanþa, Cluj ºi Vâlcea.

Vom duce mai departe aceastã minunatã tradiþie. Nu încercãm sã facem nici un fel de
politicã, este un gest frumos ºi cald sã fim
alãturi de copiii care nu sunt atât de norocoºi precum alþii”, a declarat preºedintele
PSD Craiova, Mihai Fifor.
La rândul sãu, Manuela Godinel, preºedinta Organizaþie Municipale de Femei Craiova a PSD, le-a explicat celor 40 de copii prezenþi la eveniment cã perioada sãrbãtorilor este
una magicã, în care cu toþii trebuie sã credem în Moº Crãciun: “Vã mulþumim tuturor
pentru cã sunteþi alãturi de noi
la acest eveniment foarte important pentru noi – întâlnirea
cu Moº Crãciun pe care noi
l-am aºteptat cu mare nerãbdare. Perioada care urmeazã
este una magicã, în care sentimentele bogatului ºi ale sãracului, copilului ºi adultului vibreazã la unison. Credem în
magia Crãciunului ºi în povestea lui Moº Crãciun ºi ne-am
gândit sã aducem o bucurie pe
chipurile acestor copii, oferindu-le daruri consistente”.
ALINA DRÃGHICI

Sub sloganul „O uºã deschisã spre o viaþã mai
bunã”, campania susþine
drepturile copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi ºi prezintã
problemele cu care aceºtia
se confruntã în viaþa de zi
cu zi. Pornind de la accesul
limitat la servicii comunitare de intervenþie timpurie ºi
de reabilitare ºi pânã la piedicile pe care le întâmpinã în
încercarea de a gãsi un loc
de muncã, tinerii cu dizabilitãþi trebuie mai
mereu sã lupte împotriva marginalizãrii.
Campania se deruleazã în perioada decembrie 2011 – iulie 2012 ºi face parte din proiectul „Centrul multifuncþional, o ºansã pentru viitorul copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi

fizice, psihice ºi sociale din regiunea NordVest, Sud-Est ºi Sud-Vest Oltenia”, finanþat
de Uniunea Europeanã. „Accesul la educaþie
ori pe piaþa muncii reprezintã o problemã
majorã. Este necesar sã luptãm pentru ca toþi
copiii, inclusiv cei cu dizabilitãþi, sã beneficieze de ºanse egale. Campania se desfãºoarã în trei etape. Aceasta, de lansare a proiectului, una de educaþie inclusivã ºi cea de inserþie pe piaþa muncii. Pentru ultima etapã va
fi organizatã o întâlnire cu potenþiali angajatori”, a spus Luminiþa Cîrlogãnescu, coordonator al Centrului Multifuncþional Craiova.
ªi pentru cã doar câteva zile ne mai despart de sãrbãtori, Moº Crãciun a venit anul
acesta mai devreme pentru copiii cu dizabilitãþi beneficiari ai World Vision, dar ºi pentru
copiii de la mai multe grãdiniþe ºi ºcoli craiovene. Într-o atmosferã festivã, cei mici au
cântat colinde, au recitat poezii ºi s-au întâlnit cu Moº Crãciun, care le-a oferit cadouri.
RADU ILICEANU
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educaþie / culturã

Poveºti din mitologia româneascã, Daruri de sãrbãtori
de la Grupul „Mellody”
pentru sãrbãtorile de iarnã

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi
Asociaþia Culturalã „GAG” au organizat, ieri,
de Ignat, cea de-a II-a ediþie a activitãþii „Renii
lui Moº Crãciun”, pentru a spune ºi desena
poveºti din mitologia popularã româneascã.
Astfel, prin intermediul teatrologului Adriana
Teodorescu, elevii de clasa a V-a de la ªcoala
nr. 18 „Nicolae Romanescu” din Craiova au aflat
legendele sãrbãtorilor de iarnã. ªi s-a început
chiar cu Ignatul, care a avut loc ieri.

„În fiecare an, de Ignat se taie porcul.
Obiceiul s-a format de la legenda cã atunci
când a vrut sã taie porcul, Ignat l-a þintit,
din greºealã, pe tatãl lui. Ca sã-i ierte acel
pãcat, Dumnezeu l-a sfãtuit sã se facã luntraº ºi sã-i treacã pe cãlãtori peste râu, fãrã
nici o platã. Într-o zi, Ignat l-a trecut apa
chiar pe Dumnezeu, deghizat în bãtrân, ºi
atunci tãciunele de lemn, pe care îl sãdise
el când s-a întâmplat nenorocirea, a înverzit, semn cã pãcatul este iertat. Oamenii
spun cã în aceastã zi negreºit trebuie sã
verºi sânge. Dacã nu ai porc, trebuie sã tai
o gãinã sau mãcar sã te înþepi la un deget.
Asta spune tradiþia”, le-a povestit elevilor
teatrologul Adriana Teodorescu copiilor.
Rând pe rând, elevii au aflat ºi poveºtile
mitologice despre Moº Nicolae, Ignat, Moº Crãciun, Baba Dochia, dar ºi cum au apãrut cele 12
luni ale anului. Pe baza descrierilor, copiii au
desenat dupã propria imaginaþie personajele pe
care le-au îndrãgit, fiind apreciaþi ºi încurajaþi ºi
de profesorul de Limba românã Rodica-Magdalena Stovicek. La final, elevii au primit din
partea lui Moº Crãciun un mic cadou.
CARMEN RUSAN

Ateneul Român
poate fi vizitat virtual
Ateneul Român – o
clãdire monument istoric inclusã în patrimoniul naþional ºi cel al
UNESCO, sediul primei ºi celei mai vechi
Filarmonici din þarã –,
poate fi vizitat ºi virtual, utilizatorii siteului putând sã descopere locuri mai puþin
vãzute ale clãdirii, informeazã Filarmonica
“George Enescu”.
Turul virtual al Ateneului Român, disponibil la adresa: http://
tur.fge.org.ro, cuprinde 30 de panorame sferice (360 de grade), de
mare rezoluþie ºi de calitate vizualã foarte bunã. Turul poate fi parcurs fie trecând de la o panoramã
la alta, fie cu ajutorul hãrþii, fie cu
ajutorul listei de panorame. Pe lângã spaþiile cunoscute publicului
(foyer-ul ºi sala mare), pot fi vizi-

tate ºi spaþii mai puþin accesible
dar foarte interesante (vedere panoramicã de pe clãdire, luminatorul
interior etc.).
Proiectul a fost realizat de agenþia
youngminds ºi echipa formatã din
Mihai Bodea – fotografie ºi post-procesare, Mihai Tatomir ºi Dragoº Ionescu – dezvoltare, Alexandru Buticã – design, Bogdan Tãut – project
management. (Realitatea.net)

Grupul vocal „Mellody” al ªcolii nr. 22
„Mircea Eliade” din Craiova, coordonat de
profesorul Raluca Florentina Pâncu, a
pregãtit un program special pentru sãrbãtorile de iarnã, pe care l-a început chiar de
sãptãmâna trecutã. Aceºtia au susþinut
momente artistice cu datini ºi obiceiuri
specifice acestei perioade ºi au împãrþit
cadouri copiilor nevoiaºi de la ªcoala din
Gângiova ºi celor de la Centrul de plasament

pentru copilul cu handicap „Sfântul Apostol
Andrei”. La acþiuni s-au alãturat ºi cadre
didactice implicate în campania “Active
Citizens for Europe”, desfãºuratã în cadrul
proiectului bilateral Comenius “Looking out
for Europe”, derulat în perioada 2011 – 2013.
Grupul Mellody a fost prezent însã ºi pe
scena concursului „Datini de iarnã” din 16
decembrie, organizat de Liceul de Artã
„Marin Sorescu”, care în acest an a ajuns la
cea de-a XVII-a ediþie.
Colindele, rostite prin dulce
glas de copil, au fost aduse
ºi în pragul funcþionarilor
publici de la Primãria
Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj.
Costumaþi, ca de
sãrbãtoare, membrii
Grupului „Mellody” ºi-au
încheiat, ieri, programul
artistic cu serbarea de
Crãciun organizatã la
Complexul de Servicii
Comunitare „Vis de copil”
ºi la Mall Craiova.
CARMEN RUSAN

“Sub Semnul Buzeºtilor”
a ajuns la numãrul cinci
Cercul Militar Craiova a gãzduit,
ieri dupã-amiazã, lansarea oficialã
a celui de-al cincilea numãr al revistei “Sub Semnul Buzeºtilor”,
publicaþie a Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova. Cuvântul de deschidere a evenimentului l-a avut
col. (r.) Ecaterina Oreviceanu, director al Cercului Militar Craiova,
care a descris revista drept “un
veritabil dicþionar al persoanalitãþilor olteneºti” ºi a continuat explicând cã “nu existã domeniu care
sã nu fie abordat în
paginile acesteia”.
Rolul de moderator
i-a revenit prof.
univ. dr. Tudor Nedelcea, care a lãudat ºi el publicaþia,
pe care o considerã mai degrabã un
almanah, datoritã
informaþiilor variate pe care le oferã
cititorului.

Coordonatorul întregului colectiv redacþional ºi comandant al
Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova, general de brigadã Constantin Ion, a explicat cã meritul pentru faptul cã s-a ajuns la numãrul
cinci al revistei revine cadrelor
unitãþii, care au muncit foarte
mult. “Aceastã revistã este o lucrare foarte amplã
ºi îi reprezintã pe
colegii mei din cadrul Grupãrii de

Jandarmi Mobile Craiova. Ei sunt
cei care au muncit. A fost o muncã laborioasã, însã rezultatele
sunt pozitive. Ne mândrim cu revista ºi nu ne vom opri aici”, a
declarat comandantul GJMb Craiova, urându-le celor prezenþi, la
final, sãrbãtori fericite.
CARMEN ZUICAN

„Colinde ºi cântece în prag
de sãrbãtori”, cu Ansamblul „Picãturi de suflet ºi culoare”,
revista elevilor din Cârcea
Cârcea
„Maria Tãnase”
Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” ne colindã în ajun de Crãciun.
Artiºtii instituþiei prezintã astãzi, ora
18.00, pe scena Cercului Militar din
Craiova, spectacolul „Colinde ºi
cântece în prag de sãrbãtori”. Ne
vor încânta Constantin Enceanu,
Petricã Mîþu Stoian, Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Filuþa Bogdan, Mar-

cu Nicolici, Marius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manuela Motocu ºi Aneta ªiºu. Acompaniamentul spectacolului este susþinut de orchestra ansamblului, sub
conducerea muzicalã a maestrului
Nicu Creþu, iar coregrafia este realizatã de maestrul Ionel Garoafã.
MAGDA BRATU

Elevii ºi profesorii Grupului ªcolar Agricol Cârcea au tipãrit, în aceste zile, primul numãr al revistei
„Picãturi de suflet ºi culoare”. Publicaþia conþine creaþii în versuri ºi prozã ºi se adreseazã tuturor celor
care sunt dornici sã afle
lucruri noi ºi sã devinã
mai bogaþi din punct de
vedere spiritual.
„În realizarea acestei
reviste am pornit de la
ideea cã educarea tinerilor nu este numai un proces complex ºi riguros,
mereu provocator ºi permanent, dar ºi o cãutare
în comun a sensului în
viaþa omului, o comuniune a tuturor minþilor interesate în descoperirea,
promovarea ºi valorizarea
dragostei ºi a spiritului

creator, necesare unei societãþi moderne. Au fost
invitaþi sã participe toþi acei elevi talentaþi care mânuiesc în mod dibaci condeiul. Fie cã este vorba despre o compoziþie în versuri sau în prozã, despre
creaþii plastice, lucrãrile elevilor noºtri ne demonstreazã cã existã ºi
copii înzestraþi cu har
pentru a ne încânta privirea ºi a ne bucura inimile”, a precizat prof.
Irina Dascãlu, coordonatorul revistei. Aºadar, dupã cum spune ºi
titlul, „Picãturi de suflet ºi culoare” se vrea
o revistã pe ale cãrei
pagini se vor aºterne
picãturi de înþelepciune, culoare, speranþã.
CARMEN RUSAN
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Puterea nord-coreeanã riscã destabilizarea
Pentru Barthelemy Courmont,
specialist în problema Coreei de
Nord, profesor de ªtiinþe Politice la Hallym University, din Coreea de Sud, succesiunea de putere, dupã moartea lui Kim Jongil, poate provoca tensiuni, îndeosebi pe plan intern. Între cele
douã state coreene nu existã certitudinea menþinerii unui statusquo pentru multe luni. Destabilizarea dintre cele douã þãri a avut
loc deja, acutizându-se prin bombarea unei insule (Yeonpyeong)
ºi scufundarea unei nave militare sud-coreene (corverta Cheonan), anul trecut. Existã, în primul rând, riscul ca moartea liderului coreean, Kim Jong-il, sã destabilizeze organele puterii de la

Phenian. Nimeni nu ºtie dacã fiul
sãu, Kim Jong-un (foto), în vârstã de 28 de ani, va fi capabil sã
se afirme ca lider în faþa cadrelor de partid, inclusiv a unchilor
sãi. Vârsta ºi experienþa sunt extraordinar de importante, în special în Coreea de Nord, unde sistemul dictatorial, axat pe „venerarea” conducãtorului iubit, conþine ºi elemente de sorginte confucionistã, filosofie care pune la
mare preþ senioritatea ºi respectul pentru autoritate. Succesiunea la putere a fost preparatã în
umbrã, într-o manierã opacã, ºi
cum nu se cunoaºte personalitatea lui Kim Jong-un, existând
prea puþine informaþii despre el,
ambiguitatea este maximã. Ori-

Primele imagini cu trupul neînsufleþit
al lui Kim Jong-Il, fãcute publice
Televiziunea nord-coreeanã
a prezentat, ieri, pentru prima
datã, imagini cu trupul neînsufleþit al fostului lider Kim JongIl. Televiziunea a difuzat fotografii cu trupul fostului lider al
regimului comunist îmbrãcat în
obiºnuita sa tunicã de culoare
kaki ºi aºezat într-un sicriu de
sticlã, înconjurat de numeroase flori roºii ºi albe. Imaginile
prezintã mai mulþi lideri nordcoreeni care se reculeg în faþa
sicriului, inclusiv pe fiul cel
mai tânãr ºi succesor al fostului lider, Kim Jong-Un, care

purta un costum de culoare închisã, în timp ce alþi oficiali
erau îmbrãcaþi cu uniforma armatei. Corpul lui Kim Jong-Il
a fost depus în mausoleul Kumsusan din Phenian, unde se aflã
ºi cel al tatãlui sãu, fondatorul
Coreei de Nord, Kim Il-Sung,
decedat în 1994. Liderul nordcoreean Kim Jong-Il, care avea
probleme de sãnãtate de mai
mulþi ani, a murit sâmbãtã, iar
fiul sãu Kim Jong-Un a fost desemnat pentru a-i succede, a
anunþat luni presa oficialã a regimului comunist.

cum, este unul dintre liderii cei
mai necunoscuþi ai lumii. Din
punct de vedere fizic, seamãnã
cu bunicul sãu, Kim Il-sung, fiind mai înalt ºi mai durduliu decât tatãl sãu. Din punct de vedere politic, nu existã informaþii
despre viziunea sa ºi nici dacã
va fi reformator sau, din contrã,
continuatorul unei linii dure. Ceea
ce se ºtie este cã a fãcut studii
la un liceu în limba germanã din
Elveþia, Liebefeld-Steinhölzli, e
un împãtimit al campionatului de
baschet american, NBA, a
ajuns, fãrã paºaport, la un Disneyland în Japonia ºi este protagonistul unui documentar folosit
pentru îndoctrinarea soldaþilor
nord-coreeni. În plus, tatãl sãu,
Kim-Jong-il, a stat câþiva ani în
umbra lui Kim-Il-sung (Kim-Irsen), pânã a se afirma. Ori, KimJong-un se confruntã cu o provocare pentru care nimeni nu-l
considerã pregãtit. Nu trebuie
uitat cã bunicul sãu a reinventat linia politicã a þãrii. Una ineditã, un melanj între negociere
ºi fermitate extremã, cum nota
Sunshine Policy la începutul anilor 2000. Kim-Jong-un trebuie
sã adopte o altã atitudine, deºi
existã un cult declarat pentru
Kim-Jong-il, care s-a aflat, timp
de 17 ani, la putere, reprezentând, de o manierã gravã, protectorul naþiunii nord-coreene.
Pentru Coreea de Nord duºmanul este Washingtonul, în urma
rãzboiului fratricid ºi, mai nou,
al sancþiunilor economice de la

începutul anilor ’90. Opoziþie nu
existã ºi peste un milion de nordcoreeni ºi-au pãrãsit þara din cauza foametei, Seulul creând celule de integrare a refugiaþilor.
O întrebare totuºi existã: care
poate fi rolul Chinei în urmãtoarele luni? În opinia lui Barthelemy Courmont, profesor de
ªtiinþe Politice la Hallym University, din Coreea de Sud, China nu poate schimba un regim
foarte brutal. Situaþia idealã pentru Beijing este status-quo. A
investit sume considerabile în
douã zone economice speciale
la frontierã ºi nu-ºi poate risca
controlul financiar al afacerilor.
Reunificarea ar pune în pericol
acest lucru. Nu are nici un interes sã potenþeze conflictul. Aceeaºi atitudine o împãrtãºeºte ºi
Japonia, care nu doreºte rãzboi
în regiune, dar nici o Coree foarte puternicã. La Seul, costul potenþial al reunificãrii îngrijoreazã. În schimb, la Washington
existã motive de alertã prin prezenþa militarilor americani în
Coreea de Sud, prezenþã tot mai
contestatã de opinia publicã, fiindcã dorinþa acestei þãri este de
a-ºi rezolva singurã problemele. Cu toate acestea, conform
unor surse diplomatice, SUA au
fost de acord sã trimitã 240.000
de tone de provizii, ca ajutor
umanitar, în schimbul sistãrii
programului de îmbunãtãþire a
uraniului ºi al reîntoarcerii Coreei de Nord la masa tratativelor pentru denuclearizare.

Numãrul morþilor a ajuns
la aproape o mie în Filipine
Furtuna tropicalã Washi, care
a afectat sudul Filipinelor în
cursul acestui week-end, devastând printre cele mai sãrace regiuni ale arhipelagului, s-a soldat
cu 957 de morþi ºi 49 de dispãruþi, conform celui mai recent bilanþ, comunicat, ieri, de echipele
de salvare. Luni, agenþia raporta
662 de morþi ºi 82 dispãruþi, în
timp ce Crucea Roºie filipinezã
numãra 713 morþi ºi 563 de persoane dispãrute. Bilanþul a crescut pe mãsurã ce corpurile purtate de valuri au reapãrut la mal. Cei

mai afectaþi au fost locuitorii aºezãmintelor sãrace de pe coastã,
surprinºi în timpul somnului ºi
purtaþi de valuri în larg. Sate întregi au fost distruse de inundaþii,
drumuri ºi poduri au fost dãrâmate, lãsând în stradã, în plinã noapte,
47.000 de persoane, fãrã hranã ºi
fãrã îmbrãcãminte. Insulele Filipine sunt afectate în fiecare an de
aproximativ 20 de furtuni tropicale
ºi taifunuri, însã cea mai mare parte ating nordul þãrii, ceea ce explicã
de ce locuitorii din sud nu erau pregãtiþi, conform autoritãþilor.

Formã foarte periculoasã a virusului gripei aviare, creatã în laborator
Un laborator olandez care a creat o tulpinã
foarte contagioasã a gripei aviare, ce poate infecta ºi ucide milioane de oameni, vrea sã dea
publicitãþii modul în care a reuºit acest lucru,
generând temeri cã virusul ar putea fi folosit în
scopuri de distrugere, relateazã „The Independent” în ediþia online. Administraþia Statelor Unite
se teme cã tulpina mortalã a virusului gripei aviare
ar putea ajunge în mâinile teroriºtilor, care vor
sã o foloseascã drept armã biologicã de distrugere în masã. Unii oameni de ºtiinþã considerã
cã aceastã cercetare nu ar fi trebuit sã fie realizatã într-un laborator universitar, ci într-unul
militar. „Existã teama cã, dacã se creeazã ceva
mortal ºi se transformã într-o pandemie globalã,
mortalitatea ºi costul pentru întreaga lume ar fi
masive”, a declarat pentru „The Independent”
un consilier ºtiinþific al administraþiei SUA, sub
protecþia anonimatului.

Pentru prima datã, cercetãtorii au reuºit sã realizeze o mutaþie a tulpinii H5N1, a virusului gripei
aviare, astfel încât sã se poatã transmite foarte uºor prin intermediul aerului, prin tuse ºi strãnut. Pânã în prezent, se considera cã gripa aviarã
H5N1 se poate transmite între oameni
numai prin contact fizic foarte apropiat. Oamenii de ºtiinþã olandezi de la
Centrul Medical Erasmus, din
Rotterdam, conduºi de Ron Fouchier,
au efectuat aceastã cercetare controversatã pentru a demonstra cât este
de uºor sã se realizeze o mutaþie geneticã a H5N1 pentru a deveni o tulpinã de gripã umanã foarte contagioasã. Ei considerã cã noile cunoºtinþe
dobândite vor ajuta la dezvoltarea unor
noi vaccinuri ºi medicamente. Viru-

sul mutant este þinut încuiat, dar fãrã paznici înarmaþi, la subsolul unei clãdiri.

ªTIRI
Mandat de arestare
pe numele
vicepreºedintelui irakian

O comisie judiciarã a emis un
mandat de arestare pe numele
vicepreºedintelui irakian Tarek alHashemi, în virtutea legislaþiei
antiteroriste, anunþã surse oficiale,
citate de AFP. „Comisia formatã din
cinci membri a emis un mandat de
arestare pe numele lui Tarek alHashemi, în baza legislaþiei
antiteroriste”, a declarat un oficial
din cadrul serviciilor de securitate.
Decizia a fost luatã dupã ce agenþi
de pazã ai lui Hashemi au recunoscut cã au planificat o serie de
atacuri teroriste. Cel puþin 13
agenþi de securitate ai lui Hashemi
au fost arestaþi în ultimele sãptãmâni. Liderul kurd irakian, Masud
Barzani, a îndemnat liderii politici
sã participe la o reuniune de
urgenþã, pentru a evita destrãmarea
Guvernului de uniune naþionalã.

ªefa diplomaþiei europene
invitã partidele din Moldova
la dialog
Înaltul reprezentant al UE
pentru Afaceri Externe, Catherine
Ashton, a lansat, luni seara, un
apel la dialog deschis ºi constructiv între partidele parlamentare din Republica Moldova, care
sã permitã alegerea preºedintelui
þãrii. „Republica Moldova a fãcut
paºi importanþi în ultimii ani
pentru consolidarea democraþiei
ºi continuarea reformelor. În
aceastã privinþã, salut faptul cã
Parlamentul a încercat sã aleagã
preºedintele Republicii. Este
regretabil cã partidele politice
parlamentare au ratat, încã o
datã, ºansa de a oferi þãrii mai
multã stabilitate politicã. Aºtept
cu interes al doilea tur electoral,
din ianuarie 2012, ºi cer tuturor
forþelor politice reprezentate în
Parlament sã se angajeze într-un
dialog deschis ºi constructiv,
astfel încât sã permitã alegerea
preºedintelui. (…) Cer Parlamentului sã îºi asume responsabilitatea ºi sã depãºeascã actualul
blocaj instituþional’”, a declarat
Ashton, într-un comunicat de
presã. Parlamentul de la Chiºinãu a eºuat vineri, pentru a ºasea
oarã, în tentativa de alegere a
preºedintelui. Turul al doilea va
fi organizat pânã la 15 ianuarie,
iar în caz de eºec Parlamentul va
fi dizolvat ºi vor fi organizate
alegeri anticipate.

UE invitã public membrii
G20 sã contribuie la
creºterea resurselor FMI

Þãrile membre UE au lansat luni
un apel adresat comunitãþii
internaþionale pentru a contribui la
consolidarea resurselor FMI, cu
scopul de a-i oferi mijloacele de a
susþine zona euro, confruntatã cu o
crizã a datoriilor, transmite AFP.
„Uniunea Europeanã ar aprecia ca
membrii G20 (forumul þãrilor
bogate ºi emergente), precum ºi alte
þãri membre ale FMI, solide din
punct de vedere financiar, sã susþinã
eforturile vizând menþinerea
stabilitãþii financiare globale
contribuind la creºterea resurselor
FMI”, a menþionat preºedintele
Eurogrupului, Jean-Claude
Juncker, într-un comunicat. Apelul
a fost lansat la finalul unei teleconferinþe a miniºtrilor europeni de
Finanþe la care cele 17 þãri membre
ale zonei euro au confirmat cã
doresc „sã contribuie cu 150 de
miliarde de euro suplimentare” la
FMI, „sub forma împrumuturilor
bilaterale”, a subliniat Juncker.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare
în vederea închirierii spaþiului commercial situate în Craiova,
str. “Unirii” nr. 133 (fost 125), în suprafaþã de 6,75 mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei”
nr. 129, în data de 27.12.2011, ora 12.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214, int. 17.
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul
2012, luna 01, ziua 11. In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca
in ziua de 11, luna 01, anul 2012, ora 10.00, in localitatea Bechet,
sediul AFPO Bechet, str. “Nicolae Titulescu” nr. 27, se vor vinde
prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri mobile apartinand
urmatorilor debitori: - SC Saflor SRL, cu domiciliul in loc. Dabuleni:
- rafturi metalice 1.5m/1.8m - 2 buc. - stare de intretinere buna - pret
de pornire a licitatiei 75 lei/buc. – TVA 24%; - raft metallic 2m/2m stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 60 lei – TVA
24%; - cantar electronic cu brat - stare de intretinere buna - pret de
pornire a licitatiei 150 lei – TVA 24%; - aparat aer conditionat
12000BTU - stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 200
lei –TVA 24%; - vitrina 2/0,8 m- stare de intretinere buna- pret de
pornire a licitatiei 65 lei–TVA 24%; - vitrina 1/0,8 m - stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 45 lei–TVA 24%; - vitrina
frigorifica Gram 109-200 - stare de intretinere buna - pret de pornire
a licitatiei 345 lei–TVA 24%. - Epuran Rodica Florentina, cu domiciliul in loc. Calarasi: - raft metalic cu 4 polite 190x190x25 - stare de
intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 48 lei; - raft metalic cu 4
polite 190x125x25 - stare de intretinere buna - pret de pornire a
licitatiei 37 lei; - raft metalic cu 4 polite 190x110x25 - stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 35 lei; - raft metalic cu 4 polite
190x105x25 - stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 34
lei; - raft metalic cu 3 polite 105x55x30 - stare de intretinere buna pret de pornire a licitatiei 16 lei; - raft metallic cu 2 polite 250x34x22
- stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 26 lei; - raft
metallic cu 2 polite 125x34x22 - stare de intretinere buna - pret de
pornire a licitatiei 16 lei; - vitrina frigorifica orizontala - stare de
intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei 503 lei; - boiler
electric Mistral 10 - stare de intretinere buna - pret de pornire a
licitatiei 50 lei; - expresor cafea Blitz - stare de intretinere buna - pret
de pornire a licitatiei 246 lei; - cantar electronic Partner-OAP 15stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 141lei; - scaun
plastic - 7 buc.- stare de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei
3 lei/ buc.; - scaun plastic - stare de intretinere defect - pret de
pornire a licitatiei 0,5 lei.- Cristuinea Marian, cu domiciliul in loc.
Dabuleni: - autoturism Dacia 1307 - stare de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei 790 lei. - Anghel Anghel, cu domiciliul in localitatea Bechet: - banzic vertical - stare de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei 2115 lei. - Scafucea Gheorghe,
cu domiciliul in localitatea Bechet: - banzic vertical - stare de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei 2115 lei.- O.U.A.I.
Jiu- Bechet, cu domiciliul in localitatea Bechet; - agregat pompe
MA 200 - stare de intretinere satisfacatoare (demontata)- pret de
pornire a licitatiei 14 483 lei - C.M.V Cojan Adrian, cu domiciliul in
localitatea Dabuleni: - autoturism marca Ford, tip Focus - stare de
intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 23 650 lei - TVA 24%. *)
Cota de taxã pe valoare adaugatã pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% / neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 140,
alin. (3), lit b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare si pct. 4, alin 3 din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44 / 2004, cu modificarile ulterioare. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã instiinteze despre
aceasta organul de executare inainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sã prezinte, pânã la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie,
pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare,
reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei sau scrisoare de
garantie bancara; imputernicirea persoanei care-l reprezinta pe ofertant; pentru persoane juridice de nationalitate românã , copie de pe
certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoane juridice straine, actul de inmatriculare,
tradus in limba românã; pentru persoanele fizice romane, copie
de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie
de pe pasaport; dovada (certificat de atestare fiscala), emisa de
creditorii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante urmand sa se
prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest
scop. Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce
contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de
15 zile de la comunicare, in conformitate cu prevederile art. 172173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masurile de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
nostru sau la nr. de telefon: 0251/336.795. Data afisarii: 21.12.2011.

Sãrbãtoarea
Naºterii Domnului
îmi oferã deosebita plãcere sã le
adresez tuturor
locuitorilor comunei Mârºani,
sincere urãri de
sãnãtate, fericire
ºi prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde
româneºti sã rãsune în toate casele
ºi sã vesteascã un
Crãciun îmbelºugat pentru familiile dumneavoastrã ºi pentru cei dragi.
CRÃCIUN FERICIT!
Primar Ghencioiu Constantin

ANIVERSÃRI

Asociaþia Pensionarilor „Mihai Viteazul” din judeþul
Dolj, ureazã tuturor
pensionarilor, un
CRÃCIUN fericit cu
bucurie ºi pace în
suflet ºi un AN
NOU plin de realizãri. Sãrbãtori fericite ºi La Mulþi Ani!

CERERI SERVICIU

Caut de lucru ca menajerã sau îngrijitoare bãtrâni. Telefon:
0758/966.232; 0762/
320.416.

OFERTE SERVICIU

Caut persoanã fãrã vicii, fãrã locuinþã pentru
îngrijire domiciliu la
þarã ºi animale. Telefon: 0761/462.422.

Steaua Crãciunului sã le
lumineze casele tuturor
locuitorlor comunei Coþofenii din Faþã, sã le aducã
sãnãtate, fericire, belºug
ºi bucurii, din partea primarului Cîrciumaru Constantin. Fie ca ºi Noul An
sã vã gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte.
LA MULÞI ANI!

Primarul
comunie Coþofenii din
Dos, Preduca
Valile, transmite tuturor locuitorilor comunei, calde urãri la ceas de
Sfinte Sãrbãtori, sã aibã
parte de un Crãciun
îmbelºugat, iar casele
sã le fie colindate de
multe bucurii.
LA MULÞI ANI!
Angajez coafezã –
stilistã. Telefon:
0721/554.216.
Agenþie oferã contracte în agriculturã, selecþie 10 11.12.2011. Telefon: 0746/499.357;
0770/974.026.
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.

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.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.

Mireasma cetinei de
brad ºi colindele strãvechi sã împãrtãºeascã
bucuria tuturor locuitorilor oraºului Filiaºi, aducându-le din partea primarului Nicolae Stãncioi multã,
multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri
alãturi de cei dragi.
CRÃCIUN FERICIT!
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Mireasma cetinei de
brad sã poarte aiasma
colindelor ºi sã ajungã în
casele tuturor locuitorilor oraºului Calafat, alãturi de toate urãrile de
sãnãtate, prosperitate ºi bunãstare din partea
primarului,
Mircea Guþã.
CRÃCIUN
FERICIT!
LA MULÞI
ANI!

Marin Vintilã, primarul
comunei Poiana Mare, este
alãturi de toþi locuitorii
comunei cu un gând bun ºi
cu o urare caldã, acum în
preajma Crãciunului, când
cerul parcã e mai aproape ºi
sufletul se pregãteºte sã
primeascã vestea
naºterii Mântuitorului. CRÃCUN
FERICIT, plin de
Luminã, Speranþã
ºi Iubire!

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.
Amenajãri interioare.
Telefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Proprietar, vând garsonierã parter, Rovine,
îmbunãtãþitã, termopane, uºã metalicã, bloc
nou. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
Lãpuº. Telefon: 0765/
527.750.
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Proprietar vând garsonierã parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon: 0752/
641.487.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/141.944;
0251/547.564.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2
camere decomandat,
zonã centralã. Telefon: 0744/319.448.

Vând douã apartamente (2 ºi 3 camere), împreunã
sau separat, semidecomandate, bilateral, renovate ºi
modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã, parchet original restaurat,
termopan, centralã
proprie în fiecare
apartament, Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil. Accept credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament 2
camere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.

Primarul
comunei Cârcea vã ureazã
multã sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi
putere de mucã.
Fie ca noul an sã ne
gãseascã pe toþi mai
înþelepþi, mai puternici
ºi mai solidari faþã de
cei care ne sunt alãturi ºi
care se bazeazã pe noi!
SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN AN NOU
PLIN DE ÎMPLINIRI.
LA MULÞI ANI!

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
cameremobilat,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 (închiriez) apartament 4 camere, parter, vedere trilateralã,
100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet
stejar masiv, 2 bãi, 2
balcoane închise, jaluzele exterioare, izolaþie exterioarã, cart.
Sãrari, 79.000 euro,
negociabil. Telefon:
0770/174.583.

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

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de
Crãciun sã-i însoþeascã mereu pe toþi
locuitorii comuniei Maglavit, sã le aducã
multã sãnãtate, pace în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul „LA
MULÞI ANI” din partea primarului
Ion Dinu.

Vând casã 162 mp –
teren 450 mp în
zona Agronomie,
preþ negociabil. Telefon: 0729/092.211.
Urgent! Variante!
Vând sau schimb
casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren (4300
mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI

Proprietar, schimb
garsonierã Rovine,
parter, îmbunãtãþitã,
cu apartament Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti, Centru, parter
sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.

12 / cuvântul libertãþii

Lumina Sãrbãtorilor de Iarnã sã
pãtrundã în toate casele locuitorilor
oraºului Dãbuleni, sã le aducã din
partea primarului Drãgoi Nicolae
multã sãnãtate, bucurii ºi un
CRÃCIUN FERICIT!

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 proprietate
Cârcea – Viaduct, locaþie deosebitã. Telefon: 0721/995.405.

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 mp 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.

Primarul comunei
Rast, Iulian Siliºteanu,
ureazã tuturor locuitorilor comunei Rast
un Crãciun Fericit
alãturi de toþi cei
dragi, sãnãtate ºi
bunãstare, casele
sã le fie colindate de mireasma
cetinei de brad,
de toate gândurile bune ºi de
urãrile de sãnãtate din partea
mea.
LA MULÞI ANI!
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ªtefan Vasilca, primarul
comunei Carpen, în preajma
sãrbãtorii Crãciunului este
alãturi de toþi locuitorii comunei cu un gând curat ºi cu
cele mai calde urãri de sãnãtate, belºug ºi prosperiate.
LA MULÞI ANI!

Luminã în case, pace în suflete, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la
ceas de sfântã sãrbãtoare a
Crãciunului primarul comunei Argetoaia, Mircea
Beznã.
LA MULÞI
ANI!

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 –
Balº-Bucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii;
5000 m Pieleºti – „Q
Fort”; 1000 m Cârcea
– Centura Ford. Telefon: 0752/641.487.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ 4 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 QFort Pieleºti, 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 teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ convenabil. Telefon: 0746/467.922.
Vând teren intravilan
la intrare în Preajba,
700 mp sau variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58, în zona gara
Pieleºti, preþ 2 euro/
mp. Telefon: 0724/
584.370.

Primarul comunei Ostroveni, Gheorghe Oprescu,
este alãturi de toþi locuitorii
comunei, în preajma Sãrbãtorilor de Iarnã, când toþi
trebuie sã fim mai buni,
curaþi la suflet ºi iertãtori.
Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!
SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!

AUTO

Vând Renault Clio,
diesel, 2005, full option, garaj, unic proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Ford Transit 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 Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ
3900 E. Telefon: 0768/
417.804.

Primarul comunei
Brãdeºti, Ionel Rãcãreanu,
ureazã tuturor locuitorilor comunei Brãdeºti
multã sãnãtate, belºug
în case, Sãrbãtori liniºtite alãturi de cei dragi.
CRÃCIUN FERICIT!
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Crãciunul e aproape ºi sufletul se pregãteºte sã primeascã în pace ºi–n
veselie vestea naºterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Le urez tuturor locuitorilor
comunei Ghidici multã sãnãtate, bucurii ºi belºug în case.
CRÃCIUN FERICIT!
Primar, Tache Constantin

Primarul comunei
Drãgoteºti, Dincã
Dumitru, transmite tuturor locuitorilor comunei Drãgoteºti multã sãnãtate, prosperitate, împlinirea
dorinþelor alãturi
de cei drag.
CRÃCIUN FERICIT!
LA MULÞI ANI!

Ion Rãcãreanu,
primarul comune
Almãj, la ceas de sãrbãtoare, transmite tuturor
locuitorilor comunei
Crãciun Fericit, sãnãtate, bucurii, sã pãºim
încrezãtori în Noul An,
cu sufletele pline de
iubire ºi speranþã.
LA MULÞI ANI!

Vând Mercedes C
180 coupe, an 2002,
full option, anvelope
varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE

Vând centralã trifazicã PROTHERM 18
Kw, inclusiv cronotermostat fãrã fir, în
garanþie. Telefon:
0729/033.903.
Vând 3 tone grâu ºi
ovãz, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2
scãri duble din þeavã la
2,5 m - 1 /2; roabã –
cãruþ curte cu rotile Ø
300; butelie originalã –
Peco – polizor flex. Telefon: 0784/200.037.
Vând 2 porci rasa Duroc, 200 kg fiecare. Telefon: 0764/678.826.

Vând sticle 1 litru ºi 0,5
l din geam cu naveta
respectivã. Telefon:
0251/562.625.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Sineasca, zona 0. Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-devie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând loc de veci lângã
biroul central, Cimitirul
Sineasca, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/175/
70, 4 bucãþi ºi R 14/
185/60, 4 bucãþi, jenþi
4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.

E vremea colindelor ºi-a
bucuriei; norocul sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace în
suflet vã dorim de sãrbãtori
ºi-n anul care vine.
LA MULÞI ANI!
CONDUCEREA COMBINATULUI DOLCHIM
SINDICATUL LIBER
DOLJCHIM

Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Telefon: 0736/311.844.
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
43-44, ghete 43, pantofi 42-43, 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 masã pentru
calculator. Telefon:
0728/309.011.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.

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 convenabil fotoliu pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez
spaþiu comercial 25
mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad comercial excelent. Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei
ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D
125 X 850 w, preþ negociabil. Telefon:
0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.

Vând pendule. Telefon: 0722/422.312.
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 la preþ convenabil 32 de giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi
de interior. Telefon:
0251/452.233.
Conducerea
„Fraţii Bacriz”
urează tuturor
salariaţilor
salariaţilor,,
colaboratorilor
şi călătorilor
Crăciun Fericit,
multe realizări,
împliniri şi
sănătate.
LA MUL
ŢI
MULŢI
ANI!

Vând toc solid + ferestre funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/644.992.
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 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 cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi ploscã (toate sunt
noi), preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
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În vr
emea colindelor
emea b
ucuriei ºi spevremea
colindelor,, vr
vremea
bucuriei
r anþei, primar
ul com
unei Iºalniþa, Eug
en Bãlan
primarul
comunei
Eugen
or loºi vice
pr
mar
ul F
lori Ovidiu, ur
eazã tutur
vicepr
prmar
marul
Flori
ureazã
tuturor
cuitorilor comunei Iºalniþa multã sãnãtate,
Crãciun îmbelºugat ºi fericit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi cei dragi.
LA MULÞI ªI SÃNÃT
OªI ANI!
SÃNÃTOªI

Vând convenabil mobilã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã, diverse. Telefon:
0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând recamier – bine
întreþinut, preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon: 0748/195.954.
CASE
Casã la þarã la asfalt
Podari, Vîrvor, Þuglui,
etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.
DIVERSE
Particular, cumpãr cuier
pom din lemn. Telefon:
0756/500.628; 0762/
820.095.

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.
Închiriez spaþiu 50
mp, pentru diferite activitãþi comerciale. Telefon: 0722/773.522.
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 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.

Închiriez garsonierã
Sãrari. Telefon: 0725/
096.284.
Particular, închiriez
apartament 2 camere etaj 1 Lãpuº, mobilat, aragaz, frigider,
600 Ron. Telefon:
0762/672.086; 0351/
467.841.
Închiriez apartament
nemobilat Craioviþa
Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon:
0722/753.922.
Spaþiu ultracentral
lângã Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare separatã de locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive
pentru douã cabinete, birouri, diverse
activitãþi. Telefon:
0722/956.600.
CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu comercial 96 mp în
comuna Cârna - Dolj
zonã centralã, vad comercial excelent. Telefon: 0740/049.845.

Nou! S-a deschis
SC Karys Allesandro vis-a-vis de restaurantul Craiova
care vã oferã îmbrãcãminte de calitate pentru copii
ºi adulþi la cele
mai mici preþuri.
Telefon: 0744/
319.448.
Caut asociatã
sau asociat pentru continuarea
unei afaceri frumoasã ºi bãnoasã. Telefon: 0253/
285.145; 0762/
278.639.

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.
Doresc sã îngrijesc
familie pentru cedare locuinþã. Telefon:
0786/815.805.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi aparatul de
ozonat, sunaþi la telefon: 0724/512.304.

MATRIMONIALE

Doamnã (1.75), nefumãtoare, caut sufletul
pereche cu vârstã 57
– 60 ani pentru o relaþie serioasã. Telefon:
0768/266.714.
DIVERSE
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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„Verzii” îºi continuã revirimentul

Nicoliþã & co., test de foc
contra lui PSG

Cu Bãnel Nicoliþã într-o formã fantasticã, St. Etienne a obþinut 4 victorii ºi douã
remize în ultimele 6 meciuri de Ligue 1, cele
14 puncte astfel cucerite propulsând gruparea pregãtitã de Christophe Galtier pânã pe
locul 5, la tot atâtea puncte de podium.
Înfocaþii fani ai “verzilor” vor însã ca favoriþii sã termine anul ºi turul campionatului

SERIE A – ETAPA A XVI-A
Astãzi
Udinese – Juventus 19:00, Digi Sp. 1
Atalanta – Cesena
21:45
Bologna – Roma
21:45
Inter – Lecce
21:45
Lazio – Chievo
21:45
Napoli – Genoa
21:45
Novara – Palermo 21:45
Parma – Catania
21:45
Partidele Siena – Fiorentina ºi Cagliari
– Milan au avut loc asearã.
Clasament: 1. Juventus 33p, 2. Milan
31p, 3. Udinese 31p, 4. Lazio 29p, 5. Inter
23p...16. Bologna 15p, 17. Siena 14p, 18.
Cesena 12p, 19. Novara 11p, 20. Lecce 9p.
Atacantul lui Udinese, internaþionalul român Gabriel Torje, a declarat, luni seara, la
postul TV al friulanilor, cã sperã ca formaþia
sa sã fie prima care o va învinge pe Juventus Torino în acest sezon, în meciul restan-

cu un nou rezultat pozitiv. Acesta
va fi însã foarte greu de bifat contra lui PSG. Nu ºi imposibil!
Pariezienii au 11 victorii în cele
18 runde de Ligue 1, iar în deplasare s-au înclinat doar pe terenul
lui Marseille. Totuºi, PSG are ºi 3
remize afarã: la Bordeaux, Rennes
ºi Evian. Tot “X” s-a terminat ºi
precedentul meci la St. Etienne,
formaþie care a pierdut doar o datã
în acest sezon pe „Geoffroy-Guichard”, 1-3 în compania campioanei Lille.
De asemenea, echipa lui Bãnel este mai
în formã. Raportat doar la ultimele 6 etape,
St. Etienne ocupã locul 1 – cum deja am
notat, cu 14 puncte acumulate –, în timp ce
trupa lui Antoine Kombouare este abia pe 12:
în acelaºi numãr de jocuri adunând doar 8
puncte!

LIGUE 1 – ETAPA A XIX-A
Astãzi
Auxerre – Dijon
20:00
Evian TG – Montpellier 20:00
Lille – Nice
20:00
Lorient – Caen
20:00
Rennes – Bordeaux 20:00
Sochaux – Ajaccio
20:00
Toulouse – Brest
20:00
Valenciennes – Lyon 20:00
St. Etienne – Paris SG 22:00, Digi Sp. 3
Jocul dintre Nancy ºi Marseille s-a desfãºurat asearã.
Clasament: 1. Montpellier 37p, 2. PSG
37p, 3. Lille 35p, 4. Lyon 35p, 5. St Etienne
30p...16. Sochaux 18p, 17. Dijon 18p, 18.
Nice 17p, 19. Valenciennes 17p, 20. Ajaccio 12p.

Torje, atentat la invincibilitatea
“Bãtrânei Doamne”
þã din prima etapã a campionatului Italiei (dar
a 16-a în ordinea disputãrii), care va avea
loc în aceastã searã, de la ora 19:00, în direct la Digi Sport 1.
“Este o partidã pe cât de importantã ºi
atractivã, pe atât de dificilã, deoarece Juventus este singura formaþie din Serie A care nu
a pierdut încã acest sezon. Sperãm ca noi sã
fim primii care îi învingem. Jucãm sã ne îndeplinim obiectivul, sã ajungem la 40 de puncte
în clasament . Sperãm ca stadionul sã fie plin
ºi sã facem un meci bun. Sunt fericit pentru
punctul din meciul cu Lazio (n.r. 2-2 duminicã seara), o echipã care a avut o toamnã foarte
bunã. Ar fi frumos sã fim pe primul loc la
finalul anului. O mare bucurie pentru noi ºi
pentru suporteri”, a spus Torje.

Medicii sunt optimiºti!

Villa are ºanse mari sã joace la Euro 2012

David Villa ºi-a fracturat tibia
piciorul stâng la Campionatul
Mondial al cluburilor ºi potrivit
medicilor care l-au operat, atacantul Barcelonei va absenta aproximativ 5 luni.
În ciuda accidentãrii extrem de
grave, atacantul este optimist ºi
spune cã “Se va întoarce foarte rapid pe teren.”
“Cu foarte multã pregãtire ºi o
recuperare intensã, dar ºi cu ajutorul persoanelor apropiate, mã veþi
vedea curând pe teren, bucurându-mã de fotbal aºa cum am fã-

cut-o ºi pânã acum. Voi
începe curând recuperarea ºi deja mã gândesc la
momentul în care voi reveni pe teren”, a declarat
David Villa pentru site-ul
clubului catalan.
Ramon Cugat, medicul care a coordonat echipa de chirurgi ce l-a operat pe Villa, este ºi el încrezãtor ºi spune cã sunt
ºanse reale ca naþionala spaniolã sã se poatã baza
pe atacantul Barcelonei la Campionatul European de anul viitor (8 iunie – 1 iulie).

Van Persie, principalul vizat
pentru înlocuirea lui
“El Guaje” la Barça

Cum pentru gruparea “blaugrana” sezonul se anunþã, ca
de fiecare datã în ultimii ani,
extrem de lung ºi solicitant,
tehnicianul Pep Guardiola þine
cu tot dinadinsul, deºi nu duce
deloc lipsã de atacanþi, sã-l su-

plineascã pe Villa în perioada de
mercato din luna ianuarie. Iar cel
asupra cãruia s-a oprit, conform
presei britanice, este olandezul Robin van Persie, omul nr.1 al celor
de la Arsenal în aceastã stagiune.
15 goluri ºi 5 decisive a reuºit
în primele 16 etape din Premier
League, Van Persie, el având un
aport decisiv ºi la calificarea “tunarilor” în optimile de finalã ale Ligii
Campionilor, competiþie în care a
punctat de 4 ori în 6 apariþii.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XVII-A
Astãzi
Aston Villa – Arsenal
21:45
Man. City – Stoke
21:45, Digi Sp. 2
Newcastle – West Brom 21:45
QPR – Sunderland
22:00
Wigan – Livepool
22:00
Everton – Swansea
22:00
Fulham – Man. United
22:00, Digi Sp 1
Mâine
Tottenham – Chelsea 22:00, Digi Sp. 2
Meciurile Wolverhampton – Norwich ºi
Blackburn – Bolton s-au disputat asearã.
Clasament: 1. Man. City 41, 2. Man.
United 39p, 3. Tottenham 34p (un joc mai
puþin), 4. Chelsea 32p, 5. Arsenal 29p...16.
Sunderland 14p, 17. Wolverhampton 14p,
18. Wigan 13p, 19. Blackburn 10p, 20. Bolton 9p.

CUPA REGELUI SPANIEI – FAZA „16”IMILOR DE FINALÃ – MANªA RETUR

Astãzi
În tur
Atl. Madrid (I) – Albacete (III) 1-2
Villarreal (I) – Mirandes (III)
1-1
Granada (I) – Sociedad (I)
1-4
Malaga (I) – Getafe (I)
1-0
Levante (I) – La Coruna (II)
1-3
Betis (I) – Cordoba (II)
0-1
Zaragoza (I) – Alcorcon (II)
1-1
Osasuna (I) – Almeria (II)
3-1
Vallecano (I) – Santander (I)
2-3
Bilbao (I) – Oviedo (III)
1-0
Mâine
Valencia (I) – Cadiz (III)
0-0
Barcelona (I) – L’Hospitalet (III) 1-0
Confruntãrile Real (I) – Ponferradina
(III) – în tur 2-0, Gijon (I) – Mallorca (I) –
în tur 1-0, Espanyol (I) – Celta Vigo (II) –
în tur 0-0 ºi Sevilla (I) – San Roque (III) –
în tur 1-0 au avut loc asearã.

CUPA GERMANIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi
Hertha (I) – K’lautern (I)
Holstein Kiel (IV) – Mainz (I)
Stuttgart (I) – Hamburg (I)
M’gladbach (I) – Schalke (I)
Partidele Bochum (II) – Bayern Munchen
(I), Nurnberg (I) – Greuther Furth (II),
Hoffenheim (I) – Augsburg (I) ºi Fortuna
Dusseldorf (II) – Dortmund (I) s-au disputat asearã.

Torres s-ar putea reîntoarce
în Primera, la Malaga
Cu doar trei goluri în 25 de partide, Torres este considerat a fi
unul dintre transferurile ratate ale
celor de la Chelsea. Cãzut în dizgraþia fanilor, vârful spaniol nu
pare a mai avea viaþã lungã pe
“Stamford Bridge”, chiar dacã de
pe banca tehnicã primeºte asigurãri cã viitorul sãu la “albaºtri” este
cât se poate de sigur.
Presa din Anglia noteazã cã
Torres se poate întoarce în Primera acolo unde un club cu pretenþii ºi forþã financiarã îl doreºte. Locul 7 din La Liga, Malaga,
este dispusã sã plãteascã 25 de
milioane de lire sterline celor de
la Chelsea pentru a-ºi asigura
serviciile lui Torres. Deºi îl au în
lot pe fostul “galactic” Ruud Van
Nistelrooy, Malaga suferã în compartimentul ofensiv. Doar 20 de
goluri a marcat echipa lui Pellegrini în 16 etape.
Malaga este o formaþie la care
s-a investit masiv în aceastã varã,
un investitor din Qatar preluând
frâiele echipei. Pe lângã Van Nis-

telrooy, în Andaluzia au mai ajuns
Joris Mathijsen, Martin Demichelis, Jeremy Toulalan, Santi Cazorla sau Joachin.
Torres a plecat din campionatul
spaniol în 2007 atunci când a pãrãsit Atletico Madrid pentru a semna cu cei de la Liverpool.
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Fotbaliştii au
creat palmaresul
Universităţii, iar
„dezafiliatul”
Mititelu şi-l arogă
Ce au făcut pentru Universitatea câţiva dintre cei avertizaţi
de Mititelu:
Dumitru Marcu – component de
bază al echipei care a adus primul titlu
de campioană în Bănie în 1974 şi dublu
câştigător al Cupei României, a marcat
63 de goluri în tricoul alb-albastru în
care a jucat timp de 9 ani în campionat.
Cetăţean de onoare al municipiului Craiova.
Teo Ţarălungă – a evoluat timp de
6 sezoane pentru Ştiinţa în anii 70, câştigând titlul şi Cupa României. La fel ca
Marcu, extremă de calibru, a marcat 25
de goluri pentru Universitatea. Cetăţean de onoare al Craiovei.
Costică Donose – Supranumit
„Pele” al Craiovei Maxima, Donose a
jucat 10 ani în tricoul Ştiinţei, pentru
care a câştigat 3 campionate şi tot atâtea Cupe, marcând 30 de goluri. Este
cetăţean de onoare ale Craiovei şi maestru emerit al sportului.
Emil Săndoi – Fost căpitan al Ştiinţei în anii 90, când a câştigat titlul şi
două Cupe ale României. S-a accidentat grav în finala Cupei din 1993, ratând un transfer important în străinătate. În 13 sezoane disputate în tricoul
alb-albastru a marcat 45 de goluri. Cetăţean de onoare al municipiilor Craiova şi Târgu Jiu, este actualul selecţioner al naţionalei de tineret a României.
Silvian Cristescu – În 11 ani ca jucător al Ştiinţei a câştigat un titlu şi
două Cupe ale României, marcând 44
de goluri. A fost timp de mai multe sezoane căpitan de echipă, iar după retragerea din activitate a îndeplinit mai
multe funcţii în cadrul clubului.
Marius Sava – A evoluat 6 ani la
echipa de seniori a Universităţii Craiova, marcând 18 goluri. Apreciat de fanii Ştiinţei datorită refuzului de a pleca
la Dinamo în 2002 împreună cu restul
coechipierilor săi la iniţiativa lui Gigi
Neţoiu.
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Jucătorii emblematici nu mai au
acces la emblema clubului
Considerând că este singurul
care deţine drepturile de folosire a
numelui Universitatea Craiova,
Adrian Mititelu i-a ameninţat pe
foştii jucători ai echipei să nu mai
reprezinte acest brand în orice fel
de acţiune fără permisiunea sa, altfel îi va da în judecată. Iritat că o
parte din fostele glorii ale Ştiinţei
au evoluat într-un turneul demonstrativ old-boys la Focşani sub
denumirea Universitatea Craiova,
Mititelu a întocmit un comunicat
prin care le reproşează uzitarea
numelui căruia i-au adus faimă şi
pentru care unii dintre ei şi-au rupt
picioarele. „Autointitulata echipă de
fotbal Universitatea Craiova, care
a participat la turneul de la Focşani, nu are nici o legătură oficială
şi nici un acord de a folosi titulatura numelui cu clubul de fotbal FC
Universitatea Craiova. Considerăm
că folosirea numelui Clubului de
Fotbal Universitatea Craiova fără
acordul deţinătorului legal al mărcii şi alipirea lui în competiţii pu-

blice alături de sponsori şi alte operaţiuni de marketing şi publicitate
reprezintă o încălcare a legii, dar
şi o ofensă adusă clubului de fotbal. FC Universitatea Craiova atrage atenţia tuturor celor care intenţionează pe viitor să apeleze la asemenea practici neloiale şi nelegale
că vor fi deferiţi Justiţiei conform
prevederilor legale”, spune Mititelu. La turneu au participat şi foşti
jucători de la Steaua, Dinamo sau
Galatasaray Istanbul, echipe care
încă activează în competiţiile oficiale şi ale căror conduceri nu
s-au opus folosirii numelor, ba
chiar se mândresc cu acest lucru,
în cazul lui Dinamo acţiunea fiind
menţionată şi pe site-ul oficial al
clubului. Mai mult, turneul de la
Focşani a fost organizat în scop
caritabil. Practic, Mititelu le interzice gloriilor Ştiinţei să evolueze,
chiar şi la acţiuni de binefacere,
purtând numele echipei care nu ar
fi devenit un brand respectat fără
contribuţia lor de-a lungul timpului.

Nume sonore precum Donose,
Marcu, Ţarălungă, Săndoi sau Cristescu, sau oricare alţi jucători emblematici ai Ştiinţei care vor îndrăzni
să reprezinte şi acum echipa pe care
au slujit-o sunt ameninţaţi cu Justiţia de cel care a retrogradat echipa
în liga secundă şi prin adminstrarea
dezastruoasă a dus-o către desfiin-

ţare. „Universitatea Craiova nu va
fi uitată niciodată şi nici cei care au
făcut performanţe în culorile ei, în
schimb pe Mititelu nu-l mai bagă
nimeni în seamă, probabil şi din
cauza aceasta a şi dat acel comunicat, fiindcă deja este ignorat total”,
a declarat Silvian Cristescu, unul
dintre cei acuzaţi de Mititelu.

LIGA I – ETAPA A XVIII-A

Fostul antrenor al Ştiinţei
este în cărţi şi pentru postul
de selecţioner al Moldovei

C
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Fostele glorii ale Ştiinţei,
ameninţate cu Justiţia de Mititelu

„Mourinho” Stoica, director tehnic la FC Podari

Fostul antrenor al Universităţii
Craiova, Ştefan Stoica, a fost instalat în funcţia de director tehnic al
divizionarei D FC Podari. Ultima oară
antrenor la formaţia moldoveană

M

Milsami Orhei, pe care a
calificat-o în preliminariile Europa League (eliminată de Dinamo Tbilisi),
„Mourinho” a acceptat
propunerea primarului
comunei Podari, Constantin Gheorghiţă, alăturându-se proiectului
demarat la formaţia clasată pe locul secund în
Liga a IV-a Dolj. Ştefan
Stoica va colabora cu
antrenorul principal Robert Dascălu, staff-ul
tehnic fiind întărit şi cu
antrenorul de portari Valentin David, goal-keeper al Ştiinţei în anii 90,
dar şi cu un preparator
fizic, Adrian Cozman, fost handbalist la Steaua. Lângă Ştefan Stoica a
venit şi fiul său, Alexandru, în vârstă de 22 de ani, care a evoluat şi el

la Milsami Orhei, dar şi atacantul
Alin Luţă „Bulină”, aceştia urmând
să pună umărul la îndeplinirea obiectivului stabilit – promovarea în
Liga a III-a. Ştefan Stoica şi-a început cariera de antrenor în România
fiind secundul lui Oleg Protasov la
Steaua, apoi a pregătit Universitatea Craiova o jumătate de sezon în
2006-2007, pentru ca apoi să antreneze Gloria Buzău şi Internaţional
Curtea de Argeş, pe care a promovat-o în Liga I, fiind numit apoi principal la gruparea moldoveană Milsami Orhei. „Mourinho” este în cărţi
şi pentru postul de selecţioner al
Moldovei, unde ar fi succesorul lui
Gabi Balint, favorit pentru preluarea acestei funcţii fiind însă secundul lui Mircea Lucescu de la Şahtior, Alexandru Spiridon. FC Podari
se află pe locul 2 în Liga a IV-a Dolj,
la două puncte de liderul CS Apă
Craiova, după 21 de etape.

Gaz Metan – FC Braşov
1-1
Au marcat: Vitinho 36 / Moutinho 18.
Sportul – Concordia
2-2
Au marcat: Lungu 70, Ferfelea 91 / Mihalcea 45, Radu 92.
Astra – CFR Cluj
0-1
A marcat: Piccolo 11.
FCM Târgu Mureş – Dinamo
0-1
A marcat: M. Niculae 50 (p).
Pandurii – Ceahlăul
1-1
Au marcat: Maxim 21 / Bădescu 41.
„U” Cluj – CS Mioveni
2-2
Au marcat: Niculescu 54, 70 / Ayza 39, Olteanu 56.
Oţelul – Petrolul
1-0
A marcat: Perendija 22.
Steaua – Voinţa Sibiu
1-0
A marcat: Iliev 37.
Meciul FC Vaslui – Rapid s-a jucat aseară.

CLASAMENT
M
Dinamo
18
CFR Cluj
18
Rapid
17
Steaua
18
Oţelul Galaţi
18
FC Vaslui
17
Pandurii
18
“U” Cluj
18
Astra Ploieşti
18
Ceahlăul
18
Gaz Metan
18
FC Braşov
18
Petrolul
18
Voinţa Sibiu
18
FCM Tg. Mureş 18
Sportul
18
Chiajna
18
CS Mioveni
18
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V
12
12
10
9
9
9
8
7
6
5
6
5
4
4
3
2
2
2

E
4
3
4
5
4
3
6
7
7
7
3
5
6
5
7
8
5
3

Î
2
3
3
4
5
5
4
4
5
6
9
8
8
9
8
8
11
13

G
32-10
37-14
27-15
23-14
19-14
26-14
29-18
24-18
17-17
16-23
26-31
18-17
15-20
12-22
17-25
17-31
12-32
12-42

P
40p
39p
34p
32p
31p
30p
30p
28p
25p
22p
21p
20p
18p
17p
16p
14p
11p
9p

