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Fermierilor doljeni
le-au fost aprobate
344 de adeverinţe
de credit

Stimularea
creativităţii
şi inovării

Baletulfeerie „Spărgătorul
de nuci”, cu artişti
ai Teatrului Rus
din Odessa
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Primarul Nicolae Popa - despre proiectele din 2012:

Nicolae Popa

“Sperăm ca Segarcea
să reînvie…”

Autorităţile locaReportaj
le din Segarcea sunt
hotărâte să reînvie
pag. 8
aşezarea lor, chiar
dacă nu es te un
oraş mare, iar contextul socio-economic actual nu-l avantajează. Tocmai de aceea, pentru anul care abia a început, au în vedere o
serie de proiecte îndrăzneţe, care să asigure
localnicilor condiţii de trai mai bune, locuri de
muncă şi, de ce nu, să atragă investitorii. Astfel, între investiţiile extrem de variate prevăzute deja pentru 2012, se numără dezvoltarea
şi extinderea reţelei de captare şi aducţiune
a apei potabile, canalizare, realizarea unui parc
fotovoltaic, construirea unor
locuinţe noi
ANL, dar şi
amenajarea
unei zone de
agrement în
localitate.

de GABRIEL
BRATU-MIB

OFF-uri

- Popescu îşi întreţine
amanta cu bani de la
amantul nevestei lui.
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Opoziţia
poate pierde
sau câştiga
doar pe mâna ei
Vacanţa de iarnă s-a dus, parlamentarii s-au dezmeticit, aparent,
după sărbătorile de iarnă, şi febrilizaţi de imperativele unui an electoral, se aşează în dispozitivele de luptă. Cei de la putere, prin graiul premierului Emil Boc, în primul rând, şiau anunţat deja intenţiile pentru
acest an, în timp ce reprezentanţii
opoziţiei pândesc mai degrabă momentul primului atac mai consistent.
Demisia subsecretarului de stat în
Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat,
fondatorul SMURD, reprezintă o
oportunitate, cu condiţia aprofundării proiectului de lege a Sănătăţii.
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Cum s-a făcut
CAO de cacao
în Faţa Luncii

Fostul internaţional
francez Eric Cantona
se lansează în cursa
pentru Elysee
Potrivit cotidianului francez „Liberation”, fostul internaţional al
„cocoşului galic” (1987-1995),
Eric Cantona, a scris tuturor primarilor din Franţa. În actuala perioadă electorală, acest demers al
fostului star al reprezentativei Franţei (45 de selecţii şi 20 de goluri) şi
a lui Manchester United are un
sens. După cum ştiţi, dincolo de
activităţile profesionale, care m-au
condus la o carieră sportivă de un
înalt nivel, (...) eu sunt un cetăţean atent la epoca noastră (...).
Eu sunt un cetăţean angajat...

externe / 10

eveniment / 4

5.500 de autorizaţii
de muncă pentru
lucrători străini pot
obţine angajatorii
români în 2012
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 11 ianuarie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3625 ............. 43625
1 lirã sterlinã..........................5,2709.......................52709

Ponta: USL nu va respinge
nici o invitaþie la discuþii
a preºedintelui

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat luni seara, la TVR, cã, în
acest an, USL nu va respinge nici o
invitaþie a puterii sau a preºedintelui
Traian Bãsescu la dialog ºi este gata
sã reia discuþia inclusiv pe tema
modificãrii Constituþiei, dacã ºeful
statului se rãzgândeºte în aceastã
privinþã. „Pentru noi, 2012 nu mai
este ca ºi ceilalþi ani. Eram în
opoziþie, aveam o perspectivã de a fi
încã o perioadã în opoziþie. Acum,
practic, în luna decembrie este foarte
posibil ca USL sã fie la guvernare ºi
atunci tot ceea ce înseamnã criterii
de convergenþã pentru aderarea la
spaþiul euro, acordul nostru cu FMI,
obligaþiile noastre în faþa Comisiei
Europene, ne privesc direct. Atunci,
orice fel de invitaþie la dialog de la
actuala putere, chiar dacã, probabil,
vor fi în opoziþie în anul urmãtor, nu
o vom respinge ºi o vom discuta
serios”, a spus Ponta.

$

1 dolar SUA.......................3,4071........34071
1 g AUR (preþ în lei).......178,3363.......1783363
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Seceta accentuatã ne scumpeºte
factura la energia electricã
Producþia de electricitate a
Hidroelectrica reprezenta vineri, la ora 15.30, doar 9% din
total, de trei ori mai puþin decât în mod uzual, din cauza secetei cumplite care afecteazã

România. ªi luni, la aceeaºi
orã, centralele hidroelectrice
asigurau doar 10% din consumul de energie. Vineri dupã
amiazã, cu cei 590 de MW,
Hidroelectrica producea mai

Omar Hayssam, pus
în libertate în Siria

Omar Hayssam a fost pus oficial
în libertate, pe 9 ianuarie 2012, de
cãtre autoritãþile siriene, care au
informat cã pedeapsa datã acestuia
în 2008, de patru ani de închisoare
pentru infracþiuni la legea siguranþei
statului, a fost executatã. Avocatul
care l-a apãrat pe Omar Hayssam, Ion
Cazacu, a declarat ieri, pentru
Mediafax, cã existã un document
oficial de la Procuratura generalã a
Siriei, transmis tatãlui sirianului, în
care se aratã cã existã o decizie de
executare a patru ani de închisoare,
începând cu 9 ianuarie 2008. Potrivit
avocatului, prin deducþie, în 9
ianuarie 2012, pedeapsa a fost
consideratã executatã. Avocatul a
menþionat cã nu are cunoºtinþã dacã,
în Siria, pe numele lui Omar Hayssam
existã ºi alte decizii de condamnare
sau de executare a unor pedepse ºi
nici „unde este Omar Hayssam, nu ma informat familia lui nimic”.
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puþin decât un reactor al centralei nucleare de la Cernavodã – 712MW, potrivit datelor
Transelectrica.
Aceastã situaþie, nemaiîntâlnitã din 2003, se manifestã
încã de la sfârºitul verii, când
Hidroelectrica a anunþat cã nu
mai este capabilã sã onoreze
livrãrile de curent asumate
prin contractele bilaterale pentru cã nu mai are apã în lacuri.
Compania a activat ºi cauza de
forþã majorã, prin care i se permite sã diminueze cu circa
30% cantitãþile de curent cãtre beneficiari.
Greul aprovizionãrii cu energie a sistemului naþional a cãzut, de mai bine de trei luni, în
sarcina termocentralelor, care
acoperã 63% din consum, fie
cã sunt pe cãrbune, fie pe pãcurã ori gaze. Centrala Nuclearã de la Cernavodã are

21% din producþie, la fel ca în
mod obiºnuit, în timp ce morile de vânt au ajuns sã acopere
6%, chiar 8%, din producþia de
energie produsã din surse eoliene, care este fluctuantã prin
natura sa.
Toate capacitãþile de generare de energie electricã produceau, vineri dupã amiazã,
6.600 MW. Luni se ajunsese
la 7.500 MW.
Problema este cã acest curent produs de termocentrale
este mult mai scump decât cel
hidro, aºa cã este de aºteptat
ca energia sã se scumpeascã. Deocamdatã, Agenþia Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Energiei nu a aprobat nici o majorare de tarif,
dar mai multe voci din piaþã
au spus cã acest lucru este
de aºteptat sã se întâmple cât
de curând.

Orban: România va cere
explicaþii Comisiei Europene

OMV
OMV,, Rompetrol, Lukoil, Moll ºi ENI,
amendate cu 880 milioane lei

Ministrul Afacerilor Europene,
Leonard Orban, a declarat ieri cã
România va cere Comisiei Europene sã explice dacã prelungirea
restricþiilor pe piaþa muncii în 9
din cele 11 state membre este justificatã, în condiþiile în care, potrivit Tratatului de aderare, aceasta se poate face doar în condiþii
excepþionale: „Nu pot sã nu mã
refer la chestiunea privind libera
circulaþie a persoanelor ºi sã nu
constat cã sunt 9 state membre
care menþin, în continuare, restricþiile pentru cetãþenii români ºi
bulgari ºi bineînþeles cã o sã ne
adresãm CE ºi o sã-i întrebãm
care este opinia lor, dacã se justificã menþinerea acestor restricþii”.
El a acuzat cã existã cel puþin un
stat membru în cazul cãruia men-

Consiliul Concurenþei a anunþat, ieri, o amendã record pentru
companiile petroliere OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol, Mol ºi
ENI, de 880 de milioane lei (în
jur de 205 milioane de euro), care
reprezintã 3% din cifra de afaceri a acestor companii pe 2010.
Bogdan Chiriþoiu, preºedintele
acestei instituþii, a subliniat cã
Petrom, iniþiator al înþelegerii, a
primit o amendã ceva mai mare,
dar nu a menþionat suma exactã.
Acesta a subliniat cã decizia privind sancþionarea companiilor
petroliere este legatã de probe
directe, cum ar fi „comunicãri între firme, mesaje, hârtii, ºi nu probe indirecte, care înseamnã deducþii”. Autoritatea de reglementare a început sã investigheze

þinerea restricþiilor este nejustificatã. „(...) Cum pot sã înþeleg o
mãsurã luatã, de prelungire a acestor restricþii, ba chiar de a le
înãspri comparativ cu perioadele
trecute, în condiþiile în care prezenþa muncitorilor din România se
ridicã la un numãr de doar câteva
mii, sub zece mii de persoane,
într-un anumit stat membru? Nu
vreau sã-l nominalizez, dar e bine
cunoscut”, a declarat Orban la
conferinþa de presã de preluare a
preºedinþiei UE de cãtre Danemarca. Belgia, Republica Cehã, Germania, Irlanda, Franþa, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria
ºi Marea Britanie sunt statele care
au notificat CE cu privire la prelungirea restricþiilor pe piaþa muncii pentru români.

cele ºase companii petroliere din
România având suspiciuni cã
acestea s-au înþeles, în 2008, sã
retragã de pe piaþã benzina Eco
Premium, înlocuind-o cu un sortiment mult mai scump. Înainte
ca preºedintele Consiliului Concurenþei sã prezinte concluziile acestei investigaþii, acþiunile OMV Petrom (SNP) ºi Rompetrol Rafinare (RRC) au fost suspendate de la
tranzacþionare la Bursa de Valori
Bucureºti. „Atunci când informaþia va fi transparentã pentru toþi
investitorii din piaþã, vom relua
tranzacþionarea pentru aceste titluri”, a declarat, pentru Mediafax, Alin Barbu, directorul general al BVB. În cursul zilei de ieri,
atât Petrom, cât ºi Mol, au anunþat cã vor contesta amenda.

Raed Arafat ºi-a dat demisia din Ministerul Sãnãtãþii
Raed Arafat a demisionat ieri din funcþia de
subsecretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii, în
urma nemulþumirilor privind prevederile referitoare la medicina de urgenþã din proiectul legii
Sãnãtãþii ºi ca urmare a criticilor formulate la
adresa lui de cãtre preºedintele Traian Bãsescu. „Colegii care au scris aceastã propunere
nu au nici cea mai micã experienþã în domeniu.
(...) Am obligaþia sã avertizez, sã nu tac, sã nu
stau pe loc, în speranþa cã se va negocia. Pe
parcursul anilor nu e prima datã când este
aceastã tentativã de comercializare a sistemului de urgenþe. (...) Nu poþi sã spui cã SMURD
rãmâne neafectat când depinde de sistemul de
primiri urgenþe, când este afectatã Ambulanþa.
(...) Nu este vorba de SMURD sau de doctorul
Arafat, este vorba de sistemul de urgenþã, care
include tot. (...) Un sistem care funcþioneazã
bine la momentul actual, care, nu pot sã spun
cã e perfect, cã a atins apogeul, însã este un
sistem care a fost lãudat în þãri avansate. (...)”,

a declarat Arafat ieri, într-o conferinþã de presã. Întrebat ce va face de acum înainte, Arafat
a rãspun cã „am post în
spitalul din Mureº, o sã
mã întorc la noi”. Premierul Emil Boc a ºi semnat demisia lui Arafat din
funcþie dupã ce acesta ºia anunþat public decizia
de a se retrage, au declarat agenþiei Mediafax surse oficiale. La rândul sãu,
ministrul Sãnãtãþii, Ritli
Ladislau, a declarat cã a
luat la cunoºtinþã, cu regret, de decizia subsecretarului de stat, precizând
cã a decis sã aleagã un
consilier onorific, respectiv pe doctorul Tudor Ciuhodaru, care va ajuta la

dezvoltarea ºi comunicarea pe marginea proiectului legii Sãnãtãþii.
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Cum s-a fãcut CAO de cacao
în Faþa Luncii
Întãrindu-ºi spatele cu jandarmi, poliþiºti ºi poliþiºti locali,
angajaþii Companiei de Apã Oltenia au descins în Faþa Luncii
pentru a-i prinde pe cei care furã
apã din reþea. Singurul rechin
prins în plasã a fost Valentin Miclescu, care, rãsuflând uºurat cã
Dupã un instructaj serios înainte de plecare ºi ghidându-se
dupã o “anonimã” expediatã de
un cetãþean din zonã, coloana de
maºini înþesate cu forþe de ordine ºi reprezentanþii CAO a descins direct pe strada Faþa Luncii
oprindu-se acasã la unul dintre
cunoscuþii etniei rome din Craiova, Valentin Miclescu zis Walter. Dupã câteva minute de aºteptare, locatarul a apãrut la unul
dintre geamurile vilei sale impunãtoare. “Domnul Vali, vã rugãm
sã veniþi pânã la poartã!“, i-a fãcut invitaþia, peste poartã, poliþistul de sector, care a avut rolul
de a coordona misiunea de recuperare. Dupã alte minute de aºteptare, interlocutorul a coborât
în stradã. “Ce e, bã? Gata, mã
luaþi la puºcãrie?”, s-a interesat
Walter, care a ºi luat cu el câteva
haine pentru drum. “Nu, domnul

nu a fost luat la închisoare, a fost
dispus sã-i doteze cu un levier
pentru intervenþii ºi a mai ºi plãtit, pe loc, datoria: un mizilic de
2.700 de lei. Ceilalþi “împricinaþi” tocmai ce dãduserã fuga
sã-ºi plãteascã facturile la apã,
chiar în acea dimineaþã.

Vali, suntem cu domnii de la Apã,
care spun cã aveþi de plãtit niºte
datorii”, a început sã-l informeze poliþistul. “Am crezut cã mã
cãutaþi pentru ceva mai grav”, a
spus acesta, liniºtit.

Walter aºtepta
o altã vizitã
Cu proprietarul de faþã, specialiºtii CAO au vrut sã afle de
unde ºi cum furã acesta apa din
reþea. “Pãi, da, trebuie sã sãpãm
aici ca sã vedem dacã s-a umblat la cãmin”, a prezentat situaþia poliþistul. La a doua încercare a fost gãsit ºi capacul de canal. Dar atunci au lipsit uneltele
de lucru. “Poate aveþi o rangã
prin curte sã-l ridicãm”, a cerut
un angajat. Din pãmânt, din apã
seacã, a fost gãsit un levier. “Nu
o sã gãsiþi nimic, nu vedeþi cã nu

e umblat acolo. Furãm ºi noi serios, ce dracu”, le-a aruncat peste
creºtete Walter, învârtindu-se
nervos pe lângã muncitorii care
tocmai ridicau capacul. Spusele
lui s-au confirmat: vila impozantã nu se alimenta din acel punct
de apã. Cu tot
cu jandarmi,
razia s-a mutat
rapid pe o alee
alãturatã, pe
strada Strungarilor. Fiind atât
de mare, vila
acestuia avea ºi
pe aceastã stradã încã o intrare. “Spuneþi ce
vreþi, nu mã
mai luaþi pe
mine cu facturi.
Am bani ºi plãtesc, astãzi veneam sã vã dau
banii”, a ieºit
proprietarul cu
tupeu.

Un mãrunþiº
de datorie: 2.700
de lei pentru
consumul la apã
Când debitorul ºi-a manifestat
dorinþa de a plãti, pe loc, toatã datoria, reprezentanþii CAO au ajuns
la concluzia cã nu ºtiu, cu exactitate, câþi bani datoreazã acesta.
“Staþi sã dãm un telefon ºi vã spunem câþi bani aveþi de dat”, a ieºit
din încurcãturã unul dintre angajaþi. Pentru cã proprietarul era grã-

Centrul pentru Reintegrarea
ªomerilor organizeazã cursuri
de formare pentru doljeni
Începând din aceastã lunã,
beneficiarii Centrului pentru
Reintegrarea ªomerilor Craiova
vor putea participa la cursuri de
formare profesionalã pentru
meseriile de: mediator social,
îngrijitor la domiciliu, fochist ºi
electrician de joasã ºi medie tensiune. Înscrierile pentru participarea la cursuri se pot face
de luni pânã vineri, la sediul
CRS Craiova - B-dul Decebal,
nr.83 - între orele 8,30 – 17,00.

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului
“Munca pe Primul Loc”, care
vizeazã creºterea participãrii
ºomerilor, în special a celor de
lungã duratã, la programe active de ocupare pentru facilitarea integrãrii, atragerea ºi menþinerea unui numãr cât mai
mare de persoane pe piaþa muncii, inclusiv din zonele rurale,
sprijinirea ocupãrii formale în
regiunile Sud Vest - Oltenia ºi

Sud - Muntenia.
CRS Craiova ºi-a propus sã
sprijine un numãr de 3.000 de
ºomeri prin oferirea de servicii
de informare, consiliere profesionalã ºi mediere, precum ºi
prin servicii de formare profesionalã. La aproape un an de la
înfiinþare, în cadrul CRS Craiova sunt înregistrate 2.834 de
persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã.
ALINA DRÃGHICI

bit ºi dãdea semne cã tocmai vrea
sã facã un drum cu maºina, un reprezentant al companiei l-a þinut pe
loc. “Tocmai vine casiera domnului director ºi o sã vã încaseze banii, mai aºteptaþi puþin”. “Ce sã mai
aºtept. E omul meu aici, i-am lãsat

bani ºi o sã plãteascã tot”, a venit
ºi replica restanþierului. Dupã câteva minute, banii erau încasaþi
pânã la ultimul: puþin peste 2.700
de lei, datorie la apã. “ªi cu ãsta
ce facem?”, întrebau doi muncitori care descoperiserã cel de-al
doilea capac de canal, din cea dea doua poartã a vilei lui Miclescu.
“De acum a intrat în legalitate, a
plãtit, deci îi puneþi un contor
nou”, a venit ºi rãspunsul prompt,
profesional, al unui ins care nu purta vesta reflectorizantã a muncitorilor de rând.

La razie,
cu mâinile goale
Blindaþi cu diplomaþie ºi forþe
de ordine, pentru orice eventualitate, reprezentanþii CAO au uitat,
însã, sã se doteze ºi cu contoare
de apã. Acest amãnunt
care le-a scãpat din vedere a fost remarcat ºi
la urmãtorul caz. La
numãrul 22, de pe strada Strungarilor, nu locuia nimeni, însã apometrul din poarta casei
arãta un consum exagerat: 688 de metri cubi
de apã consumaþi în
mai puþin de o lunã.
“Avem informaþii cã
acesta e, de fapt, un
nod din care se alimenteazã mai multe familii”,
au explicat reprezentanþii companiei, arãtând cã lucreazã organizat. Pentru a pune
capãt acestei infracþiuni, angajaþii CAO ar fi avut nevoie de un contor nou care sã indice consumul real de acum încolo. Fiindcã a lipsit, a rãmas sã
fie montat pe parcursul zilei. Întrebaþi însã cine va plãti acest
consum uriaº de apã, reprezentanþii CAO nu au putut sã ofere
nici o precizare, preferând sã dea
din umeri. De altfel, organizatorii
raziei nu au putut sã ofere detalii
referitoare la prejudiciul pe care
ºi-au propus sã-l recupereze în
urma acestei acþiuni.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Patru persoane cercetate
în stare de arest preventiv
pentru furt calificat
În noaptea de 05/06.01.2012,
persoane necunoscute au pãtruns în curtea locuinþei lui Constantin Nica, 78 ani, din comuna Fãrcaº ºi au sustras un bazin metalic pentru apã, un boiler ºi mai multe bunuri, creând
un prejudiciu de aproximativ
4.000 lei. În temeiul sesizãrii,
poliþiºtii au demarat cercetãrile
astfel cã, la data de 9 ianuarie
a.c, în urma activitãþilor desfãºurate au fost identificate persoanele suspecte de comiterea
faptei: Cristian Pãun, 25 ani,
Florentin Pãun, 21 ani, Costel Fira, 20 ani ºi Iulian Perca, 20 ani, toþi
din Fãrcaº. Prejudiciul a fost recuperat în proporþie de 90% ºi restituit pãrþii vãtãmate. Suspecþii au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare preventivã pentru comiterea infracþiunilor
de violare de domiciliu ºi furt calificat. În baza probatorului administrat instanþa a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivã pe o perioadã de 20 de zile.

Amenzi ºi 18 permise
de conducere suspendate
pentru neacordare
de prioritate la pietoni
Poliþiºtii de la Biroul Rutier au acþionat în municipiul
Craiova pentru a-i conºtientiza pe conducãtorii auto cu
privire la consecinþele nerespectãrii regulilor de circulaþie referitoare la neacordarea
de prioritate pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea strãzii, prin loc prevãzut
cu indicator sau marcaj.
Aceºtia au verificat 74 de autovehicule ºi au legitimat 96
de persoane, iar pentru cele
40 de abateri de naturã contravenþionalã constatate au aplicat
amenzi în sumã de 6.960 lei, din care 18 pentru neacordare de
prioritate pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea strãzii. De asemenea, au fost reþinute în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 18 permise de conducere.

Prinºi în timp ce furau hidranþi
de la sistemul de irigaþii
La data de 9 ianuarie a.c.,
ora 15.00, poliþiºtii din Bãileºti au fost sesizaþi despre
faptul cã mai multe persoane sustrãgeau hidranþi de la
reþeaua de irigaþii, din localitate. La faþa locului s-au
deplasat poliþiºti sprijiniþi de
o patrulã din cadrul Inspectoratului Judeþean de Jandarmerie Dolj care i-au prins în
flagrant pe: Petricã Stanciu,
56 ani, Daniel Mirea, 39 ani
ºi Alin Creþu, 25 ani, toþi din
localitate care sustrãseserã
trei hidranþi de la sistemul de irigaþii. În cauzã au fost întocmite acte premergãtoare pentru infracþiunea de furt calificat, urmând ca la definitivarea cercetãrilor sã fie propusã
soluþia legalã prin Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bãileºti.
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5.500 de autorizaþii de muncã
pentru lucrãtori strãini pot obþine
angajatorii români în 2012
Oficiul Român pentru Imigrãri în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 1261 din
21 Decembrie 2011, publicatã în Monitorul
Oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011, va eliÎn cursul anului 2011, pânã
la sfârºitul lunii noiembrie, Oficiul Român pentru Imigrãri a
eliberat de 2.514 autorizaþii de
muncã strãinilor. Cei mai mulþi
cetãþeni provin din state precum Turcia 505, China 460,
Filipine 299, Sri Lanka 142,
Moldova 140, iar domeniile
de activitate conform clasificaþiei COR pentru care au
fost solicitate autorizaþiile de
muncã sunt: guvernantã
285, zidar pietrar 148, fotbalist profesionist 97, administrator societate comercialã 81. Autorizaþia de muncã
este documentul oficial care
dã dreptul strãinului, cetãþean al unui stat din afara
Uniunii Europene ºi Spaþiului Economic European, sã
desfãºoare activitãþi lucrative în România. Solicitarea
pentru eliberarea unei astfel
de autorizaþii se adreseazã
Oficiului Român pentru Imigrãri de cãtre angajator, persoanã fizicã sau juridicã.
Tipurile ºi numãrul de auto-

bera în anul 2012 un numãr de 5.500 autorizaþii de muncã cetãþenilor strãini care îndeplinesc condiþiile ºi doresc sã se încadreze
sau sã presteze muncã în România.

rizaþii de muncã ce pot fi acordate strãinilor în anul 2012 sunt
urmãtoarele: autorizaþii de muncã pentru lucrãtorii permanenþi
- 3.000; autorizaþii de muncã

pentru lucrãtorii detaºaþi - 700;
autorizaþii de muncã pentru lucrãtorii înalt calificaþi - 1.000;

autorizaþii de muncã pentru lucrãtorii sezonieri - 100; autorizaþii de muncã nominale - 100;
autorizaþii de muncã pentru lucrãtorii stagiari - 200; autorizaþii de muncã pentru sportivi
- 300; autorizaþii de muncã
pentru lucrãtori transfrontalieri - 100. În situaþia în care
numãrul cererilor pentru eliberarea de autorizaþii de
muncã este mai mare decât
numãrul stabilit, acesta poate fi suplimentat prin Hotãrâre a Guvernului, în baza
unui memoriu justificativ, la
propunerea Ministerului
Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale. Pentru a obþine
mai multe informaþii despre
angajarea în muncã a cetãþenilor strãini pe teritoriul
României, angajatorii pot
accesa site-ul Oficiului Român pentru Imigrãri la adres a h t t p : / / o r i . m a i . g o v. r o ,
unde pot gãsi legislaþia în vigoare în domeniu, precum ºi
actele, documentele ºi taxele
necesare.

Poliþiºtii au început sã se ocupe de hoþii
de material lemnos de la Amãrãºtii de Sus
La data de 7 ianuarie a.c., cotidianul “Cuvântul Libertãþii” prezenta un articol cu titlul “Se
furã pe rupte pãdurea, la Amãrãºtii de Sus”, care
arãta cum zeci de hectare de pãdure, aflate pe
raza localitãþii Amãrãºtii de Sus, au fost tãiate
în ultima perioadã. Proprietarii de pãduri povesteau atunci cã furturile au început încã din luna
octombrie 2011 ºi cã hoþii furau lemne în plinã
zi. Cu numai patru zile în urmã cei de la PrimãLa data de 6 septembrie a.c.,
când un redactor al cotidianului
Cuvântul Libertãþii a ajuns în pãdurea din Amãrãºtii de Sus a dat
nas în nas cu unii dintre hoþi, care
erau la tãiat de lemne în pãdure. La
vederea acestuia ºi a colegilor de la
TVR, hoþii au urcat în tractor ºi au
plecat. În aceeaºi zi, ºeful de post
din Amãrãºtii de Sus a refuzat sã
stea de vorbã cu presa, motivând
cã are nevoie de permisiunea superiorului sãu, ºeful Secþiei Rurale de
Poliþie nr. 12 Daneþi, cms. Aurel
Prunã. Proprietarii de pãduri au depus numeroase sesizãri cu privire
la furturile de material lemnos. Deci
nu se poate spune cã organele abilitate ale statului nu erau informate
cu privire la ceea ce se întâmplã.
De altfel, în luna decembrie 2011,
proprietarii s-au întâlnit la primãrie
cu comisar Aurel Prunã de la Daneþi, cu ºeful de post de la Amãrãºti, Florin Dogaru, cu doi agenþi
de poliþie, doi inspectori de la Ocolul Silvic Bechet, primarul, vicepri-

rie, Poliþie ºi reprezentanþii ocoalelor silvice din
zonã declarau cã nu pot face prea multe, fiindcã
pãdurea este prorietatea privatã a cetãþenilor,
care ar trebui sã asigure pazã permanentã, iar
în lipsa acesteia fenomenul nu poate fi eradicat.
Ieri, IPJ Dolj a emis un comunicat de presã în
care anunþa faptul cã au amendat opt persoane
care au fost prinse cu arbori din pãdurea din
Amãrãºtii de Sus.

marul pentru a gãsi o soluþie ca
acest fenomen sã fie oprit.

Opt persoane amendate
cu câte 1.000 lei

A fost nevoie sã tragem noi, un
semnal de alarmã pentru ca poliþiºtii Secþiei 12 Poliþie Ruralã Daneþi sã organizeze o acþiune pentru prevenirea ºi combaterea sustragerilor ilegale de material lemnos din pãdurea de pe raza comunei Amãrãºtii de Sus. Conform comunicatului emis
de IPJ Dolj: “Poliþiºtii au
depistat opt persoane
care tãiau arbori din pãdurea respectivã, în urma
verificãrilor efectuate fiind identificate: Gheorghe
Neacºu, 43 de ani, ªtefan Neacºu, 51 ani, Eugen Neacºu, 55 ani, Cornel Ilea, 28 de ani, Valentin Ilea, 26 ani, Alexandru Tiþã, 42 ani, Constantin Dobre, 57 ani ºi Oc-

tavian Dobre, 74 ani, toþi din Amãrãºtii de Sus. Aceºtia au fost sancþionaþi contravenþional cu câte
1.000 de lei fiecare în conformitate cu prevederile legale”. Cu o floare nu se face primãvarã ºi dacã poliþiºtii Secþiei 12 Poliþie Ruralã Daneþi nu ar fi aºteptat sã fie mânaþi
de la spate ca sã îºi facã datoria,
poate cã la Amãrãºtii de Sus ar mai
fi încã pãdure ºi nu doar niºte pâlcuri de copaci.
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Opoziţia poate pierde
sau câştiga doar pe mâna ei
MIRCEA CANŢĂR
Vacanţa de iarnă s-a dus, parlamentarii
s-au dezmeticit, aparent, după sărbătorile de
iarnă, şi febrilizaţi de imperativele unui an
electoral, se aşează în dispozitivele de luptă.

Cei de la putere, prin graiul premierului Emil
Boc, în primul rând, şi-au anunţat deja intenţiile pentru acest an, în timp ce reprezentanţii opoziţiei pândesc mai degrabă momentul primului atac mai
consistent. Demisia subsecretarului de stat în
Ministerul Sănătăţii,
Raed Arafat, fondatorul
SMURD, reprezintă o
oportunitate, cu condiţia
aprofundării proiectului
de lege a sănătăţii. O dezbatere pe un proiect legislativ nelecturat este „apă
de ploaie”. Facem o observaţie. În momentul intervenţiei telefonice a preşedintelui Traian Băsescu, în timpul emisiunii de
la Realitatea TV, la care
erau invitaţi Raed Arafat

şi jurnalistul Emil Hurezeanu, una dintre acuzele sale pertinente era tocmai faptul că intuise că proiectul legii sănătăţii, în discuţie,
nu era aprofundat. Şi n-a fost contrazis. Inclusiv Raed Arafat, cu toate meritele sale
profesionale, de necontestat, a avut o reacţie ambiguă, nesistematizată, neconvingătoare, lăsând impresia unei timorări nefireşti,
chiar dacă avea ceva concludent de spus.
Poate a evitat din condescendenţă orice polemică, ceea ce este cu totul altceva. Dar
să-l lăsăm pe subsecretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, fiindcă toată
ziua de ieri numai despre demisia sa s-a discutat. Problema, dacă tot s-a ivit, este alta:
unde sunt specialiştii în materie ai opoziţiei,
care ar putea oferi reproşuri competente pe
fiecare capitol al proiectului legislativ, aflat
pe site-ul Ministerului Sănătăţii, deci în dezbatere publică. Poate, fireşte, şi mass-media să aibă puncte de vedere pro sau contra,
improvizate, pripite sau concludente, dar

tonul dezbaterilor de amplitudine, de contrabalansare, trebuie să-l dea specialiştii în
domeniu, cu sau fără resentimente. Cu sau
fără idei preconcepute. Opoziţia ar putea
puncta pe o temă deloc neinteresantă pentru populaţie, mai ales că însuşi preşedintele Traian Băsescu a recomandat ca textul legislativ să fie discutat în Parlament,
iar înainte „trebuie discutat public cu bunăcredinţă”. „Cred că ar fi o mare greşeală
(n.r. – ca noua lege a sănătăţii) să treacă
prin asumarea răspunderii Guvernului”.
Opoziţia militantă are, aşadar, o minge ridicată la fileu, cum se spune. Irosind şansa
de a agonisi un plus de încredere, va pierde din cea care există. Chiar pe mâna ei,
dintr-o confuzie tactică. Opoziţia trebuie
să înţeleagă că încrederea, fie şi utopică,
în ceea ce reprezintă momentan, e preferabilă disperării. Mai clar, populaţia priveşte, tot mai temerar, spre USL, soluţia ieşirii
din această „răscruce de drumuri”.

Vaccinarea antigripală, sistată şi în Dolj
După ce la nivel naţional s-a constatat
că o parte din dozele de vaccin nu respectă întocmai standardele europene
aflate în vigoare, campania de imunizare împotriva gripei a fost oprită pentru
cel puţin zece zile şi în judeţul Dolj, la
Ieri, pe adresa Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Dolj a
sosit o informare de la Ministerul Sănătăţii prin care reprezentanţii instituţiei erau înştiinţaţi că
„având în vedere evoluţia
favorabilă a virozelor respiratorii
şi gripei din ultimele săptămâni
s-a convenit sistarea vaccinării
antigripale cu 7-10 zile”. În
acest interval de timp, Direcţia
de Sănătate Publică Dolj are
obligaţia de a nu mai elibera
doze de vaccin din depozit, dar
şi de a înştiinţa cabinetele
medicale care sunt cuprinse în
programul naţional de imunizări
cu privire la decizia luată de

fel ca în întreaga ţară. Pentru moment
autorităţile sanitare fac încă analize,
urmând ca abia după ce rezultatele vor
sosi să se ia o decizie cu privire la momentul în care campania de vaccinare
împotriva gripei va putea fi reluată.

Ministerul Sănătăţii. Vaccinul va
fi în continuare păstrat şi
depozitat în condiţii adecvate
sub strictă supraveghere, însă
pentru moment nu se cunoaşte
când medicii de familie vor
reîncepe vaccinarea antigripală.

Aproape 12.000 de doljeni
au fost vaccinaţi
Din fericire, problema
constatată la dozele de vaccin
antigripal nu este una de natură
să cauzeze efecte adverse
pentru cei imunizaţi. Cel puţin
aşa susţin reprezentanţii Ministerului Sănătăţii care au ţinut să
precizeze deja că niciunul din

cei 500.000 de români vaccinaţi
împotriva gripei în acest sezon
nu a prezentat probleme
cauzate de imunizare. Riscul ar
fi ca vaccinul să nu mai ofere
protecţie totală împotriva
gripei, având în vedere că
acesta are o concentraţie mai
mică decât ar trebui pe una
dintre tulpini. Dozele de vaccin
de anul acesta au în componenţă trei tulpini împotriva virusurilor AH1N1, AH2N3 şi B.
Până acum, Direcţia de
Sănătate Publică a primit de la
Ministerul Sănătăţii 32.396 de
doze, din care 11.883 au fost
folosite deja. Cu toate acestea,
în cabinetele medicilor de
familie se găsesc peste 19.000
de fiole de vaccin, restul fiind
păstrat în depozitele Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj.

Nu s-au confirmat
cazuri de gripă în judeţ
Toată această tevatură s-a
produs după ce s-a constatat că
350.000 de doze pregătite
pentru imunizarea din 2012
aveau concentraţia uneia din
cele trei componente mai
scăzută decât în mod normal.
Practic, la controlul lunar,
respectiv cel din 6 ianuarie a.c.,
specialiştii Institutului Cantacuzino au constatat că şapte serii

din vaccinul antigripal, adică
350.000 de fiole, aveau o
concentraţie scăzută a tulpinei
B. Iar potrivit normelor europene în vigoare, orice produs care
nu respectă standardele trebuie
retras de pe piaţă. În aceste
condiţii, şi ministrul Sănătăţii,
Ladislau Ritli, a solicitat, o
informare în regim de urgenţă
din partea Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi Institutului
Naţional de Cercetare Dezvoltare Cantacuzino cu privire la
„conformitatea din punct de
vedere al imunogenităţii vaccinului gripal sezonier”.
În data de 4 ianuarie a.c.,
Direcţia de Sănătate Publică Dolj
anunţa că şi în 2012 continuă
campania de vaccinare gratuită
antigripală. Potrivit instituţiei, în
ultima săptămână a anului trecut,
s-au înregistrat în judeţul Dolj

991 de persoane cu viroze
respiratorii. Din acestea, au fost
627 cu infecţii acute ale căilor
respiratorii superioare şi 362 de
cazuri de pneumonii acute. Au
existat şi două cazuri suspecte de
gripă, care nu au fost confirmate, rezultatele probelor investigate
la Institutul Cantacuzino Bucureşti fiind negative. Ponderea
spitalizărilor din numărul total de
cazuri a fost 16,24%. Şi, pentru
că morbiditatea înregistrată se
afla în intervalul aşteptat, fără a
exista dovada circulaţiei de
virusuri gripale în rândul populaţiei, epidemiologii DSP Dolj au
caracterizat săptămâna respectivă prin lipsă de activitate gripală.
Până în 3 ianuarie a.c., în
România au fost confirmate în
laborator şapte cazuri de gripă
sezonieră.

RADU ILICEANU
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Fermierilor doljeni le-au fost
aprobate 344 adeverinþe de credit
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) Dolj a eliberat adeverinþele pentru beneficiarii formelor de sprijin gestionate de cãtre Agenþie, care intenþioneazã sã acceseze credite de la bãncile
care au încheiat cu APIA convenþii pentru
finanþarea capitalului de lucru. La nivelul
judeþului Dolj, conform datelor centralizate la nivelul Direcþiei Ajutoare Specifice
Comunitare ºi de Stat, din cadrul APIA,
au fost declarate eligibile 344 de cereri

depuse de crescãtorii de bovine, ovine ºi
caprine. Astfel, crescãtorilor de bovine leau fost eliberate 136 de adeverinþe, pentru
un efectiv de 2.335 capete/animale, proprietarilor de caprine – 113 adeverinþe, aferente unui efectiv 9.462 de capete ºi 89 de
adeverinþe crescãtorilor de ovine, pentru
12.484 de capete/animale.

Doljenii au optat pentru CEC Bank

Cele mai multe adeverinþe aprobate ºi

CEC Bank a anunþat, în luna decembrie 2011, cã a lansat creditul punte pentru
finanþarea capitalului de lucru pentru desfãºurarea activitãþilor curente de cãtre
beneficiarii plãþilor naþionale complementare în sectorul zootehnic, dupã ce banca
a semnat convenþii cu APIA ºi FGCR. Creditele vor fi acordate în lei, iar valoarea
creditului poate fi de pânã la 90% din valoarea sumelor trecute în adeverinþele
emise de APIA. Dobânda este de minimum 9,8%, în funcþie de clasa de performanþã financiarã în care se încadreazã clientul. Comisionul de gestiune este de
0,25%, aplicat la valoarea creditului ºi perceput de bancã la acordarea creditului.
eliberate de cãtre APIA
fermierilor doljeni au fost
pentru CEC Bank, respectiv 136, pentru un efectiv
de 2.220 bovine (cu o sumã
aprobatã de 910.200 de lei),
110 caprine (sumã aprobatã – 362.320 de lei) ºi 87
ovine (sumã aprobatã –
479.520 de lei). APIA a
mai eliberat 8 adeverinþe
pentru Banca Românã
pentru Dezvoltare – BRD,
pentru un efectiv de 45 de

bovine (cu suma aprobatã de 18.450 de
lei), 404 caprine (16.160 de lei) ºi 497
ovine (19.880 de lei). Solicitãri au fost ºi
pentru Procredit Bank, pentru care APIA
a eliberat trei adeverinþe, pentru 70 de
capete de bovine, adeverinþe în baza cãrora fermierilor doljeni le-a fost aprobatã suma de 26.700 de lei.

Ovinele ºi caprinele – 40 lei/cap animal,
bovinele – 410 lei/cap animal

„Valoarea creditului este de pânã la
90% din valoarea sumei calculate conform adeverinþei. Fondul de Garantare a

Creditului Rural garanteazã pânã la 50%
din valoarea creditelor acordate de bancã. Bãncile au avut dreptul de a impune,
pe lângã adeverinþele ºi actele doveditoare necesare dosarului, propriile condiþii de
creditare, cum ar fi garanþiile, pe care creditorul le poate solicita din partea fermierului”, a explicat Emil Cãlugãru, directorul APIA Dolj, care a precizat cã ajutorul
financiar în sectorul zootehnic, la specia
ovine ºi caprine, este de 40 de lei/cap de
animal, iar la specia bovine sprijinul se
ridicã la 410 lei/cap de animal.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

APDRP: Proiectele din PNDR aduc România a importat 41.61
41.6111
pânã în acest moment în economie tone de ceapã, usturoi ºi praz
peste 4 miliarde de euro
Proiectele finanþate prin
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP) din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
2007 – 2013 (PNDR) aduc
pânã în acest
moment în economie peste 4
miliarde de euro,
a anunþat joi
agenþia. În ceea
ce priveºte modernizarea exploataþiilor agricole (Mãsura
121), finanþãrile
europene au vizat în principal
culturile
de
câmp, mai precis
achiziþionarea de
utilaje specifice.
Astfel, 1.064 de
proiecte de investiþii, pentru
care APDRP a
semnat deja contractele de finanþare, au ca scop dotarea cu
maºini agricole. Alte proiecte
au în vedere investiþii în creºterea porcilor, pãsãrilor sau
bovinelor, principalele achiziþii fiind direcþionate spre construcþia de clãdiri. Este vorba

despre aproximativ 300 de proiecte. În ceea ce priveºte
creºterea valorii adãugate a
produselor agricole ºi forestiere (Mãsura 123 împreunã cu
Schemele de ajutor de Stat afe-

rente), majoritatea investiþiilor
s-au concentrat pe industria alimentarã (709 proiecte), procesarea produselor silvice atrãgând 135 de beneficiari. În industria alimentarã, APDRP a
contractat ºi 39 de proiecte

care vizeazã procesarea bio a
produselor agricole. Prin Mãsura 312 „Sprijin pentru crearea ºi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, au fost finanþate
2.157 de noi microîntreprinderi. Valoarea totalã a tuturor acestor
proiecte este de 125,
56 milioane de euro.
P o t r i v i t A P D R P,
proiectele de investiþii în turismul rural
(Mãsura 313) constituie un domeniu
care a atras finanþãri de 379 de milioane de euro prin
921 de proiecte contactate. Dintre acestea, peste 720 au solicitat fonduri nerambursabile pentru construcþia sau modernizarea de structuri turistice de cazare, alimentaþie publicã ºi
agrement. Valoarea
totalã a investiþiilor
este de 337 de milioane de
euro. Alte proiecte au propus
înfiinþarea în zonele rurale de
centre de informare turisticã,
prevãzute cu toate echipamentele necesare, inclusiv cu personal de specialitate.

România a importat, în primele
nouã luni din 2011, o cantitate de
41.611 tone de ceapã, usturoi ºi
praz, în creºtere cu aproape 26%
faþã de perioada similarã din 2010,
în timp ce exporturile au fost de
peste 25 de ori mai mici în aceeaºi perioadã, respectiv de numai
1.660,1 tone, potrivit datelor furnizate luni de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR)
privind comerþul cu produse
agroalimentare. Valoarea importurilor de ceapã, ceapã franþuzeascã, usturoi, praz, dar ºi
alte legume aliacee
consemnatã dupã
primele nouã luni
din 2011 a depãºit
10,8 milioane de
euro, în timp ce în
aceeaºi perioadã din
2010 a totalizat 7 milioane euro pentru
33.063 tone de astfel de legume aduse
de pe piaþa externã.
Potrivit datelor
MADR, încasãrile
din exporturile de
ceapã, usturoi ºi
praz au totalizat, în
primele nouã luni
ale anului trecut,
1,22 milioane euro,
faþã de 944.476
euro în perioda similarã din 2010,

când a fost exportatã o cantitate
de 1.748 tone. Atât exporturile cât
ºi importurile de ceapã, ceapã
franþuzeascã, usturoi, praz, dar ºi
alte legume aliacee au fost realizate în ºi din þãrile Uniunii Europene ºi extracomunitare. În 2011,
în România a fost cultivatã o suprafaþã de 32.200 hectare cu ceapã uscatã de pe care s-a obþinut o
producþie de 400.000 tone, iar usturoiul uscat, circa 74.000 tone, a
fost obþinut de pe 11.500 hectare.
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Stimularea
Stimularea creativitãþii
creativitãþii
ºi
ºi inovãrii
inovãrii

Consiliul Tineretului din România, în parteneriat cu Asociaþiile Centrul pentru Dezvoltare Comunitarã
Durabilã – comuna Giubega, Asociaþia Centrul pentru Resurse Educaþionale ºi Training – comuna
Câmpeni, Organizaþia Studenþilor
din Facultatea de Mecanicã, desfãºoarã miercuri, 18 ianuarie 2012,
la Craiova, începând cu ora 12.00,
în Sala 129 VA a Facultãþii de Mecanicã, dezbaterile cu tinerii ºi reprezentanþii instituþiilor publice responsabile pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret, ca parte a implementãrii celui de-al doilea ciclu al dialogului
structurat, având ca
temã principalã Participarea tinerilor la viaþa
democraticã – stimularea creativitãþii ºi inovãrii. Dezbaterile regionale
în cadrul dialogului
structurat au ca principal scop consultarea directã a tinerilor ºi a altor

actori direct interesaþi de problematica tineretului cu privire la participarea tinerilor în spaþiul democratic naþional ºi european în vederea
îmbunãtãþirii ºi dezvoltãrii cadrului
legislativ pentru tineret la toate nivelurile decizionale.

Seminar de consultãri

Aceste dezbateri regionale au loc
în cinci oraºe din România (BaiaMare, Cluj-Napoca, Craiova, Timiºoara ºi Bucureºti) în perioada 15 –
31 ianuarie 2012 ºi se desfãºoarã

în contextul adoptãrii la nivel european a Noii Strategii de Tineret “Investiþie ºi capacitare 2010 - 2018”,
ale cãrei prioritãþi acoperã cele mai
importante nevoi ale tinerilor în sfera
social-politicã ºi economicã. Activitãþile din fiecare oraº se vor desfãºura pe parcursul unei zile ºi vor
consta în organizarea unui seminar
de consultãri în cadrul cãruia tinerii
alãturi de responsabilii pentru politici pentru tineret vor identifica cele
mai importante nevoi cu care se confruntã în sfera participãrii acestora
la democraþia instituþionalã (participarea la vot ºi în relaþia cu instituþiile publice), precum ºi la viaþa civicã prin implicarea în organizaþii
neguvernamentale.

Programe pentru tineret la nivel
european

Grupul-þintã vizeazã tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani, fiind
aºteptate ºi autoritãþile publice de nivel local ºi regional responsabile pentru politicile de tineret. Rezultatele
dezbaterilor vor fi folosite atât la nivel local ºi regional, cât ºi la nivel
naþional ºi european. Astfel, acestea
vor constitui în primul rând
recomandãrile din partea
României pentru urmãtorul ciclu de consultãri la
nivel european, consultãri
în urma cãrora va fi îmbunãtãþit cadrul normativ
pentru tineret. Acestea sunt
cu atât mai importante cu
cât, în perioada respectivã, se decide viitorul programelor pentru tineret la
nivel european (precum
Tineret în Acþiune) pentru
perioada 2014-2020.

Pachetul „Asigurarea privatã pentru
sãnãtatea ta” - deductibil fiscal

Banca Comercialã Românã
(BCR), împreunã cu BCR Asigurari de Viaþã-Vienna Insurance
Group, a lansat cea mai avantajoasã asigurare privatã de sãnãtate – Asigurarea privatã pentru sãnãtatea ta. „Este timpul ca fiecare dintre noi sã ne responsabilizãm din timp pentru a ne asigura
sãnãtatea. Situaþia actualã a sistemului de asigurari de stat impune

acest lucru. Împreunã cu BCR
oferim clienþilor
noºtri o alternativã viabilã pentru
a-ºi proteja sãnãtatea în condiþii
occidentale de
care, pânã la
urmã, este firesc
sã beneficieze orice persoanã la
costuri accesibile”, spune Florina Vizinteanu,
preºedinte directorat BCR Asigurãri de Viaþã-Vienna Insurance Group. Pachetele
conþin de la analize medicale de
bazã (ex. analize de laborator, biochimie ºi hematologie), pânã la
investigaþii mai complexe (de
exemplu RMN sau tomografie
computerizatã), precum ºi reduceri substanþiale pentru alte servicii medicale (de exemplu cheltuieli de spitalizare ºi intervenþii
chirurgicale).

Disponibilã în întreaga reþea
de unitãþi BCR
Preþul unui astfel de pachet diferã în funcþie de serviciile medicale
incluse gratuit ºi porneºte de la 25
lei/ lunã pentru pensionari sau 60 de
lei/ lunã pentru persoane cu venituri
medii. De asemenea, existã ºi un
pachet avantajos destinat copiilor,
care poate fi achiziþionat împreunã
cu unul dintre pachetele pentru
adulþi. Aceste pachete pot fi achiziþionate individual sau de cãtre alte
persoane care doresc sã protejeze
sãnãtatea celor dragi. De asemenea,
ºi companiile pot oferi aceste beneficii angajaþilor proprii, incluzând gratuit medicina muncii, iar preþul acestui pachet este în totalitate deductibil
fiscal. „Am decis sã lansãm aceastã
asigurare împreunã cu BCR Asigurari de Viaþã-Vienna Insurance Group
ºi Medlife din convingerea cã atunci
când vine vorba de sãnãtate cu toþii
meritãm ce este mai bun”, a declarat Cãtãlina Zincenco, supervizor
Biroul Produse de Economisire ºi Investiþii din BCR.
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În 2011,

O creºtere semnificativã
a numãrului operaþiunilor
de platã a facturilor
BRD a înregistrat în
2011 o creºtere semnificativã a numãrului operaþiunilor de platã a facturilor, volumul acestora depãºind o medie lunarã de 6.000.000 de lei.
BRD oferã cea mai variatã gamã de canale de
încasare a facturilor de
pe piaþa de profil - serviciul Simplis Facturi acesta cuprinzând alternative de platã atât în
unitãþile BRD, cât ºi la comercianþii acceptanþi, prin Internet, prin intermediul telefonului fix/mobil ori prin soluþii 100% personalizate, dedicate pentru plata facturilor (automatele ROBO). Printre avantajele folosirii acestei soluþii
pentru emitenþii de facturi se numãrã eliminarea costurilor de gestiune ºi manipulare a numerarului, accesul imediat la suma încasatã, degrevarea ghiºeelor proprii de aglomeraþie, precum ºi fidelizarea clientelei prin oferirea unor
modalitãþi suplimentare de platã.

Lucian Anghel, preºedinte
al Bursei de Valori Bucureºti
Economistul-ºef al
Bãncii Comerciale Române, Lucian Anghel, a
fost ales, luni, preºedinte al Bursei de Valori
Bucureºti, dupã ce acþionarii au revocat Consiliul de Administraþie.
Anghel îl înlocuieºte în
funcþia de preºedinte al
BVB pe Stere Farmache,
care a ocupat funcþia de
preºedinte al BVB din
2008, dupã retragerea
lui Septimiu Stoica ºi unificarea funcþiilor de preºedinte
ºi de director general al bursei. În 2009, Farmache s-a
retras din funcþia de director general al BVB ºi a pãstrat
doar funcþia de preºedinte.

Consumer Electronics
Show (CES) 2012
Timp de ºase zile,
pânã pe 14 ianuarie
2012, reprezentanþii
Ministerului Comunicaþiilor participã la Las
Vegas, în Statele Unite
ale Americii, la evenimentul Consumer Electronics Show (CES) 2012,
în calitate de invitaþi ai
Ambasadei SUA în România. CES (Consumer
Electronics Show) este
cea mai mare expoziþie
mondialã în domeniul tehnologiilor electronice pentru piaþa de consum, fiind prezentate ultimele noutãþi în domeniul dispozitivelor electronice mobile, audio si video, tehnologiilor de reþele ºi wireless, precum ºi sistemelor prin
satelit. Evenimentul reuneºte producãtori mondiali de produse electronice, distribuitori, cercetãtori, dezvoltatori
de conþinut, analiºti financiari, cât ºi reprezentanþi ai asociaþiilor consumatorilor. Ediþia anterioarã a expoziþiei a
avut peste 140 000 de invitaþi, incluzând 30 000 de invitaþi ºi expozanþi internaþionali. Prima ediþie a CES a avut
loc în 1967 la New York, iar de-a lungul anilor evenimentul a constituit prilejul lansãrii pentru produse ºi
tehnologii.
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Primarul Nicolae Popa despre proiectele din 2012:

“Sperãm ca Segarcea
sã reînvie…”
Autorităţile locale din Segarcea
sunt hotărâte să reînvie aşezarea
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lor,, chiar dacă nu es
estt e un or
oraş
mare, iar contextul socio-economic actual nu-l a
vant
ajează. T
ocav
antajează.
Tocmai de aceea, pentru anul care
abia a început, au în vedere o serie de proiecte îndrăzneţe, care să
asigure localnicilor condiţii de
trai mai bune, locuri de muncă şi,

de ce nu, să atragă investitorii.
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ANL, dar şi amenajarea unei zone
de agrement în localitate.
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Cu toatã criza economicã, resimþitã în toate domeniile pe parcursul anului 2011, autoritãþile locale din oraºul Segarcea au reuºit
sã ducã la bun sfârºit câteva investiþii extrem de importante pentru comunitate. Astfel, dupã cum
ne-a povestit primarul localitãþii,
anul trecut s-a reuºit înfiinþarea
unei pieþe agro-alimentare la standarde europene, destinatã atât segãrcenilor cât ºi localnicilor din
comunele învecinate, totul cu fonduri de la bugetul local, în valoare
de aproximativ 5 miliarde de lei
vechi. Elevii care învaþã la Liceul
“Horia Vintilã” au acum cãldurã
dupã ce s-a reabilitat centrala termicã cu fonduri europene, alþi bani
din bugetul local fiind folosiþi pentru repararea acoperiºului clãdirii.
Tot la capitolul investiþiilor în capitalul uman se poate încadra ºi înfiinþarea Centrului de pregãtire pro-

fesionalã pentru ºomeri, unde sunt
organizate periodic cursuri pentru
cei interesaþi sã înveþe meserii noi,
fie cã este vorba despre constructori, bucãtari, chelneri sau lucrãtori în agriculturã (mecanizatori).
Anul 2011 a adus însã ºi certitudinea faptului cã populaþia scade, lucru valabil, din nefericire,
pentru mai toate aºezãrile din judeþ. Astfel, în urma recensãmânului, s-a constatat cã Segarcea numãrã acum 7.600 de locuitori faþã
de 8.100 câþi erau înainte. Nu este
o scãdere dramaticã, însã reprezintã un semnal de alarmã pentru
autoritãþile locale, care ºi-au propus sã facã tot ce pot pentru a-i
þine pe tineri acasã, încercând sã
le creeze toate condiþiile necesare

unui trai mai bun. Tocmai de aceea, lista de proiecte pentru acest
an este una impresionantã, nefiind

scãpat din vedere nici un domeniu
de activitate.

Reþeaua de alimentare cu apã
– o prioritate

Luni, 9 ianuarie a.c., a fost organizatã o dezbatere publicã în
care autoritãþile locale le-au prezentat cetãþenilor Planul Urbanistic General al oraºului Segarcea,
în care sunt prevãzute obiectivele urmãrite pentru dezvoltarea întregii zone. Documentul face o radiografie completã a aºezãrii, fiind expuse atât punctele forte,
potenþialul existent, cât ºi punctele slabe, exact acolo unde trebuie lucrat pentru a schimba ceva.
Toatã lumea recunoaºte cã zona
este susþinutã pe baza economiei

agricole, în special de sectorul
culturii viþei de vie ºi producþiei
de vinuri desfãºurate în cadrul
Societãþii Comerciale “Domeniul
Coroanei”. Societatea este principalul angajator din zonã ºi un
bun cotizant la bugetul local, în
condiþiile în care unitãþile industriale care altã datã absorbeau toatã forþa de muncã din oraº ºi din
localitãþile învecinate sunt acum
în conservare. Prioritãþile pentru
anul în curs, lucrãri deja demarate sau aflate în stadiul de proiect
ar fi multe. În primul rând realizarea unui sistem modern de alimentare cu apã, ce se va întinde
pe 34 de kilometri ºi a unei reþele
de canalizare ºi epurare a apelor
menajere, care face parte din masterplanul judeþean în domeniu. De
altfel, ieri, se fãceau deja mãsurãtorile topometrice necesare,
dupã cum ne-a explicat primarul
oraºului Segarcea.

“Ne dorim foarte tare sã atragem investitori în zona
noastrã, pentru cã numai asigurându-le tinerilor locuri
de muncã îi putem þine aici. Au început lucrãrile pentru o fermã de gãini ouãtoare ºi urmeazã sã se construiascã ºi un depozit de cereale în zona fostelor sere,
însã noi sperãm cã acesta este doar începutul. Tocmai
de aceea luptãm pentru dezvoltarea infrastructurii,
ca sã le putem oferi celor interesaþi toate utilitãþile”,
a mai spus primarul Nicolae Popa.
“Reþeaua de alimentare cu apã
ºi cea de canalizare sunt o necesitate pentru localitate, mai ales cã,
în urma analizelor de laborator
efectuate s-a stabilit cã apa de la
noi nu este de o calitate prea bunã.
De altfel, noi am dat deja contribuþia noastrã la Compania de Apã

mediului natural, costuri de producþie reduse, o investiþie de viitor, putem spune”, ne-a explicat
Nicolae Popa, primarul oraºului
Segarcea.
Casa de Culturã ar trebui sã fie
finalizatã pânã în luna aprilie, iar
parcul orãºenesc este ºi el pe lista

care gestioneazã masterplanul în
domeniu ºi aºteptãm sã fie demarate lucrãrile anul acesta. Mai avem
un proiect de amploare, care vizeazã realizarea în zona islazului,
pe o suprafaþã de 146 hectare, a
unui parc fotovoltaic. Acesta este
un obiectiv cuprins în strategia de
dezvoltare a localitãþii ºi reprezintã
o alternativã pentru producerea
energiei, ce presupune protecþia

investiþiilor, fiind obþinute fonduri
europene pentru modernizarea
acestuia, ce include amenajarea
aleilor, a unor locuri de joacã ºi a
iluminatului. De altfel, întreaga reþea de iluminat public stradal urmeazã sã fie modernizatã, autoritãþile intenþionând sã prevadã în
buget ºi fondurile necesare pentru
iluminat în cele douã cimitire din
localitate. Au fost prevãzute ºi zone
de construcþii civile unde vor fi ridicate ºi douã blocuri ANL pentru
tineri cãsãtoriþi. Tot cu fonduri
europene, autoritãþile intenþioneazã sã creeze o Bazã agroturisticã –
Valea Rea – ce este prevãzutã sã se
întindã pe aproximativ 5 hectare de
teren. Nici spitalul orãºenesc, ce are
120 de paturi, nu a fost uitat, sumele necesare unitãþii pentru o bunã
funcþionare urmând sã fie alocate
de la bugetul local fãrã discuþii, dupã
cum a mai afirmat primarul localitãþii. ªi sunt multe alte lucruri pe
care autoritãþile ar vrea sã le realizeze, pentru cã nevoi sunt de multe, însã mai au nevoie ºi de ajutor.
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Din toamnă, dispar şcolile
generale şi grupurile şcolare

Studenţii nu sunt de acord ca
rectorii să le valideze statutul
prin ordin de ministru, fără să specifice o implicare a rectorilor (...)
În perioada următoare, Uniunea
Studenţilor din România va demara
o serie de acţiuni menite să conştientizeze importanţa adoptării
Statutului Studentului”, spun studenţii.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a anunţat, ieri, că în cadrul
Consiliului de Administraţie din 9 ianuarie a.c. s-a definitivat reţeaua şcolară
pentru perioada 2012-2013, de această dată fără a se mai apela la comasări.
Rămân în continuare 192 de unităţi şcolare cu personalitate juridică. Din toamnă, apar însă modificări importante în titulatura unităţilor şcolare.
Începând cu 1 septembrie a.c., dispar grupurile şcolare. Acestea vor deveni licee tehnologice sau teoretice. De asemenea, nu va mai
exista nici denumirea de şcoală generală, ci
doar cea de şcoală primară sau şcoală gimnazială. Modificările se
fac conform unei
dispoziţii date de ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, la finele anului trecut. „Potrivit Ordinului nr.
6564 din 11 decembrie 2011 privind
procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ
din sistemul educaţional preuniversitar,
începând cu 1 septembrie 2012, şcolile cu clasele I-IV vor deveni şcoli primare, şcolile cu clasele I-VIII vor
fi şcoli gimnaziale. Mai exact, în loc de Şcoala
cu clasele I-VIII Pieleşti va fi Şcoala gimnazială Pieleşti. Din nomenclatorul şcolilor vor
dispărea şi numerele. Astfel, nu va mai fi Şcoala
nr 2 Traian, ci numai Şcoala Traian. Tot din

toamnă, se exclude şi denumirea de grup
şcolar. Vor fi doar licee teoretice, licee tehnologice şi licee vocaţionale. Colegiile nu îşi
schimbă denumirea. Grădiniţele vor fi cu
program normal, cu program prelungit sau
cu program săptămânal şi centre de zi- unităţile care au atât grădiniţă, cât şi creşă”, a
precizat inspectorul
şcolar general Mihaela Moţăţeanu.
Cele patru şcoli din
C ra iova ca re nu
avea u în de numire
dec ât numă rul vor
primi o nouă titulatură din toamnă. Astfel,
Şcoa la c u c la se le
I-VIII nr. 16 se va
numi Şcoala Generală „Ion Creangă”, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 va deveni Şcoala
Generală „Anton Pann”, Şcoala cu clasele
I-VIII nr. 33 va fi Şcoala Generală „Elena
Farago”, iar Şcoala cu clasele I-VIII nr. 19
– Şcoala Generală „Lascăr Catargiu”.
CARMEN RUSAN

Statutul a fost dezbătut
în universităţi

Membrii Uniunii Studenţilor din România
(USR) spun că ministrul Educaţiei, Daniel
Funeriu, le „calcă în picioare drepturile” şi
îi solicită acestuia adoptarea urgentă a Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, în
forma propusă de federaţiile studenţeşti.
Liderii studenţilor consideră inadmisibil
amestecul rectorilor în această cauză. „Cum
mai poate fi considerat acest statut un statut al studentului, daca el va reprezenta
doar ce vor rectorii să reprezinte? Cum mai
poate fi considerat acest statut un statut al
studentului dacă e adoptat doar prin acordul celor care, în anumite cazuri, ar trebui
să protejeze? Amintim că Legea Educaţiei
precizează faptul că federaţiile studenţeşti
propun Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, iar Ministerul Educaţiei îl adoptă

Reprezentanţii USR precizează că
statutul se află de câteva luni pe siteul ministerului, în stadiu de proiect,
şi a fost supus dezbaterii în Senatele universităţilor cu mult înainte de începerea anului universitar.
„Federaţiile studenţeşti au purtat numeroase discuţii cu reprezentanţii Ministerului
Educaţiei încă din martie 2011 şi s-a ajuns
la o formă agreată de toate părţile. De ce se
doreşte în acest moment forma agreată cu
rectorii, nu cea stabilită până acum, la care
reprezentanţii studenţilor au lucrat? În luna
noiembrie, reprezentanţi ai ministerului au
prezentat o nouă formă a Statutului ce exclude o serie de drepturi şi e compus în mare
parte din articole ce fac trimitere explicită la
Legea Educaţiei. Acum, ministrul Funeriu
declară că nu vrea să adopte Statutul Studentului fără acordul rectorilor nou-aleşi”,
adaugă cei de la USR.
CARMEN RUSAN

Luni, 16 ianuarie, ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional din Craiova:

Baletul-feerie „Spărgătorul de nuci” ,
cu artişti ai Teatrului Rus din Odessa
Unul dintre cele mai frumoase spectacole de balet pentru toate
vârstele – „Spărgătorul de nuci”, pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski –, în interpretarea artiştilorTeatrului Rus de Operă şi Balet
din Odessa, va putea fi văzut şi la Craiova. Reprezentaţia va avea
loc luni, 16 ianuarie, ora 19.00, în sala Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”, sub conducerea muzicală a artistului emerit al Rusiei
VladimirTroschenko. Biletele se găsesc la Agenţia TNC, la preţul de 60 de lei.
MAGDA BRATU

Balerinii Teatrului Rus de Operă şi
Balet din Odessa se află la acest început
de an în România pentru a oferi reprezentaţii, în mai multe oraşe ale ţării, cu
unul dintre cele mai frumoase spectacole de balet pentru toate vârstele: „Spărgătorul de nuci”. Prima va avea loc la
Constanţa, pe data de 15 ianuarie. La
Bucureşti, celebra operă a lui
Ceaikovski va fi prezentată la
Sala Palatului, pe 22 ianuarie, cu
participarea extraordinară a sopranei Leontina Văduva şi a pianistului Masakatsu Nakano, din
Japonia. Va urma apoi Cluj-Napoca (23 ianuarie).
Artiştii ruşi vor sosi şi la Craiova luni, 16 ianuarie, publicul
fiind aşteptat să păşească în lumea de feerie, reverie şi măreţie
pe care o creează în Sala „Amza
Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. «Fantezia din basmul lui Hoffmann, frumuseţea

compoziţiei lui Ceaikovski, coregrafia feerică a lui M. Petipa nu pot
aduce decât bucurie publicului la început de an. Baletul „Spărgătorul
de nuci” exprimă cel mai bine fabuloasa lume a copiilor şi visele în care
orice este posibil», spun organizatorii evenimentului. Din păcate, celebra operă a
lui Ceaikovski nu îi va aduce la Craiova
nici pe soprana Leontina Văduva, nici pe
pianistul Masakatsu Nakano.
Povestea spusă în atmosfera magică
de Crăciun care a făcut să viseze atâtea

generaţii de copii şi partitura semnată
de Piotr Ilici Ceaikovski vor prinde viaţă sub direcţia artistului emerit al Rusiei
Vladimir Troschenko. „Nu pot să scriu
muzică cu dragoste şi entuziasm pentru
nici un fel de subiect, oricât ar fi el de
interesant şi de spectaculos, dacă personajele nu-mi câştigă simpatia, dacă
nu mi-e milă de ele, aşa cum iubesc şi
compătimesc oamenii adevăraţi…”,
spunea compozitorul rus Piotr Ilici
Ceaikovski. Vor câştiga cu siguranţă simpatia publicului unchiul Drosselmayer, căruia îi va da viaţă Anatoli Kazatki, Prinţul
sau Maşa, întruchipaţi de
Evgheni Lagunov şi Cristina Balaban, ca şi alte fabuloase personaje ale uneia dintre cele mai îndrăgite poveşti
din toate timpurile, recreate
de extraordinarii artişti ai
Teatrului Rus de Operă şi
Balet din Odessa.
Biletele pentru reprezentaţia de la Craiova se găsesc la
Agenţia Teatrului Naţional
„Marin Sorescu” şi pot fi cumpărate la preţul de 60 de lei.

Piotr Ilici
Ceaikovski a fost
dintotdeauna un
mare iubitor al
dansului. Stau
mărturie episoadele
de dans din operele
sale, dar şi anumite
lucrări simfonice şi
de pian, în care
valsul i-a prilejuit
crearea unor pagini
lirice de o rară
sensibilitate. La
începutul anului
1891, conducerea
Teatrului Mariinsky
din Sankt Petersburg îl solicita să compună o operă într-un act,
„Yolantha, şi un balet pentru copii. La sugestia
directorului teatrului, Ivan Vsevolojski, şi a
maestrului de balet Marius Petipa, Ceaikovski –
deja un îndrăgit compozitor de muzica de balet
datorită creaţiilor sale anterioare „Lacul lebedelor” şi „Frumoasa din pădurea adormită” –
accepta ca subiect al viitorului balet povestirea
„Spărgătorul de nuci”. Muzica a fost compusă
între februarie 1891 şi martie 1892 şi prezentată
pentru prima oară în concert public la Sankt
Petersburg, la 7 martie 1892. Suita de balet s-a
bucurat de un succes imens, cinci din cele şase
numere care o alcătuiesc fiind atunci bisate. Cu
toate acestea, Ceaikovski nu era mulţumit de
muzica pe care o compusese, considerând că
baletul este „infinit mai prost” decât „Frumoasa
din pădurea adormită”. „Spărgătorul de nuci”
a fost reprezentat pentru prima dată pe
scena Teatrului Mariinsky la 18 decembrie
1892, având în distribuţie mari nume ale baletului din epocă.
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ªTIRI
ªeful administraþiei
prezidenþiale americane
a demisionat
ªeful administraþiei prezidenþiale americane, William
Daley, ºi-a prezentat demisia,
urmând a fi înlocuit de consilierul prezidenþial Jack Lew,
anunþã surse oficiale americane, citate de cotidianul „Washington Post”. William Daley
i-ar fi prezentat demisia
preºedintelui încã de sãptãmâna
trecutã, la un an de când a fost
numit în aceastã funcþie.
Motivul invocat de Barack
Obama pentru demisia fostului
secretar general ar fi acela cã
William Daley ar dori sã
petreacã cât mai mult timp cu
familia. Preºedintele l-a
catalogat pe Daley ca fiind un
„angajat excepþional”.

Italia, cel mai mare pericol
pentru euro

Italia reprezintã cel mai
serios risc pentru moneda euro
în contextul crizei din Europa,
din cauza gradului înalt de
îndatorare, a costurilor mari de
credit ºi necesarului ridicat de
finanþare în acest an, considerã
agenþia Fitch Ratings. Italia
trebuie sã rãscumpere, în acest
an, un volum „descurajator”
de obligaþiuni de stat, iar lipsa
unui acord între liderii europeni
privind implementarea unui
„firewall” - un mecanism de
protecþie care sã opreascã
extinderea efectelor crizei în
regiune - pune presiune pe
ratingul statului, a declarat
ieri, într-o conferinþã la
Londra, ºeful diviziei globale
de ratinguri de þarã a Fitch,
David Riley, citat de Wall
Street Journal.

10% din cei trimiºi în justiþie
la Paris sunt români

Zece la sutã dintre persoanele
care sunt deferite justiþiei la Paris
au cetãþenie românã, a declarat,
ieri, ministrul francez de Interne,
Claude Guéant, într-o intervenþie
la postul de radio RMC ºi
televiziunea BFMTV, în aceeaºi zi
în care a prezentat bilanþul
privind expulzãrile din Franþa în
2011, potrivit AFP. Referindu-se
la rata delincvenþei în rândul
populaþiei strãine, ministrul a
afirmat cã aceasta este „de douãtrei ori superioarã” mediei
naþionale. Cu privire la delincvenþa de origine românã, Guéant
a declarat cã, în capitalã, „10%
din persoanele care sunt deferite
justiþiei sunt de cetãþenie românã”. În intervenþia sa, Claude
Guéant a mai precizat cã un nou
text privind munca strãinilor, care
va înlocui prevederile unei
circulare din mai 2011, va fi
semnat astãzi sau mâine de
Guvern. Noua circularã va relaxa
eliberarea permisului de muncã
pentru anumiþi studenþi strãini cu
înaltã calificare. „Toatã lumea
înþelege cã existã un numãr de
cazuri în care aceºti titraþi strãini
ne sunt extrem de utili. Franþa are
un deficit de ingineri, dacã
ingineri strãini vor sã lucreze la
noi, suntem foarte mulþumiþi”, a
comentat ministrul.

ªTIRI
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Fostul internaþional francez Eric Cantona
se lanseazã în cursa pentru Élysée
Potrivit cotidianului francez
„Liberation”, fostul internaþional al „cocoºului galic”
(1987-1995), Eric Cantona
(foto), a scris tuturor primarilor din Franþa. În actuala perioadã electoralã, acest demers al fostului star al reprezentativei Franþei (45 de selecþii ºi 20 de goluri) ºi a lui
Manchester United are un
sens. Dupã cum ºtiþi, dincolo de activitãþile profesionale, care m-au condus la o carierã sportivã de un înalt nivel, (...) eu sunt un cetãþean
atent la epoca noastrã (...).
Eu sunt un cetãþean angajat. Dacã mã întorc la voi,
d o a m n ã / d o m n u l e p r i m a r,
este pentru a solicita semnãtura dumneavoastrã în cadrul dezbaterii politice în
care þara este angajatã. Obiectivul meu este de a obþine
500 de semnãturi sau mai
mult. Cei lansaþi în cursa pentru Élysée pot vedea în aceastã iniþiativã ameninþarea unei
noi candidaturi pentru alegerile prezidenþiale. Eric Cantona transcede clivajului politic.
În scrisoarea sa, aflatã pe un
site care n-a fost activat de-

cât luni seara, fostul internaþional francez evocã tocmai
soarta crucialã a milioane de
familii uitate în suferinþa
cotidianã, de care puterea
publicã s-a depãrtat. Responsabilii UMP, PS, partidului
de stânga sau ai verzilor nu-l
vãd pe Eric Cantona capabil
de o campanie electoralã, adicã strãbãtând oraº cu oraº ºi
participând la un miting dupã
altul. Adevãratul sens al demersului sãu pare, mai degrab ã , m o b i l i z a re a g e n e r a l ã
pentru noi locuinþe, acþiune
lansatã în septembrie anul trecut de fundaþia Abbe-Pierre ºi
Emaus, la care s-a alãturat
asistenþa catolicã. Criza actualã afecteazã mai multe grupuri sociale ºi pânã acum potenþialii candidaþi pentru Élysée au vorbit prea puþin de problema locuinþelor. Eric Cantona nu este strãin de fundaþia
menþionatã. El a organizat turnee de fotbal pe teren redus ºi
a editat o carte cu imagini referitoare la condiþiile precare
de locuit. Nu de mult a turnat
un clip, difuzat la televiziuni,
despre victimele crizei de locuinþe. Împreunã cu fraþii sãi

Venezuela ºi Iranul, unite în vederea
„frânãrii nebuniei imperialiste”
Venezuela ºi Iranul vor continua sã coopereze în vederea “frânãrii nebuniei imperialiste”, a
subliniat preºedintele venezuelan,
Hugo Chavez, în timp ce îl primea la Caracas pe „fratele” sãu
iranian, Mahmoud Ahmadinejad,
care întreprinde un turneu în regiune. „Existã voinþa de a continua sã acþionãm împreunã (...) cu
scopul de a frâna nebunia imperialistã, care se dezvoltã astãzi mai
mult ca niciodatã anterior, cu o
forþã teribilã, ameninþãtoare”, a
declarat Chavez. „În prezent, poporul venezuelan ºi poporul iranian sunt pe calea luptei împotri-

va oricãrui egoism ºi oricãrei aroganþe a imperialismului”, a rãspuns, la rândul sãu, Ahmadinejad.
Aceste declaraþii intervin dupã ce
Agenþia Internaþionalã de Energie
Atomicã a confirmat, luni, cã Teheranul a început sã îmbogãþeascã uraniu la 20% la Fordo. O purtãtoare de cuvânt a AIEA, Gill
Tudor, a precizat cã „tot materialul nuclear de la centru rãmâne
sub supravegherea agenþiei”. Potrivit analiºtilor, îmbogãþirea la
20% reprezintã un pas important
cãtre fabricarea de uraniu pentru
arme, dar Teheranul insistã cã urmãreºte numai scopuri paºnice.

Guantanamo dupã 10 ani
Cotidianul american „New York Times” a
readus în discuþie chestiunea Guantanamo,
în apropierea împlinirii a 10 ani de la deschiderea închisorii, la 11 ianuarie 2002, publicând mãrturiile a doi prizonieri. Lakhdar

face, de mai multã vreme,
campanie pentru rezolvarea
acestei probleme. Fundaþia
Abbe-Pierre (FAP) preconizeazã construirea a 500.000
de locuinþe în timp de cinci ani,
militând pentru prevenirea
evacuãrilor din locuinþe a celor sãraci. FAP nu este singurã mobilizatã în soluþionarea
acestei chestiuni naþionale.
Luni seara, la Teatrul Roundabout din Paris, a fost organizatã o dezbatere pe tema „locuinþelor scumpe”, cu participarea
unor personalitãþi franceze. Cunoscut pentru sinceritatea, dar

ºi imprevizibilitatea sa, Eric
Cantona vrea sã vorbeascã
mult mai serios decât de obicei, cu deplin simþ al rãspunderii, într-un moment în care
þara se aflã în faþa unor alegeri
dificile ºi determinante pentru
stabilitatea ei. Multora nu le
place. La sfârºitul anului 2010
a lansat apelul retragerii banilor din bãnci. Îngrijorarea bãncilor în faþa unei asemenea provocãri din partea unui ex-star
de fotbal, devenit actor, n-a fost
uitatã. Actualmente se aflã în
turneu cu o piesã de teatru,
pusã în scenã de un britanic.

Coreea de Nord anunþã
amnistierea unor deþinuþi
Coreea de Nord a anunþat,
ieri, amnistierea unui numãr
neprecizat de deþinuþi, odatã
cu apropierea aniversãrilor
liderilor sãi defuncþi, potrivit
agenþiei oficiale a regimului
comunist. Un decret parlamentar a stabilit pentru
1 februarie aceastã amnistie,
conform „politicilor nobile ºi
binevoitoare” ale lui Kim Ilsung ºi ale fiului sãu Kim
Jong-il, decedat pe 17 decembrie 2011, a precizat agenþia
KCNA. De amnistie vor
beneficia condamnaþii, anunþã
decretul, fãrã sã precizeze
numãrul persoanelor vizate ºi

Boumediene, fost angajat al Crucii Roºii din
Sarajevo, vorbeºte despre coºmarul sãu la
Guantanamo, insinuând cã este victima unui
curat abuz. A fãcut greva foamei multã vreme, fiind alimentat cu un tub introdus în gât
timp de doi ani. O altã
mãrturie este cea a lui
Murat Kurnaz, fiul unor
imigranþi turci din Germania, care a plecat în Pakistan la vârsta de 19 ani,
unde a fost prins pe 11
septembrie 2001 ºi predat
forþelor americane, crede
el, în schimbul a 3.000 de
dolari. Guantanamo nu
stârneºte interesul americanilor. De altfel ºtirile
rãzbat greu ºi a trecut un
an de la ultima eliberare.
Numai morþii pãrãsesc
Guantanamo. Anul trecut,
în luna mai, un afgan de

nici tipul de infracþiuni pe care
aceºtia le-au comis. Autoritãþile
vor proceda astfel încât
deþinuþii eliberaþi „sã aibã
condiþii de muncã ºi de existenþã stabile”, a subliniat
KCNA. Organizaþiile de apãrare
a drepturilor omului apreciazã
cã 200.000 de bãrbaþi, femei ºi
copii sunt deþinuþi în închisori
ºi lagãre de muncã din Coreea
de Nord, în principal din
motive politice. Coreea de
Nord va marca, pe 15 aprilie,
100 de ani de la naºterea lui
Kim Il-sung, cel care a fondat
Republica Popularã Democraticã a Coreei (RPDC).

37 de ani a fost gãsit spânzurat. În februarie, un alt afgan, de 48 de ani, a sucombat,
în urma unui atac de cord. Sunt, încã, 171
de deþinuþi la Guantanamo, supravegheaþi de
1.850 de soldaþi ºi civili americani. Costul
anual al unui deþinut este de 800.000 de dolari. Din cei 171 de deþinuþi, 46 sunt clasaþi
în categoria „detenþie nelimitatã”. Doar douã
procese sunt în curs, în timp ce ºase condamnãri au fost pronunþate, patru deþinuþi
pledând vinovat pentru obþinerea reducerii
pedepsei. Patru deþinuþi sunt în celule individuale, printre care sudanezul Ibrahim al-Qosi
ºi un fost vãr al lui bin Laden. Guantanamo a
fost deschisã pe mandatul lui George W. Bush.
Barack Obama a dat un decret pentru închiderea închisorii în 2009, dar, deocamdatã,
acest lucru nu s-a întâmplat. Guantanamo
rãmâne o temã de controverse între republicani ºi democraþi, ºi asta într-un an electoral. Ce se va întâmpla în continuare este greu
de spus, deºi cheltuielile de întreþinere a închisorii din Cuba sunt destul de mari.
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OFERTE SERVICIU

Caut persoanã fãrã vicii, fãrã locuinþã pentru
îngrijire domiciliu la þarã
ºi animale. Telefon:
0761/462.422.
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind
ingrediente naturale.
Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Croitor, instalator gaze,
ajustez haine damã ºi
bãrbaþi. Repar instalaþii
(aragaze). Telefon:
0766/304.708; 0351/
465.498.
Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase albume digitale cu calitate de înaltã rezoluþie ºi
filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon:
0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km.Telefon: 0761/
906.706.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje, portrete, etc. la comandã. Telefon: 0767/
116.092.
Instructor auto ºcolarizez pentru categoria B.
Telefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare.
Telefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Lãpuº. Telefon: 0765/
527.750.
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

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.
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.
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Particular, vând apartament 3 camere decomandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.

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.
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.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca- Vând casã Gherceºti +
mere mobilat, 70.000 teren (4300 mp). TeleEuro Lãpuº Argeº. Te- fon: 0768/710.866.
lefon: 0770/ 317.820.
SCHIMBURI
Vând apartament 3 Schimb apartament
camere. Telefon: etaj 1, 2 camere, Kau0726/129.379.
fland – Penny, cu siVând apartament zona milar Brazdã sau CaSucpi 3 camere deco- lea Bucureºti. Telefon:
mandate, 77 mp, 50.000 0723/692.884.
euro, negociabil. Telefon: Proprietar, schimb gar0764/658.600.
sonierã Rovine, parter,
Vând (închiriez) aparta- îmbunãtãþitã, cu aparment 4 camere, parter, tament Rovine, Lãpuºvedere trilateralã, 100 Argeº, Lãpuº, Calea
mp, centralã, AC, gresie, Bucureºti, Centru, parfaianþã, parchet stejar ter sau etajul I. Telemasiv, 2 bãi, 2 balcoane fon: 0752/641.487.
închise, jaluzele exterioa- Schimb casã cu 3 care, izolaþie exterioarã, mere ºi magazin +
cart. Sãrari, 79.000 euro, anexe în oraºul Coranegociabil. Telefon: bia, are facilitãþi cu
0770/174.583.
apartament 2 camere
Vând apartament 4 în Craiova. Telefon:
camere, Mercur. Tel: 0770/918.018; 0351/
0724/804.875.
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.
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.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

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

AUTO

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

Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E, negociabil. Telefon: 0763/
647.330.
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 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 material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon:
0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
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Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2 scãri
duble din þeavã Ø 1 /2;
roabã, cãruþ curte mare
cu douã roþi cu rulmenþi;.
Telefon: 0784/200.037.
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 viþade-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând loc de veci lângã
biroul central, Cimitirul Sineasca, negociabil. Telefon: 0351/438.207.
Vând ladã prãjituri verticalã tip Horenca.Telefon:
0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uzate R 13/175/70,
4 bucãþi ºi R 14/185/60,
4 bucãþi, jenþi 4 gãuri.
Telefon: 0762/672.086.
Vând 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 bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.

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 ieftin injector pentru centralã de încãlzire,
cântar. Telefon: 0729/
092.211.
Vând binoclu 250 lei. Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari. Vad comercial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comuna Negomir,
judeþul Gorj, sat Palchinu. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura –
Dolj.

publicitate
Vând 5000 kg grâu jumãtate vechi – jumãtate nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut
cismãrie nr. 9 Singer,
pe rotund, 1000 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul,
ceasuri de masã, aparate de radio, insigne, medalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând 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
Cumpãr 3 bucãþi voucher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata
pe loc. Telefon: 0723/
918.382.
Particular, cumpãr cuier
pom din lemn. Telefon:
0756/500.628; 0762/
820.095.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Eminescu”), complet mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Închiriez garsonierã,
strada „Pãltiniº” complet
mobilatã. Telefon: 0723/
099.443.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi
comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
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.
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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.

MATRIMONIALE

Doamnã (1.75), nefumãtoare, caut sufletul
pereche cu vârstã 57 –
60 ani pentru o relaþie
serioasã. Telefon: 0768/
266.714.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii, Craiova, doresc
cunoºtinþã cu doamnã
serioasã, vârstã apropiatã, pentru prietenie,
eventual cãsãtorie. Telefon: 0764/384.089.

DIVERSE
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

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.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut certificat de înregistrare fiscalã AF
COCOLOª EUGEN
JENEL, seria A nr.
650404. Se declarã nul.

DECESE

Cu nemãrginitã durere
în suflet, Mira Nicolaescu – Plopºor, nepoatã,
anunþã celor care l-au
cunoscut, trecerea în
nefiinþã, în Florida, la
vârsta de 81 ani, a celui care a fost dr. GRIGORE SCHILERU, om
de aleasã culturã ºi
educaþie, bun ºi drept
cu toþi, dedicat într-o
viaþã de om alinãrii celor în suferinþã. Rugaþivã pentru sufletul sãu
nobil ca Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

CONDOLEANÞE

Cadrele didactice, disciplina de prevenþie
orodentarã – patologie
oralã, Facultatea Medicinã Dentarã Craiova,
transmit sincere condoleanþe familiei îndurerate la trecerea în nefiinþã a celui care a fost
profesor universitar dr.
FLORIN BOGDAN.
Conducerea Primãriei
Greceºti, Consiliul Local Greceºti ºi cetãþenii comunei Greceºti
regretã profund trecerea în nefiinþã a celui
care a fost prof. univ.
dr. FLORIN BOGDAN,
om de înaltã þinutã moralã ºi adreseazã sincere condoleanþe familiei
îndurerate. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte ºi pace!
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Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã
vânzãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente,
case, spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea dosarelor
în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea
locuinþelor (inclusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor
de nevoi personale. Tel.: 0251/
422.916, 0251/
596.591; 0760/
512.177. Fax:
0251/414.488.
Brazda lui Novac,
str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web:
www.agentiacarmen.ro; E-mail:
agentiacarmen@yahoo.com
OFERTE ÎNCHIRIERI
- CHILIPIR!!! Garsonierã mobilatã 1
Mai -Pelendava,
et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie, faianþã,
parchet, 400 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã Brazda lui
Novac, G-uri, et. 7,
canapea, mochetã,
aragaz, 100 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã, parter, 1 MaiCiupercã, recent
renovatã, gresie, faianþã, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Garsonierã mobilatã modest Craioviþa
Nouã - Racheta,
parchet, aragaz, TV,
100 Euro. Tel. 025159.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã,
Brazda lui Novac, Guri, et. 3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã,
Calea Bucureºti - Elvila, gresie, parchet,
pat, ºifonier, aragaz,
frigider, TV, 520 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate,
Grãdina Botanicã,
gresie, faianþã, parchet, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider,
TV, 700 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã mobilatã,
Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã,
Brazda lui Novac Spiru Haret, gresie,
faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat,
200 euro. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.
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- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit,
aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui Novac - Complex
Vechi, et. 2, uºã metalicã, impecabilã,
110 Euro neg. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!!
Garsonierã decomandatã, transformatã în
spaþiu comercial, Calea Bucureºti - Piaþa Centralã, intrare direct din stradã, gresie,
faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- IDEAL
BIROURI!!! 2 camere
la casã, intrare direct
din stradã cu uºi duble, Rovine - IIRUC,
60 mp, recent renovate, parchet laminat,
termopane, baie ultramodernã, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2 camere decomandate, Rovine Wiesana, recent zugrãvit, cablu, internet,
telefon, apometre, repartitoare, termopane, 500 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã
- ªcoala nr. 34, et.
4, aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.

- Apartament 2 camere complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et. 3,
termopan, gresie, faianþã, pat dublu dormitor, sifonier, apometre repartitoare,
balcon închis în termopan, 130 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala nr. 12,
et. 3, complet mobilat
ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- LUX!!! Apartament
2 camere semidecomandate, Brazda
lui Novac - Sanepid, parter cu balcon, recent renovat,
baie ultramodernã,
gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, cuptor microunde, 190 Euro. Tel.:
0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Caut garsonierã
sau apartament 2 camere, mobilat sau
nemobilat, Brazdã,
Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea
Severinului, Craioviþa Nouã. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Caut garsonierã
mobilatã sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120
Euro. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Familie serioasã,
cãutãm GARSONIERÃ pe termen
lung, în orice cartier
al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs. la
Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã centralã,
20 – 200 mp Tel.:
0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau apartament orice zonã.
Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.

- Apartament 2 camere mobilate, utilate,
Brazda lui Novac Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz,
frigider, TV, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1 Mai - Ciupercã,
et. 3, complet mobilat
ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã,
et. 4, complet mobilat, gresie, faianþã,
parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 180 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut casã, pretabilã firmã. Ofer 150300 Euro. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CM 2013

Miza pe tineri!

Grupa a 7-a

Tricolorii, în faþa
unei adevãrate finale

1. Belarus
2
2
0
0
2. România
2
2
0
0
3. Luxemburg 4
0
0
4
Pentru baraj se calificã prima clasatã.

70-51
61-42
93-131

4p
4
0

România & Belarus, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 2
Prima manºã a decisivei cu Belarus, de la Bucureºti, poate reprezenta ºi un nou start pentru reprezentativa masculinã a României, greu încercatã în 2011, dupã
egalul cu Algeria, dubla înfrângere cu Lituania ºi penibila prestaþie
cu poliþiºtii ºi bucãtarii din Luxemburg (scor 26-22). Cel puþin acest
lucru ºi l-a propus Vasile Stângã,
care a transformat naþionala într-o
altã echipã în câteva sãptãmâni.
Pe lângã un nume consacrat, precum Alin ªania, readus la lot dupã
un an, selecþionerul a decis sã riºte ºi a covocat ºi câþiva jucãtori
de perspectivã, cu ajutorul cãrora ºi-a propus sã punã bazele unei
trupe solide.
Zece dintre cei 21 chemaþi pen-
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Negocierile dintre oficialii care
îi reprezintã pe Lucian Bute ºi pe
Carl Froch au ajuns pe ultima sutã
de metri.
Potrivit declaraþiilor oferite pentru presa canadianã, Jean Bedard,
preºedintele Interbox, a afirmat cã
a ajuns la o înþelegere cu promoterul englezului pentru un contract
în care sunt prevãzute douã confruntãri între campionul mondial
IBF ºi finalistul turneului SuperSix.
Acordul final între cele douã pãrþi
urmeazã sã fie definitivat în urmãtoarele zile când se vor anunþa ºi
în mod oficial cele douã meciuri.
“Am conturat douã date, 14
aprilie pentru confruntarea de

tru cele douã partide cu Belarus nu
s-au regãsit la ultimele douã meciuri oficiale, în noiembrie 2011.
Pivotul Huba Talaº, extrema Andrei Mihalcea, ambii de la HC
Odorhei, ºi interul Bogdan Mihai,
de la „U” Cluj, sunt doar câþiva din
jucãtorii despre care selecþionerul
spune cã meritã urmãriþi în viitorul apropiat.
„Jucãtorii noi s-au integrat foarte bine în echipã. Avem la naþionalã un alt tonus, un alt colectiv, iar
dupã meciurile cu Serbia, de la
sfârºitul anului trecut, s-a format
un grup foarte unit. Avem o echipã care în doi-trei ani poate sã aducã ºi rezultatele aºteptate de toatã
lumea, adicã noi calificãri la turneele finale”, a spus Vasile Stângã.

Diversiunea din
Luxemburg
Dacã România a susþinut douã
meciuri de verificare cu Serbia înaintea „dublei” din aceastã sãptãmânã, Belarus s-a încãlzit cu Luxemburg, în preliminariile CM. Dupã
un succes concludent pe teren propriu (37-19), adversara de astãzi a
fost la un pas sã iroseascã cele
douã puncte în partida din deplasare. Belarus s-a vãzut condusã
chiar ºi la trei goluri în repriza secundã, iar golul victoriei l-a înscris
cu o jumãtate de minut înainte de
final (scor 33-32)!! În ultima secundã, Luxemburg a lovit bara.
„Am vãzut meciul în direct ºi pot
spune cã Belarus a tratat meciul

trebuie sã ne ghidãm dupã ce a fost
în Luxemburg”, a comentat selecþionerul, conform Pro Sport.
Returul dintre România ºi Belarus va avea loc duminicã, de
la ora 13:30, în direct la Digi
Sport 3.

Bute, aproape de o dublã TAS i-a dat dreptate preºedintelui Federaþiei Române de Box
confruntare cu Froch Rudel Obreja a mai câºtigat
la Montreal ºi 4 august pentru
cea din Nottingham”, a declarat
Hearn, reprezentantul lui Froch,
potrivit espn.go.com.
”Discuþiile merg într-un sens

pozitiv ºi sunt avansate. Sperãm
ca anunþul oficial sã-l facem în
cursul sãptãmânilor viitoare”, a
afirmat ºi Jean Bedard pentru
postul de televiziune TVA Sports.

Amendã record pentru fanul care a agresat
arbitrul de la partida Danemarca – Suedia
Un danez a fost condamnat la
plata unor despãgubiri de
1.869.269 de coroane (circa
250.000 de euro) de cãtre Fede-

neserios, ca ºi noi. Au intrat pe teren cu gândul cã partida este câºtigatã din start, iar în partea secundã lucrurile s-au precipitat. La un
moment dat, Rutenka a luat meciul pe cont propriu ºi l-a câºtigat.
Noi ºtim valoarea Belarusului, nu

raþia Danezã de Fotbal (DBU) pentru cã l-a agresat pe arbitrul meciului cu Suedia (n.r. neamþul Herbert Fandel), din 2007, a anunþat,
ieri, Curtea de Apel
de la Copenhaga, a
informat AFP, conform Pro Sport.
Ronni N., numit
„imbecilul fotbalului” de presa danezã,
a întrerupt, la 2 iunie
2007, meciul din
preliminariile Euro2008, dintre Danemarca ºi Suedia, cu
douã minute înainte
de final, la scorul de
3-3, suedezii câºtigând apoi meciul la
masa verde.

„Spectatorul a escaladat barierele de securitatea de la arena
Parken ºi a intrat în teren. El l-a
lovit pe arbitrul meciului ºi a încercat sã-l pãlmuiascã. Federaþia Danezã de Fotbal a primit interdicþie de la UEFA de a juca urmãtoarele douã meciuri pe stadionul Parken ºi a fost condamnatã la plata unei amenzi”, s-a
aratã în motivarea Curþii de Apel,
care precizeazã cã DBU ºi-a estimat pierderile la 2,2 milioane de
coroane (295.000 euro), iar
Ronni N. trebuie sã plãteascã despãgubiri.
Aceastã decizie este de douã ori
mai severã decât cea pronunþatã
de prima instanþã, în 2009, care
era de 900.000 de coroane
(121.000 euro).

un proces cu AIBA

Federaþia Românã de Box a
câºtigat ºi ultimul proces pe
care îl avea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne
cu Asociaþia Internaþionalã de
Box Amator (AIBA), cel în
urma cãruia forul prezidat de
Rudel Obreja fusese exclus din
structurile federaþiei. Recursul
formulat de cãtre FR Box împotriva Deciziei Comitetului
Executiv AIBA din 6 septembrie
2011 a fost admis, iar excluderea acesteia ca membru al
AIBA, anulatã. Potrivit unui comunicat al Federaþiei Române
de Box, AIBA va trebui sã suporte costurile juridice, care se
ridicã la 7.000 de franci elveþieni. „FR Box a fost dezafiliatã barbar de AIBA. TAS a demontat acele decizii, FR Box
rãmâne în continuare membrã
cu drepturi depline în Federaþia Internaþionalã.
Nu m-am luptat
pentru imaginea
mea, ci pentru
drepturile boxerilor
români. Iau în considerare ºi varianta
sã mã retrag, ar fi
o lecþie pentru oameni. Poate vor înþelege mai mult din
asta decât dintr-o
continuare a mea.
Nu spun cã aºa voi
face, dar iau în considerare”, a declarat
Rudel Obreja. Acesta se aflã de mai
mult timp în conflict cu conducerea

AIBA, care îi cere demisia din
funcþia de preºedinte al FRB.
AIBA a notificat, la 9 august,
FR Box cã va fi dezafiliatã dacã
Obreja nu renunþã la funcþia sa
pânã la 31 august ºi a pus în
aplicare excluderea forului român în data de 6 septembrie.
Aceastã decizie a federaþiei internaþionale îi împiedica pe boxerii români sã ia parte la competiþiile de calificare la Jocurile
Olimpice, printre care se numãra ºi Campionatele Mondiale de
la Baku. Ulterior, AIBA le-a permis pugiliºtilor ºi antrenorilor
români sã participe la competiþia din Azerbaidjan. Federaþia
Românã de Box a mai câºtigat
un proces pe care îl avea la
TAS împotriva AIBA, ºi în care
a contestat suspendarea provizorie din cadrul forului mondial dictatã la 8 martie 2011.
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Ce companie selectã!

Messi ºi-a adjudecat pentru a treia oarã
consecutiv “Balonul de Aur”
Echipierul Barcelonei, Leo Messi, a
mai intrat o datã în istoria fotbalului
luni seara, la Zürich, devenind al patrulea fotbalist care câºtigã “Balonul
de Aur” de trei ori, dupã Johan Cruyff, Michel Platini ºi Marco van Basten, ºi al doilea, dupã francez, facem
referire aici bineînþeles la Platini, care
reuºeºte sã obþinã aceastã performanþã în trei ani consecutivi! Argentinianul i-a depãºit în voturile jurnaliºtilor,
selecþionerilor ºi cãpitanilor tuturor
echipelor naþionale afiliate la FIFA pe
Cristiano Ronaldo, de la Real Madrid,
ºi pe colegul sãu de la gruparea catalanã, Xavi Hernandez.
“Este o mare onoare pentru mine.
Simt aceleaºi emoþii la fiecare galã.
Trofeul nu îmi aparþine, ci îl dedic întregii echipe. Cu siguranþã cã îl voi
împãrþi cu Xavi”, a spus Messi dupã
primirea trofeului.

Guardiola, antrenorul anului
Ca ºi în cazul lui Messi, aºa cum era
anticipat, tehnicianul sãu de la Barcelona, Josep Guardiola, a fost desemnat
antrenorul anului, el devansându-i pe Sir
Alex Ferguson (Manchester United) ºi
pe Jose Mourinho (Real Madrid).
“Acest trofeu ar trebui împãrþit cu ceilalþi doi contracandidaþi. ªi predecesorii
mei meritã acest titlu, pentru cã Barcelona este un rezultat al mai multor ani.
Dedic acest trofeu ºi lui Titoo Villanueva, secundul meu”, a declarat la finele
galei Pep Guardiola, tehnician care a cucerit în 2011 nu mai puþin de cinci trofee cu Barcelona, campionatul în Primera, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, a Europei ºi CM al cluburilor.
În altã ordine de idei, campioana continentalã ºi-a luat partea leului ºi în ceea
ce priveºte echipa idealã a anului 2011,

cu cinci jucãtori prezenþi. Ceilalþi vin de
la rivala Real Madrid, cu patru, ºi de la
adversara din finala Ligii Campionilor,
Manchester United, cu doi.
Dream-teamul aratã astfel: Iker
Casillas (Real) – Dani Alves (Barcelona), Gerard Piqué (Barcelona), Nemanja Vidici (Man. United), Sergio
Ramos (Real) – Xabi Alonso (Real),
Xavi (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona) – Cristiano Ronaldo (Real),
Lionel Messi (Barcelona), Wayne Rooney (Man. United).
Alte distincþii acordate:
Premiul Ferenc Puskas, decernat celui mai frumos gol al sezonului – Neymar (FC Santos).
Premiul pentru cea mai bunã jucãtoare: Homarei Sava (Japonia).
Premiul fair-play: Federaþia de Fotbal a Japoniei.
Premiul pentru cel mai bun antrenor

din fotbalul feminin: Norio Sasaki (Japonia).
Premiul pentru întreaga activitate:
Alex Ferguson (antrenor Man. United).

Vrea sã schimbe regulile fotbalului!
Moment de neuitat pentru Henry: gol
decisiv la revenirea în tricoul lui Arsenal Propunerea lui Buffon
Reîntors printre “tunari” dupã
patru ani ºi jumãtate, graþie împrumutului pentru douã luni de la
echipa americanã New York Red
Bulls, Thierry Henry n-a avut
nevoie, luni seara, decât de 10

minute pentru a-i aduce la extaz
pe cei aproximativ 60.000 de fani
ai lui Arsenal, francezul înscriind
unicul gol al disputei cu divizionara secundã Leeds United, din turul trei al Cupei Angliei. Aruncat
în luptã de Arsene Wenger la
jumãtatea pãrþii secunde (66),
în locul marocanului Chamakh,
Henry a punctat în stilu-i caracteristic, învingându-l pe
goalkeeper-ul oaspeþilor cu un
ºut, cu latul, la colþul lung. A
fost reuºita cu numãrul 227 a
francezului pentru Arsenal,
formaþie care va întâlni în faza
urmãtoare a competiþiei, de
asemenea pe teren propriu, pe
Aston Villa.

Unii vorbesc despre
schimbarea regulii ofsaidului,
alþii vor introducerea tehnologiei video pe teren, dar
Gianluigi Buffon are alte
frustrãri legate de legile
dupã care se conduce fotbalul actual.
Goalkeeper-ul lui Juventus
ºi al naþionalei Italiei ºi-a exprimat nemuþumirea faþã de
eliminarea portarului sau a
jucãtorului de câmp care
provocã un penalty din
postura de ultim apãrãtor.
„E o tâmpenie care trebuie
eliminatã”, a spus Buffon, la
o întâlnire între jucãtorii, antrenorii ºi arbitrii din Serie A.

Ideea lui Buffon a gãsit
sprijinul lui Marcello Nicchi,
preºedintele Asociaþiei Arbitrilor Italieni, care a venit
însã cu nuanþãri. Nicchi crede cã în cazul faulturilor violente eliminarea trebuie pãstratã.
Singurul care poate decide în cazurile de acest gen e
IFAB-ul (International Football Association Board), organismul mondial care se
reuneºte de douã ori pe an, o
datã pentru a decide posibilele schimbãri ale regulilor
care guverneazã fotbalul, ºi
o datã pentru rezolvarea problemelor interne.

Angers a eliminat Monaco din Cupa Franþei

Reuºitele lui Keºeru, mai importante Englezii
Englezii
au
au
gãsit
gãsit
explicaþia
explicaþia
Englezii
Englezii
au
au
gãsit
gãsit
explicaþia
explicaþia
decât cele ale lui Giuly
Atacantul român Claudiu
Keºeru, a reuºit sã înscrie o
„dublã” pentru Angers în partida cu AS Monaco, întâlnire din
32-imile Cupei Franþei, goluri
care au calificat formaþia sa în
turul urmãtor. Angers s-a impus cu 4-3 la finalul unei dispute electrizante între douã echipe din “Deuxieme Division”,
pentru monegasci fostul inter-

naþional francez Ludovic Giuly
punctând ºi el în douã rânduri.
Golurile românului au venit în
minutul 35, la scorul de 2-2, ºi
89, când a consfinþit scorul final. În vârstã de 25 de ani,
Keºeru a înscris de 7 ori pentru Angers în sezonul actual,
bifând 19 prezenþe în tricoul divizionarei secunde, aflatã pe locul 9 în campionat.

reîntoarcerii
reîntoarcerii
lui
Scholes
reîntoarcerii
reîntoarcerii lui
lui
lui Scholes
Scholes
Scholes

Mijlocaºul englez
Paul Scholes s-a întors
duminicã în iarbã, la jumãtate de an dupã ce
pusese ghetele în cui.
Motivul revenirii acestuia a fost dezvãluit de
jurnaliºtii de la goal.com.
Conform publicaþiei,
reîntoarcerea lui Scholes a fost forþatã de refuzul clubului Chelsea
de a-ºi vinde unul din
simboluri, Frank Lampard. Intrat în dizgraþia
lui Andre Villas-Boas,
mijlocaºului i-ar fi surâs
o mutare pe Old Trafford, însã clubul londo-

nez a refuzat mutarea.
Astfel, Paul Scholes
a fost rugat sã revinã
asupra deciziei de a se
retrage. Vineri, jucãtorul în vârstã de 37 de ani
a fost înregistrat, iar duminicã introdus pe teren
în cea de-a doua reprizã a jocului din FA Cup
cu Manchester City.
Cu toate acestea, legendarului fotbalist al
“diavolilor” i se pregãteºte, la rândul sãu, un
înlocuitor în vara viitoare. Acesta va fi, cel mai
probabil, croatul Luka
Modrici de la Tottenham.
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AJF Dolj – în aer,
pe Neagoe
îl doare-n Pălărie!
15 ianuarie se anunţă a fi ziua
apocalipsei în fotbalul doljean
Marian Pălărie, membru în Comitetul Executiv al FRF şi preşedintele clubului de fotbal feminin
Marian
Pălărie

Sporting Craiova, a readus în primplan scandalul legat de conducerea AJF Dolj. Pălărie a reafirmat
faptul că FRF a somat AJF Dolj ca
prin Adunarea Generală să organizeze noi alegeri pentru funcţiile de
conducere, în caz contrar urmând
ca forul din Gheorghe Doja să fie
dezafiliat. Motivaţia ţine de o hotărâre judecătorească care anulează
alegerile de acum doi ani. Conform regulamentului, Biroul Executiv al AJF Dolj ar trebui să convoace Adunarea Generală, numai că
hotărârea judecătorească anulează
toate deciziile luate în urma alegerilor de acum doi ani, deci şi constituirea Biroului Executiv. Într-o

emisiune la postul 3TV, Pălărie a
preconizat prăbuşirea lui Nicu Neagoe şi a AJF Dolj în perioada următoare. „În cazul în care nu va fi
convocată Adunare Generală până
la 15 ianuarie, AJF Dolj va fi dezafiliată. Cei de la AJF nu ştiu probabil pentru că au scos faxul din priză. Până la 31 decembrie toate AJFurile din ţară trebuiau să convoace
Adunare Generală Extraordinară
pentru modificarea statutului după
normele UEFA, altfel riscă dezafilierea. AJF Dolj are de plată 450 de
milioane lei vechi la FRF pentru
amenzile primite. În caz de neplată
riscă dezafilierea”, a spus Marian
Pălărie, care însă nu a lămurit pe
deplin problema organizării de noi
alegeri: „E o situaţie dificilă pentru
că nu mai există Birou Executiv
care să convoace alegerile. Judecătoria a anulat alegerile de acum
doi ani şi toate hotărârile luate în
urma acestora, inclusiv constituirea Biroului Executiv. Aşa că trebuie găsită o variantă pentru organizarea de alegeri. După părerea mea, Nicu Neagoe, fiind suspendat de FRF, nu mai poate candida“. Pălărie a fost completat de
Silviu Bogdan, un alt contestatar
al lui Neagoe, care vine cu alternativa în cazul în care AJF va fi
dezafiliată: „Dacă ajungem la excludere vom face o altă Asociaţie
de Fotbal“.

Adrian
Stângaciu

Adrian Stângaciu:
„FRF nu poate organiza alegeri
pentru AJF Dolj”
Adrian Stângaciu, directorul departamentului juridic al FRF, a fost
solicitat să lămurească problema
AJF Dolj, precizând că FRF poate
sancţiona forul judeţean, însă nu
se poate amesteca în reorganizarea acestuia. „La AJF Dolj nu există un preşedinte ales valabil, în
momentul de faţă trebuie organizată o nouă Adunare Generală,
aceasta urmând să fie convocată
de Biroul Executiv. Cluburile pot
uza de procedura solicitării organizării unei Adunări Generale, dar
Biroul Executiv e obligat să ia
această decizie. Preşedintele AJF
Dolj e suspendat în ceea ce priveşte
relaţiile cu FRF, dar FRF nu-l poate suspenda din funcţia în care a
fost ales de o Adunare Generală.
Federaţia poate impune sancţiuni
AJF Dolj, dar Federaţia nu poate

organiza a lege ri pentru AJF
Dolj. Dacă îndeplineşte condiţiile
prevăzute de statutul AJF Dolj, Neagoe poate participa la noi alegeri“.

Cluburile se tem
să nu piardă banii investiţi
Primarul comunei Işalniţa, Eugen Bălan, crede că dezafilierea
AJF Dolj ar fi mai gravă decât situaţia Universităţii Craiova şi se
teme pentru investiţia instituţiei sale
în echipa locală. „Pentru mine ar
fi o problemă gravă dacă s-ar ajunge la dezafilierea AJF Dolj. Am investit bani în baza sportivă, în echipă. Oricum e o situaţie neplăcută,
acum nu mai e vorba de o echipă,
ca în cazul Universităţii, ci de 100
de echipe, campionate întregi riscă dezafilierea. Pe mine mă interesează ca acest AJF să nu se dezafilieze, avem trei echipe: copii, juniori şi seniori. Ar fi o chestie extraordinar de gravă, care nu cred

„Mourinho” a început munca la Podari
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Petroşani şi Sheriff Tiraspol, Daniel Dumbra (Amaradia Melineşti)
şi Cătălin Pârvan (Progresul Segarcea). „Vreau să ajut echipa FC Podari să îşi atingă obiectivul, de a
promova în Liga a III-a. Sunt prieten bun cu primarul din Podari, care
m-a rugat să dau o mână de ajutor
echipei şi nu mă dau la o parte de
la nici o provocare, chiar dacă este
vorba de Liga a IV-a. Jucătorii pe
care îi am la dispoziţie percep rapid cerinţele şi sper că prin muncă şi disciplină vom realiza lucruri
frumoase”, a declarat Fane Stoica, care a mai antrenat pe Gloria
Buzău, Internaţional Curtea de
Argeş şi echipa moldoveană Milsami Orhei. FC Podari se va pregăti acasă până pe 25 ianuarie, va
pleca în cantonament la Sinaia.

Anunţ
Campionat
de futsal
pentru amatori

Fane Stoica: „Vreau să ajut
Podariul să promoveze”
Divizionara D FC Podari, ocupanta locului secund în clasament
după disputarea a 21 de etape, şi-a
reluat pregătirile odată cu majoritatea echipelor din Liga I, luni
după-amiaza. În această iarnă podărenii au punctat serios la capitolul imagine, avându-l alături pe fostul tehnician al Ştiinţei, Ştefan Stoica. La primul antrenament, acesta
i-a avut alături pe secunzii Adrian
Coşman, Mihai Dinu şi Vali David,
şi sub comandă 17 jucători. Noutăţile s-au numit Ştefan Florescu
şi Alin Luţă, foşti jucători la desfiinţata Triumf Bârca, dar şi Alexandru Stoica, nimeni altul decât
fiul lui „Mourinho”. Achiziţiile vor
continua în perioada următoare, urmând să se alăture lotului Filip Popescu, fost jucător la FC Vaslui, Jiul

că s-a întâmplat în România până
acum“, a spus Eugen Bălan la 3TV.
În contrapartidă, reprezentantul
echipei FC Podari, Aurel Gheorghiţă, fiul primarului din Podari, i-a
cerut public lui Neagoe să renunţe
la funcţie, deoarece pune în pericol investiţiile echipelor angajate în
campionatele judeţene: „Dacă ţine
la fotbalul doljean, aşa cum pretinde, domnul Neagoe trebuie să
se dea la o parte. Acum nu mai e
vorba de cine e preşedinte la AJF,
ci e problema echipelor care au investit şi riscă să nu ajungă la baraj. La noi sunt sponsori, avem un
buget măricel, au venit oameni către noi să susţină echipa în încercarea de promovare. Dacă noi
vom câştiga campionatul, dar nu
vom putea ajunge la barajul interjudeţean din alte motive, cum ar
fi dezafilierea AJF-ului, atunci ne
vom adresa pe cale civilă pentru
a recupera banii care i-am cheltuit la club“.

Lotul prezent la reunire i-a cuprins pe: Al. Barbu, Mărăcine portari, Bădoi, G.Popa, Popescu,
Neacşu, Drăgan, G.Barbu, Florescu, D.Pîrvu, Al. Stoica, Crîngoiu, Bouleanu, Preda, Al. Luţă,
Dascălu şi Bîrlea – jucători de

câmp. Cu şapte etape înainte de
finalul sezonului regulat în Liga a
IV-a, FC Podari se află la două
puncte distanţă de liderul CS Apă
Craiova, lupta pentru promovare
dintre cele două urmând să fie
tranşată în play-off.

CS Dinamyk Craiova
organizează campionat de
futsal. Pot participa echipe
care au în componenţă
jucători care nu evoluează
în liga a IV-a Dolj. Se percepe o taxă de participare
de 250 de lei, iar turneul se
va disputa pe terenul
sintetic acoperit cu balon
de la Şcoala nr.33 din
Craioviţa Nouă. Se vor
disputa câte 2 meciuri pe
week-end, iar înscrierile se
vor face până la data de 18
ianuarie, competiţia urmând
a începe pe 21 ianuarie.
Persoane de contact: Cristi
Iacob (0786.298.335) sau
Costel Dumitraşcu
(0748.575.981).

