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OFF-uri

- O fi “adevărul în vin”, Popescule, dar adevărul adevărat
este că-n vin ţi-e toată leafa.
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Şi craiovenii au ieşit, ieri după-amiază şi sâmbătă, în Piaţa
Prefecturii, pentru a striga lozinci antiprezidenţiale şi de solidaritate cu medicul Raed Arafat. Pentru că oamenii nu au folosit violenţa, nici măcar în limbaj, nu a fost nevoie ca forţele de
ordine să intervină. A fost vizibilă însă încrâncenarea şi hotărârea cu care aceste persoane, în majoritate de vârstă medie şi
pensionari, s-au declarat pentru schimbarea actualului regim
politic. În piaţă au fost auzite foarte multe lozinci, cele mai
multe împotriva regimului actual: “Jos satrapul arogant şi guvernul figurant!”, “Nu noi suntem împotriva sistemului, ci el
este împotriva noastră”, “Sănătate pentru toţi, nu doar pentru
mafioţi”, “Anticipate, fără comasate”. Au fost şi mesaje adresate direct preşedintelui ţării: “Ne-ai ciuruit şi noi te vom ciurui”, “Ghici ghicitoarea mea, cine va pleca?” “Jos Băsescu”
sau “Demisia!”. Un participant la miting a adus cu sine şi o
jerbă de flori, care purta inscripţionat mesajul “Un ultim omagiu lui Boc şi Băsescu”. Reprezentanţii Primăriei Craiova au
precizat că nici unul dintre mitinguri nu a fost autorizat.
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300 de craioveni
au protestat
în Piaţa Prefecturii
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Acordarea,
distribuirea şi
decontarea biletelor
de tratament, supuse
dezbaterii publice
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Ofiţer DGA Gorj
cercetat pentru
ucidere din culpă
Procurorii Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Craiova cercetează un ofiţer al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) – Serviciul Judeţean Gorj, pentru ucidere din culpă, după ce acesta a
provocat, vineri noaptea, în comuna gorjeană Padeş, un accident de circulaţie mortal şi a plecat mai departe. Ofiţerul – Vasile
Predescu, de 45 de ani – a fost
audiat mai multe ore, sâmbătă
seara, la Craiova, după care a fost
lăsat să plece, ancheta urmând să
fie efectuată cu autorul în stare
de libertate.
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Elevii încep cel de-al doilea
semestru şcolar

Învăţământul
preuniversitar
va trece prin noi
schimbări

Maternitatea
Spitalului Judeţean,
modernizată
cu bani de la
Banca Mondială
După o lungă perioadă de aşteptare, maternitatea Spitalului Judeţean din Craiova a intrat, în sfârşit, în proces de renovare. Investiţia se ridică la peste şase milioane
de lei, bani veniţi din partea Băncii
Mondiale, şi va schimba în totalitate aspectul clinicii, care va deveni astfel una dintre cele mai moderne din ţară. Dintre dotările menite să crească gradul de confort
al pacientului nu vor lipsi aerul condiţionat, accesul la Internet sau televizoarele.
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Investiţii de bun
augur la Spitalul de
Pneumoftiziologie
Leamna
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 16 ianuarie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3322 ............. 43322
1 lirã sterlinã..........................5,1954.......................51954

USL solicitã sesiune
parlamentarã
extraordinarã ºi alegeri
anticipate

Uniunea Social-Liberalã va
solicita convocarea unei sesiuni
parlamentare extraordinare ºi
declanºarea alegerilor anticipate,
informeazã un comunicat transmis
ieri de liderii PSD, PNL ºi PC. „În
condiþiile în care România aratã
astãzi ca o þarã neguvernatã,
singura soluþie raþionalã este
declanºarea rapidã a alegerilor
anticipate, pentru a avea un nou
Parlament ºi un nou Guvern,
legitimate de votul popular, ºi pentru
a reveni la normalitate”, afirmã Crin
Antonescu, Victor Ponta ºi Daniel
Constantin, potrivit comunicatului.
USL susþine cã sesiunea parlamentarã extraordinarã este necesarã
pentru a se dezbate situaþia politicã
actualã ºi „tensiunile sociale fãrã
precedent” ºi sã genereze o soluþie
politicã care sã preîntâmpine
escaladarea acestor tensiuni.

1 dolar SUA.......................3,3884........33884
1 g AUR (preþ în lei).......178,5211.......1785211
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OMV, acuzat cã majoreazã preþul carburanþilor
ca sã-ºi acopere costurile cu amenda primitã
de la Consiliul Concurenþei
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atenþioneazã asupra unor noi nereguli în funcþionarea pieþei
petroliere: OMV Petrom scumpeºte carburan-

Iliescu, internat
la Spitalul “Elias”

Ion Iliescu, în vârstã de 81 de ani,
se aflã, de sâmbãtã seara, internat la
Spitalul Elias din Capitalã, pentru
investigaþii, dupã ce a reclamat
probleme digestive. „Domnul Ion
Iliescu este internat la Spitalul
Universitar de Urgenþã “Elias” în
vederea continuãrii investigaþiilor în
sfera digestivã începute la sfârºitul
anului trecut”, potrivit unui
comunicat transmis ieri Mediafax, de
unitatea sanitarã. Iliescu va fi operat
astãzi, pentru un polip la colon, fiind
vorba despre o intervenþie chirugicalã programatã în decembrie, iar
dacã nu apar probleme, ar putea fi
externat marþi. Afecþiunea a fost
descoperitã la internarea trecutã.
Fostul preºedinte a mai fost internat
la “Elias” pe 24 noiembrie anul
trecut, când a suferit o colicã biliarã,
în urma unei ºedinþe de Comitet
Executiv al PSD.
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þii, din nou, pentru a-ºi acoperi costurile cu
amenda, de aproape 116 milioane euro, primitã de la Consiliul Concurenþei. În data de
10.01.2012, Consiliul Concurenþei a anunþat,
în mod oficial, amendarea unor importante
companii petroliere din România (n.r. – OMV,
Rompetrol, Mol ºi Lukoil) pentru o înþelegere neregulamentarã între acestea, al cãrei iniþiator a fost OMV Petrom, privind scumpirea unui sortiment de combustibil (n.r. – Eco
Premium), anunþã UNTRR printr-un comunicat de presã. Pe 12.01.2012, imediat dupã
sancþiunile anunþate de Consiliul Concurenþei, OMV Petrom a majorat preþurile carburanþilor la toate sortimentele cu 9 bani pe litru. De la începutul acestui an, în mai puþin
de o lunã, compania a majorat preþul motorinei de trei ori, ajungându-se la o creºtere
totalã de 26 de bani/litru motorinã! Din creº-

terea totalã de 26 bani/litru motorinã se poate
justifica numai o creºtere de 8 bani/litru, urmare a majorãrii accizelor, începând de la
01.01.2012, conform analizei comunicate de
UNTRR în data de 30.12.2011.
De asemenea, ca lider pe piaþa carburanþilor, OMV Petrom influenþeazã comportamentul celorlalþi actori importanþi de pe aceastã
piaþã, precum Rompetrol ºi Lukoil, care, la
rândul lor, au crescut nejustificat preþul motorinei, cu pânã la 17 bani/litru în acest an,
se susþine în comunicat. „Atragem atenþia asupra impactului negativ, în lanþ, pe care distorsiunile de pe piaþa carburanþilor îl exercitã asupra funcþionãrii celorlalte sectoare ale economiei naþionale, începând cu transporturile rutiere, continuând cu toate celelalte sectoare pe
care acestea le deservesc, pânã la preþul final
al produselor de pe raft”, încheie UNTRR.

Proteste de amploare în toatã þara, împotriva
preºedintelui Bãsescu ºi a Guvernului Boc
La Bucureºti, Târgu Mureº, ClujNapoca, Oradea, Drobeta-Turnu Severin, Constanþa, Sibiu, Timiºoara,
Ploieºti ºi Craiova au avut loc, sâmbãtã, ample mitinguri antiprezidenþiale ºi antiguvernamentale. Începute
ca o miºcare de solidaritate faþã de
medicul Raed Arafat, care a demisionat din postul de subsecretar de stat
în Ministerul Sãnãtãþii în urma criticilor primite de la ºeful statului, ºi de
nemulþumire faþã de noul proiect al
legii sãnãtãþii, retras vineri din dezbaterea publicã, manifestaþiile au fost
un prilej ca românii sã-ºi aminteascã
toate problemele cu care se confruntã, plecând de la pensiile ºi salariile

s-au adunat sâmbãtã, începând cu
ora 14.00, în Piaþa Universitãþii din
Bucureºti, pentru a doua zi consecutiv, ºi au rãmas acolo timp de 11
ore. Invocând diverse probleme sociale, aceºtia au scandat lozinci
pentru demisia preºedintelui Traian Bãsescu ºi a Guvernului. În jurul orei 18, mai mulþi protestatari sau deplasat, în coloanã, spre Palatul Cotroceni, unde au stat circa 15
minute, fiind întâmpinaþi de importante forþe de ordine, ulterior revenind în Piaþa Universitãþii. În jurul
orei 21.45, protestul din piaþã a degenerat, fiind rãnite mai multe persoane, astfel cã forþe de ordine su-

plimentare au fost comasate în
zonã. Unii dintre manifestanþi au
aruncat cu pietre în forþele de ordine, iar alþii au forþat cordonul de
ordine ºi au blocat traficul, dupã
cum a precizat purtãtorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureºti,
Georgian Enache, astfel cã jandarmii au fost nevoiþi sã acþioneze în
forþã, chiar ºi cu gaze lacrimogene.

S-a lãsat cu rãniþi printre
jandarmi, printre demonstranþi
ºi printre ziariºti

Potrivit declaraþiilor fãcute ieri
de colonelul Aurel Moise, de la Jandarmeria Românã, în intervalul orar
mici ºi ajungând la lipsa locurilor de
muncã. Ieri, mitingurile de contestare a puterii au continuat sub sloganul „fãrã violenþã” la Bucureºti, Iaºi,
Cluj, Focºani, Alba-Iulia, Piteºti, Galaþi, Piatra Neamþ, Timiºoara, Sibiu,
Târgoviºte, Braºov, Reºiþa, Satu
Mare, Ploieºti, Arad, Bacãu, Hunedoara ºi Drobeta-Turnu Severin ºi
Deva, unde câteva sute de persoane
s-au adunat ºi au cerut demisia preºedintelui Traian Bãsescu ºi a Guvernului Boc.

Piaþa Universitãþii din Bucureºti,
ocupatã 11 ore
Aproximativ 2.000 de persoane

19-22, în mai multe rânduri, a fost
blocatã circulaþia în Piata Universitãþii, forþele de ordine trebuind sã
intervinã pentru fluidizarea traficului. 50 de persoane au fost sancþionate cu avertismente sau amenzi
pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice sau pentru participarea la
acþiuni publice fãrã autorizaþie, în
urma protestelor de sâmbãtã, din
întreaga þarã, a menþionat Aurel
Moise. Printre protestatari s-au
aflat revoluþionari, dar ºi persoane
cunoscute ca având antecedente
în organizarea de manifestãri violente, în special pe stadioane. În
timpul protestelor a fost lovit un
cameraman de la un post central de
televiziune, dar ºi trei persoane care
luau parte la protest, care au suferit traumatisme cranio-cerebrale.
De asemenea, trei jandarmi se aflã
în stare gravã ca urmare a manifestaþiilor. În total, Serviciul de Ambulanþã Bucureºti - Ilfov ºi SMURD
au intervenit, sâmbãtã, de la ora
14.00 pânã la ora 24.00, pentru acordarea de îngrijiri medicale, în cazul
a 29 de persoane, civili ºi jandarmi,
pe motiv de intoxicaþie cu fum, leºin ori dureri toracice. Alte 29 de
persoane au fost ridicate de jandarmi dintre protestatarii din Piaþa
Universitãþii, dupã ce acestea au
aruncat cu obiecte contondente ºi
au tulburat ordinea publicã.
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300
300 de
de craioveni
craioveni au
au protestat
protestat înîn Piaþa
Piaþa Prefecturii
Prefecturii
Incomodaþi de decoraþiunile de
Crãciun, craiovenii s-au adunat, totuºi, ºi ieri-dupã amiazã, în Piaþa
Prefecturii, strigând lozinci antiprezidenþiale ºi de solidaritate cu
medicul Raed Arafat. Pentru cã oamenii nu au folosit violenþa, nici
În mulþime au putut fi zãrite
foarte multe persoane de vârstã
medie, dar ºi pensionari, care,
în ciuda gradelor scãzute de afarã, au rãmas în Piaþa Prefecturii
mai bine de o orã ºi jumãtate.
Potrivit estimãrilor fãcute de
Jandarmeria Dolj, au fost în jur
de 300 de participanþi la miting
ºi, ceea ce au subliniat aceºtia,
nu s-a petrecut nici un incident
nedorit. Oamenii au venit cu
pancarte, cu liste de revendicãri
scrise cu pixul, cu steaguri tricolore, având un cerc decupat
pentru a aminti de manifestaþiile
din decembrie ’89 ºi au scandat
în tot acest timp.
În piaþã au fost auzite foarte
multe lozinci, cele mai multe împotriva regimului actual: “Jos satrapul arogant ºi guvernul figurant!”, “Nu noi suntem împotriva sistemului, ci el este împotri-

mãcar în limbaj, forþele de ordine
nu au trebuit sã intervinã. A fost
vizibilã însã încrâncenarea ºi hotãrârea cu care aceste persoane,
în majoritate de vârstã medie ºi
pensionari, s-au declarat pentru
schimbarea actualului regim politic.

va noastrã”, “Sãnãtate pentru
toþi, nu doar pentru mafioþi”, “Anticipate, fãrã comasate”. Au fost
ºi mesaje adresate direct preºedintelui þãrii: “Ne-ai ciuruit ºi noi
te vom ciurui”, “Ghici, ghicitoarea mea, cine va pleca?” “Jos, Bãsescu” sau “Demisia”. Un participant la miting a adus cu sine ºi
o jerbã de flori, care purta inscripþionat mesajul “Un ultim
omagiu lui Boc ºi Bãsescu”.

“Poporul vrea democraþie”
Un alt participant a apãrut legat la cap cu un bandaj, explicând
cã a recurs la el pentru a transmite mesajul cã “este rãnit ºi mi-e
teamã cã nu va veni nici o ambulanþã sã-mi acorde primul ajutor”.
Strigând puternic în portavoci, cei
din piaþã i-au invitat apoi pe cei
de acasã sã vinã în rândurile lor:
“Lãsaþi televizorul, veniþi cu po-

porul” sau “Nu staþi la balcoane
cã muriþi de foame”. Ce-i drept,
dupã ce s-au scurs câteva zeci de
minute de la începerea mitingului, oamenii au început sã vinã ºi
mai mulþi pentru a li se alãtura participanþilor.
Printre aceºtia au putut fi vãzuþi ºi doi lideri sindicaliºti, Victor Peþa, de la Blocul Naþional Sindical Dolj, ºi Ringo Dãmureanu,
de la Sindicatul “Forþa Legii”, care
s-au strecurat însã repede afarã
din mulþime, pãrãsindu-i pe protestatari dupã numai câteva minute. Din tonul rãspicat al oamenilor, dar mai ales
din declaraþiile
pe care aceºtia
le-au fãcut, s-a
putut desprinde
mesajul cã nemulþumirea este
una generalã ºi
cã oamenii au
ieºit, de fapt, în
stradã pentru a le
transmite ºi guvernanþilor acest
lucru: “Acel om
care ne-a furat
libertatea va vedea cã, prin acþiunile noastre, poporul vrea democraþie, sã trãim ºi
noi ca niºte oameni demni. Sã fim
mulþumiþi cã suntem români, cã
trãim în România”, dupã cum a
declarat unul dintre manifestanþi.

Craiovenii au protestat
ºi sâmbãtã
ªi sâmbãtã, la amiazã, craiovenii au ieºit în stradã. În jurul

orei 15.00, concomitent cu românii adunaþi în alte oraºe ale
þãrii, aproximativ 200 de protestanþi s-au aflat în Piaþa Prefecturii. În majoritate revoluþionari ºi pensionari, participan-

þii la miting au scandat minute
în ºir “Arafat, Arafat”, precum
ºi lozinci antiguvernamentale ºi
antiprezidenþiale: “Jos Guvernul!”, “Jos Bãsescu!” ºi “Jos
Dictatura!”. Protestul a durat
în jur de o orã, în tot acest timp,
craiovenii fiind supravegheaþi
de echipaje numeroase de jandarmi ºi de poliþiºti. Comparativ cu cele întâmplate în Capi-

talã, forþele de ordine din Bãnie, care au fost mobilizate pentru aceastã acþiune, nu au fost
nevoite sã intervinã, protestul
fiind unul paºnic.

Primãria Craiova:
Nici un miting nu este
autorizat

Reprezentanþii Primãriei Craiova au þinut sã precizeze cã nici
unul dintre mitinguri nu a fost
autorizat. Potrivit autoritãþilor
locale, a existat o autorizaþie de
protest, care a fost solicitatã ºi
obþinutã de Asociaþia “Speranþa pentru animale” din Craiova, dar care, ulterior, ºi-a retras cererea. “Organizaþia nonguvernamentalã a depus, sâmbãtã, la Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi la Primãria Craiova, o cerere prin
care a anunþat cã nu mai existã
motivaþia pentru protest, fãcânduse referire la retragerea din dezbatere publicã a proiectului de lege
cu privire la funcþionarea sistemului sanitar din România. Prin urmare, nici unul dintre aceste manifestaþii nu are autorizaþie”, a declarat, ieri, Florin Lobdã, din partea Primãriei Craiova.
LAURA MOÞÎRLICHE

Ion Prioteasa, solidar cu protestatarii
Ion Prioteasa este solidar cu cei care au protestat în Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova,
apreciind totodatã cã manifestaþiile care au
avut loc, în ultimele zile, în mai multe oraºe
«Deºi PSD Dolj nu a avut nici o
implicare în acþiunile de protest din
Piaþa „Mihai Viteazul”, în calitatea
mea de preºedinte de organizaþie, dar
ºi de craiovean, sunt solidar cu toþi
cei care s-au manifestat în centrul
oraºului, cu toþi cei care se uitã
îngroziþi la ce surprize le rezervã ziua
de mâine, cu toþi cei care se aflã la
limita sãrãciei ºi nu îºi mai pot achita
datoriile la bãnci, pierzându-ºi astfel
locuinþa pentru care au agonisit o
viaþã întreagã, cu medicii, profesorii,
funcþionarii publici, cadrele militare
ºi angajaþii structurilor MAI care ºi-au
primit salariile diminuate, cu ºomerii
care nu îºi pot gãsi un loc de muncã,
cu pensionarii care nu-ºi pot procura
medicamentele. Românii simt cã le-a

ale þãrii împotriva actualei puteri nu reprezintã nici o surprizã, românii ieºind în stradã
pentru cã nu mai suportã presiunea unei guvernãrii slabe ºi sufocante.

ajuns cuþitul la os. Din pãcate, viitorul
românilor este sumbru. Economic,
firmele mici ºi mijlocii, adevãratul
motor al unei economii funcþionale,
sunt sugrumate de clientela actualei
puteri. Generatoare de locuri de
muncã, IMM-urile vor fi falimentate
în continuare de Guvernul PD-L, care
nu este în stare sã gãseascã mãsurile
corecte de relansare economicã. Sunt
momente în viaþã în care mi-aº dori
sã pot lãsa haina de politician deoparte pentru a fi alãturi de cei care
protesteazã în stradã faþã de aceastã
putere. Nu doresc însã sã ofer
posibilitatea reprezentanþilor puterii
sã ducã în derizoriu o acþiune pornitã
din prea multã suferinþã, susþinând
astfel cã manifestaþiile românilor sunt

politice. Cei care ne conduc astãzi
marcheazã ºi o primã realizare dupã
doi ani de guvernare sufocantã: a
reuºit sã-i uneascã pe români! Miºcãrile de protest din toatã þara nu
reprezintã o surprizã pentru mine.
Retragerea proiectului Legii Sãnãtãþii
de cãtre Traian Bãsescu, principalul
comunicator al Guvernului, reprezintã o izbândã a societãþii civile. Actuala guvernare primeºte un vot de blam
din partea românilor care au ales sã
protesteze în stradã faþã de sãrãcirea
acestei þãri ºi faþã de o putere care
nu-i mai reprezintã. Din pãcate,
România se gãseºte între primele state
ale Uniunii Europene aflate la limita
sãrãciei, raportat la numãrul de
persoane. Aproape jumãtate dintre

români trebuie sã-ºi ducã traiul de zi
cu zi având la dispoziþie resurse
limitate», a declarat preºedintele PSD
Dolj, Ion Prioteasa.
MARIN TURCITU
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Ofiþer
Ofiþer DGA
DGA Gorj
Gorj cercetat
cercetat pentru
pentru
ucidere
ucidere din
din culpã
culpã
Procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova cerceteazã un
ofiþer al Direcþiei Generale Anticorupþie (DGA) – Serviciul Judeþean Gorj,
pentru ucidere din culpã, dupã ce
acesta a provocat, vineri noaptea, un
Un accident mortal petrecut vineri noaptea, în comuna gorjeanã
Padeº, a pus pe jar Poliþia din Gorj,
întrucât autorul a dispãrut de la faþa
locului, iar poliþiºtii de la Rutierã
nu aveau prea multe date care sãi conducã la identificarea acestuia. Conform purtãtorului de cuvânt
al IPJ Gorj, Daniel Ticã, accidentul rutier a avut loc vineri noaptea,
în satul Apa Neagrã, din comuna
Padeº. Poliþiºtii de la Rutierã, care
au efectuat cercetarea la faþa locului, au stabilit cã Vasile Predescu, de 45 de ani, din comuna
Padeº, a fost accidentat mortal de
un autovehicul, victima fiind gãsi-

accident de circulaþie mortal ºi a plecat mai departe. Ofiþerul a fost audiat mai multe ore, sâmbãtã seara,
la Craiova, dupã care a fost lãsat sã
plece, ancheta urmând sã fie efectuatã cu autorul în stare de libertate.

tã abandonatã pe partea carosabilã, pe sensul de mers Padeº – Baia
de Aramã.
De vineri noaptea ºi pânã sâmbãtã seara, poliþiºtii gorjeni, dar ºi
cei din Mehedinþi, au constituit filtre rutiere în trafic, în încercarea
de a-l depista pe ºoferul care a produs accidentul ºi a fugit de la locul
faptei. S-a deschis ºi un dosar penal, sub aspectul comiterii infracþiunilor de ucidere din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de poliþie.
Sâmbãtã dupã-amiazã însã autorul
accidentului s-a prezentat singur la
sediul Poliþiei Motru. S-a consta-

tat cã este vorba despre Mirel Pãsãrelu, ofiþer în cadrul Serviciului
Judeþean Gorj al DGA, fost ºef al
acestui serviciu. Dat fiind faptul cã
în cauzã este implicat un ofiþer,
colegii sãi l-au adus, sâmbãtã seara, la sediul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova. Se pare
cã poliþistul a declarat în apãrarea
sa cã nu ºi-a dat seama cã ar fi
lovit pe cineva cu maºina, de aceea n-a oprit, ºi cã a aflat despre
accident abia sâmbãtã, de la televizor.
Dupã câteva ore petrecute la
Parchetul Curþii de Apel Craiova,
ofiþerul gorjean a fost lãsat sã ple-

ce acasã. “În acest moment ancheta este abia la început. Este
vorba, într-adevãr, despre un dosar în care se efectueazã cercetãri
sub aspectul comiterii infracþiunii
de ucidere din culpã faþã de un
ofiþer, însã urmeazã sã se stabileascã împrejurãrile concrete în care
a avut loc accidentul. Deocamdatã nu s-a reþinut în sarcina sa ºi

pãrãsirea locului accidentului. Aºteptãm sã primim rezultatele de la
autopsie, ce vor fi coroborate cu
celelalte probe de la dosar”, ne-a
declarat procuror Ionel Grigorie,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova, precizând cã cercetãrile sunt
continuate cu ofiþerul gorjean în
stare de libertate.

Arestaþi
Arestaþi pentru
pentru
Bãut
Bãut ºi
ºi fãrã
fãrã permis,
permis, a
a provocat
provocat
spargeri de
de locuinþe
locuinþe
spargeri
un
un accident
accident de
de circulaþie
circulaþie
În ciuda acþiunilor preventive executate de poliþiºtii de la Rutierã în ultima
perioadã, sunt în continuare depistaþi
conducãtori auto care urcã bãuþi la
volan. De altfel, un ºofer bãut a provocat, în noaptea de vineri spre sâmbãtã,
un accident de circulaþie în urma cãruia atât el, cât ºi un pasager din autoturism au avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a stabilit, ulterior, cã ºoferul nu
avea nici permis de conducere.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, în jurul orei 2.00, Daniel Becriu, de 19 ani, din Bechet, în timp ce conducea un au-

toturism Dacia 1310 prin localitate, din cauza lipsei de experienþã, într-o curbã la dreapta a
pierdut controlul asupra direcþiei de mers ºi a lovit un gard
din beton. În urma impactului a
rezultat accidentarea uºoarã a
conducãtorului auto ºi a lui Mihai G., de 17 ani, din aceeaºi localitate, pasager în autoturism.

Poliþiºtii care au efectuat cercetarea la faþa locului au stabilit
cã tânãrul bãuse, la testarea cu
etilotestul rezultând o valoare de
0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat ºi, în
plus, nu avea
nici permis de
conducere.
“Pe numele
tânãrului a
fost întocmit
dosar de cercetare penalã
sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de
conducere a
unui autovehicul pe drumurile publice
fãrã a poseda
permis, conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi vãtãmare corporalã din culpã”, a precizat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
De altfel, mai mulþi ºoferi sau ales cu dosare penale, dupã
ce au fost prinºi conducând bãuþi, în acest week-end. Astfel,
vineri seara, în jurul orei 18.30,

un echipaj de poliþiºti din cadrul
Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene care
acþiona în zona comunei Robãneºti l-a depistat în trafic, pe Janin Iureº, de 47 de ani, din Craiova la volanul unui autoturism
Opel Astra, în urma testãrii stabilindu-se cã ºoferul avea o concentraþie de 0,64 mg/l alcool pur
în aerul expirat.
În noaptea de vineri spre sâmbãtã, pe strada “Buzeºti” din Bechet, o patrulã din cadrul Formaþiunii Ordine Publicã Bechet
l-a oprit în trafic pe Ionel Crãcea, de 32 de ani, din localitate,
care conducea un autoturism
Ford fãrã a poseda permis de
conducere pentru nici o categorie de autovehicule. În plus, bãrbatul a fost testat cu aparatul
alcooltest, acesta indicând o
concentraþie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital
pentru recoltarea probelor biologice, dar a refuzat acest lucru.
Duminicã dimineaþa, puþin
dupã ora 4.00, poliþiºtii din Dãbuleni l-au prins pe Valentin Glãvan, de 32 de ani, din localitate,
care conducea un autoturism
Dacia Logan, având o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în
aerul expirat.
“Toþi cei în cauzã s-au ales cu
dosare penale în conformitate cu
prevederile OUG 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice, cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub
influenþa bãuturilor alcoolice”, a
mai spus agent Amelia Cãprãrin.

Trei tineri din comuna Tãlpaº au fost arestaþi
preventiv, vineri dupã-amiaza, dupã ce s-a
stabilit cã au furat din douã locuinþe bunuri
în valoare de aproximativ 6.000 lei.
Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma activitãþilor de cercetare desfãºurate de lucrãtori din
cadrul Secþiei nr. 1 de Poliþie Ruralã Craiova au fost identificaþi
Cristian Barbu, de 21 de ani, Daniel Barbu, de 18 ani, ºi Marius
Lungu tot de 18 ani, din comuna
Tãlpaº, suspectaþi de comiterea
mai multor furturi din locuinþe.
Din cercetãrile oamenilor legii a
rezultat cã în perioada 6-8 ianuarie
a.c. suspecþii au pãtruns în locuinþa
lui Mircea Preduþ, de 44 de ani, din
comuna Tãlpaº, de unde au sustras mai multe bunuri, printre care
douã drujbe ºi un televizor, valoarea totalã a prejudiciului fiind de
aproximativ 2.000 lei. În plus, în
sarcina celor trei tineri s-a reþinut
ºi faptul cã între 7-9 ianuarie a.c.,
au intrat ºi în gospodãria lui Marin

Rãducu, de 60 de ani, din aceeaºi
localitate, de unde au sustras un
motor de tractor ºi un motor electric trifazic, valoarea prejudiciului
fiind de 4.000 lei.
“În baza probatoriului administrat în cauzã, suspecþii au fost reþinuþi vineri, în aceeaºi zi fiind prezentaþi Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã.
Magistraþii au admis propunerea ºi
au emis mandate de arestare preventivã pe o perioadã de 29 zile pe
numele celor trei tineri, pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat. Doljenii au fost încarceraþi în
Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã, iar cercetãrile sunt continuate în vederea documentãrii întregii activitãþi infracþionale”, a precizat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Indignaţii români au ieşit în stradă
MIRCEA CANŢĂR
Prea multe lucruri nu sunt de lămurit, dar
unele trebuie comentate. Până la urmă, povestea cu demisia doctorului Raed Arafat,
văzut acum de populaţie ca un erou, urmată
de retragerea din dezbatere a proiectului
Legii Sănătăţii n-au constituit decât pretextul ieşirii spontane în stradă, după ce se acumulase suficientă masă critică. Mobilizarea indignaţilor s-a făcut prin reţelele de socializare. În stradă, repertoriul protestanţilor fără lideri şi deosebită organizare a fost diversificat şi
puţini şi-au mai amintit de Raed Arafat, scandările referindu-se, în exclusivitate, la actuala putere, aşa cum au
remarcat şi agenţiile serioase de presă, precum AFP, ceea ce se derulează
în Capitală. Atmosfera a devenit dintrodată neliniştitoare, cu înfruntări între forţele de ordine şi manifestanţi.
Jandarmii s-au văzut în dificultate.
Cum s-a ajuns aici se ştie: printr-o
scădere continuă a nivelului de trai,
consecinţă a unui şir de măsuri de austeritate, dar şi a unui context european nefast. Poate măsurile antipopulare au fost prea
multe. Încât omul de rând s-a văzut realmente desconsiderat, fiindu-i atinsă limita su-

portabilităţii. La politicile economice de austeritate s-au mai adăugat semnalele unui regres evident al instituţiilor şi procedurilor democratice. Ce mai reprezintă, momentan,
Parlamentul? Cine mai ia în consideraţie
existenţa opoziţiei? Cum pot fi comasate alegerile, prin asumarea răspunderii Guvernu-

lui, doar graţie voinţei exclusive a majorităţii
parlamentare? Nici un reprezentant al puterii nu poate circumstanţia starea de lucruri
existentă, nu poate vorbi despre erorile pro-

prii, încât, pe nesimţite, am revenit la ideea
că guvernanţii sunt buni şi opozanţii sunt
ticăloşi. Pulsează în viaţa socială nelinişti,
griji acute, stări de instabilitate şi, de la o
vreme, îndoieli în legătură cu virtuţile democraţiei. Suntem prea departe de o rezonabilă convieţuire a divergenţelor, care să
ne ajute în depăşirea crizei. Între cele
două câmpuri politice s-a căscat o prăpastie. La toate acestea, populaţia ştie că
n-a fost obligată să accepte un verdict
democratic, rezultat în urma ultimelor alegeri parlamentare, ci o majoritate parlamentară diferită de cea degajată de votul
popular. O coaliţie fictivă, recompusă prin
înţelegeri politice, încât Executivul actual este văzut nu ca o soluţie democratică, prin intermediul căreia s-a convenit
să fie gestionate treburile ţării, ci ca un
aparat birocratic care gestionează în
nume propriu şi din însărcinarea preşedintelui treburile curente ale unei populaţii ce nu se reprezintă pe sine. Punctul
de fierbere al nemulţumirilor populaţiei
încă n-a fost atins. Dar focare de tensiune
există la tot pasul, în fiecare localitate, mare
sau mică. Misiunea jandarmilor este extrem
de grea din cauza microgrupurilor violente

care aruncă cu materiale pirotehnice, cum
s-a întâmplat şi aseară în Piaţa Universităţii.
Protestele s-au extins cu rapiditate şi-n alte
mari municipii din ţară: Ploieşti, Iaşi, Arad,
Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova, Braşov, Satu Mare, Drobeta-Turnu Severin. Este
vorba de o adevărată retrezire civică. Ritualul a devenit repetativ. Nervozităţile sunt resimţite. Protestele din stradă trebuie văzute
ca fiind, înainte de toate, pentru democraţie, mai ameninţată decât Sănătatea, cum corect evaluează Alina Mungiu-Pippidi, preşedinta SAR, pe site-ul romaniacurata.ro. Nemulţumirea indignaţilor este faţă de un sistem, şi asta trebuie înţeles. Este şi motivul
pentru care opoziţia cere alegeri anticipate.
În fine, din tabăra puterii a fost scos, sâmbătă, în faţă, purtătorul de cuvânt al PD-L, Sever Voinescu. Ca să spună ce? Recomandându-ne, între altele, să vizionăm sau să revizionăm nu ştiu ce film. Protestele din stradă
sunt o expresie a nemulţumirii oamenilor. Ele
cuantifică competenţa actualei puteri. Şi, de
multă vreme, n-au mai fost auzite huiduieli
mai autentice. După tăcerea prelungită, nu excludem ca puterea să se fi aşteptat la ceea ce
se întâmplă. În orice caz, prin surprindere na fost luată.

Presa internaţională:
Jandarmeria a prezentat
Cele mai ample proteste de la venirea bilanţul violenţelor
lui Traian Băsescu la putere
din Piaţa Universităţii

Presa internaţională relatează pe larg despre manifestaţiile din România, notând că
este vorba de cel mai ample proteste de la
venirea la putere a preşedintelui Traian Băsescu, pe fondul stării generale de nemulţumire din cauza politicilor de austeritate.
„Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene în cursul protestelor faţă de măsurile de
austeritate, cel puţin nouă persoane fiind rănite”, relatează BBC, explicând că manifestaţiile au izbucnit în semn de solidaritate cu Raed
Arafat, extinzându-se treptat pe fondul nemulţumirii generale faţă de politicile Guvernului
de la Bucureşti.
„Oamenii au ieşit pe străzi în mai multe oraşe pentru a exprima nemulţumirea faţă de măsurile de austeritate şi faţă de proiectul de reformare a sistemului medical. Dar protestele
de la Bucureşti au devenit violente în momentul în care manifestanţii au refuzat să plece,
intrând în conflict cu forţele de ordine”, notează Euronews, subliniind că este a treia zi
de proteste în România.
Agenţia Press Association notează că aces-

tea sunt cele mai ample proteste organizate în
România după venirea la putere a preşedintelui Traian Băsescu, în 2004. Conform Associated Press, protestele sunt rezultatul
„stării de nemulţumire în legătură cu reducerile salariale, diminuarea indemnizaţiilor
sociale, majorarea taxelor şi corupţia generalizată” din România.
„Protestele au izbucnit joi, după demisia lui
Raed Arafat, care se opunea proiectului legii
Sănătăţii. Pe fondul presiunilor publice, preşedintele Traian Băsescu a retras proiectul,
argumentând că şi-a dat seama că majoritatea
angajaţilor din sistemul medical se opun schimbării”, comentează CNN.
În afară de protestele cu accente violente
de la Bucureşti, „sute de persoane au manifestat şi în alte oraşe ale ţării pentru a exprima
opoziţia faţă de proiectul reformei Sănătăţii”,
a scris Agenţia France-Presse.
Ieri-seară, televiziuni din Germania şi-au
oprit programul obişnuit şi au început să transmită în direct imagini de la protestele din România. (Mediafax)

Reprezentanţii Jandarmeriei au
prezentat, ieri, bilanţul violenţelor din
Piaţa Universităţii. Purtătorul de
cuvânt al instituţiei, Florin Hulea, a
declarat că trei jandarmi sunt internaţi
în stare gravă la spital şi încă doi sunt
răniţi uşor, dar vor mai sta internaţi
pentru supraveghere. La toate manifestările de protest jandarmii au adus
la cunoştinţa manifestanţilor prevederile legale ce trebuie respectate.
Mai mulţi lideri ai galeriilor sportive
ale echipelor de fotbal Dinamo şi
Steaua au fost identificaţi în rândul
manifestanţilor de sâmbătă seara, din
Piaţa Universităţii, conform şefului
Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică
din Jandarmeria Română, Aurel Moise.
Circa 1.000 de jandarmi au intervenit
la mitinguri. „Din păcate, în Piaţa
Universităţii şi-au făcut apariţia şi
nişte grupuri compacte, identificate ca
fiind suporteri ai echipelor Dinamo şi
Steaua. Au fost identificaţi şi câţiva
lideri de la Dinamo şi un coordonator
al galeriei Steaua”, a adăugat Moise.

Oficialul a mai spus că lucrurile au
degenerat odată cu apariţia acestor
grupuri compacte. „Aceste persoane au
o anumită experienţă în manifestări de
pe stadioane de fotbal, cunoscându-se
ca având şi nişte modalităţi de acţiune
foarte clar stabilite, au reuşit în
nenumărate rânduri să blocheze piaţa.
De fiecare dată, jandarmii, fără a face
uz de forţă, prin intermediul negocierilor şi, în ultimă instanţă, printr-un
cordon compact, au reuşit să restabilească circulaţia”, a precizat Aurel
Moise.
În ultimele zile au avut loc mai
multe manifestări de protest. Vineri,
pe 13 ianuarie, au avut loc mitinguri în
18 localităţi din 17 judeţe, la care au
participat între 2.000 şi 3.000 de
oameni. „Din partea Jandarmeriei, la
nivel naţional, au acţionat aproximativ
900 de jandarmi şi au fost aplicate mai
multe sancţiuni contravenţionale
pentru nerespectarea prevederilor
legale ale protestelor”, a conchis
oficialul.
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Doljul, reprezentat la „Sãptãmâna Verde” de la Berlin
România participã, ca stat partener, la
Expoziþia Internaþionalã pentru Alimentaþie, Agriculturã ºi Horticulturã „Sãptãmâna Verde”, care se desfãºoarã la Berlin în
perioada 20-29 ianuarie 2012. „Calitatea
de stat partener reprezintã o oportunitate
deosebitã pentru România ºi agricultura din
þara noastrã de a se prezenta la cel mai
înalt nivel internaþional. România ºi-a asumat statutul de þarã partenerã cu toate responsabilitãþile ºi oportunitãþile aferente”, se
precizeazã într-un comunicat de presã.
Sãptãmâna Verde este cea mai importantã expoziþie din lume în domeniul industriei alimentare, agriculturii ºi horticulturii.
La ediþia din acest an vor expune peste
1.600 de companii din 53 de þãri, în 26 de
pavilioane ce ocupã 115.000 mp. Organizatorii germani aºteaptã ca în cele 10 zile
de expoziþie sã intre pe porþile centrului
expoziþional peste 400.000 de vizitatori.
Pe lângã rolul de platformã de afaceri,

„Sãptãmâna Verde” are ºi caracterul
unui festival al tradiþiilor gastronomice ºi
folclorice, având un impact mediatic de
anvergurã, atât în Germania, cât ºi în plan
global. În anul 2011, evenimentul a fost
mediatizat prin 10.000 de articole în ziarele germane, 700 de reportaje la televiziunile germane ºi 1.800 de relatãri la radio, fiind prezenþi peste 5.000 de reprezentanþi media din întreaga lume.

60 de companii româneºti

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR) organizeazã participarea þãrii noastre la acest important eveniment. Pavilionul naþional al României, ca
stat partener, va fi organizat în Hala 10.2,
pe o suprafaþã de 1.000 mp, în care vor
expune peste 60 de companii ce activeazã
în domeniul industriei alimentare, agriculturii ºi horticulturii în þara noastrã.
În calitate de stat partener, Româ-

nia va organiza ceremonia de deschidere a expoziþiei, joi, 19 ianuarie 2012,
cu aceastã ocazie fiind prezentate în
faþa a peste 4.500 de spectatori (oficiali, ambasadori, jurnaliºti din întreaga
lume) tradiþiile ºi obiceiurile poporului
român ºi legãtura dintre þãranul român
ºi pãmântul pe care îl lucreazã.

Prefectul Giugea, prezent la eveniment

Valeriu Tabãrã, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, ºi Ilse Aigner,
ministrul federal al Alimentaþiei, Agriculturii ºi Industriei Alimentare, vor
deschide oficial Expoziþia „Sãptãmâna Verde” 2012 vineri, 20 ianuarie,
la ora 7.45, cu un tur al tuturor expozanþilor internaþionali, tur ce va începe în pavilionul României. La eveniment va fi prezent ºi prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea.
MADR va mai organiza, împreunã cu
expozanþii din pavilionul naþional, evenimente punctuale de promovare a produselor ºi a tradiþiilor româneºti precum Sãrbãtoarea Vinurilor Româneºti, Ziua Maramureºului etc. În aceeaºi perioadã, a

devenit deja o tradiþie organizarea Summitului Miniºtrilor Agriculturii, eveniment
care va avea loc în data de 21 ianuarie
2012, iar tema dezbãtutã va fi „Securitatea alimentarã prin creºtere economicã durabilã – agriculturã cu resurse
naturale limitate”.
MARGA BULUGEAN

Programul „Rabla” va reveni,
cel mai probabil, în februarie,
susþine ministrul Mediului

Renault vrea sã producã
din 2013 circa 170.000 de vehicule
anger
Dacia la fabrica din TTanger
Constructorul francez de automobile Renault intenþioneazã ca din
2013 sã producã circa 170.000 de vehicule Dacia la noua fabricã
din Tanger, Maroc, a declarat, vineri, Arnaud Deboeuf, directorul
programului Entry al grupului, pentru vehicule low cost.
„Sperãm ca anul viitor sã ajungem la
capacitate maximã”, a spus Deboeuf la o

întâlnire cu presa.
Fabrica din Tanger, care urmeazã sã
fie inauguratã la jumãtate lui februarie, va
fi dotatã în prima etapã cu o linie de
asamblare cu o capacitate de 170.000 de

automobile pe an, capacitate care urmeazã sã fie dublatã în timp.
Vehiculele low cost
ale grupului Renault
sunt vândute sub marca Dacia în Europa ºi
alte þãri din regiunea
mediteraneanã ºi sub
marca Renault în restul
lumii. În prezent, aceste vehicule sunt fabricate la uzina Dacia din
Piteºti, dar ºi în alte uzine, precum cele din
Rusia ºi Brazilia.
La Tanger va fi produs un monovolum,
Lodgy, care va fi comercializat în Franþa
din primãvarã, un vehicul utilitar, precum ºi un al treilea model.
Fabrica din Maroc va avea iniþial 2.600
de angajaþi, numãrul acestora urmând sã
ajungã la 6.000 în 2015, potrivit Renault.
(Mediafax)

Ministrul Mediului ºi Pãdurilor, Laszlo
Borbely, a declarat, vineri, la postul public
de radio, cã o nouã sesiune a Programului
‘Rabla’ va demara, cel mai probabil, în luna
februarie, în aceleaºi condiþii ca în 2011.
«Programul „Rabla” va continua în acest
an. Noi deja am început demersurile. Va continua în aceeaºi formã ºi se va pãstra legãtura cu acele REMAT-uri partenere care vor

primi maºinile. Sper ca în luna februarie sã
pornim, din nou, programul „Rabla” în aceleaºi condiþii, adicã 3.800 de lei un voucher
pentru o maºinã mai veche de zece ani predatã», a afirmat Borbely.
Potrivit bilanþului MMP, publicat în data
de 20 decembrie 2011, programul „Rabla”,
alãturi de „Casa Verde”, ºi alocãrile financiare pentru domeniul împãduririlor ºi cel
al apãrãrii împotriva inundaþiilor au reprezentat
punctele importante ale
ministerului.
Astfel, anul trecut, a
fost alocatã, în douã etape, suma de 456 milioane
lei pentru scoaterea din uz
a 120.000 de autovehicule. La data de 19 decembrie 2011, au fost casate
116.641 de autovehicule,
iar pe baza tichetelor au
fost achiziþionate 39.216
maºini noi, din care
15.005 din industria autohtonã. (Agerpres)

60 de milioane de euro pentru modernizarea
instalaþiilor din 19 staþii
CFR SA ºi Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial
Transport au semnat douã contracte de finanþare cu o valoare totalã de 258,7
milioane de lei, cu TVA, (60
de milioane de euro) pentru
lucrãri de modernizare a instalaþiilor de centralizare
electromecanicã în 19 staþii
de cale feratã. Cele 19 staþii
de cale feratã se aflã pe secþiile Siculeni-Adjud (judeþele
Harghita ºi Vrancea), cu o
valoare a contractului d e
175,46 milioane lei, ºi IliaLugoj (judeþele Hunedoara ºi
Timiº), cu o valoare de
83,21 milioane lei.
MARGA BULUGEAN
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Elevii încep cel de al doilea
semestru şcolar

Învăţământul
preuniversitar
va trece prin
noi schimbări
Elevii revin la şcoală după vacanţa de iarnă,
pentru prima dată cu o durată de trei săptămâni. Spre deosebire de anii anteriori, revenirea în bănci înseamnă acum debutul celui de
al doilea semestru şcolar, care se va încheia
pe 22 iunie. Până atunci elevii vor mai avea
doar o singură vacanţă, cea de primăvară,
cuprinsă între 7 şi 22 aprilie.
Cel de al doilea semestru al
anului şcolar 2011-2012 înseamnă ultima etapă de pregătire pentru elevii din ani terminali care
susţin examenele de absolvire a
unui nivel de studii şi trecerea la

un stagiu superior. Conform calendarului emis de Ministerul Educaţiei, liceenii din clasele a XII-a
şi a XIII-a vor finaliza cursurile
mai devreme, respectiv pe 1 iunie, întrucât bacalaureatul va debuta pe 11 iunie a.c. Examenul
se anunţă la fel de drastic ca şi
anul trecut.
Pe lângă pregătirile pentru examenele naţionale, perioada celui
de al doilea semestru al acestui an
şcolar reprezintă o etapă de introducere a unor noi schimbări în învăţământul preuniversitar. Potrivit
Legii Educaţiei naţionale, se vor
lua măsurile necesare pentru introducerea clasei pregătitoare.

Se va introduce
clasa pregătitoare
Copiii născuţi în 2005 vor fi admişi în clasa întâi fără clasă pregătitoare, iar cei născuţi în 2006
vor intra în clasa pregătitoare.
Pentru copiii născuţi în intervalul 1 septembrie 2006 – 31 decembrie 2006, părinţii vor putea

opta dacă prelungesc încă un an
grupa mare sau dacă cei mici
merg în grupa pregătitoare. În
cazul în care copiii născuţi în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie rămân încă un an în gupa

mare, în anul şcolar 2013-2014 vor
intra în clasa pregătitoare.
Potrivit legii, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au
împlinit vârsta de 6 ani până la
data începerii anului şcolar. La
solicitarea scrisă a părinţilor, a
tutorilor sau a susţinătorilor legali,
pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta
de 6 ani până la sfârşitul anului
calendaristic, dacă dezvoltarea lor
psihosomatică este corespunzătoare.
La învăţământul special, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani
până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în
clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu
vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la
data începerii anului şcolar.
Clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învă-

ţământ preuniversitar cu personalitate juridică acreditate sau autorizate. Aceste clase pot funcţiona şi la grădiniţe.

Cine se va înscrie în clasa I?

lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale,
după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici
şi a partenerilor sociali interesaţi.

Inspectoratele şcolare vor asigura înscrierea în clasa întâi a tuturor copiilor în vârstă de 7 ani şi a
copiilor în vârstă de 6 ani împliniţi
până la data începerii anului şcolar, dacă aceştia au frecventat grupa pregătitoare şi dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali.
De asemenea, inspectoratele
şcolare vor organiza şi înscrierea
în clasa pregătitoare a tuturor copiilor în vârstă de 6 ani împliniţi
până la data începerii anului şcolar, dacă nu au frecventat grupa
pregătitoare, precum şi a copiilor
care împlinesc aceeaşi vârstă
până la sfârşitul anului calendaristic, dacă există solicitarea scrisă
a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali şi dacă dezvoltarea
lor psihosomatică este corespunzătoare.
Până în 20 ianuarie se va înainta spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului reţeaua şcolară din raza

De asemenea, MECTS a mai
pregătit o noutate. Şi anume, liceele cu promovabilitate sub 15%
la examenul de bacalaureat din
2011 vor elabora pentru clasa a
IX-a un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă, potrivit
metodologiei Ministerului Educaţiei privind cifra de şcolarizare în
anul de învăţământ 2012-2013.
Unităţile de învăţământ de nivel liceal unice la nivel de localitate, precum şi cele care au câte
o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a
XII-a sunt exceptate de la aceste reglementări.
Pentru anul şcolar viitor, propunerile pentru proiectul planului
de şcolarizare şi al reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
se vor elabora de inspectoratele
şcolare. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu prin care
va fundamenta proiectul planului
de şcolarizare din perspectiva ar-

Liceele cu rezultate slabe
pierd o clasă

gumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice.
Studiul va urmări analiza posibilităţilor de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a în ciclul
inferior al liceului, în funcţie de
oferta educaţională. De asemenea, studiul va urmări analiza opţiunilor elevilor claselor a VIII-a
şi a opţiunilor absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii din învăţământul special, promoţia 2012,
pentru anul de completare, nivelul al doilea de calificare, învăţământ de zi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De asemenea, măsura privind
introducerea costului standard
per elev şi a principiului „finanţarea urmează elevul” se aplică din
anul 2012.

Evaluări la învăţământul
primar şi gimnazial
Tot din acest an începe, la finalul clasei a II-a, evaluarea
competenţelor fundamentale:
scris-citit şi aritmetică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie
documente din portofoliul educaţional al elevului.
O altă evaluare va fi cea de
la finalul clasei a IV-a, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar,
după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
De asemenea, la finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza
unei metodologii elaborate de
MECTS, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin
două probe transdisciplinare:
limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe.
O altă noutate vizează organizarea învăţământului profesional, dar şi redenumirea unităţilor
şcolare.
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Investiþii de bun augur la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna
A

flat în subordinea Consiliului Judeþean Dolj, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna a fost salvat în anul
2011 de la comasarea atât de doritã de
anumite persoane. La vremea respectivã, managerul unitãþii, dr. Marius Matei, atrãgea atenþia cã metoda comasãrii
“nu este una oportunã”, mai ales cã spitalul urma sã fie supus la o serie de investiþii ºi dotãri cu aparaturã modernã,
care sã aducã spitalul la normele cerute,
aºa cum s-a ºi întâmplat. Anul 2011 a
fost anul investiþiilor pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna, unitatea sanitarã fiind dotatã cu un laborator de

Tratament
complet
pentru pacienþi
În acest moment, Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna le
oferã pacienþilor tratament
complet, lucru datorat dotãrii
cu aparaturã modernã, care a
fost fãcutã în anul 2011 cu
sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj. “În cursul anului 2011 la
nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna s-au întâmplat o serie de evenimente benefice pentru unitate, ºi asta
datoritã Consiliului Judeþean
Dolj. Trebuie precizat faptul cã
avem o colaborare deosebitã ºi
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj. Unitatea a fost dotatã cu un laborator pentru
decelarea revãrsatului pleural
– laborator necesar ºi obligatoriu în orice unitate clinicã.
De asemenea, din a doua jumãtate a anului trecut, mai
exact din toamnã, în cadrul
spitalului funcþioneazã un laborator de bronhofibroscopie
care este foarte util în patolo-

ecografie generalã, un laborator pentru
decelarea revãrsatului pleural ºi un laborator de bronhofibroscopie, lucruri
absolut necesare pentru ca unitatea spitaliceascã sã facã faþã numãrului tot mai
mare de pacienþi care, în cursul anului
trecut, a ajuns la 3.300, faþã de 2010, când
au fost înregistraþi 2.800. Potrivit conducerii, Spitalul de la Leamna este “primul spital integral acreditat conform sistemului de management ISO 9001 – un
standard internaþional care prezintã cerinþele ce trebuie îndeplinite de sistemul
de management al calitãþii din cadrul unei
organizaþii.

gia pulmonarã. În scurt timp,
în spital va apãrea ºi un laborator de ecografie generalã.
Toate aceste lucruri s-au în-

tâmplat cu sprijinul ºi cu finanþarea fie integralã, fie parþialã
a Consiliului Judeþean Dolj. Spitalul de Pneumoftiziologie de la
Leamna este primul spital integral acreditat conform sistemului de management ISO
9001 (acesta este
un standard internaþional care prezintã cerinþele ce
trebuie îndeplinite
de sistemul de
management al
calitãþii din cadrul
unei organizaþii).

Ion Prioteasa,
preºedintele
Consiliului
Judeþean Dolj:
«Consiliul Judeþean Dolj are în
subordine douã spitale – Spitalul de
Pneumoftiziologie
Leamna ºi Spitalul
Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni. În
ambele unitãþi am încercat sã aducem investiþii care sã le scoatã la
luminã, pentru a corespunde normelor ºi cerinþelor».

Spitalul nostru le oferã pacienþilor un tratament complet, ca
atare aceºtia nu mai au nevoie
de alte spitalizãri sau interven-

þii”, a declarat dr. Marius Matei, directorul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna.

Numãrul
bolnavilor
de tuberculozã,
influenþat
de situaþia
socio-economicã
Influenþat de situaþia socioeconomicã, numãrul bolnavilor
care au fost diagnosticaþi cu
tuberculozã este în creºtere,
dupã cum susþine managerul
spitalului de la Leamna. Dacã
în anul 2010 la Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna au
fost înregistraþi 2.800 de pacienþi, în 2011 numãrul acestora a crescut la 3.300. “Nu
este un lucru pozitiv, dar trebuie spus cã numãrul pacienþilor din 2011 a crescut semnificativ faþã de anul 2010. Starea de sãnãtate a populaþiei, în
general, se aflã în strânsã legãturã cu nivelul de trai ºi cu
miºcarea socio-economicã a
þãrii. Tuberculoza este o boalã

a mizeriei, iar în cadrul spitalului Leamna sunt foarte mulþi
pacienþi cu probleme sociale,
îndeosebi bãtrâni. În anul 2011
numãrul pacienþilor a crescut
cu aproximativ 20%. De la
2.800 de pacienþi înregistraþi în
anul 2010 s-a ajuns la 3.300 de
pacienþi în 2011. Este o creºtere semnificativã, însã acest
aspect nu a împiedicat spitalul
sã ofere servicii de calitate.
Sunt ºi excepþii care nu înþeleg pericolul, nu iau în seamã
sfaturile medicale ºi nu urmeazã tratamentul specific, dar în
general pacienþii sunt ascultãtori”, a explicat managerul Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna.

“Ar trebui fãcut
un plan pentru
implementarea
legii Sãnãtãþii”
Despre Legea Sãnãtãþii, retrasã din dezbatere publicã de
preºedintele Traian Bãsescu,
directorul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Marius
Matei, a declarat cã se doreºte a fi implementatã cu prea

mare vitezã, când ar fi trebuit
sã intre în dezbatere publicã,
iar clasa politicã sã facã un
pact, pentru mai mulþi ani:
“Cred cã principala problemã
a acestei reforme a Sãnãtãþii
este viteza cu care se doreºte
ca ea sã fie implementatã.
Sunt de pãrere cã ar trebui fãcut un plan multianual pentru
implementarea ei, iar întreaga
clasã politicã sã dezvolte un
a º a -z i s “ p a c t d e s ã n ã t a t e ” ,
care va trebui fãcut pe mulþi
ani de aici înainte. Cel mai
important lucru este subfinanþarea sistemului sanitar. Spitalul de la Leamna oferã servicii
în valoare de 9-10 miliarde lunar, iar suma decontatã lunar
de Casa de Asigurãri este de
aproximativ 50-60%. În aceste condiþii, ceea ce mai primesc spitalele de la Ministerul
Sãnãtãþii sau de la autoritãþi
sunt sume necesare. Dacã ar
fi decontate serviciile în proporþie de 100%, nu ar mai fi
probleme, adicã acele aºa-zise
scurgeri în sistemul sanitar-financiar. Trebuie þinutã o dezbatere publicã, ºi nu bãgatã cu
forþa pe gâtul tuturor”.

luni, 16 ianuarie 2012

Maternitatea Spitalului
modernizatã cu bani de
Dupã o lungã perioadã de aºteptare, maternitatea Spitalului
Judeþean din Craiova a intrat, în
sfârºit, în proces de renovare.
Investiþia se ridicã la peste ºase
Pentru cã lucrãrile au început de
doar câteva sãptãmâni, în momentul de faþã încã nu poate fi vorba de
schimbãri vizibile pentru pacienþi.
Deocamdatã, o bunã parte a secþiei
s-a transformat în ºantier, însã medicii spun cã, odatã cu finalizarea
lucrãrilor, maternitatea Spitalului Judeþean din Craiova va fi una dintre
cele mai moderne din þarã. Dintre
dotãrile menite sã creascã gradul de
confort al pacientului nu vor lipsi
aerul condiþionat, accesul la Internet sau televizoarele. Doctorii vor
beneficia ºi ei de toate condiþiile
necesare pentru a asigura desfãºurarea actului medical în condiþii corespunzãtoare. Printre altele, vor fi
reabilitate toate sãlile de naºtere,
blocul operator ºi Reanimarea.
„Va fi o secþie absolut modernã,
cu aer condiþionat, climatizare cu facilitãþi ºi dotãri medicale la standarde internaþionale. Ne aºteptãm sã fie
cea mai modernã maternitate din toatã þara. Va rãspunde tuturor necesitãþile ºi lucrãrile se vor întinde pe circa opt luni. Reabilitarea secþiei a început în urmã cu câteva sãptãmâni”,
a declarat prof. univ. dr. Nicolae Cer-
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sãnãtate

Judeþean,
la Banca Mondialã

milioane de lei, bani veniþi din
partea Bãncii Mondiale, ºi va
schimba în totalitate aspectul clinicii, care va deveni astfel una
dintre cele mai moderne din þarã.

nea, ºeful Secþiei de Obstetricã-Ginecologie I de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova.

Lucrãrile se vor încheia
peste opt luni
Pe parcursul urmãtoarelor opt
luni vor fi realizate lucrãri de rezistenþã mecanicã ºi stabilitate, securitate la incendiu, igienã, siguranþã
în exploatare, protecþie împotriva
zgomotului, economie de energie ºi
izolare termicã. De asemenea, vor fi
reabilitate instalaþiile sanitare, termice ºi electrice, precum cele pentru distribuþia fluidelor medicale.
Dupã spusele medicilor, dotãrile medicale existã deja, singura problemã
ce va rãmâne oarecum nerezolvatã
fiind cea a mobilierului. Paturile ºi
noptierele vor mai costa, dupã aprecierile specialiºtilor, încã 30.000 de
euro, bani ce nu sunt prevãzuþi în
investiþia Bãncii Mondiale.
Constructorii promit însã, odatã
cu finalizarea lucrãrilor, condiþii de
lux pentru pacientele internate aici.
Secþia va fi dotatã ºi va fi amenajatã
dupã tot confortul unei camere de

hotel. La final, blocul operator va fi
ºi el reabilitat. Cele trei sãli de operaþie ºi cinci sãli de naºtere vor fi
complet modernizate, la standarde
europene. „Pentru mobilier nu este
necesarã o sumã fantasticã, mai ales
cã vorbim de o unitate sanitarã de
mãrimea Spitalului Judeþean din Craiova. Dupã toate calculele noastre,
ar fi vorba de 30.000 de euro pentru
paturi ºi noptiere, care nu au fost
incluse de Banca Mondialã pe lista
de investiþii”, a mai spus ºeful clinicii de la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova.
Tot cu bani de la Banca Mondialã,
în perioada 2010-2011, în cadrul proiectului, au mai fost reabilitate încã
cinci maternitãþi din Braºov, Iaºi, ClujNapoca, Sibiu ºi Brãila.

Peste o lunã, o parte
din paciente
vor fi redirecþionate
la Filantropia
Poate cea mai importantã problemã pe care medicii, dar ºi autoritãþile sanitare trebuie sã o soluþione-

ze atât timp cât se desfãºoarã lucrãrile de reabilitare este cea a
asigurãrii continuitãþii actului medical. Deocamdatã, singurul sector
aflat în reparaþii a fost izolat de
restul secþiei pentru a reduce pe cât
posibil zgomotul. Însã, în perioada
imediat urmãtoare lucrãrile vor continua pe fiecare sector, ºi, la un moment dat, în aproximativ o lunã, activitatea medicalã va fi redusã la jumãtate. Prin urmare, timp de câteva
sãptãmâni, unele cazuri vor fi redi-

rijate spre cealaltã maternitate din
oraº, cea de la Spitalul Filantropia
Craiova.
Maternitatea Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova
este cea mai mare din Oltenia. În
momentul de faþã, toate cazurile severe din unitãþile sanitare din judeþele Mehedinþi, Olt, Gorj ºi Vâlcea
ajung ºi sunt tratate aici, motiv pentru care se ºi încearcã o modernizare cât mai rapidã a clinicii.
RADU ILICEANU

FSSR solicitã continuarea dezbaterii asupra Boc discutã astãzi în coaliþie
proiectului noii Legi a Sãnãtãþii
despre o nouã Lege a Sãnãtãþii
Federaþia Solidaritatea Sanitarã din
România (FSSR) solicitã Ministerului
Sãnãtãþii continuarea dezbaterii asu«Nu credem cã Pactul
naþional constituie o soluþie acum. Proiectul de
lege a Sãnãtãþii a fost rezultatul unui „pact naþional” realizat de putere.
Conjunctura politicã face
imposibil orice pact naþional. Opoziþia ar face bine
sã prezinte propriul proiect de lege a Sãnãtãþii, în
condiþiile în care n-a reuºit sã producã un material
public pe tema proiectului puterii. Dacã este imposibilã adoptarea unei
noi Legi a Sãnãtãþii, partidele politice riscând în
acest moment sã facã din
ea o temã electoralã, este însã posibilã modificarea actualei Legi a Sãnãtãþii pentru îmbunãtãþirea sistemului», se afirmã într-un comunicat remis sâmbãtã de FSSR.
Reprezentanþii FSSR apreciazã cã
problema sãnãtãþii trebuie sã rãmânã în dezbatere publicã, deºi s-au
aflat „în primul rând al criticilor” proiectului Legii Sãnãtãþii, participând
vineri la ultima serie de consultãri
pe aceastã temã la Ministerul Sãnãtãþii, înainte de retragerea legii.
„Critica noastrã a fost una constructivã, solicitând modificarea
acestui proiect, nu respingerea lui
în totalitate. Ne-ar fi bucurat mai
curând modificarea proiectului de

pra proiectului noii Legi a Sãnãtãþii,
apreciind cã poate fi luatã ca punct de
pornire ºi actuala lege în domeniu.

lege în sensul solicitat de noi decât
retragerea acestuia ºi aruncarea în
derutã a salariaþilor ºi a pacienþilor.
Susþinem în continuare principiile ºi
propunerile avansate de noi odatã
cu observaþiile pe marginea proiectului de lege ºi credem în necesitatea continuãrii dezbaterii. Angrenajul dezbaterii pe tema sãnãtãþii a fost
pornit, fiind pãcat a lãsa sã se risipeascã atâtea energii investite în gãsirea soluþiilor potrivite pentru modificarea sistemului în interesul cetãþenilor”, considerã FSSR.
În opinia federaþiei, trebuie sã
constituie un semnal de alarmã pentru politicieni faptul cã societatea
civilã susþine „un om neutru politic

în toatã aceastã dezbatere”. „Protestele
spontane ale unor
cetãþeni sunt pentru
sprijinirea experþilor
în dauna politicienilor, pentru modificarea sistemului acolo
unde este cazul ºi
pãstrarea a ceea ce
s-a fãcut bine. Suntem în acest punct ºi
din cauza neîncrederii cetãþenilor în
posibilitatea ºi dorinþa politicului de a
rezolva problemele
sistemului sanitar.
Sarcina modificãrii
sistemului revine acum experþilor ºi
societãþii civile”, sunt de pãrere reprezentanþii FSSR.
Ei susþin cã nu trebuie sã se dea o
interpretare „partizanã politic” manifestaþiilor spontane, întrucât, dacã situaþia sãnãtãþii este motivul acestora,
atunci sunt vizate toate partidele politice. „Politizarea sistemului sanitar
constituie una dintre problemele acestuia, ambele tabere politice, puterea ºi
opoziþia, dovedindu-se incapabile de
a organiza în mod corect furnizarea
serviciilor de sãnãtate necesare populaþiei ºi condiþiilor de muncã ºi salarizare pentru ca personalul sã poatã
face asta”, se mai afirmã în comunicat. (Agerpres)

Fãrã desfiinþarea SMURD sau privatizarea
sistemului de urgenþã
Premierul Emil Boc a anunþat cã în coaliþie se va discuta astãzi despre elaborarea unui nou proiect de lege
privind sistemul de sãnãtate, care nu va impune desfiinþarea SMURD sau privatizarea sistemului de urgenþã.
El a precizat cã acest nou proiect va fi elaborat în parteneriat cu
forþele politice ºi cu societatea civilã. ªeful Guvernului a arãtat cã
este nevoie de o lege care sã reformeze sistemul de sãnãtate.
Întrebat de jurnaliºti dacã va demisiona din postul de prim-ministru în cazul în care protestele faþã
de noua Lege a Sãnãtãþii vor con-

tinua, Boc a rãspuns cã „soarta
Guvernului trebuie decisã în Parlament” ºi cã stabilitatea în perioadã de crizã este foarte importantã.
Premierul Emil Boc a fost la Spitalul Floreasca, unde l-a vizitat pe
jandarmul rãnit sâmbãtã în confruntãrile de la Piaþa Universitãþii
între forþele de ordine ºi manifestanþi. (Mediafax)
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Acordarea, distribuirea ºi decontarea biletelor
de tratament, supuse dezbaterii publice
Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei sociale a supus dezbaterii publice
proiectul de hotãrâre privind acordarea
prestaþiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2012, prin sistemul organizat ºi administrat de Casa
Naþionalã de Pensii. Mai exact, proiectul de act normativ are ca obiect regulile de stabilire a numãrului biletelor de
tratament balnear pentru anul 2012 ºi
modul de acordare, distribuire ºi de decontare a acestora.
Astfel, în unitãþile de tratament balnear,
proprietate a Casei Naþionale de Pensii
Publice, sunt asigurate pentru anul 2012
53.499 de locuri la tratament balnear,
repartizate pe 17 serii de trimitere. Conform art. 4 din proiectul de Hotãrâre,
numãrul biletelor de tratament balnear
care se acordã gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor
legi speciale, cu caracter reparatoriu,
precum ºi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncã ºi boli profesionale se stabileºte prin aplicarea unei cote
de maximum 15% din totalul numãrului
de bilete.

Cine beneficiazã de tratament?

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, în mod gratuit, sunt urmãtoarele: pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale; persoanele beneficiare

de drepturi stabilite în baza prevederilor
Decretului-lege nr. 118/1990, privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instauratã cu începere de la 6 martie
1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, precum ºi persoanele care au calitatea de luptãtor în rezistenþa anticomunistã, stabilitã în temeiul dispoziþiilor Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
214/1999; persoanele beneficiare de
drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pânã la 6 martie 1945, din motive
etnice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 189/
2000; persoanele ale cãror drepturi sunt
stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi persoanele ale cãror
drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 49/
1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Totodatã, pot beneficia de tratament
balnear ºi asiguraþii care îºi desfãºoarã
activitatea în condiþii speciale din activitãþile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I ºi II de expunere la radiaþii (conform art. 30, alin. (1), lit. b),

din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare); persoanele ale
cãror drepturi sunt stabilite prin Legea
nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; cele care beneficiazã de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncã ºi boli profesionale
republicatã, cãrora li s-a stabilit de cãtre
medicul expert al asigurãrilor sociale din

cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitãrile se depun la Casa
Judeþeanã de Pensii

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea
de pensionar al sistemului public de
pensii; asigurat al sistemului public
de pensii; asigurat al sistemului de
asigurare pentru accidente de muncã ºi boli profesionale ºi cele care
au calitatea de beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care
reglementeazã dreptul la bilete de
tratament balnear.

Persoanele care se încadreazã în categoriile mai sus menþionate trebuie sã
ºtie cã durata sejurului este 18 zile, iar
durata tratamentului balnear este de 14
zile. În perioada unui an calendaristic,
unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Conform
directorului economic al Casei Judeþene de Pensii Dolj, Daniela Licu, depunerea cererilor pentru acordarea biletelor de odihnã ºi tratament a început
pe 9 ianuarie a.c. Documentele necesare la dosar sunt urmãtoarele: o cerere tip privind acordarea biletului de tratament, care poate fi procuratã de la ghiºeul Casei de Pensii, fie de pe site-ul
agenþiei, cuponul de pensie, bilet de trimitere de la medicul de familie ºi o copie a cãrþii de identitate.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

42% sunt preocupaþi de acest fapt. Peste 60% din cetãþenii comunitari considerã cã ar trebui permisã munca dupã
vârsta de pensionare, iar o treime din ei

au declarat cã ar vrea sã lucreze mai
mult timp. La acest capitol, existã diferenþe considerabile între cele 27 de state ale UE. (Agerpres)

Eurobarometru: Românii se simt tineri
pânã la 44 de ani ºi bãtrâni de la 61 de ani
Românii apreciazã cã o persoanã înceteazã sã mai fie consideratã tânãrã începând cu 44 de ani ºi cã este consideratã în
vârstã de la 61 de ani, relevã cel mai recent Eurobarometru,
fãcut public, vineri, de Comisia Europeanã.
La nivel comunitar, europenii estimeazã cã o persoanã înceteazã sã mai fie
consideratã tânãrã începând cu 42 de ani
ºi cã o persoanã devine bãtrânã de la numai 64 de ani. Percepþia faþã de vârstã
diferã puternic în funcþie de sex, vârstã
ºi þarã, subliniazã sondajul Eurobarometru fãcut public cu ocazia lansãrii Anului
european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii dintre generaþii, relateazã AFP.
Existã, de asemenea, o diferenþã de peste 10 ani între Olanda, unde o persoanã se
considerã bãtrânã începând cu 70 de ani,
ºi Slovacia, unde aceastã etapã este fixatã

la 58 de ani. În ochii portughezilor ºi al
suedezilor, o persoanã este tânãrã pânã la
37 de ani, în timp ce ciprioþii ºi grecii au
stabilit aceastã limitã la 50 de ani.
Femeile europene plaseazã începutul
îmbãtrânirii la 65 de ani, iar bãrbaþii, la 62,7
ani. O persoanã devine bãtrânã la 59 de
ani în opinia europenilor cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 24 de ani, însã la doar 67 de
ani pentru persoanele de peste 55 de ani.
Conform anchetei realizate pe un
eºantion de peste 26.000 de persoane,
71% din europeni sunt conºtienþi de îmbãtrânirea populaþiei Europei, însã numai
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Titanic în Toscana: 3 morþi,
40 de rãniþi ºi 70 de dispãruþi
Nava de croazierã Costa Concordia (foto), care plecase din Civitavecchio, având la bord 4.229 de persoane, din care 3.000 de turiºti, în
majoritate italieni, francezi ºi germani, a lovit, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã, o stâncã, în mica insulã Giglio, naufragiind. Salvatorii
italieni au cãutat, în tot cursul zilei
de sâmbãtã, dispãruþii, care ar putea
fi în numãr de 70, fiind descoperiþi
3 morþi, din care doi turiºti francezi
ºi un peruan, membru al echipajului, anunþã agenþia Ansa, citând sur-

se judiciare. Potrivit prefectului de
Grosseto, Giuseppe Linardi, salvatorii au identificat 40 de rãniþi, doi în
stare gravã, cu traumatisme craniene ºi unul cu traumatism la coloana
vertebralã. „Circa 70 de persoane nu
sunt gãsite”, a declarat Linardi, care
a menþionat cã autoritãþile fac tot
posibilul sã-i gãseascã în perimetrul
insulei. Mulþi locuitori din Giglio au
gãzduit supravieþuitori. Avându-se în
vedere amploarea operaþiunii de salvare, nu a putut fi furnizatã o situaþie pe naþionalitãþi a pasagerilor sal-

Taiwan: Preºedintele
„prieten al Chinei”, reales
Artizanul apropierii de Beijing,
Ma Ying-jeou, s-a impus, sâmbãtã,
în alegerile prezidenþiale din Taiwan, în faþa adversarului sãu, Tsai
Ing-wen, liderul partidului de opoziþie, care a ºi demisionat dupã
anunþarea rezultatelor. În campania
electoralã, acesta se pronunþase cu
fermitate pentru deplina independenþã faþã de China. La Beijing, aºadar, se respirã uºurat. La Washington de asemenea, dar în mai micã
mãsurã. Mica revoluþie taiwanezã
„verde ºi feminin” n-a avut loc. Liderul Kuomintang (KMT), Ma YingJeou, cunoscut pentru flexibilitatea
sa în raporturile cu Beijingul, va
rãmâne la putere pentru încã patru
ani. Scorul a fost strâns: 51,6%
pentru Ma Ying-Jeou, faþã de 45,6%
pentru Tsai Ing-wen, patronul partidului de opoziþie „Democrat-Progresiv” (DPP). Victoria lui Ma este
mai strânsã ca în 2008, când a avut
o diferenþã de 17 procente faþã de
contracandidatul sãu. Albaºtrii

(KMP) au câºtigat ºi alegerile legislative, aºa cã îºi vor menþine
majoritatea în ambele Camere. În
opinia analiºtilor, s-a validat strategia chinezã. „Nu este victoria mea
personalã, ci a tuturor taiwanezilor, a declarat preºedintele Ma dupã
anunþarea rezultatelor. Nu se pune
problema unificãrii cu China, dar
se doreºte evitarea unor turbulenþe
cu Beijingul, mai multã încredere
reciprocã, precum ºi un potenþial
de conflict cât mai scãzut”. Preºedintele reales a avut în vedere o strategie în patru etape: stabilirea de legãturi aeriene directe, acorduri economice, negocierea unor mãsuri de
încredere, discuþii pe un acord politic. Dacã primele douã etape ale
strategiei menþionate au fost materializate, urmãtoarele douã, chiar
dacã sunt mai dificile, rãmân posibile. Cât priveºte suveranitatea Taiwanului, aceasta nu se pune în discuþie, ºi inclusiv militanþii KMT nu
acceptã altceva. Deocamdatã.

vaþi ºi a personalului de la bord. S-a
confirmat însã faptul cã la bordul
navei de croazierã se aflau ºi circa
50 de români, care fãceau parte din
personalul de serviciu. Se apreciazã
cã nava Costa Concordia, care efectua o croazierã pe Mediterana, a naufragiat vineri seara, pe un banc de
nisip, dupã alte surse lovindu-se de
o stâncã, în apropiere de insula Giglio, la sud de Toscana, cãtre ora 22
(a României). Având o lungime de
290 de metri, nava s-a înclinat întrun unghi de 20 de grade, se aratã în
comunicatul Pazei de coastã, în momentul în care pasagerii „tocmai luau
cina”. Scenele care au urmat, descrise de o jurnalistã care se afla la
bord, erau demne de Titanic, cu
busculade între persoanele evacuate, þipete ºi plânsete. Comandantul
navei, Francesco Schetino, dar ºi primul ofiþer, Ciro Ambrosio, sunt acuzaþi de omucidere multiplã, naufragiu ºi abandonarea navei. În prezent,
nava este înclinatã la aproximativ 90
de grade, prezintã o spãrturã enormã, de 70-100 de metri, ºi este pe
jumãtate scufundatã. „Cutiile negre”
ale navei, cu înregistrãrile convorbirilor, au fost recuperate ºi reþinute de
justiþie. Un purtãtor de cuvânt al pom-

pierilor, Luca Cari, a declarat pentru
AFP cã nava ar putea „aluneca pe
roci” ºi ajunge în larg, unde s-ar putea scufunda la o adâncime de aproximativ 100 de metri. La rândul sãu,
prefectul Giuseppe Linardi a evocat
riscul unei poluãri, având în vedere
cele 2.380 de tone de motorinã din
rezervele pachebotului, un pericol relativizat de un oficial din Ministerul
Mediului. Cãpitãnia portului Livorno,
cel mai important din Toscana, a deschis o anchetã asupra cauzelor accidentului ºi asupra modului în care sa desfãºurat operaþiunea de salvare.
Armatorul Crociera Costa, care posedã nava, s-a declarat „ºocat” ºi a
exprimat condoleanþe familiilor. Crociera Costa a mai declarat cã n-a fost
posibilã determinarea imediatã a cauzei accidentului. Asigurând însã cã
evacuarea a fost foarte rapidã, în
condiþii dificile, deoarece nava s-a înclinat tot mai mult pe partea pe care a
pãtruns apa. Concordia era considerat un veritabil templu al divertismentului, cu 58 de apartamente cu balcon, 5 restaurante, 13 baruri, 5 jacuzzi ºi 4 piscine. Toatã noaptea de
vineri spre sâmbãtã, elicoptere dotate cu proiectoare au vegheat operaþiunile de salvare.

Ungaria: Parisul ºi Berlinul
vor sã evite precedentul austriac
Evitarea reiterãrii precedentului austriac constituie
obsesia lui Nicolas Sarkozy,
dar ºi a Angelei Merkel, care
vor evoca subiectul în cursul
întâlnirii lor de la Berlin, de
astãzi. „Experienþa austriacã a
lãsat un gust amar” s-a
confesat un diplomat francez.
Cei doi lideri europeni nu
doresc sã dea impresia cã vor
sã-ºi impunã punctele de
vedere, în faþa Cabinetului de
la Budapesta, din raþiuni de
contencios istoric. Doamna
Angela Merkel este chiar mai
prudentã decât Nicolas
Sarkozy. La Élysée sunt
invocaþi Comisia Europeanã,
care revendicã rolul de
gardial al tratatelor, ºi Parlamentul European, care întruchipeazã valorile europene.
Pânã acum, la nivelul PPE,
unde Viktor Orban este
vicepreºedinte, nu s-a luat
vreo mãsurã împotriva
acestuia. În luna decembrie,

la Marsilia, la congresul PPE,
premierul ungar a fost invitat,
fãrã a fi atenþionat asupra
derapajelor democratice, greu
de acceptat. Uniunea Europeanã a adãugat un articol în
tratatul european, dupã
summitul de la Nisa, articolul
7, pentru a putea rãspunde
unei situaþii precum cea a
Austriei ºi a sancþiona o þarã
care nu respectã principiile
democratice. Procedura poate
fi activatã de Comisia Europeanã, Parlamentul European
sau de nouã state membre.
Deocamdatã, pe fondul
birocraþiei care troneazã la
Bruxelles, se estimeazã cã nu
este acumulatã masa criticã
necesarã pentru intervenþia
decisivã a Comisiei Europene.
Parisul ºi Berlinul se bazeazã
pe reacþia populaþiei ungare ºi
nevoia de ajutor a Guvernului
de la Budapesta. „Orban nu
poate scuipa pe acquis-ul
european” acuzã Parisul.

„Amnistie generalã pentru toate infracþiunile”
comise în timpul protestelor împotriva regimului sirian
Preºedintele Siriei, Bashar al-Assad (foto), a promulgat o lege privind o
„amnistie generalã pentru infracþiunile comise în timpul evenimentelor”
care afecteazã þara din martie 2011, anunþã agenþia oficialã SANA. „Preºedintele al-Assad a promulgat un decret care prevede o amnistie generalã pentru infracþiunile comise în cursul evenimentelor, în intervalul 15
martie 2011 - 15 ianuarie 2012”, precizeazã agenþia SANA. Siria este
afectatã, din martie 2001, de o revoltã generalã împotriva regimului alAssad, acþiunile de reprimare soldându-se cu peste 5.000 de morþi, conform ONU. Autoritãþile siriene nu recunosc însã amploarea miºcãrii de
contestare, denunþând un „complot strãin” împotriva acestei þãri.

Iranul vrea
sã pedepseascã SUA,
Israelul ºi Marea Britanie
Iranul vrea „sã-i pedepseascã” pe cei care sunt rãspunzãtori de asasinarea unui savant
din domeniul nuclear, ucis
miercuri într-un atentat cu
maºinã-capcanã, a afirmat
sâmbãtã un înalt oficial militar,
referindu-se la Statele Unite,
Israel ºi Regatul Unit, potrivit
AFP. „Considerãm cã faptul de
a comite un act terorist în
scopul uciderii unui om de
ºtiinþã reprezintã o ameninþare
pentru naþiune (...). Vom cãuta
sã-i pedepsim pe cei care sunt în
spatele asasinãrii lui Mostafa
Ahmadi Roshan. (...) Duºmanii
naþiunii iraniene, precum Statele
Unite, Marea Britanie ºi regimul
sionist (n.r. - Israel), trebuie sã
rãspundã pentru actele lor”, a
afirmat un responsabil din
armata iranianã, Massoud
Jazayeri, potrivit mai multor
mijloace de informare în masã.

Ratingurile Franþei, Italiei,
Spaniei ºi Austriei au fost
retrogradate

Agenþia Standard and Poor’s
(S&P) a retrogradat, vineri,
nouã þãri din zona euro, pe listã
aflându-se Franþa, Italia,
Spania, Austria ºi Portugalia, ºi
a confirmat calificativele pentru
ºapte state, printre acestea
figurând Germania, cea mai
mare economie din UE, Olanda,
Belgia ºi Irlanda. Italia, Spania,
Portugalia ºi Cipru au fost
depunctate cu douã trepte, în
timp ce ratingurile Austriei,
Franþei, Maltei, Slovaciei ºi
Sloveniei au fost reduse cu o
treaptã, se aratã într-un comunicat S&P. Franþa, a doua mare
economie a zonei euro, a fost
retrogradatã cu o treaptã, de la
„AAA” la „AA+”, ºi a pierdut
pentru prima datã calificativul
maxim posibil. „Deciziile sunt
motivate, în cea mai mare
mãsurã, de opinia S&P cã
iniþiativele luate de liderii
europeni în ultimele sãptãmâni
ar putea fi insuficiente pentru a
rezolva probleme sistemice din
zona euro”, scriu analiºtii S&P.

Zeci de rãniþi ºi 140
de arestãri în urma unor
violenþe în Kosovo

Poliþia din Kosovo a efectuat, sâmbãtã, 140 de arestãri
dupã ciocniri cu protestatarii
care au încercat sã opreascã
circulaþia din Serbia în Kosovo,
relateazã BBC. Circa 50 de
persoane, majoritatea membri ai
forþelor de ordine, au fost rãnite
în violenþele de la douã puncte
de trecere a frontierei. Protestatarii spun cã Serbia vrea sã
obstrucþioneze dezvoltarea în
Kosovo, care ºi-a declarat
independenþa de Serbia în 2008.
Protestele au fost organizate de
Autodeterminarea, un partid din
Kosovo care se opune contactelor cu Serbia. Grupul, condus de
liderul de opoziþie Albin Kurti,
a spus cã vrea sã blocheze
temporar accesul produselor
sârbe în Kosovo.
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ANUNÞUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2012 luna ianuarie ziua 13.
În temeiul art. 162 alin1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se face cunoscut cã în ziua de 27.01.2012 ora 10.00 în localitatea FILIAªI, la sediul AFP
FILIAªI, str. Racoþeanu nr. 160, se vor vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri imobile proprietate a debitorului Societatea Cooperativa Meºteºugãreascã Avîntul Filiaºi, cu
domiciliul fiscal în localitatea Filiasi, b-dul Racoteanu,nr.145, bloc UMPS, jud.Dolj:
-Imobil compus din clãdire administrativã UMPS etaj III, cu suprafaþã de 187,35 mp,
situatã în Filiaºi, str. Racoteanu nr. 145, bloc UMPS, judeþul Dolj, aflat în zonã rezidenþialã,
comercialã. Preþul de pornire al licitaþiei este de 359200 lei (exclusiv TVA*).
- Imobil compus din clãdire administrativã UMPS etaj I, în suprafaþã utilã de 185,93 mp,
situat în orasul Filiasi, str. Racoþeanu nr 145, bloc UMPS, judeþul Dolj, aflat în zonã rezidenþialã, comercialã. Preþul de pornire a licitaþiei este de 383600 lei (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adaugatã pentru vânzarea bunurilor imobile este de 24%
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare si pct. 4 alin. (3) din normele de aplicare a
Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu modificãrile ulterioare.
Bunurile imobile mai sus menþionate sunt grevate de urmãtoarele:
Creditori
Sarcini
_____________
____________
_____________
____________
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul de vânzare sau în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã termenului de vânzare: ofertele
de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare, reprezentând
10% din preþul de pornire a licitaþiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie dupã certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; pentru persoane juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã, pentru persoanele fizice române, copie dupã actul de
identitate; dovada emisã de creditorii bugetari cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã
se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunoºtinþã în
conformitate cu prevederile art. 172/173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã.
Potrivit dispoziþiilor art.9 alin2, lit d) din O.G.92/ 2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru relaþii suplimentare, vã puteþi adresa Administraþiei Finanþelor Publice Filiaºi, str.
Racoþeanu nr. 160, serviciul colectare-executare silitã persoane fizice ºi juridice, la camera
nr. 2, telefon: 0251/441.835.
Data afiºãrii: 16.01.2012.

ANIVERSÃRI

La zi aniversarã Costel Bazãverde ureazã colegului
VIOREL TACOI „La mulþi ani
cu sãnãtate ºi prosperitate!”
cu ocazia zilei de naºtere.
Roºu Theodor ºi Costel Bazãverde ureazã domnului
RELU (AUREL) ROTARU sãnãtate, bucurii ºi „La mulþi ani!”

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.
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ANUNÞUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2012 luna ianuarie ziua 13.
În temeiul art. 162 alin1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se face cunoscut cã în ziua de 27.01.2012 ora 11.00, în localitatea FILIAªI, la sediul
AFP FILIAªI, str. Racoþeanu nr. 160, se va vinde prin licitaþie publicã urmãtorul bun imobil
proprietate a debitorului SC General Comi SA Craiova, cu domiciliul fiscal în localitatea
Craiova, str. Ghe. Doja nr.2A, jud. Dolj:
- Imobil compus din casa S+P+1, cu destinaþia motel, in suprafata de 806,7 mp, situat în
Filiaºi, sat Rãcarii de Sus, judeþ Dolj, cu iesire la DN Craiova - Drobeta Turnu Severin.
Preþul de pornire a licitaþiei este de 234000 lei (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este de 24%
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare si pct. 4 alin. (3) din normele de aplicare a
Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu modificãrile ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menþionate sunt grevate de urmãtoarele:
Creditori
Sarcini
_____________
____________
_____________
____________
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul de vânzare sau în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã termenului de vânzare: ofertele
de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare, reprezentând
10% din preþul de pornire a licitaþiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie dupã certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; pentru persoane juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã, pentru persoanele fizice române, copie dupã actul de
identitate; dovada emisã de creditorii bugetari cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã
se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunoºtinþã în
conformitate cu prevederile art. 172/173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã.
Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit d) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru relaþii suplimentare, vã puteþi adresa Administraþiei Finanþelor Publice Filiaºi, str.
Racoþeanu nr. 160, serviciul colectare-executare silitã persoane fizice ºi juridice, la camera
nr. 2, telefon: 025/1441.835.
Data afiºãrii: 16.01.2012.

Vând casã, parter, etaj, mansardã,
80 m amprenta la sol, teren 280
mp, construcþie an 2000, str. Ana
Ipãtescu, preþ 135.000 euro, negoInstructor auto ºcolarizez pentru Vând apartament sau schimb cu ciiabil. Telefon: 0764/776.256.
categoria B. Telefon: 0744/ casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25 km
211.789; 0770/333.559.
Vând apartament 2 camere de- de Craiova, 3 camere + depenÞin evidenþã contabilã. Telefon: comandat, zonã centralã. Tele- dinþe, teren+ vie, totul în curte
0771/215.774; 0722/943.220. fon: 0744/319.448.
3000 mp. Negociabil. Telefon:
Amenajãri interioare. Telefon: 3 - 4 CAMERE
0755/805.422.
0753/046.965
Vând apartament 3 camere Vând casã modestã str. „Zorelemobilat, 70.000 Euro Lãpuº lor” nr. 1, preþ negociabil. TeleVÂNZÃRI
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820. fon: 0751/124.146.
Vând apartament 3 camere. Vând casã 162 mp – teren 450
GARSONIERE
mp în zona Agronomie, preþ neProprietar vând garsonierã par- Telefon: 0726/129.379.
ter, Rovine, termopane, uºã Particular, vând apartament 3 gociabil. Telefon: 0729/092.211.
metalicã, parchet. Telefon: camere decomandate, termo- Urgent! Variante! Vând sau
pan, uºã metalicã, centralã, izo- schimb casã Craiova, str. „Flu0752/641.487.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/ laþie termicã, Craioviþa Nouã. turi” nr. 28.
Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Gherceºti + teren (4300
141.944; 0251/547.564.
Vând apartament zona Sucpi 3 mp). Telefon: 0768/710.866.
APARTAMENTE camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. TeleSCHIMBURI
2 CAMERE
fon: 0764/658.600.
Schimb
apartament etaj 1, 2
Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau se- Vând (închiriez) apartament 4 camere, Kaufland – Penny, cu
parat, semidecomandate, bi- camere, parter, vedere trilatera- similar Brazdã sau Calea Buculateral, renovate ºi moderni- lã, 100 mp, centralã, AC, gresie, reºti. Telefon: 0723/692.884.
zate, etaj 1/P+4, izolaþie termi- faianþã, parchet stejar masiv, 2 Proprietar, schimb garsonierã
cã, parchet original restaurat, bãi, 2 balcoane închise, jaluze- Rovine, parter, îmbunãtãþitã, cu
termopan, centralã proprie le exterioare, izolaþie exterioarã, apartament Rovine, Lãpuºîn fiecare apartament, Braz- cart. Sãrari, 79.000 euro, nego- Argeº, Lãpuº, Calea Bucureºti,
da lui Novac (zona BRD – ciabil. Telefon: 0770/174.583. Centru, parter sau etajul I. TeleComplex Vechi), preþ nego- Vând apartament 4 camere, fon: 0752/641.487.
ciabil. Accept credit Prima Mercur. Tel: 0724/804.875.
Schimb casã cu 3 camere ºi
Casã. Tel.: 0746.241.231.
magazin + anexe în oraºul CoCASE
Vând apartament 2 camere Brazrabia, are facilitãþi cu apartament
dã parter, preþ negociabil. Tele- Vând casã Siliºtea Crucii, teren 2 camere în Craiova. Telefon:
fon: 0249/516.582; 0729/ 5000 mp central. Telefon: 0728/ 0770/918.018; 0351/172.213.
004.018.
053.012; 0744/319.448; 0747/
TERENURI
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, 115.485.
mobilat, utilat complet, 45.000 Vând vilã nouã. Telefon: 0784/ Vând pãdure Borãscu, Gorj.
E. Telefon: 0743/697.127.
Telefon: 0723/693.646.
200.037.

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.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European Craiova – Balº-Bucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 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.
Vând 8 ha plantaþie meri Balta
Ciutura. Telefon: 0744/319.448.

AUTO

Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprietar.
Telefon: 0760/272.814.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Telefon:
0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA –
fab. 96, geamuri electrice, închidere centralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã recent nr. Bulgaria, preþ negociabil. Telefon: 0725/923.311.
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 Chevrolet Aveo, berlinã
2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 coupe, an
2002, full option, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/137.238.
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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.
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 viþa-de-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 binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.

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 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 bicicletã de damã 150 Ron,
minibicicletã 110 Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
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Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
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.
Vând 5000 kg grâu jumãtate vechi
– jumãtate nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/422.201.

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 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.
Cumpãr pui de Schauzer, veveriþe ºi arici. Telefon: 0721/995.405.
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.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Proiect
M. Telefon: 0740/393.181.
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.
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
Singura argintãrie din Craiova, situatã în Valea Vlãicii (visa-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi aparatul de ozonat, sunaþi la telefon:
0724/512.304.

COMEMORÃRI

Pios omagiu, dureroasã
amintire ºi neuitare veºnicã, la 8 ani de la decesul
scumpei noastre mamã,bu-

nicã ºi strãbunicã DIACONU
STANCA. Veºnicã recunoºtinþã din partea familiilor
Traian Dolea ºi Ion Nuþã.
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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.
0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- 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;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, 700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã,
Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
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; 076051.21.77.

- Apartament 2 camere mobilate, utilate,
Brazda lui Novac Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz,
frigider, TV, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1 Mai - Ciupercã,
et. 3, complet mobilat
ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
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;
0760-51.21.77
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„Galacticii”, victorie
chinuitã în Baleare
Realul a trãit pe muchie de cuþit, sâmbãtã seara, la
Mallorca. Ceea ce se aºtepta a fi doar un antrenament
înaintea „sfertului”, de miercuri, din Cupa Regelui, cu
eterna rivalã Barcelona, s-a transformat într-o veritabilã luptã, madrilenii fiind nevoiþi sã transpire serios
pânã sã întoarcã în favoarea lor avantajul luat de gazde (Hemed 39). Golul izbãvirii (2-1) a venit din partea
lui Callejon, în minutul 85, cealaltã reuºitã purtând
semnãtura argentinianului Higuain (72).
De asemenea sâmbãtã, codaºa Real Sociedad, pulverizatã la mijlocul sãptãmânii trecute, în Cupã, de Mallorca (1-6), a provocat una dintre marile surprize ale
acestui sezon de Primera, impunându-se cu 1-0 pe terenul Valenciei. Eroul serii pe „Mestalla” a fost puºtiul
francez Antoine Griezmann (20 de ani), care l-a învins
pe Diego Alves cu un lob din interiorul careului.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A XVIII-A

Zaragoza – Getafe
1-1
Granada – Rayo V.
1-2
Sevilla – Espanyol
0-0
Mallorca – Real Madrid
1-2
Valencia – Sociedad
0-1
Atletico – Villarreal
3-0
Partidele Osasuna – Santander, Bilbao – Levante, Gijon – Malaga ºi Barcelona – Betis s-au disputat asearã.
Clasament: 1. Real Madrid 46p, 2. Barcelona 38p (un
joc mai puþin), 3. Valencia 34p, 4. Levante 30p (un joc mai
puþin), 5. Osasuna 26p (un joc mai puþin)(...)16. Granada
19p, 17. Santander 17p (un joc mai puþin), 18. Villarreal
16p, 19. Gijon 15p (un joc mai puþin), 20. Zaragoza 11p.

Sãpunaru este dorit de Beºiktaº

Trecut pe linie moartã la FC
Porto, dupã ce în aceastã iarnã i-a
mai fost adus un concurent pe
post, este vorba despre brazilianul
Danilo, Cristian Sãpunaru este
aproape de un transfer în Turcia.

Presa din „Þara Semilunei”
a anunþat cã Beºiktaº îl vrea
neapãrat pe Sãpunaru pentru
a crea încã de pe acum o formaþie care sã se batã pentru
un loc de Liga Campionilor în
urmãtoarea stagiune. „Beºiktas vrea sã atace sezonul viitor Liga Campionilor ºi are
mare nevoie de un fundaº
dreapta. Sãpunaru este pe lista alb-negrilor, iar transferul sar putea face în jurul sumei de
5 milioane de euro”, a notat
Turksvoetbal.
Fundaºul este dorit ºi de
George Copos la Rapid, dar
doar sub formã de împrumut,
fapt neagreat însã de gruparea
portughezã. ªi nici de Sãpunaru, care, la 27 de ani, nu ia deocamdatã în calcul o revenire în
Liga I.

„Assist” de 3 puncte!

Nicoliþã, încã un joc excelent în tricoul lui St. Etienne
Bãnel Nicoliþã continuã sã confirme la St. Etienne. Cu trei goluri ºi tot
atâtea pase decisive în acest sezon,
fostul stelist a fost unul dintre cei
mai buni jucãtori ai „verzilor” ºi sâmbãtã, el contribuind din plin la un nou
succes al formaþiei sale, 1-0 cu Sochaux. S-a întâmplat în minutul 77,

însã sã se lupte cu Chelsea
pentru semnãtura brazilianului.
Englezii oferã 30 de milioane de
euro ºi au avantajul cã echipa
este antrenatã de Villas-Boas,
fost la Porto. Inter, Manchester
City ºi Arsenal sunt ºi
ele interesate de
serviciile vârfului de
25 de ani.
Hulk, de 4 ani pe
„Dragao”, a fost
decisiv în sezonul
trecut pentru „dragoni”, cele 36 de
goluri ale sudamericanului contribuind substanþial la
câºtigarea de cãtre
Porto a campionatului, Cupei Portugaliei
ºi a trofeului Europa
League.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXI-A
Aston Villa – Everton
1-1
Blackburn – Fulham
3-1
Chelsea – Sunderland
1-0
Liverpool – Stoke City
0-0
Man. United – Bolton
3-0
Tottenham – Wolves
1-1
West Brom – Norwich
1-2
(Gabriel Tamaº a fost rezervã la gazde)
Newcastle – Queens PR
1-0
Swansea – Arsenal (asearã)
Wigan – Man. City (azi, ora 22:00, Digi Sp.1)
Clasament: 1. Man. City 48p (un joc mai puþin), 2. Man. United 48p,
3. Tottenham 46p, 4. Chelsea 40p, 5. Arsenal 36p(...)16. Wolves 18p, 17.
Blackburn 17p, 18. Queens PR 17p, 19. Bolton 16p, 20. Wigan 15p (un
joc mai puþin).

puþin pe lângã poartã, pentru ca
apoi, în startul pãrþii secunde (54),
tot dintr-un corner, sã fie aproape
de de cel ce ar fi putut fi unul dintre cele mai frumoase goluri din
acest sezon de Ligue 1. “Transversala” însã s-a opus!

LIGUE 1 – ETAPA A XX-A

Ajaccio – Auxerre
2-1
Bordeaux – Valencien.
2-1
Brest – Nice
1-0
Caen – Rennes
0-2
Dijon – Evian TG
3-1
Montpellier – Lyon
1-0
Nancy – Lorient
2-2
(Daniel Niculae nu a fãcut parte din lotul gazdelor)
Paris SG – Toulouse
3-1
St’Etienne – Sochaux
1-0
Marseille – Lille
(asearã)
Clasament: 1. Paris SG 43p, 2. Montpellier 40p, 3. Lille 36p
(un joc mai puþin), 4. Lyon 35p, 5. Rennes 35p, 6. St. Etienne 33p
(...)16. Auxerre 19p, 17. Nancy 19p, 18. Nice 18p, 19. Sochaux
18p, 20. Ajaccio 18p.

Barça a pus ochii pe Hulk
FC Barcelona ºi-a stabilit una
dintre prioritãþile acestei
perioade de transferuri. Conform sport.es, Guardiola îl vrea
pe atacantul celor de la FC
Porto, Hulk. Catalanii vor trebui

când românul, dintr-un corner executat excelent, cu efect interior la prima barã, i-a pus mingea pe cap lui
Zouma, care a îndeplinit formalitatea.
Nicoliþã n-a fost prea „cuminte”
nici pânã atunci. Mai întâi a ratat o
ocazie enormã în minutul 10, ºut

O “doppietta” pentru istorie!

Mutu a ajuns la cota de 101 goluri în campionatul italian
Dacã duminica trecutã, chiar în
ziua în care a împlinit 33 de ani, Adrian Mutu nu a putut sã-ºi facã cadou golul cu numãrul 100 în Serie
A, în deplasarea Cesenei de la Udine (1-4), “Briliantul” nu a ratat ocazia ºi ieri, a izbutit o “dublã” în victoria “cãluþilor de mare” contra Novarei, scor 3-1 (3-0). Din pãcate,
Mutu nu a putut sã se bucure pe
deplin de aceastã performanþã, el

pãrãsind la finele unei ore de joc terenul, accidentat, dupã ce a obþinut
un penalty ratat ulterior de Candreva. “Tricolorul”, ajuns astfel la a 6-a
reuºitã în acest sezon, a punctat
pentru întâia oarã în minutul 20, profitând, în urma unui corner, de-o
minge respinsã greºit de apãrarea
oaspeþilor, pentru a transforma apoi
cu siguranþã o loviturã de pedeapsã (38). A contribuit decisiv ºi la

SERIE A –
ETAPA A XVIII-A
Lazio – Atalanta
2-0
(Integralist, ªtefan Radu a contribuit decisiv la deschiderea scorului, obþinând un penalty transformat de Hernane )
Cesena – Novara
3-1
Chievo – Palermo
1-0
Fiorentina – Lecce
0-1
Genoa – Udinese
3-2
(Gabriel Torje a fost rezervã la
învinºi)
Juventus – Cagliari
1-1
Parma – Siena
3-1
(Paul Codrea nu a fãcut parte din lotul oaspeþilor)
Meciul Catania – Roma a fost suspendat în minutul 65, la scorul de
1-1, din cauza precipitaþiilor, în timp ce derby-ul dintre Milan ºi Inter a
avut loc asearã.
Napoli – Bologna (azi, ora 21:45, Digi Sp.2)
Clasament: 1. Juventus 38p, 2. Milan 37p (un joc mai puþin), 3. Udinese 35p, 4. Lazio 33p, 5. Inter 29p (un joc mai puþin)(...)16. Bologna 18p,
17. Siena 18p, 18. Cesena 15p, 19. Lecce 12p, 20. Novara 12p.

golul trei, centrarea sa ducând la
autogolul lui Rinaudo, luat la þintã
de un coechipier.
Adrian Mutu a intrat de ieri întruun top select al jucãtorilor activi cu
peste 100 de goluri în Serie A, egalându-l pe juventinul Luca Toni (101
goluri) – ocupantul poziþiei a 10-a.
Ierarhia este condusã de Totti (Roma
- 207), Del Piero (Juventus - 185) ºi
Filippo Inzaghi (Milan - 155).

ªase foste “glorii” se vor
implica îndezvoltarea
fotbalului din India
O nouã provocare pentru ºase campioni. Fabio Cannavaro Feranando Morientes, Hernan Crespo, Robert Pires,
Robbie Fowler ºi Jay Jay Okocha ºi-au
dat acceptul de a evolua în prima ligã
din India din regiunea West Bengal.
Noul campionat de fotbal din India
va începe pe 25 februarie, iar la start
vor fi ºase echipe. Fiecare dintre acestea va avea în componenþã câte unul
dintre campionii europeni, dar ºi un antrenor experimentat de pe “bãtrânul
continent”.
Aducerea celor ºase fotbaliºti în India este un proiect al Federaþiei Indiene de Fotbal care vrea sã dezvolte ºi sã
atragã tinerii indieni cãtre acest sport.
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Week-end negativ pentru echipele craiovene

Doar baschetbalistele
contează la SCM Craiova
Trei eşecuri şi o victorie la sporturi de sală
Singura echipă care a evoluat în
Bănie în week-end-ul trecut a fost
şi cea care a adus unica victorie a
Craiovei la sporturile de sală. Baschetbalistele de la SCM Craiova
s-au impus sâmbătă în Sala Sporturilor cu 89-71 (27-20, 16-21, 2312, 23-18) în meciul cu Universitatea Cluj Napoca, contând pentru
prima rundă a returului. Prima jumătate a jocului a fost mai echilibrată, după pauză Brandie Hoskins
şi compania tranşând disputa în favoarea lor. Antrenorul Liviu Manea
le-a folosit din start pe: Hoskins (38
de puncte), Greer (11), Ştefan (6),
Bartee (23), Gliga (5), iar pe parcurs au mai intrat: Manea, Gavrilă
şi Borş (6). Cea mai prolifică jucătoare a echipei ardelene a fost Flavia Ferenczi, care a marcat 23 de
puncte. SCM Craiova ocupă locul
7 în clasament, cu 26 de puncte,
iar la finalul acestei săptămâni va

evolua în deplasare contra echipei
Sportul Studenţesc, locul 9 în ierarhia Diviziei A. În schimb, băieţii
de la SCM Craiova continuă seria
jocurilor dezamăgitoare, pierzând în
prima etapă a returului în deplasare
cu CSS Giurgiu, scor 66-58 (1717, 9-14, 23-19, 17-8). Deşi au
condus în permanenţă trei sferturi
din meci, în ultima parte echipa lui
Andelko Mandici a cedat, înregistrând şi un record negativ de doar
58 de puncte marcate. 54 dintre ele
au fost realizate de 3 jucători, alături de vedeta echipei, Tomici, remarcându-se şi două dintre noile
achiziţii, Gennie şi Belanovici, SCM
resimţind din plin absenţele lui Seals
şi Ross. Primul „cinci” al Craiovei
a fost: Orbeanu, Tomici (23 de
puncte), Gennie (18), Gavrilă şi
Cioacătă, pe parcurs intrând: Petrişor, Belanovici (13), Albu, Dawson
(2) şi Codin (2). SCM Craiova a fost

întrecută cu această ocazie de
echipa din Giurgiu, însă rămâne
tot pe locul 12, profitând de retragerea din campionat a celor
de la CS Otopeni. La finalul acestei săptămâni, SCM Craiova va
disputa primul meci oficial pe
teren propriu din 2012, contra
celor de la BCM Piteşti.

Fără puncte de la mare
pentru voleibalişti şi handbaliste
În debutul returului Diviziei A1
la volei, băieţii de la SCM Craiova
au pierdut pe terenul echipei Tomis Constanţa, scor 3-1 (25-22,
25-12, 25-27, 25-16), plecând fără
punct de la malul mării. Ca de obicei în jocurile cu granzii primei ligi,
băieţii lui Dănuţ Pascu au luat
măcar setul de onoare, unul la
mare luptă, adjudecat în prelungiri. „Craiova e o echipă bună, ne

aşteptam să opună rezistenţă. Toţi
cei care vin la Constanţa îşi joacă
şansa. Nu au ce pierde, astfel că
evoluează bine”, a declarat coordonatorul gazdelor Marin Lescov.
SCM ocupă locul 9 după 12 etape, cu 12 puncte, iar sâmbătă va
evolua pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti. Tot la Constanţa a
evoluat şi echipa feminină de
handbal SCM Craiova, însă şi ea
a plecat cu mâna goală de la mare.
Fetele lui Bogdan Burcea tind să
depăşească recorduri de ineficacitate, ajungând la cea de-a noua
înfrângere din tot atâtea jocuri în

actualul sezon al Ligii Naţionale.
SCM a pierdut cu 36-25 în faţa
echipei Universitatea Neptun Constanţa şi pare virtual rettrogradată
când nu s-a încheiat nici prima
parte a campionatului. „Mă bucur
foarte mult pentru acest succes,
mai ales că echipa din Craiova a
făcut meciuri foarte bune în perioada dee pregătire, dar noi am
evoluat perfect şi ne-am impus
clar”, a declarat Florentin Pera,
antrenorul Constanţei, care pe final şi-a permis să ruleze tot lotul
avut la dispoziţie, în condiţiile
avantajului liniştitor.

Preliminariile CM masculin de handbal din 2013

România, penibilă în returul cu Belarus
Reprezentativa masculină de handbal a României a ratat calificarea în barajul pentru accederea
la Campionatul Mondial din 2013 după ce a fost
învinsă de naţionala Belarusului, scor 28-23
(15-12), într-un meci disputat ieri la Minsk. Tricolorii câştigaseră meciul de pe teren propriu cu
Belarus la 3 goluri diferenţă şi au încheiat astfel
grupa pe locul secund, depăşind doar Luxemburgul şi a ratat astfel şansa de a disputa o dublă manşă
pentru calificarea la Mondiale. Deşi a beneficiat
de un arbitraj favorabil în multe momente, gazdele
jucând deseori în inferioritate numerică din cauza
unor eliminări dictate uşor, naţionala pregătită de
Vasile Stângă a evoluat penibil şi a cedat lamentabil în faţa unei echipe care a stat practic într-un
singur jucător, vedeta Barcelonei, Rutenka. Doar
extrema dreaptă Vali Ghionea şi parţial interul Ghiţă, s-au prezentat la un nivel decent la Minsk, restul

tricolorilor evoluând jalnic atât în defensivă, dar
mai ales în atac, unde nu au găsit soluţii pentru a
arunca sau pur şi simplu au scăpat mingea din
mâini. Gazdele conduceau la pauză cu 15-12, calificarea fiind încă în cumpănă, însă Csepreghi şi
compania au revenit în teren fără pic de concentrare şi ambiţie. Astfel, în primele 10 minute din
partea secundă românii nu au marcat, gazdele luând
un avantaj decisiv după ce s-au distanţat la 9 goluri. Românii, care au ratat şi 3 lovituri de la 7
metri, au fost ocoliţi şi de şansă, după ce aruncările lor au nimerit barele porţii adverse în 8 rânduri, însă calificarea nu poate fi pusă pe seama
ghinionului. Pe final România s-a apropiat la 4 goluri, însă a fost prea târziu, Popescu încasând încă
un gol în ultimele secunde, care a consfiinţit eliminarea naţionalei noastre, cvadruplă campioană
mondială, tilturi obţinute însă în alte vremuri.

Anunţ

Membrii CEx al FRF
reanalizează situaţia Ştiinţei
Doi dintre membrii Comitetului Executiv, Marian Rusen şi
Paul Costaş, au declarat că
dezafilierea Ştiinţei a fost o
măsură luată mai mult împotriva lui Adrian Mititelu, doar
echipa de seniori a clubului
fiind eliminată temporar, în
timp ce echipele de juniori ale
CSJ Dolj sunt angrenate în
competiţii. Unul dintre membrii Comitetului Executiv al
FRF care a votat dezafilierea
Ştiinţei, patronul clubului
Juventus Colentina, Marian
Rusen a declarat că măsura
luată în vara trecută nu este
definitivă, ci temporară.
Oficialul a precizat că măsura
luată împotriva Universităţii
s-a vrut a fi mai mult o lovitură aplicată lui Adrian Mititelu,
decât clubului din Bănie, care
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de altfel a primit dreptul de a
evolua în competiţii cu echipele
de juniori. „Măsura dezafilierii
Craiovei nu s-a luat împotriva
clubului, ci mai mult împotriva
persoanei. Nu era păcat de
copiii ăia sa nu mai poată juca
fotbal? Nu a fost nimic premeditat asupra clubului. S-a
hotărât ca măsura să nu fie
aplicată celorlalte echipe din
cadrul clubului, decât asupra
seniorilor. Şi echipa mare este
suspendată temporar, nu
definitiv. Vom vedea ce sa va
decide în Adunarea Generală”,
a declarat Marian Rusen
pentru sptfm.ro. Un alt membru al Comitetului Executiv al
FRF, reprezentantul cluburilor
cu activitate exclusivă de copii
şi juniori, Paul Costaş, a
declarat că dezafilierea echipei

mari a Universităţii Craiova nu
are nici o legatură cu echipele
de juniori ale clubului, drept
urmare ele activează fără
probleme şi datorită propunerii
sale în Comitetul Executiv.
„Sper ca Universitatea Craiova
să revină în fotbal şi cred că
organele abilitate îsi vor face
datoria în acest caz delicat al
fotbalului românesc. Am
discutat şi am propus ca
echipele de juniori să rămână
în activitate şi ele activează
fără probleme”, a declarat Paul
Costaş. Cu privire la grupele
de copii şi juniori ale Ştiinşei
s-a exprimat şi preşedintele lui
Alro Slatina, Jean Niţulescu,
tot pentru sptfm.ro: „După ce
Craiova a fost dezafiliată,
echipele de juniori şi-au
continuat activitatea, pentru că

Campionat
de futsal
pentru amatori

erau angrenate în anumite
turnee şi era păcat să îi
afecteze şi pe ei această
măsură. În mod normal
jucătorii care au plecat de la
club trebuiau să rămână până
la vară, până când se ştia ceva
concret”.

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).

