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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

  În c urând se va  re de sc hide
„Complexul de restaurante MINERVA”,
care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663
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Primăria Craiova a suplimentat
utilajele de deszăpezire

Craiova ar putea fi
troienită în două zile
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O săptămână cu ninsori şi ger, aşa anunţă me-
teorologii pentru Craiova. Din cauza căderilor
abundente de  zăpadă, străzile vor fi troienite, apoi
vor urma scăderi mari de temperatură care vor
pune problema instalării poleiului. Autorităţile lo-
cale spun, însă, că sunt mai pregătite ca oricând
să facă faţă acestei prime rafale puternice a iernii.
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5388 ............. 45388
1 lirã sterlinã..........................5,6292.......................56292

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 12 decembrie - max: -4°C - min: -9°C

METEO

vânt1 dolar SUA.......................3,5012........35012
1 g AUR (preþ în lei).......192,3643......1923643
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Preºedintele PDL, Vasile Blaga (foto), a decla-
rat, ieri, întrebat despre o eventualã demisie din
funcþie în urma rezultatelor la scrutinul parlamen-
tar, cã el n-a ezitat sã-ºi dea demisia de la PDL
Bucureºti în urma alegerilor locale din 2008, de la
MAI, dar acum „situaþia este mai complicatã”. „E
foarte simplu sã spui lucrul acesta, dar eu, când
am pierdut alegerile pentru Bucureºti, eu mi-am
dat demisia. În momentul când am simþit, la Inter-
ne, cã trebuie sã fac un pas în spate, mi-am dat
demisia. Cred cã de data aceasta situaþia este un
pic mai complicatã ºi am discutat cu toþi colegii: va
trebui sã reconstruim partidul. Colegii astãzi spun

cu totul altceva, dar o astfel de decizie o sã o iau
într-un for al partidului, nu la televizor. Asta este o
prostie. Sigur, înþeleg pe unii care au luat 12% cã
ºi-au dat demisia. Asta e treaba lor”, a apreciat
liderul democrat-liberalilor. În opinia sa, o conven-
þie extraordinarã a partidului ar fi oportunã în pri-
mãvarã, deoarece „o conducere a partidului, orica-
re ar fi ea, ar trebui validatã de un congres pentru
a trece la restructurarea PDL-ului. Am nevoie efec-
tiv de acest lucru. Eu cred cã am fãcut extraordinar
de bine convocând pentru vineri Colegiul Direc-
tor Naþional al partidului. Trebuie sã discutãm exact
evoluþia noastrã, conducerea partidului de cinci

luni de zile, dar va trebui sã analizãm si-
tuaþia partidului în ultimii patru ani de zile,
pânã la urmã. În aceste cinci luni numai de
organizare internã nu am putut sã ne ocu-
pãm. ªtiþi foarte bine, a fost referendumul
(...). Le vom analiza la rece ºi vom gãsi, ca
de obicei, cele mai bune soluþii pentru par-
tid”. Primarul municipiului Arad, Gheorghe
Falcã, a declarat, ieri, corespondentului
Mediafax, cã nu a avut discuþii în partid
privind demisia lui Vasile Blaga, însã, în
opinia sa, acesta ar trebui sã-ºi depunã
mandatul „ca gest firesc”. „Nu am avut
discuþii în PDL pe acest subiect. Este opi-
nia mea, eu consider cã este un gest firesc
sã-þi depui mandatul dacã nu îþi atingi ob-
iectivul. Este ºi o soluþie pentru reconstrui-
rea, relansarea dreptei în România”, a spus
Falcã. Falcã a reamintit cã  Blaga a avut ca
obiectiv câºtigarea a 24% la alegerile par-

lamentare, care nu a fost atins. În schimb, ºeful
grupului PDL din Camera Deputaþilor, Mircea Toa-
der, afirmã cã o eventualã demisie a lui Blaga ar fi o
„decizie la cald” ºi cã în astfel de situaþii trebuie
fãcutã o analizã ºi apoi trebuie luate decizii: „Sunt
declaraþii ºi opinii la cald. Cred cã trebuie fãcutã
mai întâi o analizã ºi abia apoi trebuie luate decizii.
(...) Personal, nu sunt de acord cu deciziile luate la
cald. Pânã la urmã, aºa este în politicã: atunci când
câºtigi te iubeºte toatã lumea, iar când pierzi se
gãsesc voci care sã te conteste.(...) Apoi, fiecare
este responsabil în judeþul sãu ºi pentru propriile
rezultate”.

Prim-vicepreºedintele PDL Cristian Preda sus-
þine însã cã responsabilitatea faþã de rezultatele
catastrofale la alegeri nu poate fi eludatã. „Soluþia
e una singurã: convocarea unei Convenþii a parti-
dului. O impune statutul, o impune decenþa politi-
cã elementarã. Data ar trebuie stabilitã cât mai re-
pede, pentru cã un partid în opoziþie nu are de ce
sã aºtepte. Responsabilitatea faþã de rezultatele
catastrofale din 9 decembrie nu poate fi eludatã”,
susþine prim-vicepreºedintele PDL. În opinia se-
cretarului general al PDL, Ioan Oltean, „PDL tre-
buie sã aibã continuitate, adicã sã-ºi continue ac-
tivitatea ca partid de sine stãtãtor” ºi nu i se poate
imputa doar lui Vasile Blaga rezultatul partidului
de la alegeri, vina fiind a întregii conduceri a for-
maþiunii. „Demisia este un act unilateral de voinþã,
el nu poate fi impus. Nimeni nu poate sã impunã,
numai cei de la USL fac aºa ceva. La noi, demisiile
sunt acte unilaterale de voinþã, aºa cum se specifi-
cã ºi în dreptul românesc ºi în orice fel de drept
democratic”, a declarat Ioan Oltean.
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Barroso: Nu vor exista dificultãþi
în a colabora cu Victor Ponta

Preºedintele Comisiei Europene
(CE), Jose Manuel Barroso, a
declarat luni, la Oslo, unde participa
la ceremonia de înmânare a
Premiului Nobel pentru Pace
decernat Uniunii Europene, cã nu
vor exista dificultãþi în a colabora cu
premierul român Victor Ponta. „Noi
am exprimat unele îngrijorãri cu
privire la anumite decizii adoptate în
România, dar eu cred cã premierul
Ponta a rãspuns îngrijorãrilor
noastre ºi ºi-a dovedit angajamentul
de a corecta lucruri care au fost
nepotrivite, din punctul nostru de
vedere”, a declarat Barroso.
Declaraþia preºedintelui CE are loc
imediat dupã alegerile parlamentare
din þara noastrã, în urma cãrora USL
a obþinut o victorie confortabilã.
Preºedintele CE declara, în iulie, la
prezentarea raportului privind MCV,
cã România a fãcut un pas înapoi de
pe buza prãpastiei, dar cã trebuie sã
îºi respecte angajamentele, situaþia
urmând sã fie monitorizatã ºi un nou
raport sã fie adoptat în acest an.
PSD va fuziona cu UNPR

Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat, ieri, în prima ºedinþã a
BPN al PSD de dupã alegeri, la
care presa a avut acces, cã în prima
ºedinþã a Comitetului Executiv
Naþional (CExN) va propune
fuziunea PSD cu UNPR, care vor
avea grup parlamentar comun. „În
primul Comitet Executiv vã voi
propune, în urma negocierilor pe
care le finalizãm în aceste zile,
fuziunea cu UNPR. Vom avea un
singur grup parlamentar. Vreau sã
existe, aºa cum a fost în toate
vremurile bune, partidul de centru-
stânga al României, e PSD, iar
ideea de unitate cred cã meritã ºi
preþurile pe care o sã le plãtim aºa,
mai cu inima îndoitã, dar trebuie sã
gândim pentru viitor”, a spus
Ponta. Grupul parlamentar al PSD,
incluzându-i ºi pe cei ai UNPR, va
avea 221 de membri, iar grupul PNL
va fi format din 147 parlamentari, a
anunþat, luni seara, liderul USL,
premierul Victor Ponta.

Biroul Electoral Central a anunþat,
ieri, rezultate oficiale finale ale alegeri-
lor parlamentare de duminicã, dupã
numãrarea voturilor din toate secþiile
USL obþinând 58,63% pentru Camera
Deputaþilor ºi 60,10% pentru Senat.
ARD a obþinut 16,50% la Camerã ºi
16,70% la Senat, potrivit BEC. PP-DD a
obþinut 13,99% la Camera Deputaþilor
ºi 14,65% la Senat, iar UDMR - 5,13%
la Camerã ºi 5,23% la Senat. USL a într-
unit la alegerile din 9 decembrie un
numãr de 4.344.288 voturi, ARD -
1.223.189 voturi, PP-DD - 1.036.730
voturi, iar UDMR – 380.656. Purtãtorul
de cuvânt al BEC, Marian Muhuleþ, a

Rezultate finale la alegerile parlamentare

Andreea Paul, Traian Igaº,
Mircea Toader ºi Ioan Oltean au
obþinut mandate de parlamentar,
potrivit numãrãtorii paralele a
PDL, au precizat, ieri, pentru
Mediafax, surse din partid. Aceºtia
reuºesc sã intre în Parlament prin
redistribuirea mandatelor. Andreea
Paul, Ioan Oltean ºi Mircea Toader
vor fi deputaþi, Traian Igaº va fi
senator. În Bucureºti, ARD a
obþinut, tot prin redistribuire, 6
mandate de deputat ºi 3 de
senator, a declarat, pentru Media-

Blaga, Oltean, Igaº, Boagiu ºi Paleologu,
în Parlament prin redistribuire

Liderul PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, cã propunerea pentru funcþia de preºe-
dinte al Camerei Deputaþilor va reveni formaþiunii sale. „Dupã cum prevede Statutul,
în perioada urmãtoare, la momentul premergãtor învestirii Guvernului, avem de sta-
bilit reprezentanþii în conducerea Camerelor. PSD va avea preºedintele Camerei
Deputaþilor ºi funcþii de conducere, respectiv în Biroul Permanent al Senatului ºi în
comisii”, a spus Ponta. Întrebat dacã pentru funcþia de preºedinte al Camerei va fi
propus tot Valeriu Zgonea, Ponta a precizat cã persoana va fi decisã în urma discu-
þiilor din BPN, CExN ºi a votului grupului. „Dacã mã întrebaþi pe mine, da, eu cred cã
Valeriu Zgonea s-a achitat foarte bine, dar nu-mi aparþine mie aceastã decizie”, a
rãspuns liderul PSD. Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat de sãptãmâna
trecutã cã vizeazã în continuare funcþia de preºedinte al Senatului.

Preºedintele Camerei Deputaþilor va reveni PSD

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, este o „reþinere foarte
mare” faþã de ideea cooptãrii UDMR
într-o guvernare alãturi de USL, preci-
zând cã în urma ºedinþei conducerii PNL
de ieri a reieºit cã nu este agreatã o ast-
fel variantã. „Am discutat ºi acest sub-
iect, fãrã a pune, însã, în discuþie ºi o
decizie. Nu avem elemente pentru a lua
o decizie. Am discutat, suntem practic
în consens. Existã, evident, foarte mari

În PNL nu e agreatã cooptarea
UDMR la guvernare

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a declarat ieri cã vari-
anta de a construi un hotel în regim de
urgenþã pentru cazarea parlamentari-
lor este îmbrãþiºatã de toate grupurile
politice, el arãtând cã va discuta cu
liderii de grup ºi va lua decizia nece-
sarã pentru a reduce cheltuielile.
„Discutãm de problema cazãrii. Tre-
buie sã gãsim o soluþie care sã cos-
te din ce în ce mai puþin, care sã
permitã ca aceste cheltuieli din bu-
getul de stat sã fie reduse. Mai exis-
tã varianta, pe care vãd cã azi toate
grupurile politice o îmbrãþiºeazã,
aceea de a construi în regim de ur-
genþã un hotel în care cheltuielile sã
fie minime, aºa cum are ºi Parlamen-
tul Franþei”, a spus Zgonea. El a mai
arãtat cã, în acest moment, datoritã
tehnologiilor de construcþii foarte
rapide, în doi ani se poate construi
acest hotel în regim de urgenþã. În
14 noiembrie, Zgonea a anunþat cã

Zgonea propune construirea în regim
de urgenþã a unui hotel pentru parlamentari

precizat cã au trecut pragul electoral
naþional USL, ARD, PP-DD ºi UDMR
ºi cã toþi cei 18 candidaþi din partea
organizaþiilor minoritãþilor naþionale au
obþinut numãrul de voturi necesar pen-
tru un loc în Camera Deputaþilor. În Bu-
cureºti, USL a obþinut 66,48% (465.518
voturi) din voturile valabil exprimate
pentru Senat ºi 65,29% (457.288 voturi)
pentru Camera Deputaþilor, ARD are
20,17% (141.283 voturi) ºi, respectiv,
19,62% (137.460 voturi), iar PP-DD 9,5%
(66.560 voturi) ºi, respectiv, 9,4%
(65.858 voturi), potrivit datelor comu-
nicate de Biroul Electoral al Munici-
piului Bucureºti.

rezerve faþã de cooptarea UDMR la gu-
vernare, dar existã deschiderea pentru
ca raporturile politice deschise între USL
ºi UDMR ºi, acolo unde este nevoie, în
interesul general, al democraþiei, în inte-
resul fiecãreia dintre formaþiuni, sã exis-
te discuþii pe orice subiect.  Dacã însã
este vorba despre guvernare, este evi-
dent cã o asemenea idee creeazã foarte
mare reþinere, ca sã nu spun cã nu este
agreatã în PNL” a spus Antonescu.

fax, prim-vicepreºedintele organi-
zaþiei PDL Bucureºti, Costicã
Canacheu. Printre aceºtia se aflã
Anca Boagiu, Theodor Paleologu
ºi Cristian Rãdulescu. USL a
câºtigat în Capitalã, din prima,
toate cele 40 de colegii uninomina-
le. Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a obþinut un nou mandat de
senator în judeþul Timiº, urma
redistribuirii, conform numãrãtorii
paralele a PDL. ªi Roberta Anasta-
se a obþinut un nou mandat de
deputat, tot în urma redistribuirii.

a decis sã blocheze procedurile pentru
un nou caiet de licitaþie pentru servicii
hoteliere, iar viitorii deputaþi vor primi
o sumã pentru a-ºi plãti chiria în Bucu-
reºti ºi nu vor mai sta la hoteluri, care
sunt prea costisitoare.
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Ninsoarea care a început încă
de ieri ar trebui, conform previ-
ziunilor meteo, să înceteze astăzi,
în jurul prânzului. Meteorologul
Ion Mărinică, de la Centrul Me-
teorologic Regional Oltenia, sus-
ţinea ieri că avem de-a face cu
prima rafală serioasă din aceas-
tă iarnă şi că ea va fi resimţită
puternic la Craiova. Vom avea
parte de căderi abundente de ză-
padă, care, din pricina tempera-
turilor foarte scăzute chiar şi pe
timpul zilei, se vor aşeza pe pă-
mânt, formând un strat consistent
de zăpadă. „Începând de astăzi
(n.r. - ieri) şi până mâine (n.r. -
astăzi), peste cea mai mare par-
te a ţării este atenţionare meteo
de cod galben, care se referă la
ninsori şi intensificări de vânt.
Precipitaţiile vor fi abundente şi
vor atinge şi chiar depăşi 15-20
litri pe metru pătrat, iar în zonele

Primăria Craiova a suplimentat utilajele de deszăpezire

Craiova ar putea fi troienită în două zile

Pagină realizată de  LAURA MOŢÎRLICHE

O săptămână cu ninsori şi ger, aşa anun-
ţă meteorologii pentru Craiova. Din cauza
căderilor abundente de  zăpadă, străzile
vor fi troienite, apoi vor urma scăderi
mari de temperatură care vor pune pro-
blema instalării poleiului. Autorităţile
locale spun, însă, că sunt mai pregătite ca
oricând să facă faţă acestei prime rafale
puternice a iernii.

de deal şi de munte vor fi de 50
de litri pe metru pătrat”.

Stratul de
zăpadă va fi
destul
de consistent

După aceste ore de ninsoare
continuă, trebuie să ne aşteptăm
la un strat destul de consistent de
zăpadă, meteorologii previzio-
nând că este foarte posibil ca ză-
pada să aibă grosimea de 20 de
centimetri în interiorul oraşului.
”Nu este de glumă cu această
ninsoare. Este o zăpadă afânată,
care se va aşeza pe sol pentru că
afară va fi frig. Şi va fi destul de
mărişoară pentru că va ninge con-
tinuu câteva ore bune”, a mai
spus Ion Mărinică. Concomitent,
va bate şi vântul. Specialiştii
anunţă că rafalele vor fi puterni-

ce şi vor spulbera zăpada, exis-
tând pericolul ca nămeţii să fie
troieniţi. Acest peisaj de iarnă se
va produce, îndeosebi, în noaptea
de miercuri spre joi şi va fi urmat
de un îngheţ puternic. „De joi şi
până sâmbătă, vremea va fi deo-
sebit de geroasă, iar sâmbătă şi
duminică va ninge, din nou, abun-
dent în Craiova”. Temperaturile
vor scădea foarte mult, până la –
7 grade Celsius.

Deszăpezire,
cu toate forţele
din dotare

Autorităţile locale spun însă că
aceste fenomene meteorologice
sunt de aşteptat în această pe-
rioadă şi că s-au luat toate măsu-
rile pentru a se interveni la timp
astfel încât să nu fie probleme în
trafic. „Efectivele implicate în ac-
tivitatea de deszăpezire a Craio-
vei, aparţinând SC Salubritate
Craiova SRL, Regiei Autonome
de Administrare a Domeniului

Public şi Fondului Locativ şi SC
Termo Craiova SRL, au continuat
să intervină pentru degajarea căi-
lor publice de pe teritoriul muni-
cipiului de la prima ninsoare şi
până ieri”, se arată într-un comu-
nicat al SC Salubritate SRL Cra-

iova. În plus, în noaptea de 10 spre
11 decembrie, au fost împrăştiaţi
aproximativ 12 metri cubi de ma-
teriale antiderapante în puncte din
Craiova unde ar putea apărea
polei şi poduri de gheaţă (pasaje-
le CFR, Electro şi suprateran, în
sensurile giratorii, dar şi în zone
de pantă şi în intersecţii), măsură
luată pentru prevenirea inciden-
telor în trafic.

Autorităţile sunt
pregătite pentru
orice situaţie

Pe timpul nopţilor, a fost încăr-
cată zăpada existentă pe partea
carosabilă în zona centrală a Cra-
iovei, respectiv pe străzile „A.I.
Cuza”, „Calea Unirii”, „Constan-
tin Nicolăescu Plopşor” şi pasa-
jul suprateran, dar şi în Piaţa Mi-

hai Viteazul, acolo unde zăpada
acumulată ar fi putut îngreuna
circulaţia. Cei 248 metri cubi de
zăpadă ridicaţi din zonele aminti-
te au fost transportaţi la cele două
puncte de descărcare autorizate,
situate în apropierea rampei eco-

logice de la Mofleni. „Sunt pre-
gătiţi să intervenim şi de acum
încolo, indiferent care va fi situa-
ţia. Avem urilaje, material anti-de-
rapant la îndemână şi foarte mulţi
oameni care sunt mobilizaţi pen-
tru această acţiune şi pot să cred
să nu vor fi probleme mari, noi do-
rim să se poată circula în condiţii
normale de iarnă”, a declarat
Gheorghe Nedelescu, city-mana-
gerul Craiovei. Având în vedere
prognoza meteorologică, numărul
utilajelor de deszăpezire prezente
pe străzile Craiovei a fost sporit
de la 55 la 69 de autovehicule. De
asemenea, au fost suplimentate
cantităţile de materiale antidera-
pante la cele cinci puncte de ali-
mentare din Craiova cu 268 de
tone, astfel încât, în caz de condiţii
meteorologice nefavorabile, inter-
venţia utilajelor să fie promptă.
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După alegerile parlamentare din
9 decembrie a.c., cunoscând dez-
nodământul deloc convenabil, pre-
şedintelui Traian Băsescu nu-i ră-
mâne de făcut decât un singur lu-
cru: lecturarea unor texte de refe-
rinţă privind coabitarea, aşa cum
s-a întâmplat în Franţa în perioa-
dele Mitterrand şi apoi Chirac, de-
spre cea dintâi relatând pe larg, dar
şi cu rafinament stilistic, fostul său
consilier Jacques Attali, în cartea
„Francois Mitterrand. Aşa cum
a fost”. Mai sunt şi alte sc rieri
(„Ochiul puterii” – Gilles Menage;
„Francois Mitterrand, anii schim-
bării”), dar ne îndoim că vor face
obiectul lecturii. Aşa c um arată

MIRCEA CANŢĂR

Spre o coabitare obligatorie!
c onfiguraţia Parlamentului,  pe
care o va contempla şi preşedin-
tele Traian Băsescu, ea exprimând
o atitudine a electoratului, regulile
jocului politic se schimbă covâr-
şitor, graţie sensului votului popu-
lar. S-a votat cu voluptate USL.
Iar maniera umilitoare în care au
acces în Parlament mai mulţi li-
deri ai PDL, nici unul necâştigând
decisiv colegiul uninominal în care
a candidat, chiar dacă respective-
le colegii s-au aflat desenate în
zonele geografice până de curând
iradiate de veleitarii baroni ai par-
tidului Gheorghe Falcă sau Gheor-
ghe Ştefan, spune multe. Practic,
adversitatea alegătorilor a avut pre-

tutindeni aceeaşi amplitudine. Este
sfârşitul unui proiect politic. Este
sfârşitul unei filosofii politice. Exis-
tă o replică în filmul „Zorba Gre-
cul”, a lui Mikael Kakoyannis (re-
gia), după un scenariu al lui Nikos
Kazantzakis, în care regretatul ac-
tor Anthony Quinn, după ce funi-
cularul se prăbuşeşte, odată cu
speranţele micii comunităţi din in-
sulă, este apucat de un râs de ne-
curmat. Ultima replică: „Aţi mai
văzut vreodată aşa o prăbuşire?”.
Prea multe cărţi în mânecă nu mai
deţine nici Traian Băsescu şi vite-
jia sa cam nefirească, anterioară
alegerilor, merită sublimată în cum-
pătare şi buna chibzuire a fiecărui

demers . Fiindcă alegerile din 9
decembrie a.c. n-au adus numai o
victorie, altminteri scontată,  a
USL, ci pur şi simplu un naufra-
giu al PDL, mascat la recoman-
dări acum regretate. Şi urmează o
lungă perioadă de convalescenţă.
Încet, încet, partidul îşi va reveni,
deşi nu are lideri de anvergură, prin
minunata politică de cadre, ce a
pus în umbră orice timidă deveni-
re. Mulţi reprezentanţi ai USL, fie
de la centru, fie de prin părţile lo-
cului, exultă de voioşie la eclatan-
tele rezultate obţinute de toţi can-
didaţii în alegerile de duminică.
Nimeni până acum n-a spus că
ele se datorează în princ ipal lui...

Traian Băsescu, nu puţini fiind ale-
gătorii care au proptit ştampila pe
sigla USL fără să privească nu-
mele persoanei trecute în căsuţă.
Ce va face viitorul guvern USL,
imediat după învestire, rămâne de
văzut, însă cu siguranţă nu va mai
beneficia de aceeaşi clemenţă ca
în scurtul mandat provizoriu,
care a luat s fârşit. Orice conta-
minare de la apucăturile guvernă-
rii pedeliste, va fi o nenoroc ire.
Şi c um se apropie sfârşitul anu-
lui,  cu simbolistica lui aparte la
români, tocmai evitarea oric ărui
scandal politic ar  fi nu doar bine-
venită, cât mai ales circumsc risă
votului de c are vorbeam.

Asociaţia „Vasiliada” partener
tradiţional al Baroului Dolj

Sumele de bani adunate în cam-
pania „Fii bun şi dăruieşte de Cră-
ciun” vor fi folosite pentru asigu-
rarea hranei zilnice a copiilor din
cadrul centrelor „Sf. Stelian” din
loc alitatea Lipov, judeţul Dolj ş i
“Aripi de Lumină” din Craiova.
Dacă în 2011, 40 de copii din fa-
milii nevoiaşe serveau zilnic o masă
caldă şi partic ipau la activităţile
educative organizate de Asociaţia
Vasiliada, anul aces ta numărul a
crescut la peste 100.

Toate lucrurile vor fi distribui-
te, direct, la persoane cu o situaţie
socială deosebit de grea din jude-
ţul Dolj, prin intermediul Asocia-
ţiei Vasiliada, partenerul tradiţional
al Baroului Dolj în derularea cam-

Fiţi alături de Baroul Dolj în campania
„Fii bun şi dăruieşte de Crăciun”

Campania Baroului Dolj „Fii bun şi
dăruieşte de Crăciun” a fost lansatî în
2007 şi vizează ajutorare copiilor şi
bătrânilor nevoiaşi. Campania, deve-
nită tradiţie, se va desfăşura şi în acest
an, iar cei care doresc să se implice
trebuie să ştie că pot dona, la sediul

Donaţiile se pot face şi prin virament bancar:  în lei – cont nr. RO41
RNCB 0134 1087 9377 0001 deschis la BCR CRAIOVA (SWIFT: BCR
RO BU; Adresa: Craiova, str. Doljului, nr. 1B, jud. Dolj) de Asociaţia
DEM D. STOENESCU (CIF 25382941); în euro – cont nr. RO31 BRDE
170S V815 5820 1700 deschis la BRD - Groupe Société Générale, Su-
cursala Craiova (SWIFT: BRDE RO BU; Adresa: Craiova, str. Bld. Carol
I, nr.4, bl. M6, jud. Dolj) de Baroul Dolj (CIF 4553658).

Baroul Dolj publică detalii despre evoluţia acestui proiect pe site-ul
 instituţiei, www.barouldolj.ro. 

Baroului Dolj, bani, haine şi încălţă-
minte, paturi, jocuri şi jucării, care vor
fi distribuite în perioada Crăciunului la
colectivităţile de bătrâni şi copii aflaţi
în dificultate. Partenerul Baroului Dolj
în această campanie este Asociaţia „Va-
siliada”.

paniei „Fii bun şi dăruieşte de Cră-
ciun”.

„Cu cât sumele şi obiectele do-
nate vor fi mai mari şi mai multe,
cu atât mai mulţi oameni se vor
bucura de sărbătoarea Crăciunu-
lui. Am credinţa că prezentul pro-
iect, bazat pe sentimente umanita-
re, pe generozitate şi afecţiune, se
va constitui într-un element de
repoziţionare a profesiei noastre în
viaţa socială a cetăţii şi va împlini
şi pe plan sentimental menirea
noastră ca oameni”, a declarat de-
canul Baroului Dolj, prof.univ dr.
av. Ion Turculeanu.
„Trebuie să învăţăm, să fim
solidari cu semenii noştrii”

Aceas tă campanie de întrajuto-
rare a fost luată ca model ş i de
alte barouri din ţară, pentru că

spune decanul Baroului Dolj,  Ion
Turc uleanu, în perioadă de c riză
este şi mai mare nevoie să fim
solidari, să strângem rândurile şi
să fim mai apropiaţi de cei cu care
soarta a fost mai vitregă: „Dacă
ne uităm în afara graniţelor,  vom
observa că societatea are o men-
talitate deschisă şi o mai mare
aplecare spre întrajutorare. Noi,
avocaţii, nu putem rămâne indi-
ferenţi la problemele, cu care se
conf runtă semenii noştrii. Ne-am
implicat în această campanie cu
tot sufletul şi pot să spun, că de
la an la an donaţiile au crescut.
În acest an, români, care sunt ple-
caţi în străinătate, ne-au solici-
tat,  să punem pe site şi un cont în
valută, pentru că vor, să doneze
şi ei bani pentru aceşti oameni.
Trebuie să învăţăm, să fim soli-
dari cu semenii noştrii. Eu nu

cred, că suntem un popor de oa-
meni egoişti. Ba din contră!”.
„Colaborarea noastră cu Baroul
Dolj este una de durată şi sper
ca ea să se dezvolte”

Asociaţia „Vasiliada” este la al
treilea an când este preferată de
Baroul Dolj ca partener în această
campanie. „Este primul an de când
noi suntem preferaţi ca parteneri
ai Baroului Dolj când proiectul
este extins. Dacă până acum era
în program doar centrul „Sf. Ste-
lian” din localitatea Lipov, jude-
ţul Dolj, de anul acest am intro-
dus şi centrul „Aripi de Lumină”
din Craiova. Cele două centre au
acelaşi specific: copiii sunt în prag
de abandon şcolar, provin din fa-

milii defavorizate monoparentale,
familii cu o situaţie materială pre-
cară în care trăiesc minim doi co-
pii. Campania se va încheia cu o
licitaţie de tip silent action, la data
de 19 decembrie a.c., la Hanul Cra-
ioviţa, în cadrul Balului Baroului
Dolj, în care urmează să fie licitate
produse confecţionate în cadrul ce-
lor două centre: felicitări, obiecte
de lut, podoabe de brad şi produse
tradiţionale româneşti. Sumele adu-
nate vor fi folosite pentru hrana
zilinică şi obiecte educaţionale. Co-
laborarea noastră cu Baroul Dolj
este una de durată şi sper ca ea să
se dezvolte”, a declarat Cătălina Tă-
năsescu, psiholog şi PR al Asocia-
ţiei „Vasiliada”.

MARIN TURCITU
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Încã cinci parlamentari
în judeþul Dolj

În judeþul Dolj, la redistribuire
ar mai putea prinde mandate de
parlamentar urmãtorii: Antonie
Solomon  Gheorghe Neþoiu, Con-
stantin Dascãlu, ªtefan Stoica ºi 
Mãrinicã Dincã. Pânã la închide-
rea ediþiei doar Constantin Das-
cãlu (ARD) ºi Gigi Neþoiu (PP-
DD) erau confimaþi. Pentru cã nu
multã lume este familiarizatã cu
ceea ce înseamnã procesul de re-
distribuire, vom explica în conti-
nuare aceastã metodã complica-
tã, despre care se poate spune cã
este matematicã purã

La repartizarea finalã
a mandatelor, primeazã

numãrul total de voturi obþinute
ºi nu procentele

Alegerile din 9 decembrie  s-
au desfãºurat dupã principiul vo-
tului uninominal mixt. Adicã votul
are o componentã a reprezentãrii
directe ºi una a reprezentãrii pro-
porþionale a partidelor în Parla-
ment, în funcþie de rezultatele
obþinute la nivel de judeþ ºi în þarã.
Norma de reprezentare, cea dupã
care se traseazã ºi graniþele co-
legiilor uninominale, este de un
deputat la aproximativ 70.000 de
locuitori, ºi un senator la aproxi-
mativ 160.000 de locuitori. Având
în vedere prevederile legale ce þin
de trasarea pe hartã a colegiilor,
existã colegii cu un numãr mai
mare de locuitori decât altele.
Având în vedere cã la repartiza-
rea finalã a mandatelor, numãrul
total de voturi obþinute de un can-

didat este cel care primeazã, ºi
nu procentele, articolul 11 din
Legea 35/2008 a votului uninomi-
nal face diferenþa: „În cadrul unei
circumscripþii electorale, delimita-
rea colegiilor uninominale se face
astfel încât mãrimea acestora,
calculatã în numãrul de locuitori,
sã fie de aºa naturã încât cel mai
mare colegiu sã fie cu cel mult
30% mai mare decât cel mai mic
colegiu”. Aºa se face cã un can-
didat care adunã 49% dintre vo-
turi într-un colegiu mic, care în
cifre înseamnã 5000 de voturi, va
pierde în faþa unui competitor care
adunã doar 30% (6000 de voturi)
dintre opþiunile electoratului dintr-
un colegiu mare.

Cum se stabilesc mandatele
ce i se cuvin fiecãrui

competitor electoral într-o
circumscripþie electoralã

Aºa cum spuneam, procesul
redistribuirii mandatelor este unul

complicat. De ce este necesarã
aceastã etapã? Pentru a asigura
componenta reprezentãrii propor-
þionale a partidelor în Parlament,
în funcþie de rezultatele obþinute
în fiecare judeþ ºi în þarã. Pentru
cã, potrivit legii, fiecare partid
care depãºeºte pragul electoral
trebuie sã fie reprezentat propor-
þional în Parlament. Legea, ca
oricare alta, are avantaje ºi deza-
vantaje. De aceastã datã deza-
vantajul este cã vor fi colegii în
care oameni de pe locul doi vor
intra în Parlament în locul celor
care au obþinut mai multe voturi.
Nu este cazul judeþului Dolj, dar
trebuie sã ºtie cã per ansamblu
existã reprezentativitate. 

Cum se stabilesc mandatele
ce i se cuvin fiecãrui competitor
electoral într-o circumscripþie
electoralã? Prin stabilirea coe-

ficientului electoral de circum-
scripþie: coeficient= numãrul to-
tal de voturi valabile; circumscrip-
þie=numãrul de colegii dintr-un

judeþ. Coeficientul foloseºte la
stabilirea numãrului de mandate
acordate într-un judeþ fiecãrei
formaþiuni care a depãºit pragul
electoral. Pentru a ajunge la
acest numãr, se împarte numã-
rul total de voturi strânse de toþi
candidaþii unui partid dintr-un ju-
deþ la coeficientul de circum-
scripþie. Voturile rãmase, cele
neutilizate sau inferioare coefi-
cientului electoral, ºi mandatele
ce nu au putut fi repartizate de
biroul electoral de circumscrip-
þie se reporteazã cãtre Biroului
Electoral Central (BEC), pentru
a fi repartizate centralizat în a
doua etapã, la nivel naþional.

Redistribuire dupã metoda
matematicianului belgian

Victor d’Hondt
În aceastã etapã se decide

câte mandate se acordã fiecãrui
partid dintre cele rãmase nealo-
cate la nivel judeþean. Acest lu-
cru se face prin metoda d’Hondt,
cea mai cunoscuta metoda de
distribuire a mandatelor, elabo-
ratã de juristul ºi matematicianul
belgian Victor d’Hondt în 1878.
Metoda are la bazã „principiul
celei mai puternice medii” ºi
practic avantajeazã partidele
mari, care au cel mai mare nu-

mãr de voturi obþinute în toatã
þara. Dupã aceastã etapã se poa-
te ajunge la situaþia ipoteticã în
care candidaþilor partidului X tre-
buie sã li se distribuie, pe lângã
mandatele primite la nivel jude-
þean, încã treizeci de mandate în
toatã þara, partidul Y încã 25 de
mandate, iar partidului Z încã 12
mandate.

Pentru a vedea exact în ce cir-
cumscripþii îºi vor împãrþi parti-
dele mandatele rãmase ne uitãm
în art 48, (7), a) din Legea Votu-
lui uninominal: „Se împarte nu-
mãrul voturilor neutilizate din fie-
care judeþ, la numãrul total al
acestor voturi valabil exprimate
rãmase neutilizate la nivel naþio-
nal. Rezultatul astfel obþinut pen-
tru fiecare circumscripþie elec-
toralã se înmulþeºte cu numãrul
de mandate cuvenite partidului.
Datele obþinute, calculate cu 8
zecimale, se ordoneazã descres-
cãtor la nivelul þãrii ºi separat
descrescãtor în cadrul fiecãrei
circumscripþii electorale”. 

Legea are un limbaj matema-
tic, care însã se poate transcrie
în felul urmãtor: repartizarea man-
datelor în þarã se face pe baza re-
zultatelor fiecãrui partid, în fieca-
re judeþ, fãrã a fi ignorate rezul-
tatele obþinute la nivel de þarã.

Alegerile parlamentare s-au în-
cheiat. Pentru candidaþii, care au
încheiat colegile cu peste 50+1 au
trecut ºi emoþiile. Foarte mulþi însã,
de la ARD ºi PP-DD, mai puþini de
la USL au intrat în malaxor ºi au
aºtepta sã vadã dacã vor prinde un
loc în Parlamentul României la re-

distribuire. În judeþul Dolj, unde
USL a câºtigat 15 mandate din 15,
cei care au avut frisoane la ruleta
redistribuirii au fost doar cei de la
ARD ºi PP-DD. Din calculele efec-
tuate se pare, cã pe lângã cei 15
parlamentari de drept vor mai
prinde fotolii încã cinci.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Cine a intrat în malaxorul redistribuiriiCine a intrat în malaxorul redistribuiriiCine a intrat în malaxorul redistribuiriiCine a intrat în malaxorul redistribuiriiCine a intrat în malaxorul redistribuirii
parlamentare în judeþul Dolj?parlamentare în judeþul Dolj?parlamentare în judeþul Dolj?parlamentare în judeþul Dolj?parlamentare în judeþul Dolj?

Spre ruºinea noastrã, a presei din pãrþile
locului, n-am avut deplinã cunoºtinþã, pânã
deunãzi, mai exact dupã desfãºurarea alegerilor
de duminicã, de anvergura candidatului USL

pentru Camera Deputaþilor, Daniel Iane, la
Bãileºti. Ei bine, Daniel Iane, directorul general al
Indaco Systems ºi creatorul ECRIS-ului, de care
beneficiazã instanþele ºi justiþiabilii din România, a
câºtigat mandatul de deputat cu 51,03% (10.666
voturi). Absolvent al Facultãþii de Electronicã ºi
Telecomunicaþii, specializarea Microelectronicã ºi
microtehnologii, Institutul Politehnic Bucureºti,
nãscut la 20 iunie 1967 la Craiova, Daniel Iane
este un consacrat specialist în IT, pe care doar
modestia l-a poziþionat în afara spaþiului public
rezervat candidaþilor. Paradoxal, în aceste cir-
cumstanþe a beneficiat, în primul rând, nu de
anvergura sa de mare specialist, ci de apartenenþa
la USL. Cei care l-au votat însã pot fi încredinþaþi
cã au trimis în Camera Deputaþilor o competenþã
profesionalã deosebitã, ºi, fãrã a forþa comenta-
riul, o mândrie olteneascã. Vom reveni cu alte
detalii, aºa cum am convenit cu proaspãtul
deputat prin intermediul poºtei electronice.

Daniel Iane, un mare specialist în IT, deputat de Bãileºti
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Cercetarea directorului ºcolii de
ºoferi “Drivetest Liviu Banã” SRL
din Craiova a început, de fapt,
încã de anul trecut, de la primul
denunþ primit de ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj din
cadrul Direcþiei Generale Antico-
rupþie (DGA) împotriva sa. Potri-
vit rechizitoriului întocmit de pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, în urmã cu un an,
pe 16 mai 2011, un bãrbat a sesi-
zat organele judiciare cã, în timp
ce efectua cursurile ºcolii de
ºoferi SC Drivetest Liviu Banã
SRL, pentru obþinerea permisului
de conducere categoriile C, C+E
ºi D, a discutat cu un instructor
auto de acolo care i-a spus cã,
pentru a fi sigur de promovarea
probei practice a examenelor de
obþinere a permisului, va trebui sã
dea câte 100 de euro pentru fie-
care categorie. Denunþãtorul a mai
declarat cã instructorul cu prici-
na i-a spus cã va afla mai multe
detalii despre acest lucru de la
ºeful ºcolii de ºoferi. În baza aces-
tui denunþ, s-a constituit un do-
sar la Parchetul de pe lângã Tri-

Autorul accidentului mortal de sâmbãtã
seara din comuna Gherceºti a fost pus în li-
bertate, dupã ce, luni dupã-amiazã, Judecã-
toria Craiova a respins propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova de luare a
mãsurii arestãrii preventive a acestuia. Instan-
þa a luat faþã de Marius Soreanu mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi þarã pe o perioadã de 30
de zile. În aceastã perioadã tânãrul trebuie sã

Ninsoarea care a început sã cadã ieri dupã-
amiazã a îngreunat traficul rutier, primul in-
cident petrecându-se în jurul orei 15.00, pe
„Calea Bucureºti” din Craiova. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, Alexandru Fota, de 24
de ani, din Craiova, în timp ce conducea un
autoturism marca Volkswagen pe „Calea Bu-
cureºti”, în zona Spitalului Nr. 3, a derapat, a
pierdut controlul direcþiei ºi a intrat pe scua-
rul staþiei de tramvai, unde a lovit-o pe Maria
Buicã, de 66 de ani, din municipiu. „Victima
a fost transportatã cu o ambulanþã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde a
primit îngrijiri ºi s-a constat cã a suferit le-
ziuni uºoare, care nu au necesitat internarea,
iar conducãtorul auto este cercetat pentru
vãtãmare corporalã din culpã”, a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Filtre rutiere în trafic
Pentru evitarea unor incidente mai grave

cauzate de zãpadã, reprezentanþii IPJ Dolj ai

Autorul accidentului mortal din Gherceºti,
interdicþie de pãrãsire a þãrii

A derapat ºi a accidentat uºor o femeie

respecte o serie de obligaþii, între care sã se
prezinte la organul de urmãrire penalã sau la
instanþa de judecatã ori de câte ori este che-
mat, sã se prezinte la Postul de Poliþie Gher-
ceºti conform programului de supraveghere
sau ori de câte ori este chemat, sã nu îºi
schimbe locuinþa fãrã încuviinþarea Judecã-
toriei Craiova care a dispus mãsura ºi sã nu
deþinã, sã nu foloseascã ºi sã nu poarte nici o
categorie de arme.

Reamintim cã,  poliþiºtii au fost sesizaþi prin
112, sâmbãtã seara, în jurul orei 20.00, cã pe
DJ 641, în satul Gârleºti, comuna Gherceºti,
s-a produs un accident de circulaþie, al cãrui
autor a pãrãsit locul faptei. S-a stabilit cã vic-
tima accidentului este Fãnel Casangiu, de 40
de ani, din localitate, care, în urma impactu-
lui, a suferit leziuni ce i-au fost fatale. La lo-
cul impactului au rãmas doar câteva bucãþi
de caroserie, pe baza cãrora poliþiºtii de la
Rutierã au stabilit cã autoturismul care îl lo-
vise pe bãrbatul de 40 de ani era un Opel, de
culoare albã, descoperit duminicã, într-o ane-
xã gospodãreascã din comuna Gherceºti. A
fost astfel identificat tânãrul care provocare
accidentul, Marius Soreanu, de 22 de ani, din
Gherceºti, care a fost ridicat de oamenii legii
ºi adus la Craiova, la sediul Biroului Rutier,
pentru audieri, fiind apoi reþinut pe 24 de ore,
sub acuzaþia de ucidere din culpã. Luni a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova, care a respins
arestarea preventivã a acestuia.

instituit 33 de  filtre rutiere, localizate pe prin-
cipalele drumuri din judeþ, la ieºirea din lo-
calitãþile mai importante, în cadrul cãrora
poliþiºtii au ca principalã misiune verificarea
autovehiculeleor, în special a celor de mare
tonaj, cu privire la echiparea acestora pen-
tru iarnã. În acest sens se va verifica dacã
autovehiculele sunt prevãzute cu anvelope
de iarnã, lanþuri antiderapante, lopeþi, nisip
sau sare. Autovehiculelor depistate cã nu
îndeplinesc aceste condiþii nu li se va per-
mite continuarea drumului pânã la remedie-
rea acestor lipsuri. De asemenea, poliþiºtii
vor monitoriza condiþiile de trafic ºi vor anun-
þa de îndatã momentul în care anumite tron-
soane de drum vor deveni impracticabile,
dacã va fi cazul, sfãtuindu-i totodatã pe con-
ducãtorii auto cu privire la adoptarea unei
conduite preventive în trafic. Oamenii legii
reamintesc faptul cã lipsa anvelopelor de iar-
nã se sancþioneazã cu amendã cuprinsã în-
tre 630 ºi 1.470 lei ºi retragerea certificatu-
lui de înmatriculare.

Liviu Banã, instructor auto ºi di-
rector al ºcolii de ºoferi “Drivetest
Liviu Banã” SRL din Craiova,  trimis
în judecatã pentru trafic de influen-
þã, a fost condamnat de judecãtorii
Tribunalului Dolj la 2 ani de închisoa-
re cu suspendare pe un termen de
încercare de 4 ani. Sentinþa pronun-

þatã luni de magistraþi nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel atât
de procurori cât ºi de inculpat. Li-
viu Banã a fost reþinut pe 29 martie
a.c., dupã ce a primit 400 de lei de
la un bãrbat cãruia îi promisese cã-i
va aranja promovarea examenului
practic la permisul de conducere.

bunalul Dolj, s-a obþinut de la in-
stanþã autorizare de interceptare a
convorbirilor telefonice ale lui Li-
viu Banã ºi ale instructorului care
îl informase despre preþuri, iar
denunþãtorul, din discuþiile purta-
te cu alþi elevi ai ºcolii de ºoferi, a
aflat cã e o practicã sã “cotizeze”
înainte de examen.

Pe 25 mai 2011 denunþãtorul
s-a prezentat la proba practicã a
examenului, însã a fost declarat
respins, iar Banã nu i-a mai cerut
banii pentru cã aflase deja de de-
nunþ, dupã cum rezultã dintr-o
convorbire purtatã în aceeaºi zi,
cu soþia sa ºi consemnatã de pro-
curori în rechizitoriu: Inculpatul
Banã Liviu: „Sã-þi spun o ches-
tie: îl avusei pe unul… astãzi...
unde fusei eu… cu camerã pe
el”. Soþia: „A, pe naiba”. Banã
Liviu: „Da, mã, da… mi-l dãdu
un coleg de-al lui în primire ºi
ne spuse… de-al lu’… adus de
cunoºtinþele de-al lu’ Mitu”. So-
þia: „Îhî! ªarpe ãla”. Banã Liviu:
„Ai de mine, vai vai vai…, no-
roc cã ãla ºtiu ºi îl picã, hai cã
îþi spun eu, pa, pa”.

Faptã cu repetiþie...
Pentru cã n-a mai luat banii de

la denunþãtor, anchetatorii n-au
mai avut ce sã facã, însã n-au re-
nunþat la dosar, iar anul acesta,
pe 27 martie, un alt elev al acele-
iaºi ºcoli de ºoferi, F. P., a depus
o plângere în care declara cã Li-
viu Banã i-a spus cã va trebui sã-
i dea suma de 3-400 de lei sau
100 de euro ca sã “aranjeze” cu
poliþistul examinator, pentru a fi
sigur cã promoveazã proba prac-
ticã a examenului de permis, în
condiþiile în care luase deja “sala”.
Ca sã-l convingã, Liviu Banã i-a
oferit ºi un exemplu: „Sã vedem
mâine la faþa locului, ce sã îþi
spun eu þie? … Îþi iei bani la tine
sã…, 3 milioane sã ai la tine dacã
iei…, asta este… 100 de euro ca
sã vedem la faþa locului dacã e…
Vezi sã nu te iei cu el în gurã, sã
îl contrazici… Eºti la mâna lui…
Am avut un prieten ºi mie mi-a
fost jenã sã îi zic… hai sã dãm ºi
noi ceva ãstora, cã ne fac ãºtia…
ºi el: du-te bã, mã fac ãºtia pe
mine dupã 20-25 de ani? ªi l-a
fãcut, mânca-þi-aº gura. Pãi vezi

mã, mânca-þi-aº? ªi a dat sala a
doua oarã”.

“Din conþinutul acestei discuþii
rezultã cã inculpatul a pretins bani
de la denunþãtor, lãsându-l sã crea-
dã cã, în situaþia în care nu va da
aceastã sumã, nu va promova pro-
ba practicã, exemplificând aceas-
tã stare de lucruri cu situaþia prie-
tenului inculpatului, care avea o
vechime de conducãtor auto de 20-
25 de ani ºi care, refuzând sã dea
banii, a fost respins la proba prac-
ticã”, se mai aratã în rechizitoriul
întocmit de procurori. La douã zile
dupã plângerea depusã împotriva
lui Banã, denunþãtorul s-a prezen-
tat, conform programãrii, la locul
stabilit, având asupra sa 400 de lei
ºi 100 de euro, toate bancnotele fi-
ind marcate criminalistic. Dupã

examen, Banã l-a luat cu maºina
pe denunþãtor, oferindu-se sã-l
ducã acasã, iar pe drum i-a cerut
banii, 400 de lei, sumã gãsitã de
anchetatorii care l-au oprit imediat,
într-un locaº de sub bordul auto-
turismului.

Liviu Banã a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, apoi pus în liberta-
te, iar procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis
în judecatã pentru trafic de influ-
enþã, dosarul fiind înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj pe 26 apri-
lie. Luni, 10 decembrie, judecã-
torii au pronunþat sentinþa ºi l-au
condamnat pe bãrbat la 2 ani de
închisoare cu suspendare. Atât
procurorii cât ºi inculpatul pot
face apel împotriva acestei deci-
zii, întrucât nu este definitivã.
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Conferinţa Anuală
a Comunicatorilor Regio

   As tăzi,  ora
12.00,  la Muzeul
Olteniei din Craiova
va avea loc Confe-
rinţa Anuală a Co-
municatorilor Re-
gio. În cadrul aces-
tui eveniment va fi
prezentat s tadiul
implementării POR
în regiuea SV Olte-
nia. Reţeaua Comu-
nicatorilor Regio  a
fost constituită la
nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia în
anul 2008, în con-
formitate cu cerin-

ţele Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional Re-
gional adoptat de Autoritatea de Management pentru POR. Din
Reţeaua Comunicatorilor Regio înfiinţată la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, la care a aderat şi ADR fac parte reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale şi centrale, ai mass-media, ai mediului
de afaceri, ai ong-urilor, ai mediului academic. Cuvântul de des-
chidere îl va avea Marilena Bogheanu, directorul executiv al Agen-
ţiei Regionale de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Refinanţare suplimentară
pentru clienţii bun-platnici

Clienţii BCR cu
is toric  de plată
foarte bun ar pu-
tea obţine o refi-
nanţare rapidă a
bunului prin acce-
sarea produsului
TOP UP. Produsul
permite c lienţilor
care au în derula-
re la BCR Leasing
un contract al că-
rui obiect este un
autoturism, să ob-
ţină o f inanţare
suplimentară, în
baza evaluării bu-
nului. « Am con-

ceput acest produs în primul rând pentru a arăta aprecierea noastră
pentru clienţii bun-platnici şi pentru acele companii care, în con-
diţiile crizei economice pe care o traversăm, reuşesc să găseas-
că soluţii de business inteligente pentru a menţine performaţa
companiilor lor. Nu este un produs din care ne propunem să
facem profit, ci – mai degrabă – un produs prin care dorim să
fidelizăm aceşti clienţi şi să îi ajutăm să depăşească perioada
dificilă pe care o traversăm cu toţii », a declarat Bogdan Spetea-
nu, director general al BCR Leasing.

Hidroelectrica scoate la vânzare
electricitate de 106 milioane lei

Compania de stat
Hidroelectrica, aflată
în insolvenţă, va or-
ganiza la 18 decem-
brie mai multe licita-
ţii pe bursa de ener-
gie OPCOM pentru
vânzarea de electrici-
tate, în valoare totală
de 106 milioane lei
(23,4 milioane de
euro). roducătorul de
energie a programat
11 licitaţii pentru vân-

zarea a aproape 482.000 MWh de energie, potrivit datelor OP-
COM. Preţul la care compania intenţionează să vândă energia
este 220 lei pe MWh. De la începutul lunii decembrie, preţurile la
care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare a electri-
cităţii pe bursa OPCOM au variat între 229 şi 274 lei pe MWh.
Hidroelectrica a vândut prin intermediul OPCOM, de la intrarea
în insolvenţă, în iunie, energie de 84,2 milioane de euro.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

Ne mai trebuie turişti...

Avem pârtie de schi
la Rânca

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Ol-
tenia, în calitate de autoritate de implementare, a anun-
ţat ieri că investitia realizată prin proiectul „Dezvolta-
rea integrată prin optimizarea domeniului schiabil  în
zona turistică Rânca, judeţul Gorj” finanţat prin Pro-
gramul Phare CES 2004-2006 „Dezvoltarea Infras-

În ianuarie 2013

Ford va produce zilnic în jur
de 350 de maşini B-Max

Compania Ford şi-a redus luna
trecută producţia de maşini. Ford
şi-a relocat oamenii la fabrica de
motoare, unde există comenzi
mari pentru exterior. Aceste
schimbări au condus la reacţii în

tructurii Regionale” a primit toate avizele necesare
pentru funcţionarea instalaţiei de transport cu cablu
de tip telescaun. „De asemenea, pârtia de schi a obţi-
nut toate avizele necesare de omologare şi autorizare.
Astfel întregul obiectiv de investiţii este pe deplin func-
ţional, omologat şi autorizat”, se precizează într-un
comunicat de presă al ADR SV Oltenia. Beneficiarii
acestui proiect sunt Consiliul Local Novaci, Consiliul
Local Baia de Fier şi Consiliul Judeţean Gorj. Valoarea

proiectului se ridică la 3.289.918
euro din care 2.597.719 euro re-
prezintă finanţare nerambursabi-
lă. „Proiectul are drept scop echi-
parea domeniului schiabil din sta-
ţiunea Rânca c u o ins talaţie de
transport cu cablu de tip telescaun
fix.  De asemenea, pentru as igu-
rarea unor condiţii optime de uti-
lizare a pârtiei de schi s -a realizat
dotarea şi cu un utilaj de întreţi-
nut pârtia de schi. Pârtia are o lun-
gime de 860 metri şi un grad mediu
de dificultate”, a subliniat Marile-
na Bogheanu, directorul ADR SV
Oltenia. Proiectul vizează  4000 de
turişti zilnic, iar la categoria benefi-
ciari vor mai fi 29 de hoteluri, pen-
siuni şi puncte turistice.

lanţ, în sensul că şi furnizorii s-au
văzut nevoiţi să ia măsuri, în sen-
sul disponibilizării de personal. Fa-
brica Magna a trimis chiar un co-
municat de presă prin care a pre-
cizat că angajările şi disponibili-

zările se adaptează nevoilor clien-
tului Ford. Este vorba de o redu-
cere mică de personal, în jur de
17 angajaţi, dar restul care au
rămas se tem să nu se vadă şi ei
în aceeaşi situaţie. Această mă-
sură a fost luată la aproximativ o
lună de zile de la tăierea panglicii
inaugurale, când conducerea
Magna anunţa că s-au creat 117
locuri de muncă. Şi Ford a relo-
cat aproximativ 500 de angajaţi
care lucrau la producţia vehicu-
lului B-Max, către fabrica de
motoare, unde se lucrează în două
ture. Aici se produce motorul Eco-
Boost de 1 litru şi există o cerere
foarte mare pe piaţă, în plus, în
viitorul se va produce şi motorul
de 1,5 litri pe benzină.

Se lucrează
într-un singur  schimb

Ovidiu Cioroianu, liderul de
sindicat de la Ford a precizat ieri
că pentru luna aceasta se vor
produce tot în jur de 250 de ma-
şini pe zi şi se va lucra tot într-
un singur schimb. „De la anul,
adică din ianuarie 2013 s-ar pă-
rea că producţia va mai creşte
ceva se preconizează cam în jur
de 350 de maşini B-Max pe zi şi
vom lucra pe anumite secţii pe
un schimb de tură şi acolo unde
se va impune vom lucra pe două
schimburi.  Nu s-a luat în discu-
ţie până în acest moment vreo
disponibilizare de personal şi sper
nici să nu se ia în calcul o astfel
de măsură”, a precizat Ovidiu
Cioroianu.
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- Mã rog, Popescule, ca în iarna
asta sa avem un ger nãprasnic,
sã îngheþe ... preþurile.

Habitat for Humanity România
promoveazã ideea conform cãreia la
baza dezvoltãrii personale, profesio-
nale ºi sociale a oricãrui individ ºi a
oricãrei familii se aflã locuirea în con-
diþii decente. O casã este mai mult
decât un simplu adãpost – locuirea în
condiþii umane oferã demnitate, si-
guranþã, echilibru ºi este fundamen-
talã dezvoltãrii armonioase a familii-
lor noastre ºi a comunitãþilor în care
trãim. “Mulþumim tuturor parteneri-

lor: companii, donatori individuali, vo-
luntari, media, autoritaþi publice, care
ne-au ajutat sã ne continuãm misiu-
nea. În acest an, datoritã lor, 874 de
familii locuiesc în condiþii mai bune.
Vã mulþumim pentru cã vã pasã. Fie-
care dintre noi poate sã contribuie la
schimbarea în bine a vieþii unei fami-
lii. Acum , cu ocazia sãrbatorilor de
iarnã, dãruiþi celor care au atât de multã
nevoie de ajutor ºansa de a avea un
cãmin calduros. Donaþi 2 euro prin
sms la 8839 pentru a ajuta o familie
sã locuiascã în siguranþã!”, declarã
Gabriela Grigori, Director Dezvolta-
re Resurse ºi Comunicare.

Habitat a ajutat
peste 600.000 de familii

Habitat for Humanity Inter-
national este o organizaþie creºtinã,
non-profit, care reuneºte oameni de
toate rasele, naþionalitãþile ºi religiile
pentru a construi case, comunitãþi
ºi speranþã. Din 1976, Habitat a aju-
tat peste 600.000 de familii con-
struind ºi reabilitând case, susþinând
politici corecte de locuire ºi oferind
cursuri de formare ºi acces la re-

surse pentru a ajuta familiile sã îºi
îmbunãtãþeascã condiþiile de locui-
re. Aproximativ 17.000 dintre aceste
familii se aflã în Europa ºi Asia Cen-
tralã, unde Habitat este activã din
anii 1990. Habitat for Humanity Ro-
mânia a ajutat, pânã în acest mo-
ment, peste 3.300 de familii, prin
intermediul celor 7 filiale active ale
sale din judeþele: Bihor, Cluj, Bacãu,
Dolj, Argeº, Prahova ºi Suceava.

ALINA DRÃGHICI

Habitat for Humanity Romania a dat startul
campaniei “Totul începe ACASÃ!”, prin care
oricine poate dona 2 Euro la 8839 pentru a dã-
rui celor mai puþin norocoºi ºansa de a locui de-
cent. Conform statisticilor Eurostat, cinci mili-
oane de români trãiesc în condiþii severe de sã-
rãcie, un milion de români nu au încãlzire, 41,2%
dintre români nu au baie sau duº, 55,3% trãiesc

în locuinþe suprapopulate (în timp ce media eu-
ropeanã este de 17,8%), iar 28,6% se confrun-
tã cu deteriorarea severã a caselor. A locui adec-
vat, decent ºi într-un mediu sãnãtos este un drept
fundamental al omului. În acest context, în care
nevoia de locuire în condiþii umane este atât de
mare, Habitat for Humanity România lanseazã
campania “Totul începe ACASÃ!”.

“Totul începe ACASÃ”, o campanie
de ajutorare a celor care trãiesc în sãrãcie

Toþi cei care doresc sã susþinã campania “Totul începe ACASÃ”,
o pot face prin trimiterea unui sms în valoare de 2 Euro la numãrul 8839.
Valoarea donaþiei de 2 Euro nu conþine TVA, iar campania este susþinutã
de Cosmote, Orange ºi Vodafone.

Alte modalitãþi de implicare sunt:
• Donaþii securizate cu cardul în contul IBAN RO25 BRDE 050S

V150 1751 0500, deschis la BRD Sucursala Oradea;
• Donaþii prin PayPall intrând pe site-ul www.habitat.ro/doneaza;
• Alocarea a 20% din impozitul trimestrial pe profit, conform

prevederilor Codului Fiscal în vigoare, Titlul 2, Cap. II, Art. 21,
Alin. 4 - http://www.habitat.ro/parteneriate-companii.html.

Ca în fiecare lunã, inspectorii Casei de Asi-
guri de Sãnãtate Dolj au trecut pragul mai
multor unitãþi sanitare care oferã servicii me-
dicale, printre care Spitalul Municipal Filan-
tropia ºi Spitalul Judeþean de Urgenþã, ambele
din Craiova. Cele mai multe acþiuni de control
s-au desfãºurat însã în cabinetele medicilor de
familie. Cu aceastã ocazie, inspectorii CAS Dolj
au verificat modul în care se acordã serviciile
medicale, corespondenþa între serviciile soli-
citate pentru decontare de furnizori ºi cele efec-
tuate în mod real, precum ºi modul în care au
fost respectate de furnizor condiþiile existente
la momentul evaluãrii.

Au fost constatate nereguli
la compensarea medicamentelor
În total, au fost efectuate 32 acþiuni de con-

trol la furnizorii de servicii medicale, din care
15 controale tematice ºi 17 controale operati-
ve. Numai pe parcursul lunii noiembrie a.c.,
au fost verificate 8 cabinete de medicina fami-
liei, fiind descoperite o serie de nereguli.

Spre exemplu, au fost identificaþi pensionari
care au beneficiat nelegal de prescripþii medica-

le în cadrul Programului pentru compensarea
cu 90% a preþului de referinþã al medicamente-
lor pentru pensionarii cu venituri realizate nu-
mai din pensii de pânã la 700 lei pe lunã. Aceºtia
au declarat  în scris cã nu au alte venituri deºi
acest lucru s-a dovedit, ulterior, a fi fals.

Potrivit reprezentanþilor CAS Dolj, contra-
valoarea medicamentelor compensate 90%
prescrise de medicii de familie pensionarilor
care realizeazã ºi alte venituri în afara celor din
pensii, se va recupera de la persoanele care au
beneficiat nelegal de compensarea suplimen-
tarã de 40%. Totodatã, au fost verificaþi doi
furnizori de servicii medicale în ambulatoriul
de specialitate-medicinã dentarã, constatându-
se, în cazul unuia dintre ei, cã nu sunt respec-
tate clauzele contractului de furnizare de ser-
vicii medicale încheiat cu Casa de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj ºi s-a dispus mãsura diminuãrii
cu 30% a serviciilor din luna august a.c.

Au fost, de asemenea, verificaþi cinci furni-
zori de medicamente compensate ºi gratuite
în tratamentul ambulatoriu, constatându-se cã
sunt respectate clauzele contractelor de furni-
zare de servicii încheiate cu CAS Dolj.

Controale, derulate la douã
spitale din Craiova

În ceea ce priveºte controalele operative au
fost realizate cinci verificãri la furnizorii de
servicii medicale care au eliberat concedii me-
dicale ºi s-a constatat cã au fost respectate
prevederile legale la emiterea acestora. Inspec-
torii CAS Dolj au verificat ºi dacã serviciile
medicale raportate în luna octombrie a.c. sunt
conforme cu realitatea, constatându-se cu sunt
respectate prevederile legale. Nu au fost des-
coperite nereguli nici în ceea ce priveºte res-
pectarea programului de activitate al medicilor
de familie sau al farmaciºtilor.

Reprezentanþii Casei de Asigurãri de Sãnã-
tate Dolj au trecut luna trecutã ºi pragul a douã

unitãþi sanitare cu paturi. La Spitalul Clinic
Municipal Filantropia controlul a fost dispus
chiar de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate. Acesta a vizat raportarea unor cazuri de
spitalizare continuã pe DRG, care ar fi putut fi
tratate în regim de spitalizare de zi. În urma
verificãrii foilor de obsevaþie a fost imputatã
suma de 9.332 lei.

Un control operativ a avut loc ºi la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pe margi-
nea modului de derulare a Programului Naþio-
nal de Diabet ºi Boli de Nutriþie ºi Programul
Naþional de Boli Endocrine, constatându-se
existenþa unor stocuri care acoperã necesarul
lunar pentru tratamentul pacienþilor.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Casei de Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj au derulat în ulti-
ma lunã o serie de controale în rândul furnizorilor de servicii medicale din judeþ,
scopul fiind acela de a verifica dacã sunt sau nu respectate o serie de clauze
contractuale. Cu aceastã ocazie, deficienþe au fost descoperite în cazul mai mul-
tor cabinete de medicina familiei, dar ºi în cadrul unui spital din Craiova.

Cabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS DoljCabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS DoljCabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS DoljCabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS DoljCabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS Dolj
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Biserica
„Sfântul Spiridon
îşi sărbătoreşte
hramul

Colocvii de artă plastică şi lansare de carte,
la Biblioteca Judeţeană

Secţia audio-video şi American Corner din
cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman” vă invită astăzi, ora 17.00, la
Colocviile de artă plastică românească re-
alizate de Cristina Oprea. În ton cu anotim-
pul şi cu sărbătorile de iarnă, tema prezen-
tării este „Arta naivă şi sărbătorile la ro-
mâni”. De la ora 17.30, Sala „Nicolae Ro-
manescu” a instituţiei găzduieş te lansarea
cărţii „Citate alese. Ghid de dezvoltare per-
sonală”, semnată de Adi Popescu. Volumul,
apărut recent la Editura „Aius” din Craiova,
reuneşte citate culese încă din anul 1982 şi
se doreşte a fi un ghid de dezvoltare perso-
nală „util pentru toţi cei dornici de a duce o
viaţă mai bună”. La eveniment, alături de
autor se vor afla prof. univ. dr. ing. Gheor-

Talentul este mai presus de orice
deficienţă sau mentalitate...
„NO LIMIT” este formaţia ar-

tistică a tinerilor cu deficienţe de
auz de la Centrul Şcolar „Beetho-
ven” din Craiova. Numele a venit
de la sine: deşi nu aud muzica pe
care dansează, fiecare pas pe care
îl fac demonstrează că talentul lor
nu are limite. Dansează, pictează,
sc ulptează, realizează adevărate
spectacole de pantomimă şi tea-
tru-dans, confecţionează bijuterii
handmade.

Până în urmă cu o lună, forma-
ţia „NO LIMIT” avea 11 membri:
Laura Huter – pedagog şcolar, Mi-
rabela Bărbulescu, Magda Popes-
cu, Gigi Isidor, Cătălin Gîrlă şi Ade-
lin Deaconu (singurul dintre ei care
este din Craiova!) – absolvenţi, Iri-
na Vîrtopeanu, Silvia Stroe, Petre
Dobre, Gabriel Cocîrlău (zis  Oba-
ma) şi Cristi Preduţ – elevi. Însă
Magda Popescu a fost nevoită să
renunţe de curând la şcoală şi la
trupa de dans din cauza probleme-
lor financiare şi familiale… Erau
în această formulă de trei ani.
Participări de succes la festiva-
luri, spectacole şi emisiuni TV
Până în prezent, formaţia a parti-

cipat consecutiv la toate concursuri-
le naţionale organizate de Asocia-
ţia Surzilor din România, ocupând
de fiecare dată locul I. De aseme-
nea, a obţinut rezultate răsunătoa-
re la toate festivalurile internaţio-

„NO LIMIT”, trupa tinerilor cu deficienţe de auz,
într-un spectacol de teatru-dans pe scena Naţionalului craiovean

Nu aud muzica pe care dansează, dar fiecare
pas pe care îl fac demonstrează că talentul lor
nu are limite. Au arătat-o în atâtea spectacole,
prezentate pe scenele din ţară, dar şi în Anglia,
Franţa ori Turcia. Anul acesta, o ţară întreagă
le-a ţinut pumnii la concursul „Românii au ta-
lent” difuzat de Pro TV, unde au ajuns în finală.
Despre membrii trupei „NO LIMIT” este vor-
ba, pe care craiovenii îi vor putea (re)vedea
într-un excelent spectacol de teatru-dans, în re-

gia actorului Cătălin Băicuş. Intitulat „Dance or
die”, acesta va fi prezentat în premieră vineri,
14 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Atelier a
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. O altă
reprezentaţia va avea loc, pe aceeaşi scenă,
sâmbătă, 15 decembrie, începând cu ora 18.00.
Proiectul are ca scop înlăturarea prejudecăţi-
lor despre persoanele cu dizabilităţi, dar şi sal-
varea tinerilor de la abandon şcolar şi conti-
nuarea drumului către performanţă.

Intrarea la spectacolul „Dance
or die” se va face pe bază de

invitaţii, care pot fi procurate de
la profesorul Filomela Salahoru

(tel. 0769.296.521) sau de la
actorul Cătălin Băicuş (tel.

0760.710.701). Invitaţiile au o
contravaloare modică: pentru

premiera de vineri, 14 decem-
brie, ora 19.00, aceasta este de

30 de lei, iar pentru reprezentaţia
de sâmbătă, 15 decembrie, ora

18.00, de 20 de lei.

nale la care a fost invitată, dar şi la
emisiuni TV precum „Surprize,
Surprize” (TVR 1), „Plaja lui Mă-
ruţă” (TVR 2), „Steaua ta noro-
coasă” şi „TEO” (Pro TV) ş.a.
Participări de succes a avut la
spectacolele organizate de Forever
Living Products, la Sala Palatului
din Bucureşti (2008,2009, 2012),
ca şi la expoziţiile cu vânzare din
c adrul târgurilor  de obiec te
handmade,  deschise în centrul
oraşului (2010, 2011, 2012).

Membrii trupei au fost aplaudaţi
la Festivalul „Arts4U” din Ellesmere
Port, Anglia (iulie, 2008), la festiva-
lul organizat de Asociaţia Surzilor din
Istanbul, Turcia (septembrie, 2010),
ca şi la spectacolul de dans şi pan-
tomimă prezentat la Institut Natio-
nal des Jeunes Sourds din Paris,
Franţa (iunie 2012). La show-ul
„Românii au talent”, difuzat de Pro

TV în primăvara acestui an, „NO
LIMIT” a ajuns în finala concursu-
lui, pe locul al IV-lea, după ce, în
semifinală, a ocupat locul I.

„Dance or die”, o premieră
absolută în lumea artei

Anul trecut, formaţia prezenta,
atât pe scena Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”, cât şi la „Scena
8”, spectacolul de pantomimă „A
Wonderful World”, în regia acto-
rului Cătălin Băicuş. Tot împreu-
nă cu acesta a realizat, de curând,
un nou proiect: „Dance or die”,

care va fi prezentat vineri, 14 de-
cembrie, de la ora 19.00, la Sala
Atelier  a Naţionalului craiovean.
Tot ce se va întâmpla pe scenă va
fi live, iar spectacolul – care va fi
reluat sâmbătă, 15 decembrie, ora
18.00 – va dura 60 de minute. Or-
chestraţia muzicală este realizată
de Radu Ionesc u (c hitară) ş i

Romanu Emanuel (voce).
„Proiectul este o premieră ab-

solută în lumea artei şi are ca scop
desfiinţarea barierelor şi a preju-
decăţilor despre persoanele c u di-
zabilităţi, salvarea tinerilor de la
abandon şcolar şi continuarea dru-
mului către performanţă. Susţine-

rea,  prin asemenea spectaco-
le, a tinerilor cu dizabilităţi ţine
de importanţa definirii identi-
tăţii umane şi culturale, iar Ro-
mânia se alătură as tfel ţăr ilor
în c are discriminarea şi mo-
delarea prin artă nu mai cu-
nosc  delimitare”, spune Filo-
mela Salahoru,  profesorul
care le aduce copiilor hipoa-
cuzici ai Centrului Şcolar „Be-
ethoven” muzic a ş i ritmul.
„Totodată, dorim înfiinţarea
unei trupe de teatru-dans  pen-
tru ca aceşti tineri să se poată
susţine singuri pe viitor”,  a
adăugat aceasta.

ghe Manolea, rapsodul Ion Creţeanu, Triplu
Palm Manager CaliVita Mădălin Frunză şi,
în rol de moderator, prof. Nicolae Marines-
cu, directorul Editurii „Aius”.

Biserica „Sfântul Spiridon”, situată în apropierea
Universităţii din Craiova, îşi sărbătoreşte hramul as-
tăzi, de praznicul Sfântului Ierarh Spiridon. Cu acest
prilej, ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei şi mitropoli-
tul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi
vor săvârşi slujba Sfintei Liturghii. „Slujba de pome-
nire a sfântului oblăduitor al bisericii este prilej de adu-
cere aminte şi de omagiu pentru toţi cei care au con-
tribuit la construirea acestei biserici, la înfrumuseţa-
rea ei, şi este în acelaşi timp bucuria de a invoca în
rugăciune pe unul dintre cei mai cunoscuţi sfinţi şi
ierarhi din primele secole. Sfântul Ierarh Spiridon este
cel care, la Sinodul I Ecumenic, s-a evidenţiat prin
lămurirea Tainei Sfintei Treimi cu cărămida, motiv pen-
tru care este şi pictat ca atare în iconografia ortodo-
xă”, a precizat preotul paroh Alexandru Isvoranu. Bi-
serica „Sfântul Spiridon” a fost ridicată în anul 1758,
în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. A bene-
ficiat de reparaţii după cutremurul din 1838, fiind păs-
trat stilul brâncovenesc în care a fost construit, iar în
secolul al XX-lea aici s-au făcut reparaţii generale.
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Comitetul rus de Anchetã a
anunþat ieri cã dispune de pro-
be potrivit cãrora opoziþia rusã
pregãtea o „revoluþie”, anul
acesta, de tip pro-occidental, ca
cele de la începutul anilor 2000
în Ucraina ºi Georgia. Comite-
tul de Anchetã este principalul

organ de investigaþie, subordo-
nat doar Kremlinului. „S-a sta-
bilit cã, în primãvara lui 2012, s-
a organizat o vizitã în Lituania
pentru grupuri de cetãþeni ruºi
provenind din diferite regiuni, cu
scopul de a participa la semina-
rii consacrate preluãrii puterii

dupã exemplul «revoluþiilor co-
lorate» care au avut loc ante-
rior în alte þãri”, afirmã Comi-
tetul de Anchetã într-un comu-
nicat. Expresia desemneazã în
Rusia „revoluþia trandafirilor”
din Georgia, de la sfârºitul lui
2003, ºi „revoluþia portocalie” de
la sfârºitul lui 2004 în Ucraina,
douã miºcãri de contestare po-
pularã care au adus la putere
guverne pro-occidentale în
aceste foste republici sovietice.
Liderul Frontului de Stânga, Ser-
ghei Udalþov (foto), ºi alþi doi
activiºti încarceraþi începând din
octombrie, Leonid Razvozjaev ºi
Konstantin Ledeved, sunt pen-
tru moment singurii inculpaþi în
acest dosar. Anchete au fost lan-
sate în octombrie pe baza unei
emisiuni a postului de televiziu-
ne pro-Kremlin NTV, în care s-
a difuzat o înregistrare filmatã
cu camera ascunsã, în care, po-
trivit postului, Serghei Udalþov
discuta despre acest tip de pro-
iecte cu un parlamentar geor-
gian, Guivi Targamadze, care ar

fi urmat sã le finanþeze. „An-
cheta a permis strângerea unor
documente care confirmã finan-
þarea de cãtre Guivi Targa-
madzé a activitãþii ilegale a lui
Udalþov, Razvozjaev ºi Lebedev
în vederea organizãrii de tulbu-
rãri masive în Federaþia Rusã”,
adaugã Comitetul de Anchetã în
comunicat. Comitetul a confir-
mat cã a efectuat, ieri diminea-
þã, percheziþii la Moscova, la
domiciliul opozantului Iuri Na-
butovski, ºi ale altor doi activiºti,
Taisia Aleksandrova ºi Anna
Kornilova. Potrivit comunicatu-
lui, „documente electronice care
conþineau publicaþii despre rãs-
turnarea puterii” au fost confis-
cate în cursul acestor perchezi-
þii. Cei trei opozanþi au fost reþi-
nuþi de cãtre Comitetul de An-
chetã pentru interogatoriu, în
calitate de martori, potrivit ace-
leiaºi surse. Liderul Frontului de
Stânga, Serghei Udalþov, vizat
de o interdicþie de a pãrãsi Mos-
cova, a fost ºi el supus unui in-
terogatoriu ieri.

Opoziþia rusã, acuzatã cã pregãteaOpoziþia rusã, acuzatã cã pregãteaOpoziþia rusã, acuzatã cã pregãteaOpoziþia rusã, acuzatã cã pregãteaOpoziþia rusã, acuzatã cã pregãtea
o „revoluþie coloratã”o „revoluþie coloratã”o „revoluþie coloratã”o „revoluþie coloratã”o „revoluþie coloratã”

Bilanþul victimelor provocate
de Bopha, taifunul cel mai pu-
ternic care a afectat Filipinele în
acest an, depãºeºte 700 de morþi,
au anunþat ieri autoritãþile, pre-
cizând cã sute de persoane, în
special pescari, sunt în continua-
re date dispãrute. Bopha, care a
traversat sudul arhipelagului în
noaptea de marþi spre miercuri,
sãptãmâna trecutã, a provocat
moartea a cel puþin 714 persoa-
ne, majoritatea în insula Minda-
nao, potrivit Biroului pentru se-
curitate civilã. Numãrul persoa-
nelor dispãrute este de 880, a
adãugat aceeaºi sursã. Mai mul-
te dintre ele ar putea figura prin-
tre cele 257 de cadavre recupe-

Peste 700 de morþ i
în Fi l ipine, în urma

ta i funu lu i  Bopha
Un vultur care ar fi folosit

de Israel pentru spionaj ar fi
fost capturat în oraºul
sudanez Kereinek, din
regiunea Darfour, a anunþat
cotidianul egiptean „El
Balad”. Echipamentul
instalat asupra vulturului are
baterie solarã ºi permite
transmiterea informaþiilor
înregistrate, inclusiv imagini,
prin satelit, susþine cotidianul
„Haaretz”, în ediþia electro-
nicã. Acesta are, de aseme-
nea, instalat un GPS. Publi-
caþia susþine, de asemenea,
cã serviciile de securitate
sudaneze au stablit cã
echipamentul gãsit provine

Sudanul ar fi capturat
un vultur folosit de

Israel pentru spionaj
rate dar neidentificate. Cei 880
de dispãruþi includ, de asemenea,
313 pescari plecaþi pe mare îna-
inte de a ajunge taifunul ºi care
nu s-au mai întors, din General
Santos, principalul port de pes-
cuit ton din þarã. Aproximativ
115.000 locuinþe au fost distruse
ºi peste 116.000 de persoane se
aflau în continuare, ieri, în refu-
gii, majoritatea instalate în clã-
diri publice, unde vor rãmâne
timp de mai multe luni înainte de
construirea unor noi case. ONU
a lansat, luni, un apel la ajutor
internaþional, sperând sã obþinã
65 de milioane de dolari din par-
tea SUA pentru ajutorarea su-
pravieþuitorilor.

de la Universitatea Evreias-
cã din Ierusalim ºi poartã
logo-ul acesteia. Un ecolo-
gist din cadrul Autoritãþii
pentru naturã ºi parcuri din
Israel, Ohad Hazofe, a
declarat pentru site-ul
israelian Ynet cã vulturii
sunt însemnaþi ºi echipaþi de
rutinã cu GPS în scopuri de
cercetare. „Acest vultur
tânãr a fost însemnat,
împreunã cu alþi 100, în
octombrie. Acesta are douã
însemne pe aripi ºi un cip
GPS fabricat în Germania”,
a declarat Hazofe. Potrivit
lui, dispozitivul nu poate
realiza fotografii.

Studenþii au manifestat, luni, în mai multe
oraºe ungare, pentru a protesta faþã de o re-
formã a învãþãmântului superior anunþatã sãp-
tãmâna trecutã de Parlament, care prevede
introducerea taxelor de ºcolarizare ºi o redu-
cere a numãrului de studenþi care beneficiazã
de ajutor de stat. Circa 800 de studenþi au
defilat înspre Parlamentul din Budapesta, în
timp ce reuniuni au fost organizate în univer-
sitãþi ºi clãdiri publice din capitalã, Debrecen,
Pecs, Szeged ºi Sopron. Reforma prevede o
reducere a locurilor finanþate de stat în uni-
versitãþi ºi introduce taxele de ºcolarizare ºi
un sistem de împrumut pentru studenþi. Înce-
pând din 2013, studenþii vor trebui sã plãteas-
cã pânã la 325.000 de forinþi (1.150 de euro)
pe semestru. O altã parte controversatã a re-
formei îi obligã pe studenþii care beneficiazã

de o bursã de stat sã lucreze în Ungaria un
anumit numãr de ani, dupã obþinerea diplo-
mei. Guvernul susþine cã sistemul de împru-
muturi pentru studenþi va reduce
rata de abandonare a cursurilor
universitare, care este în prezent
de aproximativ 50%, ºi cã un sis-
tem bazat pe merit va permite unui
numãr mai mare de persoane sã
acceadã la studii universitare. Or-
ganizaþiile studenþeºti afirmã cã
aceste mãsuri vor conduce la o
scãdere importantã a înscrierilor
la universitate. O platformã stu-
denþeascã, HOOK, a anunþat luni
cã studenþii îºi vor continua miº-
carea de protest pânã când cere-
rile lor vor fi îndeplinite, respectiv

tãieri ale bugetului învãþãmântului superior, o
mai mare independenþã pentru universitãþi ºi
mai multã concertare.

Manifestaþii ale studenþilor în Ungaria, împotriva
unei reforme a învãþãmântului superior

Un virus mai agresiv
al gripei aviare, identificat
în Indonezia

Un virus al gripei aviare, mai
virulent ºi niciodatã identificat
anterior în Indonezia, este
responsabil de moartea a sute de
mii de raþe, în ultimele sãptã-
mâni, în þarã, a dezvãluit veteri-
narul-ºef din cadrul Guvernului
într-un e-mail. „Am gãsit un
subtip al (virusului) H5N1 al
gripei aviare deosebit de patogen,
din încrengãtura 2.3. Aceastã
încrengãturã, depistatã pentru
prima datã în Indonezia, este
foarte diferitã de cea a tipului de
gripã aviarã identificatã anterior,
ºi anume încrengãtura 2,1”,
anunþã Syukur Iwantoro într-o
scrisoare adresatã administraþiilor
locale ºi Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii (OMS). Federaþia
crescãtorilor de pãsãri a anunþat
Ministerului Agriculturii moartea
a peste 300.000 de raþe, în mai
multe provincii de pe Insula Java,
începând din noiembrie. Syukur
Iwantoro a recomandat continua-
rea cercetãrilor, pentru a se stabili
dacã acest tip de virus provine de
la o mutaþie geneticã a virusului
cunoscut pânã în prezent sau dacã
este vorba despre o nouã suºã
provenind din srãinãtate. „Noi
credem cã virusul a putut sã se
propage (în Indonezia) din
strãinãtate, poate din Vietnam sau
Thailanda”, a declarat pentru
AFP Emil Agustiono, secretarul
Comisiei Naþionale indoneziene
pentru Controlul Zoonozelor.

DSK ºi camerista au ajuns
la un acord

Fostul director al FMI,
Dominique Strauss-Kahn, ºi
Nafissatou Diallo, camerista care
îl acuzã de agresiune sexualã, au
ajuns la un acord, a anunþat
judecãtorul de proceduri civile
din New York, Douglas McKeon.
„Termenii acordului sunt confi-
denþiali ºi pun capãt procedurii
civile declanºate la New York
împotriva lui Strauss-Kahn”, a
precizat judecãtorul. La ºedinþa
care a avut loc la Tribunalul din
Bronx a fost prezentã Nafissatou
Diallo, iar fostul director al FMI
a fost reprezentat de avocaþi.

Hillary Clinton îºi amânã
un turneu din cauza
unei gastroenteritei

Secretarul american de stat
Hillary Clinton ºi-a anulat, din
cauza gastroenteritei, cãlãtoria
prevãzutã în aceastã sãptãmânã în
Maroc, unde ar fi trebuit sã
participe la o reuniune privind
Siria, apoi în Turcia ºi Emiratele
Arabe Unite. ªefa diplomaþiei
americane nu va merge, aºa cum
era prevãzut, astãzi, la Marrakech,
pentru o reuniune internaþionalã
„Prietenii poporului sirian”, nici
la Tunis în ziua urmãtoare ºi nici
la Abu Dhabi, vineri, a anunþat,
luni seara, într-un mesaj electro-
nic, consilierul ºi purtãtorul de
cuvânt al lui Clinton, Philippe
Reines. „Având în vedere cã nu s-
a recuperat încã, rãmânem aici în
aceastã sãptãmânã în loc sã
mergem în Africa de Nord ºi
Orientul Mijlociu, aºa cum era
prevãzut”, a scris Reines.
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A.N.A.F. – Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj
- Administraþia  Finanþelor Publice a Municipiului Cra-
iova organizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G. nr. 92/2003 rep. privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit Firmi-
lian” nr. 2, cam. 206 pentru: 1. SOCIETATEA COO-
PERATIVÃ MEªTEªUGÃREASCÃ CONSTRUCTO-
RUL SCM Craiova, str. “Gheorghe Doja” nr. 66, jud.
Dolj, cod identificare fiscalã 2316140 în data de
28.12.2012, ora 10.00 pentru vânzarea bunurilor:
magazie materiale Cernele P 28, Sc = 519,18 mp, pret
pornire licitaþie 106.940 lei; depozit var Cernele P10,
Sc = 119,46 mp, pret pornire licitaþie 21.620 lei; de-
pozit ciment Cernele P11, Sc = 54,80 mp, pret porni-
re licitaþie 9.010 lei. 2. SC TEHODACO  PRODSERV
SRL  Craiova, str. “Raului” nr. 101, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 5983637 în data de 28.12.2012, ora
13.00, pentru vânzarea autoutilitarei Dacia 1307, nr.
înmatriculare DJ-80-TEH, an fabricaþie 2004, preþ por-
nire licitaþie 5.000 lei. Amplasare: sediul societãþii.
Preþurile nu includ TVA.  Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de datele
stabilite pentru vânzare, mentionate mai sus. Invi-
tãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã se
prezinte la termenele de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei urmãtoarele documente: oferta  de  cumpã-
rare;dovada plaþii  taxei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã,taxa de participare reprezintã 10% din preþul
de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO32TREZ 291.50.67XXX005065, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã,-
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãine,actul de
înmatriculare tradus in limba românã; pentru per-
soanele fizice strãine,copie de pe paºaport; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; dovada emisã de organele fiscale cã nu au
obligaþii fiscale restante faþã de acestea (Consiliul
Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora se
aflã domiciliul sau sediul), urmând  sã se prezinte la
datele stabilite pentru  vânzare si la locul fixat in acest
scop.  Împotriva  prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevede-
rile art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu mo-
dificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþului de pornire la licita-
þie, iar in caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ.  Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât
preþul de pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecatarului care nu a platit pre-
þul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003, rep, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informatii suplimentare va puteþi adresa A.F.P.M.-Cra-
iova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 206 sau la
tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu! CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon: 0762/382.318.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
ANGAJEZ vânzãtoare
Sucpi. Detalii la: 0762/
147.382.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de cali-
tate la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonie-
rã în Bucureºti, parter stra-
dal, cu îmbunãtãþiri, în
scectorul 6. Telefon: 0752/
641.487.
Particular, vând (închi-
riez) garsonierã (2 ca-
mere) confort 2 cu geam
termopan, parchet, izo-
laþie interior, preþ nego-
ciabil, 60.000 lei. Telefon:
0743/120.446; 0770/
556.335.
Proprietar, vând garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.

Vând sau schimb gar-
sonierã cu apartament.
Telefon: 0760/548.459.
Vând garsonierã mobi-
latã, etaj I, utilatã, zona
Liceului de Chimie, preþ
convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32
mp, Vitan – Bucureºti,
34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944;
0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.

Particular, vând aparta-
ment decomandat, îm-
bunãtãþiri, zona SIF,
43.000 euro. Telefon:
0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie,
vis-a-vis de Spitalul Militar.
Telefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
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Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.

Vând apartament 4 ca-
mere (102 mp) situat în
zona primãriei Târgu
Ocna, superbã staþiune
de munte, la 17 km de
Slãnic Moldova. Telefon:
0744/647.245; 0728/
839.246.
Vând apartament 3 ca-
mere, etaj 1 /4, strada Mi-
hail Strajan – Dezrobirii,
57.000 euro, negociabil.
Telefon: 0722/376.759.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
I, lângã stadionul Tinere-
tului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/
809.320.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.

Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei,
negociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1, preþ 100.000 ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã ºi teren intra-
vilan în comuna Mischii,
sat Cãlineºti. Telefon:
0256/225.144; 0720/
307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu
puþ american ºi 4000 mp
teren, vie, grãdinã, pomi,
în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilula,
comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 12
euro/mp, posibilitate par-
celare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de
Nord, teren 1560 mp.
Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari.
Telefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil.
Telefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia
Nouã – judeþul Olt, 4 ca-
mere, curte 2100 mp,
vie, fântânã. Telefon:
0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna
Leu. Telefon: 0753/
534.617.
Vând casã Negoieºti
sau schimb cu garsoni-
erã sau apartament ºi di-
ferenþa de bani. Telefon:
0762/738.112.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Peugeot Partner
1,9 an 2001, înscris, ne-
cesitã reparaþii. Telefon:
0766/232.286; 0761/
282.308.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþi-
onare, 4000 RON. Tele-
fon: 0761/612.963.
Vând urgent tractor uni-
versal U445, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
883.199.

DIVERSE
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând porci vietnamezi,
circa 100 kg/buc pentru
sacrificare: Telefon: 0764/
893.164; 0755/953.397;
0724/706.657.
Vând 2 porci 200 kg. Te-
lefon: 0251/432.874.
Vând lemne pentru foc.
Telefon: 0251/531.246.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând set 16 piese de gã-
tit etajat  economic, rapid,
fãrã ulei, cadou nuntã de-
osebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând gâºte albe (aspect
ºi mãrime) stil lebede – 20
bucãþi, preþ 55 lei/buc. Te-
lefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând laptop Dall ºi apa-
rat de vidat Vacsy, cu
accesorile lor ºi perfec-
tã stare. Telefon: 0251/
599.569.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.

Vând arzãtoare gaze
sobe, reductor oxigen,
foarfecã tãiat tablã de banc,
arzãtor încãlzire infraroºu
cu ceas. Telefon: 0351/
464.563; 0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu genþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, hai-
ne din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând butelie aragaz - 80
lei; pãlãrie fetru nouã 52-
55 – 60 lei; covor persan
3/2 grena – 50 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºimineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0733/
696.676.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungu-
reni ºi trei Sineasca. Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane, sub-
soluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
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 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã
exterioarã  autoturism în
stare excelentã. Telefon:
0749/059.070.

Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte re-
galiste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial
Craiova zona Piaþa “Chi-
riac”, 70 mp. Telefon:
0734/944.904.
Închiriez casã Sinaia pe
timpul sãrbãtorilor de iar-
nã ºi vacanþelor. Telefon:
0745/087.917; 0767/
061.510.
Închiriez garsonierã pen-
tru ocazii speciale. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez o camerã la bloc
la 2 fete salariate, preþ ne-
gociabil. Cei interesaþi su-
naþi la telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda
lui Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispires-
cu, 250 euro. Telefon:
0761/192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Tele-
fon: 0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.

Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.
Închiriez teren pretabil
parc auto, 350 mp, po-
sibilitate acces 2 laturi,
str. „Toporaºi” nr. 37
(zona SIF Oltenia). Te-
lefon: 0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bu-
levardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bilat ºi utilat. Telefon:
0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în
chiria acceptabilã. Douã
camere la casã 1-2 stu-
denþi. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2
camere complet mobi-
lat (utilat) în Brazda lui
Novac, zona Simplon,
pentru 2 studenþi (stu-
dente). Relaþii la telefon:
0351/172.213; 0752/
294.839.
Închiriez apartament.
Relaþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã
(depozit materiale) la
casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi
în gazdã la bloc. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez camerã mo-
bilatã, centru, pentru
elevã - studentã – sa-
lariatã. Telefon: 0752/
291.140.

Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la
bloc, preþ 450 lei, inclu-
siv ºi utilitãþile. Telefon:
0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã priva-
tã etc, cu toate utilitãþile
necesare: curent 220,
380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon:
0762/611.541; 0251/
453.865.

Caut 2 bãieþi pentru în-
chiriere apartament. Te-
lefon: 0764/216.705.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog serio-
zitate. Telefon: 0770/
973.836; 0770/223.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã
la þarã în satul Lipov, fãrã
costuri. Telefon. 0251/
429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
SC NICO SANTIS SRL
anunþã pierderea certi-
ficatului de înregistrare
în scopuri de TVA. Se
declarã nul.
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Grupa I principalã – Belgrad
Rezultate consemnate luni seara:

Cehia – Danemarca 30-33, Norvegia –
Franþa 30-19, Serbia – Suedia 23-23.

Asearã: Cehia – Franþa 22-24,
Norvegia – Suedia, Serbia – Danemarca

(ambele dupã închiderea ediþiei).
1. Norvegia 3 3 0 0 79-64 6p
2. Danemarca 3 2 0 1 87-84 4
3. Franþa 4 2 0 2 94-97 4
4. Serbia 3 1 1 1 77-75 3
5. Suedia 3 1 1 1 67-73 3
6. Cehia 4 0 0 4 95-106 0

Mâine – ultima rundã: Cehia – Suedia (17:10), Serbia – Franþa
(19:10), Norvegia – Danemarca (21:10).

Grupa a II-a principalã – Novi Sad

Asearã: Spania – Rusia 25-25, Germania – Muntenegru,
Ungaria – România (ambele dupã închiderea ediþiei).

1. Muntenegru 3 3 0 0 81-73 6p
2. Ungaria 3 2 0 1 82-80 4
3. România 3 1 1 1 72-70 3
4. Rusia 4 0 3 1 99-102 3
5. Spania 4 1 1 2        105-108 3
6. Germania 3 0 1 2 67-73 1

Mâine – ultima rundã: Spania – Muntenegru (17:15), Germania –
România (19:15, TVR 2), Ungaria – Rusia (21:15).

• În semifinale (15 decembrie) acced primele douã clasate, jucându-
se încruciºat.

• Cele douã finale sunt progamate în 16 decembrie.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN DIN SERBIA

Miercuri

Lyon – Nancy 20:00
Lorient – Sochaux 20:00
Brest – Montpellier 20:00
Ajaccio – Reims 20:00, DS 3
Evian TG – Troyes 20:00
Bastia – Marseille 22:00

Joi

Bordeaux – St’Etienne 22:00, DS 2

Asearã: Valenciennes – Paris SG, Nice – Rennes, Lille – Toulouse.
Clasament: 1. Lyon 34p, 2. Paris SG 29p, 3. Marseille 29p, 4. St’E-

tienne 26p, 5. Valenciennes 26p...16. Sochaux 16p, 17. Ajaccio 16p –
penalizatã cu 2p, 18. Evian TG 16p, 19. Troyes 9p, 20. Nancy 9p.

LIGUE 1 – ETAPA A XVII-A

Miercuri

Cordoba (II) – Barcelona 21:00, DS 1
Mallorca – Sevilla 21:00
Celta – Real Madrid 23:00, DS 1
Atletico – Getafe 23:00, DS 3

Tot astãzi se va disputa ºi manºa secundã a „16-zecimii”
Bilbao – Eibar (0-0 în tur).

Joi

Levante – Zaragoza 21:00, DS 3
Las Palmas (II) – Betis 23:00, DS 3

Asearã: Osasuna – Valencia.
19 decembrie: Bilbao / Eibar – Malaga.

CUPA REGELUI SPANIEI – OPTIMI
DE FINALÃ – MANªA TUR

Miercuri

Parma – Catania 18:30
Juventus – Cagliari 22:00, DS 2

Joi

Milan – Reggina (II) 22:00, DS 1

Asearã: Roma – Atalanta.
18 decembrie: Inter – Verona (II).
19 decembrie: Lazio – Siena, Udinese – Fiorentina, Napoli – Bologna.

CUPA ITALIEI – OPTIMI DE FINALÃ
– O SINGURÃ MANªÃ

Miercuri
Swansea – Middlesbrough (II) 21:45

Asearã: Norwich – Aston Villa, Bradford (IV) – Arsenal.
19 decembrie: Leeds (II) – Chelsea.

*DS – DigiSport

CUPA LIGII ANGLIEI – SFERTURI DE
FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Meciul revanºã dintre Lucian Bute
ºi Carl Froch, care ar trebui sã aibã loc
în primavara anului viitor, are toate ºan-
sele sã fie amânat sau chiar anulat.

Britanicul, pe val dupã ce i-a luat
titlul mondial IBF lui Bute în luna mai
(KO în runda a 5-a), a pus ochii pe un
alt adversar pe care ar dori sã îl întâl-
neascã în prima parte a lui 2013.

Froch plãnuieºte un meci revanºã
cu danezul Mikkel Kessler, proaspãt
campion mondial în versiunea WBA,
dupã ce a fost înfrânt de acesta în apri-
lie 2010.

“Cred cã primul pas a fost fãcut.
Agenþii noºtri au început discuþiile ºi
pare promiþãtor, cred cã lupta ar putea
avea loc în primãvara sau în vara lui 2013.

Nu cred cã Lucian Bute va vrea re-
vanºa atât de repede. El chiar se fereº-
te de ea ºi putem înþelege acest lucru.
Singura luptã care ar fi atractivã atât

Revanºa dintre Bute ºi Froch, ºanse reale
sã fie amânatã sau chiar anulatã

„Cobra” vrea un alt adversar: „Agenþii noºtri au început deja discuþiile!”

A reuºit cinci goluri în ultima etapã din Primera (la
6-0 cu Deportivo) ºi pare singurul jucãtor capabil sã
concureze cu Messi atât la numãrul de goluri marcate
cât ºi în ceea ce priveºte doborârea recordurilor.

Radamel Falcao este pe val în Spania ºi are ºanse
minime de a continua la Atletico ºi din sezonul
urmãtor. Chelsea, Manchester City, PSG sau chiar
Arsenal ºi-au manifestat interesul pentru starul
columbian ºi s-au duelat la nivel declarativ în oferte.

Toate aceste echipe pot rãmâne însã doar cu
discuþiile ºi dorinþa. DailyMirror a notat, ieri, cã
Real Madrid le poate lua faþa atât formaþiilor din
Premier League cât ºi bogaþilor de la PSG. Madrilenii
ar avea pregãtite aproximativ 55 de milioane de euro,
sumã consideratã de ei mai mult decât suficientã
pentru a-i convinge pe rivali sã-l cedeze pe Falcao.

16 goluri în 15 meciuri a reuºit Falcao pentru
Atletico în acest sezon de La Liga, cu ºapte mai
puþin decât Lionel Messi ºi trei peste Cristiano
Ronaldo.

Real, în pole-position
pentru Falcao?!

Manchester City ºi Chelsea încã mai sperã sã-l
convingã pe Pep Guardiola, dar seriosul cotidian The
Times susþine cã se obosesc degeaba: „N-au nici o
ºansã în faþa lui Bayern”. Principalul atu al nemþilor?
„Fostul antrenor al Barcelonei preþuieºte mult seriozita-
tea conducãtorilor clubului bavarez”.

Preºedintele acestora, Uli Honess, a avansat ºi el în
varã ipoteza aducerii lui Guardiola, 41 de ani, dupã ce
actualul tehnician, Jupp Heynckes (67 de ani), i-a
mãrturisit cã vrea sã se pensioneze la finalul acestei
stagiuni. Iar Die Welt a aflat cã în pauza competiþionalã
pregãteºte sârguincios terenul: „A discutat deja cu
Pere, fratele ºi impresarul lui Guardiola”.

14 trofee a cucerit Guardiola în cei patru ani petre-
cuþi pe banca Barcelonei: 3 titluri, douã Cupe ºi 3
Supercupe în Spania, respectiv douã Ligi ale Campioni-
lor ºi tot atâtea Supercupe ale Europei ºi Campionate
Mondiale ale cluburilor.

Guardiola, dat cã va
prelua pe Bayern

S-ar întâmpla din vara anului viitor

Un scandal ridicol, aberant, ºi im-
posibil de înþeles, treneazã de mai
multe zile la sediul AJF Dolj, pe moti-
vul tergiversãrii punerii în aplicare a
unor decizii ale instanþelor de jude-
catã din Craiova, dar ºi aparþinând
Comisiei de Disciplinã a FRF/LPF din
data de 7 septembrie 2011. Dar iatã
cronologia evenimentelor, care au
condus la actuala stare de lucruri:

• La data de 19 decembrie 2009
are loc, în sfârºit, Adunarea Generalã
a AJF Dolj, prilej cu care se reinves-
teºte conducerea existentã, deºi
mandatul acesteia expirase de la 30
iulie anul în curs.

• Prin sentinþa civilã 8616/11 mai
2011 a Judecãtoriei Craiova se con-
statã nulitatea absolutã a hotãrârii adu-
nãrii generale a AJF Dolj ºi a actelor
întocmite la data de 19 decembrie 2009.
Prin neapelare în termen, sentinþa va
rãmâne definitivã ºi irevocabilã.

• La data de 7 septembrie 2011,
prin hotãrârea Comisiei de disciplinã
a FRF/LPF nr. 279/CD/2011 se admi-
tea, în parte, cererea reclamantei
CSFC Sporting Craiova, pârâþii Nicu
Neagoe ºi Pãtraºcu Ion Sorinel fiind
suspendaþi cu mãsura interzicerii des-
fãºurãrii oricãrei activitãþi legate de
fotbal pentru doi ani ºi penalitãþi de

AJF Dolj: Nicu Neagoe ºi SorinAJF Dolj: Nicu Neagoe ºi SorinAJF Dolj: Nicu Neagoe ºi SorinAJF Dolj: Nicu Neagoe ºi SorinAJF Dolj: Nicu Neagoe ºi Sorin
Pãtraºcu în afara oricãrei discuþiiPãtraºcu în afara oricãrei discuþiiPãtraºcu în afara oricãrei discuþiiPãtraºcu în afara oricãrei discuþiiPãtraºcu în afara oricãrei discuþii

despre legalitatea lor!despre legalitatea lor!despre legalitatea lor!despre legalitatea lor!despre legalitatea lor!
15.000 de lei fiecare. Sancþiunea este
executorie din data de 7 septembrie
2011, când a fost pronunþatã de Co-
misia de Disciplinã a FRF.

• Prin încheierea nr. 146/10 iu-
lie 2012 a secþiei civile – asociaþii ºi
fundaþii - a Judecãtoriei Craiova se
admitea cererea formulatã de petenta
AJF Dolj, luând cunoºtinþã de modifi-
carea actului constitutiv ºi statutului
conform hotãrârii adunãrii generale
extraordinare a asociaþiei din 25 fe-
bruarie 2012. Se dispunea înscrierea
în registrul special al Judecãtoriei la
data rãmânerii irevocabile a încheierii,
a modificãrilor intervenite în conþinu-
tul actului constitutiv ºi statutului.

• La data de 22 noiembrie a.c.,
prin decizia nr. 2194/2012 a Tribu-
nalului Dolj se respingea ca neînte-
meiat recursul declarat împotriva În-
cheierii nr. 146/10 iulie 2012 pronun-
þatã de Judecãtoria Craiova. Oarecum
surprinzãtor instanþa nu a mai þinut
seama de faptul, cã atât preºedintele
AJF Dolj, Nicu Neagoe, cât ºi vice-
preºedintele, Sorin Pãtraºcu nu
aveau calitatea procesualã, aflându-
se în stare de suspendare pe termen
de doi ani dictatã de Comisia de Spe-
cialitate a FRF. Mai mult, prin adresa
nr. 3998/ 22.12.2012 a FRF remisã AJF

Dolj, „preºedintele” Nicu Neagoe era
înºtiinþat cã mandatul sãu a expirat,
nefiind posibilã exercitarea atribuþii-
lor funcþiilor specifice pe un mandat
valabil. Consilierul juridic al FRF,
Adrian Stângaciu, înºtiinþa pe un ton
pertinent cã întreaga conducere a
AJF Dolj, rezultatã din alegerile din
decembrie 2009, se aflã în afara legii.
În context, toate actele adunãrii ge-
nerale a AJF Dolj din decembrie 2009
erau anulate. Prin adresa nr. 3595/11
decembrie 2012, remisã AJF Dolj,
consilierul juridic al FRF, Adrian Stân-
gaciu, reitereazã aceleaºi puncte de
vedere. Noua conducere a AJF Dolj
rezultatã din adunarea generalã ex-
traordinarã din 25 februarie a.c., vali-
datã prin decizia nr. 2154/2012  a Tri-
bunalului Dolj înscrisã în registrul
special al Judecãtoriei Craiova, s-a
instalat „în forþã”, materializând ast-
fel sentinþele judecãtoreºti menþio-
nate. Dar, circul sordid încã n-a înce-
tat ºi „suspendaþii” pentru grave fap-
te, Nicu Neagoe ºi Sorin Pãtraºcu în-
cearcã nu marea cu degetul, cum se
spune, ci bãtãlia lor cu legea. Care
pentru ei nu existã. ªi au demonstrat-
o în repetate rânduri. Ei „se tocmesc”
precum rudarii pe la procurarea lem-
nului de plutã. ªi nu numai.

MIRCEA CANÞÃR

pentru fani cât ºi pentru televiziuni este
cea cu Mikkel Kessler. Abia aºtept!”, a
explicat Froch.

Englezul viseazã ºi la o altã revan-
ºã, cu americanul Andre Ward, ºi sus-
þine cã ar putea avea
loc ºi aceasta dacã îl
va învinge pe Kessler.

“În mod evident
vreau sã rãzbun ºi
acea înfrângere su-
feritã în faþa lui
Ward, dar asta se va
întâmpla abia dupã
ce voi termina cu
Kessler”, a mai spus
Froch, conform bo-
xingscene.com.

În condiþiile în
care Carl Froch îi vi-
zeazã pe Kessler ºi
Ward ca viitori

adversari, iar IBF i-a impus deja un
challenger obligatoriu, meciul cu Lu-
cian Bute pare tot mai improbabil,
asta deºi românul insistã cã revanºa
va avea loc.
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LIGA I – ETAPA A XIX-A

Gloria Bistriţa – „U” Cluj 0-0
Pandurii – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Viera 27 / Rusu – 90 – aut.
Petrolul – FC Vaslui 0-0
Rapid – Oţelul 2-3
Au marcat: Herea 29, Ioniţă 53 / Pena 31, 39, 64.
CFR Cluj – Ceahlăul 3-2
Au marcat: Rui Pedro 20, Deac – pen., Kapetanos 85 / Golubovici 38,

Achim 90.
CSMS Iaşi – Dinamo 1-1
Au marcat: Straton 1 / Tincu 23 – aut.
Viitorul – Concordia 1-1
Au marcat: Alibec 58 / S. Pană 4.
CS Turnu Severin – FC Braşov 2-1
Au marcat: Dandea 14, Joel Thomas 86 / Tameş 21.
Steaua – Astra Ploieşti 2-0
Au marcat: Tănase 13, Prepeliţă 75.

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XIX- A

Steaua 19 15 2 2 46-15 47
Astra 19 11 4 4 40-21 37
Vaslui 19 10 5 4 30-18 35
Pandurii 19 10 5 4 30-25 35
CFR Cluj 19 9 5 5 37-24 32
Petrolul 19 8 7 4 27-17 31
Dinamo 19 8 6 5 30-23 30
FC Braşov 19 7 5 7 26-27 26
Rapid 19 7 5 7 21-22 26
Concordia 19 6 6 7 18-28 24
Oţelul 19 5 7 7 23-27 22
Mediaş 19 5 6 8 19-27 21
Viitorul 19 4 9 6 22-25 21
Ceahlăul 19 5 5 9 23-35 19
CSMS Iaşi 19 5 3 11 18-25 18
„U” Cluj 19 4 5 10 18-34 17
Bistriţa 19 2 6 11 13-36 12
Severin 19 2 6 11 18-29 12

6

5
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* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Preşedintele FRF, Mircea Sandu,
a anunţat că membrii Comitetului
Executiv au aprobat noul manual de
licenţiere care prevede două tipuri
de licenţe, una pentru echipele care
vor participa în cupele europene şi
alta, pentru competiţiile interne. El a
explicat că formaţiile care vor parti-
cipa în cupele europene în sezonul
2013-2014 vor fi obligate să înde-
plinească toate criteriile privind pla-
ta datoriilor, la fel ca şi până acum.
În schimb, pentru licenţa naţională
cluburile vor fi obligate la plata
restanţelor financiare către terţi cu
exepţia datoriilor privind taxele şi im-
pozitele. „Am aprobat în Comitetul
Executiv manualul de licenţiere cu
două faze: faza europeană şi faza
naţională. Pentru licenţa naţională,
datoriile cluburilor către bugetul sta-
tului nu interesează. Datoriile la ju-
cători, la salariaţi, CAS-uri şi aşa mai
departe vor fi obligatorii. Celelalte
datorii însă, la taxe şi impozite, nu.
Acestea reprezintă problema clubu-
rilor care vor răspunde în faţa Le-
gii. Însă pentru participarea în cu-
pele europene, adică pentru licenţa
europeană, se ia totul în calcul. Deci
se licenţiază toate cluburile pentru
2013-2014. Dacă eşti în cupele eu-
ropene, trebuie să îndeplineşti crite-
riile de la cap la coadă, dacă nu eşti,
trebuie să îndeplineşti criteriile pen-
tru licenţa naţională”, a spus Sandu.

„Sunt meciuri trucate
pentru pariuri şi la noi”

Preşedintele FRF crede că în
fotbalul românesc există meciuri
trucate pentru pariuri, dar susţine
că până acum acestea nu au fost
descoperite. „Noi facem ce fac toa-

Meciul dintre primele 2 clasa-
te, Steaua – Astra, a fost ultimul
din 2012 în Liga I, fiindcă ieri LPF
a decis să amâne pentru la anul
etapa a 20-a,  programată la f ina-
lul acestei săptămâni, în urma ce-
rerii a 12 c luburi. Preşedintele
LPF,  Dumitru Dragomir, a decla-
rat,  ieri,  că etapa a XX-a a Ligii
I nu se va mai disputa în acest
an, dar a precizat c ă nu s-a gă-
sit o dată în 2013 la care să aibă
loc.  „Campionatul s-a amânat.
În urma cererii a 12 cluburi din
Liga I, LPF a făcut o cerere că-
tre FRF pentru amânarea etapei
a XX-a. Comitetul de Urgenţă
al FRF a decis  amânarea. Nu
ştiu când se va juca, încă nu s-
a găsit o dată liberă” a spus Dra-
gomir. Preşedintele LPF a afir-
mat că sunt două soluţii pentru
disputarea etapei a XX-a a Ligii
I.  “Căutăm dată ş i nu găsim.
Soluţii sunt două: fie începem
mai devreme în februarie, f ie
FRF mai împinge c ampionatul
în vară cu două săptămâni”, a
precizat Dragomir.

Fotbalul se opreşte, Steaua e aproape campioană

Derby-ul Steaua – Astra a fost ultimul
meci oficial din 2012 în Liga I,

aceasta luând pauză din cauza vremii
Gigi Becali a anunţat
lista de achiziţii a Stelei

Steaua a pus 10 puncte faţă de
următoarea clasată după meciul di-
rect de luni seara şi este aproape
campioană, cu 15 etape rămase din

campionat. Într-un meci diputat
printre bulgării de zăpadă aruncaţi
din tribune şi o primă repriză în care
echipele au avut echipamente foar-
te asemănătoare, nu mai puţin de 5
foşti jucători ai Ştiinţei s-au aflat pe
terenul din Ghencea, trei la Astra,
Lung, Găman şi Bărboianu, dar şi
Prepeliţă şi Mihai Costea, care au
intrat pe teren în repriza secundă la
echipa lui Reghecampf, şi el un fost
antrenor al Universităţii Craiova. La
final, patronul Stelei, Gigi Becali, a
anunţat că a câştigat aproximativ 10
milioane de euro în urma parcursu-
lui din Europa League şi că nu îşi
face probleme în privinţa titlului, pe
care îl consideră câştigat în propor-
ţie de 90 la sută. De asemenea, noul
parlamentar a spus că pe lângă Ian-
cu de la Viitorul Constanţa, deja
acontat, şi-i doreşte la echipă pe ra-
pidiştii Rui Duarte şi Teixeira şi pe
Maxim de la Pandurii, dar şi pe ata-
cantul de culoare al lui Molde, Chi-
ma Chukwu. În acelaşi timp, de la
Steaua vor pleca Dumitraş, Marti-
novici, Tibi Bălan, Rocha şi Macha-
do. De partea cealaltă, patronul As-

trei, Ion Nicolae, s-a arătat nemul-
ţumit de prestaţia echipei sale, criti-
cându-l şi pe secundul ajuns princi-
pal Valentin Sinescu, deoarece nu l-
a folosit pe Tembo în bandă, ci în
centru. Nicolae a spus că niciun ju-
cător important nu va părăsi echipa
din Giurgiu, în ciuda ofertelor apă-
rute pentru Lung (Zenit), Găman
(Udinese), Tembo (Elveţia, Steaua)
sau Fatai (Volga Novgorod).

Napoli a atins 100 de meciuri,
dar s-ar putea opri aici

Cele mai importante cifre ale eta-
pei a 19-a vin dinspre trei antrenori.
Dorinel Munteanu (SC Dinamo
1948 Bucureşti) a ajuns la 200 de
meciuri ca antrenor principal în Liga

I, Adrian Szabo a suferit prima în-
frângere, în duelul cu echipa lui Ni-
colo Napoli, CS Turnu Severin. Ita-
lianul a devenit cu această ocazie pri-
mul tehnician străin care atinge suta
de meciuri la nivelul primului nos-
tru eşalon, însă ar putea părăsi echi-
pa de la Dunăre din cauza proble-
melor financiare cu care aceasta se
confruntă.  Chiar înaintea pauzei de
iarnă, Severinul a scăpat de „lanter-
na roşie”, după cea de-a doua vic-
torie din acest sezon. „Nu ştiu dacă
voi mai veni la Severin în 2013, fi-
indcă îmi închei contractul pe 15
ianuarie, înaintea reluării pregătiri-
lor. Băieţii nu sunt plătiţi de 4-5 luni,
probabil nu voi mai avea ce antrena
chiar dacă mă voi întoarce” a de-
clarat Nicolo Napoli.

Mircea Sandu: „Vom da două tipuri de licenţe în  Liga I”
te federaţiile europene. Avem doi
ofiţeri de integritate, unul e gene-
ral, iar celălalt e colonel, însă până
azi nu au descoperit nimic prin ac-
ţiunile făcute. În legătură cu Voinţa
Sibiu, echipă care a susţinut în
Turcia două partide amicale sus-
pecte că au fost trucate în scop de
pariuri, comisia a procedat la audi-
erea a patronului, a antrenului şi a
şase jucători. Din verificarea făcu-

tă nu au rezultat dovezi palpabile
care să susţină acuzaţia de trucare
a meciurilor în cauză. Eu cred că
se întâmplă şi la noi (n.r. - meciuri
trucate pentru pariuri), dar iată că
deocamdată nu a ieşit nimic la ivea-
lă. Cred că e posibil să ne ajute cei
cu ascultările. Dar deocamdată nu
s-a demonstrat nimic”, a explicat
oficialul FRF.

Euro 2020 ne-ar costa
câteva miliarde de euro

În ceea ce priveşte candidatura
oraşului Bucureşti la organizarea
unor partide din cadrul Campiona-
tului European din anul 2020, San-
du a afirmat că autorităţile române
trebuie să decidă dacă sunt dispu-

se să investească în infrastructură
câteva miliarde de euro. ”Am de-
pus o scrisoare la UEFA în 16 no-
iembrie în care, după o discuţie cu
primarul Sorin Oprescu, ne-am ară-
tat disponibilitatea ca Bucureştiul să
găzduiască în 2020 meciuri de la
Campionatul European. Şi atâta tot.
În ianuarie trebuie să avem şi caie-
tul de sarcini pentru că este nevoie
de investiţii în infrastructură, în

căile rutiere, feroviare, fluviale,
aeronautice, în telecomunicaţii,
hoteluri, aeroporturi, în gări şi
aşa mai departe. Dacă nu se mai
trozneşte prea mult,  ar  putea
ca Guvernul şi Parlamentul să
aprobe investiţii de câteva mi-
liarde. Poate vor avea şi spri-
jinul Uniunii Europene, nu ştiu.
Dar important e să fac ă pro-
iecte viabile. Deci,  dacă Ro-
mânia vrea să organizeze tre-
buie să îndeplineasc ă ac ele
condiţii din caietul de sarcini.

Iar  dec izia o va lua UEFA în
2015",  a spus Sandu.

Amical cu Messi, în martie 2014
Mircea Sandu a anunţat că Ro-

mânia va juca un meci amical cu
reprezentativa Argentinei la 14 mar-
tie 2014, subliniind că un acord în
acest sens a fost semnat, iar ar-
gentinienii vor veni cu toate vede-
tele. Prima reprezentativă va ple-
ca în 27 ianuarie 2013 în turneu la
Malaga, unde va disputa un meci
amical cu Polonia, la care vor par-
ticipa doar jucători din campiona-
tul intern. „Pe 6 februarie avem un
amical fie cu Islanda, fie cu Lu-
xemburg, fie cu Ecuador, vom
vedea”, a mai spus Sandu.


