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  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

Conducerea SC TERMO CRAIOVA SRL urează
salariaţilor, colaboratorilor şi tuturor
craiovenilor să aibă parte de un AN NOU
mai bun, sănătate, multe realizări alături de
cei dragi, căldură în inimi şi în case!

LA MULŢI ANI!

La cumpăna dintre ani, transmit
tuturor salariaţilor ITM Dolj şi

colaboratorilor multă sănătate,
linişte în suflet, un AN NOU generos,
presărat cu multe bucurii şi realizări!

La Mulţi Ani!

Inspector – şef,
Ghiluş Lorena Luciana
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Inspector – şef,
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Conducerea
„FRAŢII  BACRIZ”
urează tuturor
salariaţilor,
colaboratorilor
şi călătorilor
un AN NOU  Fericit,
îmbelşugat,
plin de realizări,
împliniri şi sănătate.

LA MULŢI ANI!
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O fată de 14 ani, din comuna Goieşti a murit în noaptea de
miercuri spre joi, într-un accident de circulaţie petrecut în
satul Veleşti din comuna Murgaşi. Şoferul autoturismului în
care tânăra era pasageră nu a adaptat viteza la carosabilul
acoperit cu zăpadă, a pierdut controlul volanului şi s-a răs-
turnat. Bărbatul este cercetat acum pentru ucidere din culpă
şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut
Tânără de 14 ani, decedată într-un
accident provocat de un şofer băut



2 / cuvântul libertãþii vineri, 28 decembrie 2012
actualitate

$1 EURO ...........................4,4296 ............. 44296
1 lirã sterlinã..........................5,4066.......................54066

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 28decembrie - max: 4°C - min: 1°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3384........33384
1 g AUR (preþ în lei).......177,6832......1776832

Cursul pieþei valutare din 28 decembrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Premierul Victor Ponta a declarat ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, cã rambursãrile pentru unele pro-
grame din fonduri europene nu vor fi plãtite de Comi-
sia Europeanã anul acesta, aºa cum a fost estimat în
mod „hiper-optimist”. Premierul a arãtat cã, dacã pen-
tru Programul Operaþional de Mediu plãþile de la Comi-
sie au intrat la buget anul acesta, la alte programe „nu
au intrat banii europeni, aºa cum se previzionaserã
într-un mod hiper-optimist”. În acest context, Victor
Ponta i-a solicitat ministrului Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, ca la începutul anului viitor sã
plece la Bruxelles, pentru a discuta cu comisarii euro-
peni mãsurile pe care trebuie sã le ia autoritãþile româ-
ne. „Domnul ministru Teodorovici, dupã 1 (n.r. - ianua-
rie) mergeþi imediat la Bruxelles, sã discutaþi cu comi-
sarul Hahn (n.r. – Johannes Hahn, comisarul euro-
pean pentru dezvoltare regionalã) ºi cu comisarul An-
dor (n.r. – Laszlo Andor, comisar european pentru ocu-
parea forþei de muncã, afaceri sociale ºi incluziune), sã
discutaþi direct ceea ce avem de fãcut de la începutul
anului”, a cerut Ponta. În ºedinþa de sãptãmâna trecu-
tã, premierul l-a întrebat pe ministrul Fondurilor Euro-
pene dacã România va primi la sfârºitul acestui an o
parte din fonduri de la CE pentru Programul privind
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), iar acesta
a arãtat cã se discutã cu oficialii Comisiei pentru a
vedea „dacã este posibil, pânã la final de an, sã intre
anumite fonduri”. Ministrul a adãugat cã pentru Pro-
gramul Operaþional Regional (POR) au intrat deja fon-
duri la buget. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a
declarat vineri, în timpul audierii din comisiile de spe-

cialitate ale Parlamentului, cã POSDRU a fost parþial
deblocat, un nou audit fiind însã aºteptat la sfârºitul
lunii ianuarie 2013. În urma unei misiuni de audit desfã-
ºurate la sfârºitul lunii noiembrie, CE a solicitat Guver-
nului, într-o scrisoare oficialã, sã trimitã înainte de 15
decembrie 2012 o cerere de platã, care sã includã o
sumã corectatã, corespunzãtoare cu 25% din cheltuie-
lile declarate cãtre Comisie de la începutul programului
menþionat ºi pânã în noiembrie 2011. Comisia a reco-
mandat totodatã ca autoritãþile române sã transmitã o
cerere de platã separatã înainte de sfârºitul lunii de-
cembrie 2012, cuprinzând sumele procesate pe baza
procedurilor de verificare îmbunãtãþite, dar care sã in-
cludã ºi rata de corecþie financiarã medie de 25%.
„Având în vedere numãrul foarte mic de cereri de ram-
bursare care au fost procesate pe baza procedurilor
îmbunãtãþite, este prea devreme pentru a fi siguri în
privinþa eficienþei verificãrilor de administrare. Prin ur-
mare, va fi necesarã o nouã misiune de audit odatã ce
vor exista suficiente dovezi ce pot fi supuse auditului,
pentru a evalua eficienþa procedurilor îmbunãtãþite de
verificãri de administrare. Se prevede ca aceastã misiu-
ne sã se desfãºoare în primul trimestru al anului 2013.
(...) Plata acestei de-a doua cereri de platã (precum ºi a
cererilor ulterioare) ar trebui sã se facã odatã ce se
confirmã impactul pozitiv al îmbunãtãþirilor de sistem
menþionate mai sus”, se aratã în scrisoarea transmisã
autoritãþilor române. Rugat atunci sã precizeze unde
anume în textul scrisorii este indicatã deblocarea POS-
DRU, consilierul premierului, nimeni altul decât actua-
lul ministru, Eugen Teodorovici, a arãtat cã în nici o

comunicare a Comisiei nu sunt folosite formulãri atât
de explicite, iar trimiterea cererilor, chiar cu corecþii de
25%, constituie de fapt prima etapã a deblocãrii pro-
gramului. Întrebat dacã, pânã la plata fondurilor de
cãtre CE, Guvernul va plãti de la buget beneficiarii
POSDRU, Teodorovici a arãtat cã între timp Guvernul
„cautã soluþii” pentru a asigura aceste fonduri pânã la
finalul anului curent. Potrivit acestuia, sumele necesa-
re ar fi de circa 100 milioane euro.
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Alegeri locale parþiale
pe 3 februarie

Guvernul va organiza, pe 3
februarie 2013, alegeri locale parþiale,
pentru ocuparea unor posturi
vacantate ca urmare a accederii în
Parlament a ocupanþilor lor. O astfel
de situaþie existã la Consiliul Judeþean
Teleorman – unde postul de preºedinte
a fost câºtigat de Liviu Dragnea, ajuns
între timp deputat ºi vicepremier - ºi în
nouã localitãþi. Premierul Victor Ponta
a afirmat cã sperã ca aceste alegeri sã
fie singurele ce urmeazã sã fie
organizate anul viitor. „Pe 3 februarie
sunt alegeri pentru funcþiile vacantate
în structurile locale ºi anul viitor gata
cu alegerile. Da, anul viitor ne mai
þinem ºi de treabã, nu doar de alegeri”,
a spus Ponta în ºedinþa de Guvern de
ieri, moment la care însã ministrul de
Interne, Radu Stroe, a completat
spunând : „Cine ºtie ce ne rezervã
viaþa”. Premierul ºi-a continuat ideea
spunând cã vrea ca anul viitor sã îi
rezerve liniºtea necesarã pentru a se
ocupa doar de administraþie ºi mai
puþin de alegeri, amintind cã în 2014
sunt deja programate alegeri (n.r. –
prezidenþiale ºi pentru Parlamentul
European), astfel încât un an de pauzã
este binevenit.

Ponta: Bugetul trebuie sã fie
gata pânã pe 7 ianuarie

Premierul Victor Ponta le-a cerut
miniºtrilor ieri, în ºedinþa de Guvern,
sã pregãteascã bugetul pentru 2013
pânã pe 7 ianuarie, când urmeazã sã
vinã la Bucureºti delegaþia FMI. „Joi,
pe 3 ianuarie, ne revedem în prima
ºedinþã de Guvern pe anul 2013,
pregãtiþi pentru buget, pentru FMI.
Practic, dupã ºedinþa de Guvern, toatã
lumea lucreazã tot weekend-ul, stã ºi
lucreazã pânã joia urmãtoare, sper ca
Finanþele ºi cei care lucreazã la buget
sã fie foarte avansaþi ºi asta înseamnã
cã pânã când vine delegaþia FMI
toatã lumea lucreazã sã avem bugetul
pregãtit pentru data de 7 ianuarie”, a
precizat premierul. El a adãugat cã
atunci când va sosi delegaþia FMI
trebuie ca toþi miniºtrii sã aibã pregãtit
bugetul pentru 2013, ca sã fie gata
pentru discuþiile pe care le vor avea cu
partenerii internaþionali ºi pentru
dezbaterile din Parlament.

Ministrul Justiþiei, Mona Pivnice-
ru (foto), i-a transmis ieri preºedinte-
lui Traian Bãsescu propunerile pen-
tru numirea în funcþia de procuror ge-
neral al Parchetului de pe lângã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie a lui
Tiberiu Niþu ºi a lui Ioan Irimie pen-
tru funcþia de procuror-ºef al Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA).
Potrivit dispoziþiilor art.54 alin. 1 din
Legea 303/2004, procurorul general
al PÎCCJ ºi procurorul-ºef al DNA

Propunerile pentru procurorul
general ºi ºeful DNA, transmise

preºedintelui Bãsescu Taxa de primã vânzare auto, sus-
pendatã de fostul Guvern doar pânã
la începutul anului viitor, va fi din
nou obligatorie începând cu 1 ianua-
rie, Executivul urmând însã sã anali-
zeze aceastã situaþie. „Primul-minis-
tru i-a cerut ministrului Mediului sã
vinã în prima sau a doua ºedinþã de
guvern din 2013 cu o informare ºi o
propunere pentru subiectul ãsta. A
fost atins subiectul astãzi, nu s-a luat
nici o decizie”, a spus vicepremierul
Liviu Dragnea la finele ºedinþei de
ieri a Guvernului. Întrebat dacã acest
lucru presupune cã taxa de primã
vânzare auto va fi din nou obligato-
rie începând cu anul viitor, Dragnea
a rãspuns cã sperã ca în ºedinþa Exe-
cutivului programatã pentru 4 ianua-
rie sã fie luatã o decizie. „Acum nu
ºtiu câte maºini se vor vinde pe 1 ºi 2
ianuarie, totuºi, adicã nu mi se pare
ceva foarte grav”, a punctat acesta.
Taxa de primã vânzare auto, introdu-
sã de Guvernul Boc la sfârºitul anu-
lui 2011, trebuia perceputã cu ocazia
primei transcrieri a dreptului de pro-
prietate în România asupra unui au-
tovehicul rulat ºi pentru care nu a

Taxa auto va fi din nou
obligatorie de la 1 ianuarie

sunt numiþi de preºedintele României,
la propunerea ministrului Justiþiei, cu
avizul Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM). În data de 22 noiem-
brie, Secþia pentru procurori a CSM
i-a audiat pe Niþu ºi Irimie, aceºtia
primind însã aviz negativ pentru nu-
mirea în cele douã funcþii. Despre
Tiberiu Niþu, CSM a motivat cã are
un autocontrol scãzut, o rezistenþã
scãzutã la stres, irascibilitate ºi o
spontaneitate redusã, neîntrunind
condiþiile ºi exigenþele necesare func-
þiei de procuror general al PÎCCJ, nu
doar din punctul de vedere al lipsei
unei viziuni strategice asupra mana-
gementului Ministerului Public, dar
ºi din perspectiva structurii de per-
sonalitate. În cazul lui Ioan Irimie,
Consiliul a argumentat cã are o scã-
zutã capacitate de adaptare la condi-
þiile interviului, cã a furnizat rãspun-
suri parþiale, uneori eronate, în raport
cu scopul ºi modalitatea de formula-
re a întrebãrilor, ºi cã nu cunoaºte
instituþiile Uniunii Europene, fãcând
confuzie între acestea.

fost achitatã taxa de poluare. În ia-
nuarie 2012, pe fondul protestelor
organizate atunci în Bucureºti ºi alte
oraºe ale þãrii, în care una dintre re-
vendicãri viza eliminarea taxei auto,
coaliþia guvernamentalã PDL-UDMR
a decis sã o suspende pentru un an,
pânã la 1 ianuarie 2013, cu explicaþia
cã proprietarii de maºini vechi trebu-
ie sã beneficieze de timp suplimentar
pentru a vinde autovehiculele. În
luna octombrie, premierul Victor Pon-
ta a anunþat cã sistemul de taxare a
proprietarilor de autovehicule va fi
modificat începând cu anul viitor,
prin înlocuirea actualei taxe de primã
înmatriculare cu o taxã de mediu, cal-
culatã în funcþie de nivelul de polua-
re, dar care sã nu fie mai mare decât
preþul autoturismului. Sãptãmâna tre-
cutã, la audierile din Parlament pen-
tru validarea în postul de ministru al
Mediului, Rovana Plumb a spus cã
taxa auto este o problemã sensibilã,
asupra cãreia se vor aduce precizãri
noi dupã finalizarea bugetului, ea
susþinând ca aceasta sã fie o taxã de
mediu, stabilitã în funcþie de nivelul
de poluare.

Indemnizaþiile directorilor din companiile de
stat vor fi plafonate ºi pentru anul viitor, iar
salariile angajaþilor vor creºte cu maximum 3%,
dar numai dacã societatea în care lucreazã a
înregistrat profit în anul precedent, a decis Gu-
vernul în ºedinþa de ieri. Executivul a decis
totodatã ca societãþile de stat sã fie obligate
ºi în acest an sã verse la bugetul de stat, sub
formã de vãrsãminte sau dividende, echiva-
lentul a 85% din profit. În 2009, Guvernul a
hotãrât ca indemnizaþiile membrilor Consiliilor
de Administraþie din companiile de stat ºi re-
giile autonome sã fie reduse drastic, la un ni-

Creºterea salariilor angajaþilor în 2013 depinde de profit
vel de 1% din salariul directorilor acestor so-
cietãþi. În acelaºi timp, salariile directorilor de
companii de stat au fost diminuate la nivelul
indemnizaþiei unui secretar de stat, de la
20.000-28.000 lei la 4.800 lei. La finalul anului
trecut, Executivul a decis sã prelungeascã ºi
pentru acest an perioada de plafonare a in-
demnizaþiilor acordate directorilor generali din
companiile de stat, însã decizia nu a vizat ºi
remuneraþia angajaþilor aflaþi în organigramã
sub directorii generali, astfel cã s-a ajuns la
cazuri în care salariile acestora sunt mai mari
decât cele plafonate ale directorilor generali.
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Romtelecom ºi ProTV S.A. negocia-
zã de mai multe luni cu privire la conti-
nuarea difuzãrii celor 11 canale TV ale
grupului, pe platformele de televiziune ale
Romtelecom.  Având în vedere cã, pânã
la acest moment, nu s-a ajuns la nicio
concluzie, existã o probabilitate ridicatã
ca, începând cu 3 ianuarie 2013, Romte-
lecom sã fie nevoitã sã înceteze difuza-

rea celor 11 canale ale ProTV, inclusiv
MTV România ºi VH1. Pe aceastã cale,
Romtelecom doreºte sã îºi asigure clie-
nii cã, în toatã aceastã perioadã, a nego-
ciat cu bunã credinþã cu partenerul sãu,
Pro TV S.A, fãcând toate eforturile pen-
tru a proteja interesele financiare ale
clienþilor sãi pentru a avea un abonament
la un preþ rezonabil.  Pe parcursul nego-

cierilor, ProTV S.A. a solici-
tat Romtelecom o cre’tere
semnificativa a costurilor de
difuzare pentru cele 11 cana-
le ale grupului, ceea ce ar
presupune, în mod automat,
costuri mai mari pentru clienþii
Romtelecom. „Þinând cont
de faptul cã fiecare leu con-
teazã pentru clienii sãi, Rom-
telecom doreºte sã îi asigure
pe aceºtia de toatã deschide-
rea ºi bunã voinþa de a face
toate eforturile  pentru a
ajunge la o înþelegere cu Pro
TV S.A, cu privire la un preþ
stabil ºi rezonabil pentru
transmiterea celor 11 canale
ale grupului, exprimându-ºi, în
acelaºi timp, speranþa cã ºi
Pro TV S.A þine cont de in-
teresul telespectatorilor ro-
mâni”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al com-
paniei Romtelecom.  Opera-
torul de telefonie doreºte sã
îºi informeze clienþii cã, pen-
tru a compensa posibila retra-
gere a celor 11 canale, com-
pania le va oferi acestora alte
canale TV de cea mai bunã
calitate, începând cu data de
3 ianuarie 2013. 

MARGA BULUGEAN

Negocierile dintre Grupul ProTV S.A.
ºi Romtelecom, încã în desfãºurare În perioada 9-11

ianuarie  2013 va fi
organizatã la Craio-
va o bursã a locuri-
lor de munca în re-
þea EURES în vede-
rea ocupãrii unui nu-
mãr de  1200 locuri
de muncã în dome-
niul agricol în  Spa-
nia, la cules de cãp-
þuni. Sunt solicitate
1000 de posturi pen-
tru  femei. Constan-
tin Predea, directo-
rul executiv al
AJOFM Dolj a pre-
cizat cã persoanele
care doresc sã ocu-
pe aceste locuri de muncã trebuie sã aibã
condiþie fizicã bunã pentru munca de
câmp. „Nu este solicitatã experienþã pen-
tru ocuparea unui astfel de job. Munca
anterioarã într-o fermã constituie un avan-
taj ºi se cautã în general persoane cu vâr-
sta cuprinsã între 20
ºi 40 de ani”, a mai
spus directorul
AJOFM Dolj. Dura-
ta contractelor de
muncã este de apro-
ximativ trei  luni în
Timpul de lucru este
de 6.5 ore pe zi / în
6zile / 39 ore pe sãp-
tãmânã. Salariul
oferit este de 38.63
euro brut / zi. Con-
tribuþiile datorate
sunt 2% impozit pe
venit ºi 83.73 euro
asigurare medicalã.
Cazarea este oferi-
tã de angajator.
„Transportul cãtre

locul de muncã se va face cu autocarul,
costul unui drum va fi în jur de 95 de euro
ºi se va deconta de angajator la plata ulti-
mului salariu”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al AJOFM Dolj.

MARGA BULUGEAN

În  2013,  o  nouã ser ie  de cãpºunar i

Consilierii municipali s-au plâns,
în ultima ºedinþã ordinarã, cã limita-
toarele de vitezã au fost deteriorate
în timpul acþiunii de deszãpezire ºi
acum nu fac decât sã încurce trafi-
cul din Craiova. ”Intervenþia utilaje-
lor de deszãpezire le-a adus într-o
situaþie jalnicã. Pe lângã cele de pe
bulevardul 1 Mai, m-aº referi ºila
cele de la Parcul Tineretului ºi stra-
da cãtre Mofleni care, de aseme-
nea, sunt un adevãrat pericol pentru
anvelopele celor care cir-
culã în zonã. De aceea,
rog sã se demonteze
resturile care au rãmas
din aceste limitatoare”, a
ridicat problema consilie-
rul PDL, Dan Cherciu.

ªcolile din Craiova,
protejate în continuare

În replicã, primarul
Lia Olguþa Vasilescu le-
a spus aleºilor locali cã
a avut ºi ea aceastã idee
ºi cã este de acord ca
toate limitatoarele din
oraº sã fie desfiinþate.
Edilul a menþionat cã va
insista ca acestea sã fie

pãstrate în anumite locuri din oraº,
unele dintre ele fiind în apropierea
ºcolilor. ”O sã emit o dispoziþie de
scoatere a tuturor limitatoarelor de
vitezã din oraº. Rog serviciile sã
pregãteascã tot ce e necesar pen-
tru semnat. Voi dori, însã, sã men-
þin în Lãpuº, acolo este o ºcoalã ºi
au solicitat pãrinþii ºi profesorii ca
mãcar în acea zonã sã rãmânã. În
rest, o sã le scoatem”, a spus pri-
marul Craiovei.

Fluidizarea traficului în cartierul
Valea Roºie

Alesul PDL, Dan Cherciu a ce-
rut sã se renunþe la sensul unic de
pe strada Humuleºti, considerând
cã aceastã mãsurã ar duce la flui-
dizarea traficului în cartierul Valea
Roºie. ”Sunt convins cã pentru cei
care locuiesc în zonã, pe strada res-
pectivã, a fost o iniþiativã bunã, însã
are un efect negativ pentru traficul pe strada Spaniei, care acum se gâ-

tuie. Se formeazã nici cozi infer-
nale. Traficul de pe strada Humu-
leºti înspre Valea Roºie sunt con-
vins cã ar fi ajutat prin desfiinþarea
acestui sens”, a afirmat alesul lo-
cal. Acesta a mai solicitat ca tro-
tuarul de la intersecþia strãzii „Hu-
muleºti” cu „Calea Bucureºti”, sen-
sul spre mallul Electroputere, sã fie
degajat de spaþiile de expunere ale
comercianþilor.

Înghesuialã mare
ºi pe Calea Bucureºti

”Eu înþeleg cã respectivele fir-
me au avut nevoie de spaþiu de ex-
punere, însã constituie la o gâtuire
formidabilã a traficului. De altfel,
sunt taximetriºti sau ºoferi cu ma-

ºini mai solide care se urcã pe bor-
dura respectivã ºi îºi fac loc pe ban-
da care permite virarea la dreapta.
Eu fac propunerea de a se pãstra
lãþimea trotuarului”, a cerut consi-
lierul local. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a precizat cã a discutat
deja în comisia de sistematizare
despre traficul de pe strada Humu-
leºti. ”Nu e doar acea zonã cu pro-
bleme de trafic, ci zece zone din
oraº. Pe Calea Bucureºti, rog pe
domnul Mateescu (n.r. – Tavi Ma-
teescu) sã facã verificãri acolo ºi
sã îi disciplinãm pe cetãþenii care
vin sã îºi ridice pachete din strãinã-
tate ºi se aºeazã tot timpul în faþã
la Mc Donalds,  blocând, tot aºa, o
bandã de circulaþie cu maºinile”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
dat dispoziþie sã fie demontate toa-
te limitatoarele de vitezã de pe
strãzi. Consilierii municipali au re-

acþionat ºi ei, cerând sã fie desfiin-
þate întrucât multe dintre ele au
fost deteriorate în timpul acþiunii
de deszãpezire.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat, ieri, cã s-au finalizat cer-
cetãrile faþã de Vasile Anghel, de
38 de ani, zis “Amar”, Ionuþ An-
ghel, de 21 de ani, Mihai Goman,
de 35 de ani, Viorica Mihai, de 31
de ani, toþi din Drãgãneºti, jude-
þul Olt ºi Eugenia Stoican, de 24
de ani, din Caracal în sarcina cã-
rora s-a documentat sãvârºirea mai
multor infracþiuni de înºelãciune,
falsificarea instrumentelor oficia-
le, fals material în înscrisuri oficia-
le, fals în înscrisuri sub semnãtu-
rã privatã ºi uz de fals. În urma in-
vestigaþiilor efectuate, poliþiºtii au
stabilit faptul cã, în perioada 2008

Poliþiºtii Serviciului de Investigarea
Fraudelor Dolj au definitivat cercetã-
rile ºi au înaintat procurorilor dosa-
rul cu propunere de trimitere în jude-
catã pentru înºelãciune, fals ºi uz de
fals a lui Vasile Anghel zis „Amar”,

fratele lui Bercea Mondial ºi a celor-
lalte douã persoane arestate preven-
tiv la începutul lunii trecute în dosarul
vizând înºelarea mai multor primãrii
din Dolj. În plus, vor fi trimiºi în jude-
catã, în lipsã, ºi fiul ºi nora lui „Amar”.

În municipiul Craiova, pe 31 decembrie a.c.,
respectiv pe 1 ºi 2 ianuarie 2013 vor funcþiona
non-stop Unitatea de Primiri Urgenþe a Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova, Com-
partimentul de Primiri Urgenþe al Spitalul Clinic
Municipal Filantropia din Craiova, Camera de
Gardã a Spitalului Clinic de Boli Infecþioase din
Craiova ºi Camera de Gardã a Spitalului Clinic
de Neuropsihiatrie Craiova. Nu însã ºi policli-
nicile acestor unitãþi sanitare.

Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj au anunþat cã în aceste zile în mediul rural,
asistenþa medicalã va fi asiguratã fãrã întreru-
pere prin intermediul centrelor de permanenþã
din localitãþile Amãrãºtii de Jos, Bechet, Bra-
bova, Bulzeºti-Frãþila, Gherceºti, Ghidici, Goi-
cea, Murgaºi, Pleniþa ºi Sadova. Serviciul Ju-
deþean de Ambulanþã ºi SMURD, apelabile la
numãrul de telefon 112, vor avea în zilele de
sãrbãtoare program normal de lucru.

Trei farmacii vor avea program non-stop
În privinþa farmaciilor cu program non-stop,

doar trei unitãþi din Craiova vor funcþiona în
acest regim în zilele de sãrbãtoare. Este vorba
de farmacia Trei F de pe Calea Bucureºti ºi din
zona Spitalului Judeþean ºi Farmacia „Jiul”. Alte
trei unitãþi farmaceutice - Pharma Plus de la Spi-
talul Judeþean ºi cea din Valea Vlãicii, respectiv
farmacia Medfarm de la Spitalul Judeþean – vor
funcþiona între orele 8-22. Cele mai multe far-
macii vor avea în primele douã zile ale noului an
program de duminicã.

– 2012, membrii grupului infracþi-
onal au falsificat mai multe docu-
mente (facturi, procese verbale de
recepþie, contracte, etc.) în nume-
le a douã societãþi comerciale cu
sediul în Drãgãneºti, Olt, respec-
tiv Moþ Turta SRL ºi Malex Metal
SRL, documentele atestând, în
mod nereal, furnizarea de produse
sau prestarea unor servicii în be-
neficiul unor primãrii din judeþul
Dolj. „Înscrisurile falsificate au
fost folosite la Judecãtoriile Cra-
iova, Caracal ºi Segarcea, obþinân-
du-se astfel, mai multe zeci de ho-
tãrâri judecãtoreºti investite cu
formulã executorie, iar în cadrul

procedurii de executare silitã au
fost puse popriri pe conturile pri-
mãriilor respective”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Prin-
tre primãriile care au avut de sufe-
rit se numãrã ªimnic, Daneþi, Rast,
Lipovu, Dobroteºti ºi Drãnic.

Oamenii legii au mai precizat cã
„Amar”, Mihai Goman ºi Viorica Mi-
hai urmeazã sã fie trimiºi în judeca-
tã în stare de arest preventiv, ei fi-
ind arestaþi preventiv pe 8 noiem-
brie a.c., mãsurã prelungitã ulterior
de instanþã. Cei trei vor fi transfe-
raþi din arestul IPJ Dolj, în peniten-
ciar. Fiul ºi nora lui „Amar”, Ionuþ

Anghel ºi Eugenia Stoican, vor fi
judecaþi în lipsã, aceºtia fiind în
continuare de negãsit, sustrãgân-

du-se executãrii mandatelor de ares-
tare preventivã emise pe numele lor.

CARMEN ZUICAN

Tragedia s-a petrecut cu puþin înainte de
miezul nopþii de miercuri spre joi, mai exact la
ora 23.45, pe DJ 643A. Conform reprezentanþi-
lor Poliþiei doljene, Costinel Trancã, de 26 de
ani, din comuna Murgaºi, în timp ce condu-
cea un autoturism marca Skoda prin satul Ve-
leºti, comuna Murgaºi, dinspre Tãlpaº cãtre
Murgaºi, nu a adaptat viteza la condiþiile de
drum, carosabilul fiind acoperit cu zãpadã, a
pierdut controlul direcþiei de mers ºi a pãrãsit
partea carosabilã spre stânga unde a lovit un
pod din beton, în urma impactului maºina rãs-
turnându-se. Din accident a rezultat decesul
minorei Mirela D., de 14 ani, din comuna
Goieºti, conducãtorul auto ºi fratele minorei,
Daniel Dobrescu, de 22 ani, tot din Goieºti,
pasager în autoturism, fiind transportaþi cu

O fatã de 14 ani, din comu-
na Goieºti a murit în noaptea
de miercuri spre joi, într-un
accident de circulaþie petrecut
în satul Veleºti din comuna
Murgaºi. ªoferul autoturismu-
lui în care tânãra era pasagerã
nu a adaptat viteza la carosa-
bilul acoperit cu zãpadã, a pier-
dut controlul volanului ºi s-a
rãsturnat. Bãrbatul este cerce-
tat acum pentru ucidere din
culpã ºi conducere sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice.

ambulanþa la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde s-a stabilit cã suferiserã
leziuni care nu le pun viaþa în pericol. Poliþiºtii
care au cercetat evenimentul au stabilit cã
ºoferul Skodei era bãut.

„În urma testãrii conducãtorului auto cu
aparatul etilotest a rezultat o concentraþie de
0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pen-
tru care i-au fost recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii au în-
tocmit în cauzã acte premergãtoare începerii
urmãririi penale sub aspectul comiterii infrac-
þiunilor de ucidere din culpã ºi conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii celor douã unitãþi de jandarmi
din Craiova, respectiv Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova ºi Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Dolj au prezentat, ieri, câteva date de-
spre activitatea desfãºuratã pe parcursul anului
2012. Comandanþii celor douã unitãþii au fost de
acord asupra faptului cã se încheie un an greu,
cu sute de misiuni ºi multe manifestãri la care a

fost nevoie de asigurarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce, însã, în urma unei bune colaborãri cu celelal-
te instituþii cu atribuþii în domeniu, se poate spu-
ne cã a fost liniºte în Craiova ºi în judeþ. De
altfel, pentru cetãþean, asta conteazã cel mai mult.
Atât generalul de brigadã Constantin Ion, co-
mandantul GJMb Craiova, cât ºi colonelul Con-
stantin Florea, inspectorul-ºef al IJJ Dolj, îºi do-

resc pentru anul urmãtor îmbunãtãþirea dotã-
rii tehnice a unitãþilor pe care le conduc, par-
cul auto fiind cu mult sub necesitãþi, astfel
încât sã asigure servicii la nivel european tu-
turor comunitãþilor. În plus, vor continua par-
teneriatele cu unitãþile de învãþãmânt, pentru
cã este important ca tinerii sã creascã ºtiind
cã legea trebuie respectatã. La final, cei doi
comandanþi le-au urat doljenilor un an mai
bun ºi fãrã evenimente nedorite.

CARMEN ZUICAN

În perioada 31 decembrie 2012 - 2 ianuarie 2013, unitãþile sanitare dolje-
ne vor funcþiona cu program de zile libere. În aceste condiþii, asistenþa

medicalã de urgenþã va fi asiguratã prin intermediul unitãþilor de primiri
urgenþã ºi al camerelor de gardã.

Recomandãri din partea medicilor
Tot pentru urmãtoarea perioadã, medicii re-

comandã populaþiei sã respecte o serie de sfa-
turi pentru a evita excesele alimentare. În pri-
mul rând, doljenii trebuie sã acorde mai multã
atenþie consecinþelor provocate de abuzurile
care se întâmplã tot timpul cu astfel de ocazii.
Carnea de porc, sarmalele, caltaboºul, vinul sau
piftiile trebuie consumate cu moderaþie pentru
a evita indigestiile, colicile abdominale, balo-
nãrile, arsurile gastrice, mahmureala ºi pancrea-
titele. Toate produsele alimentare trebuie veri-
ficate, atât în ceea ce priveºte termenul de vala-
bilitate ºi ambalajul cât ºi în ceea ce priveºte
compoziþia pentru siguranþa alimentelor.

De asemenea, friptura de porc trebuie con-
sumatã în cantitãþi moderate, de preferat cu
garnituri de legume - broccoli, fasole verde,
varzã, salate - ºi  mai puþin cu garnituri de car-

tofi, orez sau paste. ªi alimentele
prãjite trebuie evitate, mai ales de
cei care au probleme digestive, fi-
ind preferat grãtarul sau friptura la
tavã ºi legumele la grill. Dulciurile,
mai ales prãjiturile cu cremã, trebu-
ie consumate în cantitãþi foarte mici
sau chiar înlocuite cu salatele de
fructe sau fructele proaspete. Este
de evitat consumul de bãuturi al-
coolice spirtoase ºi carbogazoase.

Persoanele vârstnice ºi cele cu
afecþiuni cronice nu trebuie sã-ºi
întrerupã tratamentul ºi sã fie mult
mai atenþi ºi mai responsabili la ce,
cum, ºi mai ales cât mãnâncã.

RADU ILICEANU

Tânãrã de 14 ani, decedatã într-un accident
provocat de un ºofer bãut
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Anul de neuitat al USL!Anul de neuitat al USL!Anul de neuitat al USL!Anul de neuitat al USL!Anul de neuitat al USL!
MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce nu pentru puþini
observatori ºi analiºti politici
pãrea o construcþie hibridã,
deloc trainicã ºi cel mult un
experiment, s-a dovedit dupã
douã scrutinuri ºi un referen-
dum cea mai  performantã
alianþã politicã din câte au
existat la noi, în cei 23 de ani
de democraþie. Judecatã sta-
tistic, fiindcã tocmai comen-
surarea rezultatelor ºi compa-
rarea acestora permit eva-
luãri raþionale, Uniunea So-
cial Liberalã nu mai este un
proiect de amploare, ci o cer-
titudine, în care s-a investit
încredere, dar mai ales spe-
ranþã .  Mul t  pes te  Al ianþa
Dreptate ºi Adevãr, mult pes-
te Convenþia Democratã, fi-
indcã  Al ian þa  România
Dreaptã (ARD), debilã din

naºtere, nici n-a contat, Uni-
unea Social Liberalã a avut
încã de la înfiinþare, ºi încã
deþine, un motor puternic, con-
ferit de liderii sãi – Crin An-
tonescu ºi Victor Ponta – lân-
gã aceºtia aºezându-se ºi Da-
niel Constantin ºi Liviu Drag-
nea. S-a bãlmãjit, de tot felul
de comentatori de ocazie, cã
o alianþã între un partid so-
cial-democrat ºi unul liberal
este contra naturii, de parcã
am înota  în t r -o  acura te þe
ideologicã pe scena politicã,
ºi cã proiectul va fi sortit eºe-
cului. Nu s-a întâmplat aºa
ceva. A existat ºi un context
favorabil, dar ºi o compatibi-
litate deplinã între liderii po-
litici menþionaþi. Dar dacã
2012 este un an de neuitat, de
referinþã chiar pentru USL,

ceea ce urmeazã va reprezen-
ta marele test atât al unitãþii,
cât mai ales al competenþei
în actul decizional. ªi existã,
fireºte, aºteptãri îndreptãþite.
De la o echipã înzorzonatã cu
onoruri academice. Fiindcã
atâþia specialiºti în economie,
administraþ ie ,  organizare,
drept ºi  comunicare câþi a
strâns Guvernul Ponta 2 n-a
mai avut nici un alt guvern. Cu
douã doctorate în Dreptul ci-
vil, Mona Pivniceru, ministrul
Justiþiei, chiar este de luat în
seamã. Spuneam cã aºteptã-
rile sunt mari. E drept cã mai
mult decât a fãcut Guvernul
MRU sau ultimul Guvern Boc
nici nu va fi greu. Mai multã
performanþã economicã, fi-
indcã de aºa ceva e vorba, ºi
de un plus de corectitudine în

gestionarea banului public.
Practic, Guvernul Ponta 2 nu
poate invoca vreo scuzã. Nici
mãcar amestecul paradoxal
de pripealã ºi ruginã acumu-
lat în lunga ºi trista opoziþie,
fiindcã încãlzirea Guvernului
Ponta 1 s-a fãcut în cele ºapte
luni anterioare. Se cam ºtie,
la fiecare minister, ºi sunt cam
multe, pe ce cai se stã. Sã re-
venim. USL ºi-a dovedit anul
acesta întregul sãu potenþial
politic. Devastator la alegeri-
le din 9 decembrie a.c., despre
care se va mai vorbi. Fiindcã
avem opoziþia pe care o ºtim
din cauza imperfecþiunilor le-
gii ºi nicidecum a votului po-
pular. Cã nu poate exista par-
lament democratic fãrã opo-
ziþie, fie ea ºi debilã, asta rã-
mâne o temã de dezbatere ºi

mai ales o exigenþã la con-
strucþia viitoarei legi electora-
le. Sigur, dupã un an de neui-
tat cum a fost 2012 poate
urma unul oribil. Fiindcã orice
stângãcie, orice derapaj nu va
fi trecut cu vederea. Cu toate
acestea, dacã liderii USL nu
se vor dezice reciproc, atât la
centru, cât ºi în teritoriu, ºi îºi
vor asuma fãrã ezitãri neîm-
plinirile, dar ºi împlinirile, câte
vor fi, veghind împreunã la
armistiþiul instituþional cu Tra-
ian Bãsescu, atunci putem
nãzui la o guvernare coeren-
tã ºi mai ales în folosul oa-
menilor. Dacã nu, transmisii-
le în direct din Piaþa Constitu-
þiei ºi Piaþa Universitãþii, dar
ºi din alte reºedinþe de judeþ
ale „indignaþilor”, vor reveni pe
micile ecrane.

2012, anul USL Dolj
O retrospectivã politicã a anului

2012 este net favorabilã useliºtilor
doljeni. Am avut un an plin cu ale-
geri locale, în luna iunie, urmate foar-
te repede de un referendum de demi-
tere a preºedintelui Traina Bãsescu
ºi care s-a încheiat cu parlamentare-

le. În judeþul Dolj se poate spune fãrã
doar ºi poate cã 2012 este anul USL,
care a scris istorie, câºtigând cinci-
sprezece mandate de parlamentari
din tot atâtea puse la bãtaie, preºe-
dintele Consiliului Judeþean ºi Primã-
ria municipiului Craiova.

Nici Prefectura Dolj nu a fost scutitã de
frãmântãri în aceast an. A schimbat trei pre-
fecþi. Primul a plecat Nicolae Giugea, dupã
ce la guvernare a ajuns USL, la începutul
lunii mai. Cariera de prefect a Elenei Cos-
tea nu a fost nici ea de duratã. Dupã un con-

flict cu Primãria Craiova aceasta a fost
schimbatã cu un coleg de partid, liberalul
Marius Deca. Rãmâne de vãzut cum vor
evolua lucrurile în aceastã instituþie care
ºi/a pierdut mult din prestigiu în ultimii ani,
din cauza celor care au condus-o.

Deºi la alegerile locale
cele trei partide care
formau la vremea respec-
tivã USL au avut ºi candi-
daturi separate la primãrie
ºi consiliul local în comu-
nele ºi oraºele din judeþul
Dolj, s-a dovedit totuºi cã
Uniunea a fost o carte
câºtigãtoare. În cele 111
circumscripþii electorale
mandatele de primar s-au
împãrþit astfel: PSD – 38
(34,23%), PDL – 28
(25,22%), USL – 23
(20,72%), PNL – 14
(12,61%), UNPR – 3
(2,70%), ACD – 2
(1,80%), PP-DD – 2

(1,80%), PNÞCO – 1
(0,90%). În cazul consilii-
lor locale din judeþul Dolj
au fost atribuite 1.355 de
mandate, dintre care: PDL
– 371 (27,38%), PSD –
353 (26,05%), USL – 225
(16.60%).

Preºedinþia
ºi majoritatea
în Consiliului
Judeþean Dolj
USL ºi-a asigurat majori-

tatea în Consiliul Judeþean
ºi exceptând Bãileºtiul a
câºtigat toate oraºele din
Dolj. La Consiliul Judeþean

Dolj, din 321.698 voturi
valabil exprimate, 179.025
s-au îndreptat cãtre USL
(55.65%), 64.819 – PDL
(20,14%) ºi 39.151 –
UNPR (12.17%). Pentru
desemnarea preºedintelui
Consiliului Judeþean Dolj
s-au centralizat 325.273
de voturi valabil exprimate,
cu 3575 mai mult decât la
Consiliul Judeþean Dolj,
dintre care: Ion Prioteasa –
59.20%, ªtefan Stoica –
20.89%, Dan Pãloiu –
9.05%. La nivelul Doljului
prezenþa la vot a fost
de 58,55%, iar numãrul
de voturi pentru Ion Prio-

teasa a fost peste cel al
USL.

Primãria Craiova
ºi majoritatea

în Consiliul
Local

La Primãria Craiova,
candidatul USL, Lia Olguþa
Vasilescu  a obþinut 45,6%,
iar Antonie Solomon
(UNPR) – 40,89%.Din
voturile valabil exprimate,
Olguþa Vasilescu a avut
57.383 voturi, iar Antonie
Solomon – 51.448 voturi.
Mãrinicã Dincã, PDL, s-a
aflat pe locul al treilea, cu
7,77%, respectiv 9.781 de
voturi. O altã premierã a
anului 2012 a fost majorita-
tea USL în Consiliul Local
Craiova, cu 15 mandate de
consilier (64.441 de voturi),
pe locul doi s-a situat
UNPR – 7 mandate
(32.492 de voturi), PDL –
3 mandate (13.590 de
voturi) ºi PP-DD – 2
mandate (6.589 de voturi).

Cincisprezece
parlamentari în 15
colegii existente

Efectul rezultatului din
varã s-a vãzut ºi la alegerile
parlamentare. Trendul a fost
menþinut. Înainte de începe-
rea campaniei electorale, din
toamna acestui an, erau
câteva voci care spuneau cã
USL Dolj poate sã scoatã 15
parlamentari în 15 colegii
câte sunt pe Dolj, una dintre
ele fiind a preºedintelui
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi cea de-a doua a
primarului Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu. Nemulþu-
mirile faþã de fosta guverna-
re PDL, dar ºi simpatia mare
a doljenilor pentru USL Dolj
a adus Uniunii un scor
istoric. A câºtigat tot ce se
putea câºtiga. PDL Dolj a
trimis în Parlamentul Româ-
niei un senator ºi un deputat
la redistribuire, pe acelaºi
principiu ajungând parlamen-
tari ºi pepedediºtii Gigi
Neþoiu ºi Antonie Solomon.
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Conform tradiţiei, muzica este,
în principal, cea a familiei Strauss
(Johann Strauss-tatăl,  Johann
Strauss-fiul, Joseph Strauss), însă
programul cuprinde şi lucrări de
Franz von Suppé, Richard Wagner,
Joseph Hellmesberger, Joseph Lan-
ner şi Giuseppe Verdi. Concertul se
termină întotdeauna cu o serie de
bis-uri, apoi muzicienii urează în cor
audienţei un An Nou fericit şi în-
cheie cu valsul „Dunărea Albastră”,
urmat de „Marşul lui Radetzky”. În
timpul acestei ultime piese, audien-
ţa aplaudă în ritmul melodiei, iar
dirijorul se întoarce să dirijeze pu-
blicul în locul orchestrei.

Primul Concert de Anul Nou al
Orchestrei Filarmonice din Viena
a avut loc în 1939, pe 31 decem-
brie,  f iind dir ijat de Clemens

Celebrul concert al Filarmonicii din Viena îl va avea,
din nou, dirijor pe austriacul Franz Welser-Möst

Cel mai popular eveniment de muzică clasică din lume, con-
certul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena – susţinut, în fie-
care an, în dimineaţa zilei de 1 ianuarie – va putea fi urmărit,
din nou, în România, în transmisiune directă atât pe TVR 1,
cât şi la Radio România Muzical. Prima parte va fi difuzată
începând cu ora 12.15, iar cea de-a doua – de la 13.15. Concer-
tul va avea loc, ca şi în urmă cu trei ani, sub conducerea muzi-
cală a lui Franz Welser-Möst, dirijor principal al Orchestrei
din Clevland şi, din septembrie 2010, director general muzical
al Operei de Stat din Viena.

Franz Welser-Möst a fost oaspete al Festivalului
Internaţional „George Enescu” la ediţia din anul 2011

Krauss, iar din 1959 Televiziunea
de Stat Austriacă (ORF) îl difuzea-
ză în lume. În prezent, este preluat
în peste 70 de ţări, fiind urmărit de
aproape 50 de milioane de telespec-
tatori, din Albania până în Uruguay,
Australia, China, India, Japonia,
Statele Unite ale Americii,  Rusia
etc. Dacă vreţi însă să fiţi Musik-
verein de Anul Nou nu e simplu
deloc. Unii ar spune că e de-a drep-
tul imposibil!

Din cauza numărului prea mare
de persoane c are doresc să parti-
cipe la celebrul concert consacrat
valsului vienez şi compozitorilor
din familia Strauss, biletele se ob-
ţin numai prin tragere la sorţi,
după înscrierea prealabilă pe s ite-
ul Filarmonicii din Viena. În acest
fel, toată lumea are şanse egale.

Astfel, cei c are doresc să obţină
un loc la concertul din 1 ianuarie
2014 trebuie să completeze un
formular şi să îl înscrie în com-
petiţie în perioada 2-23 ianuarie
2013. O persoană nu poate achi-
ziţiona mai mult de două bilete, iar
preţul acestora variază între 30 de
euro şi 940 de euro. În ciuda re-
gulilor str icte, multe dintre locuri
sunt rezervate de familiile impor-
tante din Austria, care îşi trans-
mit dreptul de a participa la con-
cert din generaţie în generaţie.

Cu ocazia acestui concert, sala
de spectacole Wiener Musikverein,
una dintre cele mai faimoase din
lume, este decorată cu aranjamen-
te f lorale deosebit de frumoase,
donate de oraşul San Remo.

MAGDA BRATU

Valsuri, polci, uverturi, arii şi
duete celebre din opere şi
operete vor răsuna la tradiţio-
nalul concert extraordinar de
Anul Nou al Filarmonicii
„Oltenia”, care va avea loc luni,
7 ianuarie 2013, începând cu ora
19.00. Concertul va fi susţinut
de Orchestra Simfonică a
instituţiei, condusă de dirijorul
Tiberiu Soare, şi îi va avea ca
invitaţi pe soprana Tina Mun-
teanu – solistă a Teatrului
Naţional de Operetă „Ion
Dacian” din Bucureşti, şi pe
tenorul Liviu Indricău – solist
al Operei Naţionale din capitală.
La cererea publicului, concertul
va fi reluat marţi, 8 ianuarie, de
la aceeaşi oră 19.00.

Uvertura operetei „Die
Fledermaus” („Liliacul”),
„Annen-Polka”, op. 117, şi
„Kaiser-Walzer” („Valsul

Concert extraordinar
de Anul Nou, la Craiova,
pe 7 şi 8 ianuarie 2013

Imperial”), op. 437, de Johann
Strauss-fiul; „Quando m’en
vo” (aria Musettei), „Che
gelida manina” (aria lui
Rodolfo), „O soave fanciulla”
(duet Mimi – Rodolfo) din
opera „La bohčme”, de Giaco-
mo Puccini; Uvertura operei
„Carmen”, de Georges Bizet;
Aria „Muzica” din opereta
„Valurile Dunării”, de George
Grigoriu, sunt numai câteva
dintre lucrările incluse în
programul serii.

Mai găsiţi bilete pentru
concertul de marţi la Agenţia
Filarmonicii (tel.
0351.414.697), deschisă şi
astăzi, apoi pe 3 şi 4 ianuarie
2013, între orele 11.00 şi
19.00. Un bilet costă 25 de lei,
concertul fiind inclus în
abonament.

MAGDA BRATU

“În mod tradiţional, filiala Craiova a USR îşi
decernează premiile anuale. Este un moment
important pentru viaţa artistică şi culturală a
unui oraş ,şi în fond a ţării, pentru că agrega-
rea culturală din această ţară, cum ne repre-
zentăm noi în ochii lumii culte, ţine şi de filiala
noastră, care s-a mărit şi este astăzi o filială
stimată şi răsplătită ca atare. Reuniunea de as-
tăzi este posibilă graţie sprijinului al preşedin-
telui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
un om care înţelege rostul culturii. Fără di-
mensiunea culturală nu ştiu cum ne-am putea
justifica în ochii posterităţii, pentru că ai noştri
contemporani s-ar putea să nu vadă rostul nea-
părat al unor eforturi care să fie destinate cul-
turii şi legitimării ei şi a noastre peste tot. Unii
preşedinţi de Consilii Judeţene văd acest lu-
cru”, a declarat Gabriel Coşoveanu.
Ion Prioteasa: “Vom fi alături
de dumneavoastră, cei care
daţi viaţă în timp Cetăţii noastre”

Şeful administraţiei publice judeţene, Ion
Prioteasa, le-a vorbit invitaţilor despre impli-
carea pe care administraţia judeţeană a avut-
o în ultimii ani în domeniul cultural prin rea-
bilitarea clădirilor în care funcţionează cele

Pre miile pe ntru anul 2011 ale Uniunii Scriitorilor din România
(USR), f iliala Craiova,  au fost decernate ieri, fes tivitatea re unind scri-
tori doljeni consacraţi, dar ş i debutanţi.  Pe ntru prima dată, eveni-
me ntul cultural s-a desfăşurat în sala de şedinţe  a Palatului Adminis-
trativ. Înmânare a premiilor şi prezentarea tuturor laure aţilor a fost
făcută de  pre şedintele filiale i,  conf. univ.  dr. Gabriel Coşove anu.

Ovidiu Ghidirmic – Premiul  “Opera Omnia”
Nicolae Pîrvulescu – Premiul  “Opera Omnia”
Gabriela Gheorghişor – Premiul „Cartea anu-

lui” pentru volumul de c ritică literară “Mircea
Horia Simionescu. Dezvrăjirea şi fetişizarea lite-
raturii” (Editura Muzeul Literaturii Române)

Cătălin Ghiţă – Premiul „Cartea anului” pen-
tru volumul de critică “Deimografia. Scenarii ale
terorii în proza românească” (Editura Institutu-
lui European)

Ioana Dinulescu – Premiul Special pentru
poezie pentru volumul “Fereastra spartă”, (Edi-
tura Ramuri)

Elena Buznă – Premiul Special al preşedinte-
lui USR, filiala Craiova

Gabriel Nedelea – Premiul Special pentru de-
but pentru volumul de poezii “Peisaj cu întâlni-
re” (Editura Aius)

Tudor Nedelcea – Premiul „Fănuş Băileşteanu”
Nicolae Firuleasa – Premiul „Ilie Purcaru”
Ileana Roman – Premiul „Marin Sorescu”
Ion Popa – Premiul „C.S. Nicolăescu - Plopşor”
Titu Dinuţ – Premiul „Alexandru Macedonski”
Ion Deaconescu – Premiul „Miron Radu Pa-

raschivescu”
Constantin Pădureanu – Premiul „Petre Pan-

drea”
Mihalache Tudorică – Premiul „Nestor Vor-

nicescu”
Adrian Frăţilă – Premiul „Marin Sorescu”
Florin Copcea – Premiul „Traian Demetrescu”

mai importante muzee din Craio-
va, imobile de patrimoniu naţional.
Totodată, acesta a reiterat intere-
sul pe care Consiliul Judeţean Dolj
îl acordă construirii unui muzeu
dedicat sculptorului Constantin
Brâncuşi. “Suntem onoraţi să fim
alături de dumneavoastră într-o zi
atât de importantă. Acest lucru se
întâmplă pentru prima dată aici, la
Consiliul Judeţean, dar ne dorim să
fie o manifestare perenă de acum
înainte. Sunteţi oameni foarte im-
portanţi, pe care societatea trebuie
să-i recunoască. Pentru a veni în
sprijinul dumneavoastră, Consiliu
Judeţean nu a făcut nici un efort
care să fie scos în evidenţă, pen-
tru că aşa cum este normal, cultu-
ra face parte din viaţa societăţii.
Poate din anumite puncte de vedere, Consi-
liul Judeţean Dolj a făcut pentru cultură lu-
cruri deosebite pe care cei care vin în vizită le
remarcă şi chiar ne invidiază. În continuare,
ne pregătim să realizăm un muzeu dedicat lui
Constantin Brâncuşi, pe care foarte multă lume
doreşte să-l vadă pus în valoare. (…) Visez la
momentul în care Craiova va fi un oraş cul-

tural, vizitat pentru lucrurile interesante care
se găsesc aici. De câte ori vom putea vom fi
alături de dumneavoastră, cei care daţi viaţă
în timp Cetăţii noastre”, a spus preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Juriul care a hotărât, prin vot secret, lau-
reaţii pe anul 2011 a fost alcătuit din Gabriel

Coşoveanu, Ioan Lascu, Bucur Demetrian,
Jean Băileşteanu şi Ionel Buşe. “Misiunea
juriului nu a fost deloc uşoară, ba chiar in-
grată, întrucât lista câştigătorilor, peste tot
în lume, este probabil adevărată prin ceea
ce propune şi mai puţin adevărată prin ceea
ce exclude. Dar nu se poate decât aşa”, a
afirmat Gabriel Coşoveanu.

ALINA DRĂGHICI

S-au decernat premiile filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România
S-au decernat premiile filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România
S-au decernat premiile filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România
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a Uniunii Scriitorilor din România
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a Uniunii Scriitorilor din România
S-au decernat premiile filialei Craiova
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S-au decernat premiile filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România
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O depresiune hibernalã im-
portantã care afecteazã de câte-
va zile Statele Unite, din Golful
Mexic pânã în regiunea Marilor
Lacuri, ºi care a provocat moar-
tea a ºapte persoane, se deplasa
lent cãtre est, miercuri, deter-
minând anularea a numeroase
zboruri. Serviciile de meteoro-

logie ale þãrii au avertizat împo-
triva „condiþiilor de cãlãtorie
periculoase, din cauza zãpezii ºi
a gheþii care acoperã drumuri-
le”, menþionând cã greutatea
zãpezii de pe copaci ºi instalaþii-
le electrice riscã sã determine
întreruperi ale curentului elec-
tric. Populaþia a fost avertizatã

sã rãmânã acasã mai degrabã
decât sã iasã, pentru a nu înfrun-
ta rafalele violente de vânt ºi tem-
peraturile glaciale. Previziunile
meteorologice menþionau pânã la
46 de centimetri de zãpadã în
nord-estul þãrii, din statul New
York pânã în Maine. Ploi cu po-
lei ºi tornade s-ar putea produ-
ce, de asemenea, în sud, în
North Carolina ºi South Caroli-
na. Regiunea Munþilor Stâncoºi,
în vestul þãrii, ar trebui sã se aº-
tepte la 30 de centimetri de zã-
padã. Miercuri dupã-amiazã,
aproximativ 1.000 de zboruri au
fost anulate, dupã alte 500 cu o
zi înainte, potrivit companiei
FlightAware, care permite ur-
mãrirea situaþiei zborurilor pe
site-ul sãu. „Ne aºteptãm la mai
multe anulãri sau întârzieri ale
zborurilor astãzi ºi în aceastã
searã, în timp ce furtuna va
afecta oraºul New York în
aceastã dupã-amiazã”, potrivit
lui Daniel Baker, de la FlightA-
ware. Aceastã furtunã a provo-

cat marþi peste 30 de tornade în
mai multe state din sudul þãrii,
între care Texas, Louisiana, Ala-
bama ºi  Mississippi.  Peste
200.000 de persoane nu aveau
miercuri cãldurã ºi electricitate,
în timp ce intemperiile au deter-
minat pene de electricitate în Ar-
kansas, Mississippi ºi Texas.
Douã dintre cele ºapte persoane
decedate erau copii ºi au murit
în timp ce mama lor a pierdut
controlul volanului pe o stradã
acoperitã cu polei din Arkansas
(sud), în ziua de Crãciun, potri-
vit poliþiei statului. Un bãrbat în
vârstã de 25 de ani a murit în
Houston (Texas), dupã cãderea
unui copac peste maºina sa, iar
o femeie în vârstã de 28 de ani a
murit într-un accident de maºi-
nã în Oklahoma (sud), pe o au-
tostradã acoperitã cu zãpadã.
ªoferul ºi o fetiþã în vârstã de
patru ani au fost rãniþi. În ace-
eaºi regiune, zeci de persoane au
fost rãnite într-un accident în lanþ
care a implicat 21 de maºini.

Cel puþin ºapte morþi ºi 1.500 de zboruriCel puþin ºapte morþi ºi 1.500 de zboruriCel puþin ºapte morþi ºi 1.500 de zboruriCel puþin ºapte morþi ºi 1.500 de zboruriCel puþin ºapte morþi ºi 1.500 de zboruri
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Compania ucraineanã
Naftogaz, monopolul de stat
din domeniul gazelor naturale,
va primi un împrumut de 3,7
miliarde de dolari din partea
Chinei, pentru a finanþa un
program care vizeazã reduce-
rea consumului de gaze
naturale prin înlocuirea
acestuia cu cãrbune. Împru-
mutul acordat Naftogaz este
garantat de statul ucrainean, a
anunþat guvernul de la Kiev.
Programul finanþat de împru-
mutul din China vizeazã
substituirea consumului de
gaze naturale cu cãrbune în
centrale electrice ºi construc-
þia de facilitãþi de gazeificare

China împrumutã Ucrainei 4
miliarde de dolari ca sã reducã

dependenþa de gazul rusesc
Emisarul internaþional pentru Siria,

Lakhdar Brahimi, a cerut ieri o schim-
bare „realã” în Siria ºi formarea unui
guvern de tranziþie cu puteri depline
înaintea organizãrii de alegeri, pentru a
pune capãt unui conflict armat soldat
cu peste 45.000 de morþi în decurs de
21 de luni. „Schimbarea cerutã nu tre-
buie sã fie cosmeticã, poporul sirian
are nevoie ºi cere o schimbare realã, ºi
toatã lumea înþelege acest lucru. Tre-
buie sã fie format un guvern dotat cu
puteri depline (...), care sã asume pu-
terea pe perioada de tranziþie. Aceastã
perioadã tranzitorie se va încheia oda-
tã cu alegerile”, a declarat trimisul spe-
cial al ONU ºi al Ligii Arabe într-o con-
ferinþã de presã la Damasc. Brahimi
nu a precizat, totuºi, vreun termen

Emisarul special pentru Siria
îndeamnã la formarea unui

guvern de tranziþie
a cãrbunelui, potivit RIA
Novosti. Ucraina, puternic
dependentã de importurile de
gaze naturale din Rusia, are
un consum anual de 4 miliar-
de de metri cubi de gaze
naturale. Economia þãrii ar
economisi 1,5 miliarde de
dolari anual prin înlocuirea
gazelor naturale cu cãrbunele,
se aratã într-un comunicat al
guvernului. Ucraina importã
aproximativ douã treimi din
cantitatea de gaze naturale
necesare pentru consum.
Preþul este calculat printr-un
mecanism care ia în calcul
cotaþia petrolului, iar în ultima
perioadã a urcat puternic.

pentru aceste alegeri, care ar putea fi
„fie prezidenþiale, dacã existã un acord
pentru pãstrarea unui regim preziden-
þial, fie (doar) parlamentare, dacã existã
un acord în vederea unei schimbãri
cãtre un regim parlamentar”. Alegeri
parlamentare au avut loc în mai 2012,
pentru un mandat de patru ani, iar
mandatul preºedintelui Bashar al-As-
sad se încheie în 2014. „La ora actua-
lã, nu prezentãm un proiect complet,
preferãm sã avansãm un proiect asu-
pra cãruia pãrþile sã îºi dea acordul cu
scopul de a facilita aplicarea acestuia.
Dacã acest lucru nu se realizeazã, ulti-
ma soluþie este sã se meragã la Consi-
liul de Securitate, care va adopta o
soluþie cu caracter constrângãtor”, a
mai declarat emisarul internaþional.

Câteva sute de arme de foc au fost preda-
te autoritãþilor miercuri, la Los Angeles, în
cadrul unei operaþiuni de schimb de pistoale
contra cecuri-cadou, anunþatã anul acesta,
dupã atacul armat de la o ºcoalã din Newtown
(Connecticut, nord-est), la 14 decembrie,
soldat cu 26 de morþi, dintre care 20 de copii
cu vârste de 6 ºi 7 ani. Locuitori din al doilea
cel mai important oraº american, cunoscut
pentru cultura gãºtilor ºi armelor de foc, ve-
neau miercuri sã se aºeze la coadã, în ma-
ºini, la Van Nuys, în nordul oraºului, unul din
cele douã locuri în care operaþiunea se des-
fãºoarã ca „drive-in”. „Merge foarte bine.
Numeroase persoane aºteaptã aproximativ o
orã ºi jumãtate, iar noi am recuperat pânã
acum 420 de pistoale ºi puºti”, declara mier-
curi la prânz sergentul Rudy Lopez, din ca-
drul Poliþiei Los Angeles. Acest numãr creº-
tea în mod susþinut, dupã cum arãta coada ºi
dupã cum se umpleau pubelele prevãzute pen-
tru armele predate autoritãþilor, urmând sã fie
distruse. Proprietarii de arme primesc un cec-

cadou valabil într-un supermarket, în valoa-
re de 100 de dolari, pentru predarea unui pis-
tol sau unei puºti, sau în valoare de 200 de
dolari, în schimbul unei arme semiautomate.
„Aceste pistoale zãceau într-un colþ. Existã
o stimulare financiarã. Atunci, de ce nu?”, a
declarat un bãrbat în vârstã de aproximativ
50 de ani, dorind sã îºi pãstreze anonimatul,
venit sã predea patru puºti
care aparþineau tatãlui sãu
defunct. În schimbul aces-
tor arme, poliþia se angajea-
zã sã nu punã întrebãri. „Ve-
deþi asta? Este un amortizor”,
declarã sergentul Lopez pen-
tru AFP. „Este ilegal, dar nu
am spus nimic”, adaugã el.
Acest tip de operaþiuni, care
se desfãºoarã frecvent în re-
giune, dar ºi în alte locuri din
þarã, sunt criticate uneori,
deoarece eficienþa lor nu este
tangibilã. Unii apreciazã cã

armele predate nu sunt cele susceptibile sã
fie utilizate pentru comiterea unor crime sau
atacuri armate, ci sunt mai degrabã vechi,
aproape neutilizate sau nu funcþioneazã bine.
Dacã este vorba despre arme furate, ele vor
fi predate proprietarilor, precizeazã ofiþerul,
precizând cã se efectueazã un control la mo-
mentul predãrii.

Operaþiune „cecuri-cadou contra pistoale” în SUA

George Bush, la terapie
intensivã

Starea de sãnãtate a fostului
preºedinte american George H.W.
Bush s-a deteriorat, în pofida
internãrii sale, timp de o lunã,
într-un spital din Houston (Texas,
sud), unde se aflã în prezent sub
supraveghere într-o secþie de
terapie intensivã, a anunþat
miercuri purtãtorul sãu de cuvânt.
„El a suferit o serie de complica-
þii, care l-au condus într-o secþie
de terapie intensivã, unde a fost
plasat sub supraveghere” din
cauza unei febre persistente, a
declarat pentru AFP Jim
McGrath. George Herbert Walker
Bush, în vârstã de 88 de ani, a
fost spitalizat pentru prima datã
din cauza unei bronºite la 7
noiembrie, timp de 12 zile. El a
fost spitalizat din nou la 23
noiembrie, în urma unor compli-
caþii. Marþi, purtãtorul de cuvânt
a afirmat cã medicii sãi sunt
„optimiºti, dar prudenþi” cã
problemele de sãnãtate sunt „sub
control”. George H. W. Bush a
fost preºedinte al SUA în perioa-
da 1989-1993.
Încã 6 milirde de euro
pentru despãgubiri în urma
accidentului de la Fukushima

Compania de electricitate
Tokyo Electric Power (Tepco),
operatorul centralei nucleare de
la Fukushima, a anunþat ieri cã
a depus o nouã cerere de ajutor
financiar din partea statului
japonez, de 698,6 miliarde de
yeni (peste 6 miliarde de euro),
pentru despãgubirea celor
afectaþi de catastrofa din martie
2011, transmite AFP. Tepco
justificã aceastã solicitare prin
necesitatea de a despãgubi mai
multe persoane decât era
prevãzut iniþial. Acesta este a
patra oarã când Tepco solicitã
un avans de fonduri în legãturã
cu accidentul nuclear de la
Fukushima, fãrã a lua în calcul
banii injectaþi direct în companie
de cãtre stat, devenit principalul
sãu acþionar. Suma totalã a
fondurilor cerute de Tepco
pentru despãgubiri a ajuns astfel
la 3.243 miliarde de yeni (28,5
miliarde de euro la cursul
actual), ce ar trebui sã fie
restituite ulterior de companie. În
jur de 160.000 de persoane au
pãrãsit regiunea Fukushima în
urma catastrofei nucleare din
martie 2011, care a produs
scurgeri radioactive masive în
aer, sol ºi ape. Unii dintre
locuitori nu vor putea reveni
niciodatã la casele lor.
Starea de sãnãtate a lui
Mubarak s-a deteriorat

Procurorul-general egiptean a
ordonat transferul fostului
preºedinte, Hosni Mubarak, de la
închisoare într-un spital militar,
din cauza deteriorãrii stãrii de
sãnãtate, anunþã surse oficiale.
Hosni Mubarak, condamnat la
închisoare pe viaþã pentru
reprimarea revoltelor, acþiune
soldatã cu 850 de morþi, ºi
îndepãrtat de la putere în februa-
rie 2011, a mai fost spitalizat
scurt timp pe 19 decembrie, dupã
ce se lovise la cap.



8 / cuvântul libertãþii vineri, 28 decembrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

LLLLLumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în suflelelelelettttte,e,e,e,e,
mese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi cei

dragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceas
de sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anului

NNNNNou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorghe, primarghe, primarghe, primarghe, primarghe, primarululululul
oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.
LA MULLA MULLA MULLA MULLA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!

Popa Nicolae,
Primarul Oraºului
Segarcea,
în preajma sãrbãtorii
Anului Nou este alãturi
de toþi locuitorii din
Segarcea cu un gând curat
ºi cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, belºug
ºi prosperiate.

LA MULÞI ANI!

Fie ca toate
visele pe care le
fãuriþi în aceste
zile magice de

Sãrbãtoare sã se
împlinescã ºi drumul

strãbãtut pentru realizarea lor
sã vã aducã bucurie în inimi,
iar în case, fericire ºi belºug.

La Mulþi Ani! le urez tuturor locuitorilor
oraºului Filiaºi, Primar, Nicolae Stãncioi

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor
de Iarnã sã-i însoþeascã mereu

pe toþi locuitorii comunei Maglavit,
sã le aducã multã sãnãtate,

pace în suflete, bucurii ºi realizãri
alãturi de toþi cei dragi.

O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI” din partea

primarului Ion Dinu.

Sãrbãtorile de Iarnã sã le lumineze
casele tuturor locuitorlor comunei
Poiana Mare, sã le aducã sãnãtate,

fericire, belºug ºi bucurii,
din partea primarului Vintilã Marin.

Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã
pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi

ºi împliniþi sufleteºte.

LA MULÞI ANI!

Primarul comunei
Terpeziþa, Popa Constantin,
vã ureazã multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii
ºi putere de mucã.
Fie ca Noul An sã ne gãseascã
pe toþi mai buni, mai iertãtori,
cu sufletele curate ºi mulþumite!

SÃRBÃTORI FERICITE!
 LA MULÞI ANI!

Primarul comunei
Almãj, Ion Rãcãreanu,
transmite tuturor
locuitorilor comunei
Almãj, calde urãri
la ceas de Sfinte
Sãrbãtori, sã aibã
parte de un An Nou îmbelºugat,
iar casele sã le fie colindate de
multe bucurii.

LA MULÞI ANI!

Lumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina Sãrbãtorilor
de Iarnãde Iarnãde Iarnãde Iarnãde Iarnã
sã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundã
în toate caseleîn toate caseleîn toate caseleîn toate caseleîn toate casele
locuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comunei
Întorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducã
din partea primaruluidin partea primaruluidin partea primaruluidin partea primaruluidin partea primarului
Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,
bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!

LALALALALA MUL MUL MUL MUL MULÞI ÞI ÞI ÞI ÞI ANI!ANI!ANI!ANI!ANI!

Conducerea
SC MOVIPLAST SRL

ureazã tuturor craiovenilor
ºi salariaþilor calde urãri

de sãnãtate, bucurii
ºi împliniri alãturi de cei

dragi, sã pãºeascã
încrezãtori ºi mulþumiþi
sufleteºte în Noul An!

La Mulþi Ani!
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Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea,

ureazã tuturor
locuitorilor comunei

Uruzicuþa un An Nou
Fericit, alãturi de toþi

cei dragi, sãnãtate
ºi bunãstare, casele sã le fie

colindate de mireasma cetinei de brad
ºi de toate gândurile bune ºi urãrile

de sãnãtate din partea mea.
LA MULÞI ANI!

Le urez dragilor mei consãteni
din comuna Drãgoteºti sã fie
sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte

ºi încrezãtori în Noul An care stã
sã vinã. Îmi doresc sã vã gãseascã
fericiþi ºi bucuroºi! LA MULÞI ANI!

Primar, Dincã Dumitru

Sãrbãtoarea Anului
Nou ne oferã deosebita
plãcere sã le adresãm
tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa,
sincere urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate. Fie ca tradiþionalele
colinde româneºti sã rãsune în toate casele
ºi sã vesteascã un An Nou îmbelºugat pentru
dumneavoastrã, pentru famlii ºi pentru toþi cei
dragi. LA MULÞI ANI! Consiliul Local Iºalniþa,
Primar Flori Ovidiu, Viceprimar Bãlan Eugen

Ionel Rãcãreanu,
primarul comunei
Brãdeºti , la ceas de
sãrbãtoare,
transmite tuturor
cetãþenilor  Sãrbãtori
Fericite, sãnãtate,
bucurii, sã pãºim încrezãtori în
Noul An, cu sufletele pline de iubire
ºi speranþã.

LA MULÞI ANI!

Consiliul Local Leu ºi Primarul Iulian
Cristescu, transmit tuturor locuitorilor

comunei Leu multã sãnãtate,
prosperitate, împlinirea dorinþelor

alãturi de cei dragi. Fie ca în Noul An
sã avem cu toþii multe realizãri

ºi sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!

UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!

Le urez tuturor locuitorilor
comunei Cãlãraºi multã

sãnãtate, bucurii, belºug în case
un An Nou Fericit alãturi de
cei dragi. LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã

P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,
Mirc ea  Guþã ,  u r eazã  tuturo rMirc ea  Guþã ,  u r eazã  tuturo rMirc ea  Guþã ,  u r eazã  tuturo rMirc ea  Guþã ,  u r eazã  tuturo rMirc ea  Guþã ,  u r eazã  tuturo r

l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,
mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,
Sã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d e
ce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bun

º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

În vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremea
bucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarul
comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,

ureazã tuturor locuitorilor comuneiureazã tuturor locuitorilor comuneiureazã tuturor locuitorilor comuneiureazã tuturor locuitorilor comuneiureazã tuturor locuitorilor comunei
Breasta, multã sãnãtate, un An NouBreasta, multã sãnãtate, un An NouBreasta, multã sãnãtate, un An NouBreasta, multã sãnãtate, un An NouBreasta, multã sãnãtate, un An Nou

îmbelºugat ºi fericit, realizãriîmbelºugat ºi fericit, realizãriîmbelºugat ºi fericit, realizãriîmbelºugat ºi fericit, realizãriîmbelºugat ºi fericit, realizãri
ºi împliniri, sã îi aibã în preajmãºi împliniri, sã îi aibã în preajmãºi împliniri, sã îi aibã în preajmãºi împliniri, sã îi aibã în preajmãºi împliniri, sã îi aibã în preajmã

pe toþi cei dragi.pe toþi cei dragi.pe toþi cei dragi.pe toþi cei dragi.pe toþi cei dragi.
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Mireasma cetinei de brad
sã poarte aiasma colindelor

ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor comunei Carpen,

alãturi de toate urãrile
de sãnãtate, prosperitate
ºi bunãstare din partea

primarului, Vasilca ªtefan.
 LA MULÞI ANI!
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E vremea colindelor ºi-a bucuriei,
norocul sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi,

pace în suflet vã doresc de Sãrbãtori
ºi-n Anul care vine. Sã-i aveþi aproape
pe cei dragi, mesele sã fie îmbelºugate

ºi sã primiþi din partea primarului comunei
Orodel, Vâlcomeanu Jane cele mai calde

urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI!

Duþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarul
comunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, este
alãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitorii
din cu un gând bundin cu un gând bundin cu un gând bundin cu un gând bundin cu un gând bun
ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,
acum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Noului
An. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parte
de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,
Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Preduca Vasile, primarul
comunei Coþofenii din Dos,
este alãturi de toþi locuitorii

comunei, cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, prosperitate

ºi belºug, acum, în preajma
Anului Nou ºi le transmite tuturor

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

La cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre ani
sunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþi
locuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comunei

Coþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cu
cele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduri

de sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºug
ºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtori

ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Primar Cârciumaru ConstantinPrimar Cârciumaru ConstantinPrimar Cârciumaru ConstantinPrimar Cârciumaru ConstantinPrimar Cârciumaru Constantin

Anul Nou sã lumineze
sufletele ºi casele tuturor

locuitorilor comunei
Gherceºti, sã le aducã multã
sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
Primar Pãpãroiu Nolicã Cornel

Oprescu Gheorghe,
primarul comunei
Ostroveni, le transmite
locuitorilor comunei,
la cumpãna dintre ani,
cele mai alese gânduri
de preþuire ºi încredere,
multã sãnãtate, putere de muncã
ºi LA MULÞI ANI!

Consiliul Local
Malu Mare,
primarul Dicu
Alexandru
ºi viceprimarul
Marin Stancu,
la ceasul dintre ani,
ureazã locuitorilor comunei Malu
Mare, sã aibã parte de un An Nou
mai bun, presãrat cu succese
ºi realizãri, alãturi de tradiþionalul
LA MULÞI ANI!

DRAGI LOCUITORI
AI COMUNEI GOICEA
   VINE ANUL NOU…
speranþa într-un alt
început, mai bun
ºi mai fericit.

Sãrbãtori cu pace
în suflet alãturi de cei dragi!

LA MULTI ANI!
Primarul d-voastra,
Prof. MARCU DUMITRU VIOREL

Iulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarul
comunei Rast închină în cinsteacomunei Rast închină în cinsteacomunei Rast închină în cinsteacomunei Rast închină în cinsteacomunei Rast închină în cinstea
cetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupă
a bucuriei, nădejdei şi speranţei,a bucuriei, nădejdei şi speranţei,a bucuriei, nădejdei şi speranţei,a bucuriei, nădejdei şi speranţei,a bucuriei, nădejdei şi speranţei,

acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,
când trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii mai
buni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!
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DinDinDinDinDinu Ion,u Ion,u Ion,u Ion,u Ion, primar primar primar primar primarul comul comul comul comul comuneiuneiuneiuneiunei
Amãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceas
de sãrbãtoare, transmitede sãrbãtoare, transmitede sãrbãtoare, transmitede sãrbãtoare, transmitede sãrbãtoare, transmite

locuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãri
de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!

Fie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturor
bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!

Primarul
comunei Ghidici,
Tache Constantin,
transmite la cumpãna
dintre ani cele mai alese
ºi preþioase gânduri
pentru toþi locuitorii comunei Ghidici,
multã sãnãtate, putere de muncã
ºi LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei Scaieºti,
Calotã Barbu, este alãturi de toþi

locuitorii comunei Scaieºti
la cumpãna dintre ani

ºi le transmite multã sãnãtate,
bucurii, sã-i aibã aproape pe cei
dragi, sã se bucure de dragoste,

iubire ºi preþuire.
LA MULÞI ANI!

Inginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarul
comunei Bârca, transmitecomunei Bârca, transmitecomunei Bârca, transmitecomunei Bârca, transmitecomunei Bârca, transmite

tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,
la ceas de sãrbãtoare multãla ceas de sãrbãtoare multãla ceas de sãrbãtoare multãla ceas de sãrbãtoare multãla ceas de sãrbãtoare multã
sãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãri

alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Safta Eugen, Primarul
Comunei Sadova, este alãturi
de cetãþenii comunei
la trecerea dintre ani
ºi le transmite
cu toatã dragostea
sã aibã parte
de un an mai bun,
cu realizãri
ºi belºug!

LA MULÞI ANI!

Lumina Anului Nou
sã pãtrundã în casele tuturor
locuitorilor comunei Podari,
sã le umple inimile de bucurie,
de liniºte sufleteascã, sã aibã
realizãri ºi belºug, sã poarte în
suflete izbânda ºi speranþa!
     LA MULÞI ANI!

CONSILIUL LOCAL PODARI
ªI PRIMARUL

CONSTANTIN GHEORGHIÞÃ

VINE ANUL NOU… speranþa într-un
alt început, mai bun ºi mai fericit,
timp de bunãtate, bucurie ºi pace!

Sãrbãtori cu liniºte în suflet
alãturi de cei dragi!

LA MULÞI ANI!
Primarul comunei Cârcea,

VALERICÃ  PUPÃZÃ

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le ureazã în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Lumina Anului Nou
sã pãtrundã în toate

casele salariaþilor
SC ERPIA SA,

sã le umple inimile de
bucurie, de liniºte
sufleteascã, sã se

bucure de mãreþia
Sãrbãtorilor de Iarnã

alãturi de cei pe care-i
preþuiesc!

La Mulþi Ani!
Conducerea SC

ERPIA SA
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ANIVERSÃRI
Cu ocazia Sãrbãtorilor de
Iarnã ºi a Anului Nou
2013, Asociaþia Pensiona-
rilor Civili „Mihai Vitea-
zul” ureazã tuturor pen-
sionarilor din Craiova ºi
judeþul Dolj, Sãrbãtorie
fericite alãturi de familie
ºi cei dragi, multã sãnã-
tate, fericire, bucurii, li-
niºte ºi pace în suflete, un
an prosper cu pensii ma-
jorate ºi un nivel de trai
mai bun. „La Mulþi Ani!”
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere familiile
Geta ºi Adrian Enuca,
Elena ºi Costel Bazãver-
de ureazã domnului ingi-
ner LIVIU COSTEA „La
Mulþi Ani”, multã sãnãta-
te ºi numai bucurii.
La zi onomasticã familiile
Adrian Enuca ºi Costel
Bazãverde ureazã dom-
nului ªTEFAN CIOFLAN
din Caracal, sãnãtate,
bucurii ºi tradiþionalul
„La Mulþi Ani!”

CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon: 0762/382.318.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon: 0764/
444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 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 spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 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, îmbunã-
tãþiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (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 came-
re Calea Bucureºti cu 2,
comfort I, etaj inferior, plus
diferenþa. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re, etaj 1 /4, strada Mihail
Strajan – Dezrobirii, 57.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/376.759.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.

Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã 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 arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.

Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci
– Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1, preþ 100.000 negociabil.
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 Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþile,
teren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. 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 te-
ren cu gard beton Braniº-
te, comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/fax:
0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” 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 garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Almãj anunþã cetãþenii cã SC
BALKAN PHOTO ENERGIA SRL, cu sediul în
Craiova, a depus spre avizare documentaþia
„PUZ ZONA INDUSTRIALÃ – PARC SOLAR”
în comuna Almãj, T34, judeþul Dolj. Documen-
taþia poate fi consultatã la sediul Primãriei, bi-
roul de cadastru ºi urbanism, în zilele de luni –
vineri, între orele 8.00 – 15.00 ºi tot aici se pot
depune eventualele contestaþii.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la
sediul central din str. “A. I. Cuza” nr. 7, în data de
09.01.2013 orele 1000 – proba scrisã ºi în data de 11.01.2012
– proba de interviu pentru ocuparea urmãtoarei funcþii
publice temporar vacantã de execuþie, din cadrul Direcþiei
Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã:

      - inspector, clasa I, grad principal - studii univer-
sitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii su-
perioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, vechime in specialitate 5 ani – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de
la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. “A. I. Cuza” nr. 7.

  Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
  Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon

0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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TERENURI
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã,
CD, 289.000 km, înmatri-
culatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare, ne-
rulatã în þarã – 550 euro,
negociabil. Telefon. 0769/
682.917.
Vând Peugeot Partner 1,9
an 2001, înscris, necesitã
reparaþii. Telefon: 0766/
232.286; 0761/282.308.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.

Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. 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 funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând lemne pentru foc. Te-
lefon: 0251/531.246.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.

Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia
organizeazã concurs pentru
ocuparea a trei posturi de
agent de dezvoltare, pe dura-
tã determinatã: un post de ofi-
þer monitorizare, un post de
ofiþer evaluare, selecþie, con-
tractare, un post de ofiþer de
contract ºi un post de ofiþer IT.

Concursul va avea loc în
data de 14 ianuarie 2013, ora
10.00, la sediul Agenþiei pen-
tru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, Aleea Tea-
trului nr. 2 A, Craiova.

Detalii la 0251/411.869.

Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând set 16 piese de gãtit
etajat  economic, rapid, fãrã
ulei, cadou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând gâºte albe (aspect ºi
mãrime) stil lebede – 20 bu-
cãþi, preþ 55 lei/buc. Telefon:
0747/813.298; 0751/299.582.
Vând laptop Dall ºi aparat de
vidat Vacsy, cu accesorile lor
ºi perfectã stare. Telefon:
0251/599.569.
Vând arzãtoare gaze sobe,
reductor oxigen, foarfecã tãiat
tablã de banc, arzãtor încãlzi-
re infraroºu cu ceas. Telefon:
0351/464.563; 0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu genþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, nego-
ciabil. 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. Telefon:
0749/536.525.

Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 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 cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 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 termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365

Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, 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,
delcou  motor Dacia nou. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, 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 motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim 5
litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
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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

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 came-
re etaj parter- etaj 2 cu balcon.
Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã ex-
terioarã  autoturism în stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste, acte, an-
tichitãþi. Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial
Craiova zona Piaþa “Chi-
riac”, 70 mp. Telefon: 0734/
944.904.
Închiriez casã Sinaia pe tim-
pul sãrbãtorilor de iarnã ºi
vacanþelor. Telefon: 0745/
087.917; 0767/061.510.
Închiriez garsonierã pentru
ocazii speciale. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez o camerã la bloc la
2 fete salariate, preþ nego-
ciabil. Cei interesaþi sunaþi la
telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 3 came-
re  luxos Petre Ispirescu, 250
euro. Telefon: 0761/192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Telefon:
0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.

Închiriez teren pretabil parc
auto, 350 mp, posibilitate
acces 2 laturi, str. „Toporaºi”
nr. 37 (zona SIF Oltenia).
Telefon: 0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
litãþile. 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 pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.

Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / 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. Tele-
fon: 0251/428.437.

DECESE
Cu adâncã dure în suflet
Alfred anunþã încetarea din
viaþã a scumpei sale mame,
MARSCHALL ELENA.
Corpul neînsufleþit va fi de-
pus vineri dimineaþã la Ca-
pela Cimitirului Catolic. În-
mormântarea va avea loc vi-
neri, 28.12.2012, ora 12.30
la Cimitirul Catolic Craiova.
CONDOLEANÞE
Colegii din presã ºi
prietenii sunt alãturi de
Andreea Mitrache în
aceste momente de grea
încercare pricinuite de
decesul prematur al fra-
telui. Dumnezeu sã-l
odihneascã! Sincere
condoleanþe!

Cu lacrimi în ochi ºi sufletele
îndurerate  ne despãrþim de
buna noastrã vecinã care ne-
a fost precum o mamã, Zoea
Voiculescu, ºi suntem alã-
turi de dl George Voicules-
cu, unicul  fiu al dânsei, în
aceste momente grele prici-
nuite de pierderea imensã a

scumpei sale mame. Chipul
blând ºi cãldura sufleteascã
cu care ne-a înconjurat vor
rãmâne veºnic în amintirea
noastrã. Antoneta, Ramona,
Nuþi. Dumnezeu sã o  odih-
neascã în pace!
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Cel mai important meci al tradi-
þionalei runde de “Boxing Day”,
Manchester United – Newcastle,
a fost un adevãrat cadou de Crã-
ciun pentru iubitorii fotbalului.
“Diavolii” s-au impus, miercuri, cu
4-3, la capãtul celei de-a 11-a par-
tide în care au reuºit sã revinã în
acest sezon, “coþofenele” rãmâ-
nând astfel fãrã victorie pe “Old
Trafford” din 1972.

Oaspeþii au condus de trei ori!
Prima oarã, în chiar minutul 4,
odatã cu reuºita lui James Perch.
A venit apoi rândul lui Jonny Evans
sã-i aducã pe alb-negrii în avantaj
(29), nord-irlandezul inscriindu-ºi
un autogol dupã ce în prealabil ni-

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XIX-A

Thriller de „Boxing Day”! Specialista revenirilor a lovit din nou

United, încã trei puncteUnited, încã trei puncteUnited, încã trei puncteUnited, încã trei puncteUnited, încã trei puncte
la ºefie peste rivala Cityla ºefie peste rivala Cityla ºefie peste rivala Cityla ºefie peste rivala Cityla ºefie peste rivala City

merise ºi “poarta corectã” (25).
Senegalezul Papiss Demba Cisse
a mai înclinat o datã balanþa (68),
reechilibratã de Patrice Evra (58),
dar United tot n-a acuzat vreun ºoc.
Mai mult, a revenit rapid! Graþie
golgeterului olandez Robin van Per-
sie (71), ajuns la cota 13 în actuala
stagiune de Premier League.

“Chicharito” Hernadez (foto) a
ucis speranþele celor de la
Newcastle la obþinerea mãcar a
unui punct, atacantul mexican sta-
bilind scorul final în primul minut
al prelungirilor.

Succesul a consolidat poziþia de
lider a echipei lui Sir Alex Fergu-
son, distanþatã acum la ºapte lun-

gimi de rivala ºi principala urmãri-
toare Manchester City, care s-a
întors cu tolba goalã din deplasa-
rea de la Sunderland, 0-1. Unicul
gol al disputei de pe “Stadium of
Light”, în fapt, o nouã mare eroa-
re a goalkeeper-ului Joe Hart (cel
ce îl þine rezervã pe Costel Pantili-
mon), a venit în minutul 53 din
partea lui Adam Johnson, jucãtor
ce a activat pânã în varã chiar la
City.

Celelalte rezultate: Everton –
Wigan 2-1 (Osman 52, Jagielka 77
/ A. Kone 82), Fulham – Southamp-
ton 1-1 (Berbatov 8 / Lambert 85
pen.), Norwich – Chelsea 0-1
(Mata 38), Reading – Swansea 0-

0, Queens PR – West Brim 1-2 (D.
Cisse 68 / Brunt 29, Green 50 aut.;
la oaspeþi, Gabriel Tamaº a fost
introdus pe teren în minutul 86),
Aston Villa – Tottenham 0-4 (De-
foe 58, Bale 61, 73, 84), Stoke City
– Liverpool 3-1 (Walters 5, 49,
Jones 12 / Gerrard 2 pen.). Parti-
da Arsenal – West Ham a fost amâ-
natã pentru 23 ianuarie, din cauza
grevei lucrãtorilor de la metroul
londonez.

Clasament: 1. Man. United 46p,
2. Man. City 39p, 3. Chelsea 35p
(un joc mai puþin), 4. Tottenham
33p, 5. Everton 33p, 6. West Brom
33p…16. Aston Villa 18p, 17.
Southampton 16p (un joc mai pu-
þin), 18. Wigan 15p, 19. Reading
10p, 20. Queens PR 10p.

Premier League va mai pro-
grama în urmãtoarele zile alte
douã etape: 29/30 decembrie ºi
1/2 ianuarie.

Preºedintele clubului Napoli,
Aurelio De Laurentiis, a declarat,
miercuri, cã a refuzat o ofertã de
55 de milioane de euro pentru ata-
cantul Edinson Cavani, fãrã a pre-
ciza însã identitatea clubului care
dorea sã-l transfere pe internaþio-
nalul uruguayan.

“Cavani este un rãzboinic care
întruchipeazã cel mai bine clubul

Cu o singurã victorie în ulti-
mele ºase meciuri, obþinutã în
week-end-ul trecut pe terenul
Osasunei (2-1), Granada este o
certã candidatã la retrogradare
în Primera Division, fiind pe
locul 14, cu 16 puncte, cu un
singur punct peste Espanyol,
care ocupã primul loc retrogra-
dabil. Iar dacã echipa andaluzã
se aflã atât de sus dupã un tur
slab, principalul motiv este Ga-
briel Torje. Internaþionalul ro-
mân de 23 de ani se aflã pe po-
ziþia secundã în topul marcato-
rilor Granadei, cu trei goluri, ºi
este cel mai bun pasator al an-
daluzilor, cu douã pase decisi-
ve. Evoluþiile lui Torje nu au tre-
cut neobservate nici de presa
spaniolã, care l-a elogiat în tim-
pul sezonului pentru reuºitele sale,
iar ziarul As l-a trecut miercuri
pe lista celor mai bune transfe-

Napoletanii au refuzat o ofertã
de 55 de milioane de euro pentru Cavani

Napoli ºi suporterii noºtri. Pen-
tru a-l pãstra am refuzat o ofertã
de 55 de milioane de euro. Am
decis sã-l pãstrãm, deoarece nu
banii sunt importanþi, ci dragos-
tea pentru aceastã echipã. Napoli
este cel mai bun film al meu (n.r.
De Laurentiis îmbrãþiºeazã ºi pro-
fesia de regizor), iar acest oraº
reprezintã întreaga Italie”, a de-

clarat De Laurentiis pen-
tru Radio Marte.

Edinson Cavani, în vâr-
stã de 25 de ani, este în
acest sezon al doilea mar-
cator din Serie A, cu 13
reuºite, dupã atacantul ce-
lor de la AC Milan, Step-
han El Shaarawy (14 go-
luri). Internaþionalul uru-
guayan a fost dorit în varã
de mai multe cluburi im-
portante din Europa, prin-
tre care Paris Saint-Ger-
main ºi Chelsea Londra.

Torje, nominalizat în topul celor mai bune
transferuri din Primera

ruri din aceastã varã
în Primera Division,
datoritã cãrora “nive-
lul La Liga a reuºit sã
creascã în acest tur
de campionat”.

Publicaþia madri-
lenã l-a descris pe
Torje drept jucãtorul
care a ajutat-o pe
Granada sã joace din
ce în ce mai bine în
acest sezon, “datori-
tã combativitãþii de care dã do-
vadã la fiecare fazã ofensivã a
echipei sale”. Lângã numele ro-
mânului au fost alãturate ºi cele
ale lui Aritz Aduriz (Bilbao), Mi-
chael Krohn-Dehli (Celta Vigo)
sau Javier Saviola (Malaga), în
contrast cu transferurile slabe
realizate de Barcelona, Real Ma-
drid sau Atletico Madrid în
aceastã varã: “Cluburile mici ºi

mijlocii ale Primerei au fãcut
transferuri mai utile ºi mai efi-
ciente decât marile cluburi.
Doar Jordi Alba de la Barcelona
a confirmat cu adevãrat. În rest,
de la Song la Modrici, toþi au
dezamãgit”.

Jucãtorul lui Udinese pânã în
2016, Torje este împrumutat la
Granada pânã la finalul acestui
sezon.

Italienii de la Gazzetta dello Sport au anunþat
cã Adriano Galliani s-a înþeles cu brazilienii de la
Corinthians pentru transferul lui Alexandro Pato.

Proaspãta câºtigãtoare a Mondialului Clubu-
rilor ar uma sã plãteascã 15 milioane de euro
pentru atacantul de 23 de ani, la doar 5 ani dupã
ce italienii au aruncat o sumã extrem de mare la
acea vreme pentru cel supranumit „Rãþoiul”, 22
de milioane de euro. 

Dacã tranzacþia se va realiza, Corinthians ar
reuºi al doilea supertransfer din aceastã iarnã,
dupã cel al lui Renato Augusto, de la Bayer Le-
verkusen.

- Atacantul lui Manchester United, Wayne
Rooney, s-a accidentat la genunchi ºi va absen-
ta 2-3 sãptãmâni de pe teren, a declarat, mier-
curi, antrenorul Alex Ferguson, citat de AFP.

„Rooney s-a accidentat la ligamentul genun-
chiului ºi va absenta 2-3 sãptãmâni. Am rãmas
fãrã un marcator important, dar e bine cã va

Pato, aproape de Corinthians
reveni repede”, a spus Ferguson.

Wayne Rooney, care a marcat ºapte goluri
în acest sezon de Premier League, nu a fost
convocat pentru meciul de miercuri cu Newcas-
te United (4-3) ºi va rata partidele de campionat
cu West Bromwich, Wigan ºi Liverpool, dar ºi
întâlnirea cu West Ham United din turul trei al
Cupei Angliei.

- Conducerea clubului Chelsea Londra l-a
anunþat pe emblematicul sãu jucãtor Frank
Lampard, în vârstã de 34 de ani, sã îºi gãseas-
cã altã echipã de la 1 ianuarie, susþine cotidia-
nul The Sun.

„Frank este foarte afectat. El vrea sã joace
în continuare pentru Chelsea, dar i-au spus sã
îºi gãseascã altã echipã în perioada de transfe-
ruri din ianuarie. Nu îi vine sã creadã. Tot ce
vrea este sã joace pentru Chelsea. Acest club
este totul pentru el”, a declarat o sursã din ca-
drul grupãrii londoneze.

Frank Lampard este legitimat la Chelsea din
2001 ºi a câºtigat cu aceastã echipã de trei ori
campionatul Angliei, de patru ori Cupa Angliei,
de douã ori Cupa Ligii Angliei ºi o datã Liga
Campionilor.

-Mãcinat de accidentãri ºi anunþat de Saint
Etienne sã-ºi facã bagajele, Bãnel Nicoliþã ar
putea da lovitura în perioada de mercato din
ianuarie. Conform unor informaþii apãrute în
ultimele zile, ex-stelistul este dorit de Fulham,
formaþie ce l-a vrut ºi vara trecutã. Interesul
englezilor a fost confirmat chiar de jucãtor:
“Au fost discuþii cu St’ Etienne, a fost chiar ºi
o ofertã concretã. Sper ca pânã la urmã sã
ajung în Premier League”.

- Cotidianul spaniol AS a anunþat cã portu-
ghezul Cristiano Ronaldo refuzã prelungirea
contractului cu Real Madrid, deºi gruparea “blan-
co” îi oferã o înþelegere valabilã pânã în 2018,
cu o creºtere salarialã de la 10 la 15 milioane de

euro anual. Principalele motive de nemulþumire
ale starului naþionalei Portugaliei sunt modul în
care este prezentat în presa ibericã ºi faptul cã
oricât de bine ar juca ºi oricâte goluri ar marca,
este departe de a câºtiga Balonul de Aur.

Pe fir ar fi intrat imediat ºeicii de la PSG,
care vor sã îi ia la “pachet” pe Jose Mourinho ºi
Cristiano Ronaldo încã din varã. Fotbalistul este
însã dorit insistent ºi de Sir Alex Ferguson, o
revenire pe “Old Trafford”, în tricoul lui Man-
chester United, fiind o variantã fezabilã pentru
Ronaldo.
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Severinul, pe mâna grecilor

Primarul Lia Olguţa Vasilescu şi
consilierul local Pavel Badea, poartă,
indirect, un o dispută în jurul echipei
de fotbal Universitatea Craiova,. Cei
doi componenţi ai alianţei USL vor-
besc despre acelaşi lucru având op-
tici total diferite, reiterate recent chiar
în  declaraţii acordate cot idianului
Gazeta de Sud. Cei doi nu se acuză,
dar se ignoră reciproc, având planuri
distincte cu privire la „cea mai impor-
tantă problemă a oraşului”, aşa cum
a caracterizat Lia Vasilescu  situaţia
Ştiinţei, după obţ inerea mandatului
de primar. Pavel Badea, care este şi
preşedinte la CS Universitatea Cra-
iova, vine cu soluţia ideală, atât pen-
tru revenirea imediată în competiţii,
chiar sub numele Universitatea Cra-
iova, dar şi ca echipa să nu mai de-
pindă de un investitor sau altul care
ar pu tea-o muta în alt  oraş, s au ar
desfinţa-o sau ar decreta-o aparţinând
pe veci a familiei sale. Fost căpitan al
Ştiinţei, Badea a obţinut de la Minis-
terul Educaţiei, Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului dreptul de a reînfiinţa
echipă de fotbal în cadrul Clubului
Sportiv. „Nu vrem decât să dăm dru-
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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

Colonia elenă de la Severin
s-a mărit ie ri şi cu un portar,
anunţă site-ul oficial al clubului
olte an. După ce ambii goal-
keeperi care au apărat în tur,
Şteţca şi Marine scu, ş i-au
reziliat contractele , conducerea
clubului CS Turnu Severin a
ajuns la un acord cu Leonidas
Panagopoulos, fostul goalkee-

Severinul a luat şi portar grec
per al naţionalei Under 21 a
Greciei, care  a semnat un
contract pe un an. Leonidas
Panagopoulos are 25 de ani,
1.88 metri ş i 84 de  kilograme.-
 De-a lungul carierei a evoluat
la Olympiakos Pireu, Panio-
nios , Vyzas . Panagopoulos şi
Iordan sunt cei doi portari ai
Severinului pentru re tur.

Subiectul care pune la îndoială armonia din „alianţa” locală
Badea ar resuscita Ştiinţa,

Olguţa vrea cu Mititelu
Deşi consilierul local are soluţia revenirii Universităţii Craiova,

primarul o ignoră şi se „agaţă” în continuare de fostul investitor
mul la o echipă pentru craioveni, dar
ei doresc să se identifice cu numele
de Universitatea Craiova. De fapt,
este clubul-mamă, înfiinţat în  1948,
care până în 1992 a obţinut toate per-
formanţele sub titulatura de CS Uni-
versitatea Craiova” spune Badea,
care deţine, prin Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova, sigla cea veche a
Ştiinţei, sub care a obţinut majorita-
tea performanţelor, inclusiv parcur-
su l memorab il în  Cupa UEFA d in
1982-1983. Probabilitatea este foarte
mare ca gruparea CS Univers itatea
Craiova să intre în curând şi în pose-
sia ultimei steme, cea care conţi-
ne leul. Pe de altă parte, Lia Olgu-
ţa Vasilescu îl decretează pe Mi-
titelu ca proprietar al echipei, afir-
mând că acesta „deţine brandul
şi palmaresul şi numai el poate să
facă echipă”. Dacă primarul Cra-
iovei a ajuns la această conclu-
zie, atunci este grav. Ori „prima
doamnă” a oraşului nu a înţeles
nimic din această problemă, ori
are anumite interese sau trebuie
să onoreze anumite promis iuni
făcute în campania electorală lui

Adrian Mititelu. LOV poate găsi răs-
punsul şi soluţia redării Ştiinţei pu-
blicului chiar în „familie”, respectiv
în cadrul alianţei USL.

Olguţa invocă aiurea
exemplul Timişoarei

Lia Olguţa Vasilescu îşi alimentea-
ză teoria oferind exemplul Timişoa-
rei: „Uitaţi-vă ce s-a întâmplat la Ti-
mişoara. Poli Timişoara şi o echipă
care s-a numit tot Poli Timişoara şi
care adună 200 de suporteri pe sta-

dion, pentru că cei care sunt supor-
teri adevăraţi nu recunosc acea echi-
pă”. Lia Olguţa Vasilescu ar trebui să
ştie că suporterii Timişoarei nu recu-
nosc sau cel puţin nu recunoşteau
acea echipă fiindcă şi-au creat în vară
clubul propriu care se numeşte tot
Poli Timişoara, având girul instituţiei
Politehnicii, al fostelor glorii şi susţi-
nerea tuturor suporterilor, care sunt
implicaţi total, nu doar sufleteşte, în
funcţionarea societăţii, considerată
reprezentativă pentru ei. Ori la Craio-
va nu s-a întâmplat acest lucru şi mai
mult ca sigur nu se va întâmpla, în
principal din cauza dezbinării sau lip-
sei de implicare a suporterilor, unii
dintre ei făcând jocurile fostului pa-

tron. Ca să înţeleagă mai bine prima-
rul Craiovei, timişorenii nu numai că
nu au aşteptat de la autorităţi solu-
ţia, ci s-au implicat ei înşişi. Dacă bă-
năţenii au făcut ca aşa-zisul „brand”
al lui Marian Iancu  să dev ină inu til,
nerecunoscând-l şi apelând direct la
instituţ ia-mamă, la Politehnică, la
Craiova situaţia ar fi inversă, LOV
afirmând că fanii nu vor altă echipă
decât pe cea a lui Mititelu. Adică su-
porterii nu ar fi interesaţi ca echipa
să fie cu adevărat a  lor, prin interme-
diul Universităţii şi a autorităţilor, ci
ar v rea ca ea să aparţină „copiilor,
copiilor” lui Mititelu, aş a cum aces-
ta a catalogat societatea pe care o
deţinea.


