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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cum ai petrecut Revelionul, Popescule?
- Extraordinar! Am mâncat pe săturate
pentru că am avut norocul să găsesc
urzici în piaţă!

  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 0770/263.663economie / 9

actualitate / 3

Nici una dintre
„tabere” nu a depus
însă plângeri la Poli-
ţie. Primele sancţiuni
au fost aplicate ieri.
Pentru că nu i-a infor-
mat corect pe consu-
matori şi pentru
prestare de servicii
necorespunzătoare,
patronul de la RSR,
Constantin Gheorghe,
a fost amendat cu
30.000 lei.

Scandalul pornit de Revelion
la restaurantul ce face parte din
Complexul RSR de la Podari
este departe de a se fi stins. Asta
pentru că aproximativ 650 de
persoane, care au plătit pentru
o noapte de neuitat, chiar au
avut parte de aşa ceva, însă nu
în sensul în care şi-ar fi dorit.
Acuzele au pornit de la mesenii
nemulţumiţi atât de servire, cât
şi de mâncare, despre care au
susţinut că era de proastă cali-
tate, ba chiar stricată.

Eveniment
pag. 4 şi 5

Sergiu
Nicolaescu

şi ultimul cartuş!

Revelionul s-a
lăsat cu 20 de
tone de gunoi
în Craiova
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Românii
vor avea

de suportat
scumpiri

şi în 2013
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$1 EURO ...........................4,4153 ............. 44153
1 lirã sterlinã..........................5,4547.......................54547

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 4 ianuarie - max: 4°C - min: -1°C

METEO

vânt1 dolar SUA.......................3,3683........33683
1 g AUR (preþ în lei).......182,4256......1824256

Cursul pieþei valutare din 4 ianuarie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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pentru evaluarea acorduluipentru evaluarea acorduluipentru evaluarea acorduluipentru evaluarea acorduluipentru evaluarea acordului

O misiune a Fondului Monetar Internaþional, con-
dusã de Erik de Vrijer, se va afla la Bucureºti în perioa-
da 15-29 ianuarie, principalele teme de discuþie fiind
perspectivele economiei, bugetul pe 2013, reformele
structurale ºi politica monetarã. „O misiune FMI, con-
dusã de Erik de Vrijer, va vizita Bucureºtiul de la 15
pânã pe 29 ianuarie 2013, pentru a efectua cea de-a 7-
a ºi a 8-a evaluare a acordului stand-by cu România.
Misiunea FMI va discuta cu autoritãþile române pe
marginea evoluþiilor economice recente ºi progno-

zei, a bugetului consolidat pe 2013, progresului în
privinþa reformelor structurale, precum ºi a politicii
monetare”, a declarat reprezentantul FMI în Româ-
nia ºi Bulgaria, Tonny Lybek, într-un comunicat trans-
mis ieri. Misiunea FMI va fi însoþitã de echipe de la
Comisia Europeanã ºi Banca Mondialã, precizeazã
Lybek. Oficialul FMI reitereazã cã autoritãþile române
nu intenþioneazã sã acceseze resursele disponibile în
cadrul acordului stand-by, tratând înþelegerea ca una
de tip preventiv. Premierul Victor Ponta a declarat la

votul de învestiturã al Guvernului, în plenul Par-
lamentului, cã Guvernul este hotãrât sã încheie
un nou acord preventiv cu FMI, Comisia Euro-
peanã ºi Banca Mondialã deoarece UE este în
plinã furtunã economicã, precizând cã nu toate
propunerile formulate de aceste instituþii sunt
mereu perfecte, dar cã un astfel de acord este
important. „Nu tot ceea ce ne propune FMI sau
Comisia Europeanã sau Banca Mondialã este
întotdeauna perfect, avem obligaþia sã nego-
ciem în numele României, dar în acelaºi timp avem
obligaþia sã avem un nou acord preventiv, sã
arãtãm seriozitate ºi cã avem din ce în ce mai
puþinã nevoie în anii care urmeazã de cineva
care sã ne controleze dacã facem ceea ce este
bine, de fapt, pentru þara noastrã”, a spus Pon-
ta. Ministrul Finanþelor, Daniel Chiþoiu, a afir-
mat, la rândul sãu, cã Guvernul va încerca sã

opereze o reducere de taxe chiar din acest an, cu
condiþia ca experþii FMI, BM ºi CE sã fie de acord cu
propunerea sau cu mãsurile de compensare în cazul
în care rezultã un efect negativ asupra bugetului. El a
arãtat cã ministerul va începe discuþii tehnice cu ex-
perþii FMI pe marginea proiectului de buget chiar
înainte de sosirea delegaþiei misiunii de evaluare, ur-
mând ca acesta sã fie depus în Parlament înainte de
sfârºitul lunii ianuarie. În programul de guvernare au
fost anunþate mai multe mãsuri de reducere a fiscalitã-
þii în perioada 2013-2016, cele mai importante fiind scã-
derea TVA de la 25% la 19%, reducerea CAS la angaja-
tor cu 5 puncte procentuale ºi trecerea de la cota unicã
de 16% la o cotã progresivã cu nivele de impozitare de
8%, 12% ºi 16%. Premierul Ponta a declarat însã, marþi
searã, într-o emisiune televizatã, cã impozitarea dife-
renþiatã a veniturilor nu va fi probabil introdusã în
acest an, dar principiul conform cãruia taxarea trebuie
sã fie mai redusã pentru unele categorii sociale va fi
avut în vedere în continuare. FMI a întrerupt misiunile
de evaluare dupã luna septembrie a anului trecut, mo-
tivând cã doreºte sã discute bugetul pentru 2013 doar
cu Executivul rezultat dupã alegerile parlamentare din
luna decembrie. Totuºi, în noiembrie a fost prezentã o
misiune tehnicã, în timpul cãreia experþii FMI au anali-
zat performanþele economice ºi bugetare, fãrã a face
însã nici un fel de declaraþii publice ºi fãrã un raport
cãtre consiliul director al Fondului.

Guvernul se reuneºte azi
în prima sa ºedinþã din 2013

Guvernul se va reuni astãzi în
prima ºedinþã din acest an,
urmând sã discute despre bugetul
de stat pe 2013 ºi despre apropia-
ta vizitã în România a delegaþiei
Fondului Monetar Internaþional.
Premierul Victor Ponta le-a cerut
miniºtrilor, în ultima reuniune a
Cabinetului, sã pregãteascã
bugetul pentru dezbatere în prima
ºedinþã din 2013, având în vedere
cã delegaþia Fondului Monetar
Internaþional este aºteptatã la
Bucureºti pe 15 ianuarie. „Pentru
prima ºedinþã de Guvern pe anul
2013 ne vedem pregãtiþi pentru
buget, pentru FMI. (...) 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 pregã-
tit”, afirma premierul în ºedinþa
din 27 decembrie a Executivului.
Ieri, premierul Ponta s-a întâlnit
ºi cu preºedintele Traian Bãsescu,
la Palatul Cotroceni, pentru a
discuta bugetul pe acest an.
Dan Voiculescu, „tumoarea
canceroasã a politicii
româneºti”

Kelemen Hunor, preºedintele
UDMR, a declarat într-un
interviu pentru presa maghiarã cã
Dan Voiculescu este „tumoarea
canceroasã a politicii româneºti”.
Kelemen Hunor a fãcut aceastã
declaraþie într-un interviu pentru
portalul online hvg.hu. Întrebat
care sunt politicienii care au
condiþionat intrarea la guvernare
a UDMR de recunoaºterea
caracterului naþional al statului
român, Kelemen Hunor a rãs-
puns: „Liderul liberal, Crin
Antonescu, ºi tumoarea canceroa-
sã a politicii româneºti, fondato-
rul Partidului Conservator,
Dan Voiculescu”.

Eurodeputatul PDL Cristian
Preda (foto) a declarat, ieri, cã
aceia care nu vor sã plece din
fruntea partidului încearcã sã-ºi
consolideze poziþia ºi sã pregã-
teascã o reconfirmare a lor, fie
prin congres, fie prin „acord
tacit”, el apreciind cã urgenþa
pentru PDL o reprezintã candi-
datul la prezidenþiale. Prim-
vicepreºedintele democrat-
liberal dã de înþeles cã analiza
internã din PDL în privinþa
alegerilor parlamentare dureazã
prea mult. „Eu ºi Sever Voinescu
am fãcut aceastã analizã ºi am
constatat cã 30%, cât ne-am
propus noi, nu-i egal cu 16%,
cât am obþinut împreunã cu
aliaþii noºtri din Alianþa Româ-
nia Dreaptã. Partidul se pregã-
teºte sã facã o analizã ºi proba-
bil cã în urmãtoarele zile, sper
acest lucru, se va anunþa un
calendar al întâlnirilor actualei
conduceri cu filialele, pentru cã
s-a convenit ca rezultatele sã fie
vreo douã luni discutate filialã
cu filialã, într-un soi de circuit al
conducerii în teritoriu. În fine,
asta a fost soluþia. Nu mi se
pare cã e o soluþie bunã
ºi vom vedea la sfârºi-
tul lui februarie, când,
în principiu, e progra-
matã o reuniune a CNC
(n.r. - Consiliul Naþional
de Coordonare), dacã în
urma acestei analize se
va face sau nu ºi o
Convenþie, un Con-
gres”, a spus Preda la
RFI. Întrebat dacã
analiza din PDL e prea
lungã, europarlamenta-
rul a rãspuns: „Pãi,
toatã lumea a înþeles ce
s-a întâmplat! De ce

Cristian Preda despre PDL:
Dumnezeu cu mila!

Ministrul Administraþiei ºi In-
ternelor, Radu Stroe, a declarat,
ieri, cã legea care reglementeazã
statutul poliþistului trebuie schim-
batã, pentru cã este veche ºi cel
mult într-o lunã va trebui lansat un
nou proiect de act normativ. Într-o
conferinþã de presã susþinut-o la
sediul MAI, Radu Stroe a anunþat
cã a avut o primã întâlnire cu toate
sindicatele din Minister ºi a dis-
cutat refacerea Legii 360, privind
Statutul poliþistului. „Este o lege
veche, viaþa a mers înainte ºi va
trebui sã lansãm cât de curând,
poate în cel mult o lunã, un nou
proiect de lege «Statutul poliþis-
tului»”, a spus Radu Stroe. Aces-
ta nu a specificat clar ce moficãri
vor fi aduse legii, însã a dat ca
exemplu situaþia de la Inspectora-

Ministrul de Interne vrea sã
schimbe Statutul poliþistului

tul de Poliþie al Judeþului (IPJ) Olt,
unde, în luna noiembrie 2012, un
control dispus de fostul ministru
de Interne, Mircea Duºa, a dus la
cercetarea prealabilã a ºefului in-
stituþiei, împreunã cu cei doi ad-
juncþi ai acestuia, a ºefului Poliþiei
oraºului Balº ºi a altor opt poliþiºti
cu funcþii de conducere. „Am vrut
sã schimb conducerea IPJ Olt, însã
Statutul poliþistului nu mi-a permis.
Nu se poate aºa ceva! Nu este co-
rect! Acolo este o anchetã în curs,
iar subalternii celor vizaþi sunt puºi
în situaþia sã rãspundã la întrebãri
legate de ºefii în exerciþiu. Era nor-
mal ca, pe perioada cercetãrilor,
aceºti ºefi sã fie þinuþi deoparte.
Legea nu ne permite însã acest lu-
cru, iar noi nu putem sã facem abu-
zuri”, a explicat Radu Stroe.

douã luni? În principiu, e vorba
de douã luni în care cei care nu
vor sã plece din fruntea partidu-
lui încearcã sã-ºi consolideze
poziþia ºi sã pregãteascã o
confirmare a lor, fie pe calea
Convenþiei, fie pe calea unui
acord tacit. «Suntem cei mai
buni. Cine sã ne înlocuiascã?»
sunt fraze pe care le-am auzit
deja în Colegiul Director. Nu fac
pronosticuri. Eu am tras conclu-
ziile ºi... Dumnezeu cu mila!”. În
urma eºecului de la alegerile
parlamentare din decembrie
2012, PDL a avut, în 14 decem-
brie, o reuniune a Colegiului
Director la care s-a stabilit
convocarea Consiliului Naþional
de Coordonare (CNC) pentru 23
februarie 2013, când ar urma sã
se stabileascã organizarea
Convenþiei Naþionale Extraordi-
nare a partidului pentru alegerea
unei noi conduceri. Dupã
ºedinþa Colegiului Director,
preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a declarat cã s-a decis ca pe
parcursul lunii ianuarie ºi
februarie sã se facã analize în
fiecare organizaþie judeþeanã.

Consiliul Superior al Magistra-
turii (CSM) îºi alege astãzi noua
conducere. Plenul CSM a fost
convocat pentru 4 ianuarie, pen-
tru cã mandatul actualei condu-
ceri, formatã din Alina Ghica, pre-
ºedinte, ºi Oana Schmidt-Hãinea-
lã, vicepreºedinte, expirã în 6 ia-
nuarie. Pânã în prezent nu a fost
anunþatã nici o candidaturã ofi-
cialã, însã membrii CSM pot face
acest lucru ºi în timpul ºedinþei.
Potrivit legii, Consiliul este con-
dus de un preºedinte, ajutat de
un vicepreºedinte, care fac parte
din secþii diferite, pentru un man-
dat de un an, care nu poate fi re-
înnoit. Potrivit paginii de internet
a CSM, pe ordinea de zi a ºedinþei
de astãzi se aflã atât alegerea noii
conduceri, cât ºi prezentarea ra-
portului de activitate al Consiliu-
lui pe anul 2012. CSM are în com-
ponenþa sa 19 membri: nouã jude-

cãtori ºi cinci procurori, aleºi de
magistraþi în adunãrile generale
ale instanþelor ºi parchetelor ºi
validaþi de Senat, doi reprezen-
tanþi ai societãþii civile, aleºi de
Senat, ºi trei membri de drept - mi-
nistrul Justiþiei, preºedintele Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi
procurorul general al României.
Mandatul membrilor aleºi este de
ºase ani, fãrã posibilitatea reîn-
vestirii. Preºedintele ºi vicepreºe-
dintele CSM sunt votaþi dintre cei
14 membri aleºi, având dreptul sã
candideze doar cei nouã judecã-
tori ºi cei cinci procurori desem-
naþi în adunãrile generale ale in-
stanþelor ºi parchetelor. Nu pot
candida la funcþiile de preºedinte
ºi vicepreºedinte membrii de drept
ai CSM: preºedintele ÎCCJ, pro-
curorul general al României, mi-
nistrul Justiþiei ºi reprezentanþii
societãþii civile.

CSM îºi alege astãzi o nouã conducere
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Regizorul, dar ºi actorul, scenaristul ºi pro-
ducãtorul de film Sergiu Nicolaescu, stins din
viaþã ieri-dimineaþã, la vârsta de 82 de ani, a
avut o premoniþie, mai degrabã divinã, mãr-
turisind, cu nu multe zile în urmã (12 de-
cembrie 2012), cã „mai are puþin de trãit”.
Lasã în urmã o carierã artisticã interesantã,
de patru decenii, extrem de prolificã, expri-
matã prin 60 de filme, în care a îmbrãcat
haina de regizor, scenarist ºi actor ºi, aºa cum
se spune, un imens gol în cinematografia ro-
mâneascã. A cochetat ºi cu politica, dar nu la
maniera la care au fãcut-o Costa Gavras sau
Jean-Luc Godard, în precedenta legislaturã
încheind al cincilea mandat în Parlament, din
partea social-democraþilor. A þinut sã se nu-
mere, totodatã, ºi printre „actorii” revoluþiei
din decembrie 1989 din Capitalã. Cineast in-
teresant, cu apetit comercial, poate chiar
emblematic pentru o perioadã nu uºor respi-
rabilã, Sergiu Nicolaescu spunea cu emoþie,
la 6 decembrie 2012, cu prilejul decernãrii
titlului de Cetãþean de onoare al municipiului
Târgu Jiu, în care s-a nãscut,
cã filmul a fost însãºi existenþa
sa. Ceea ce poate fi chiar ade-
vãrat. Dar cã „nici un film n-
a fost fãcut la comandã” ºi
toate filmele le-a fãcut aºa cum
ºi-a dorit, iar acolo unde a tre-
buit totuºi sã politizeze ceva a
fãcut-o cu multã prudenþã, asta
e o deplinã aiurealã, lipsitã de
orice verosimilitate. Atâta vre-
me cât filmul trebuia sã rãmânã
un instrument de propagandã în
mâna partidului totalitar. Legen-
darul comisar Miclovan, deve-
nit apoi Moldovan, cu care Ser-
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Elevii care vor termina
clasa a VIII-a în acest an se
vor putea înscrie la evaluarea
naþionalã între 17 ºi 19 iunie,
potrivit calendarului de desfã-
ºurare a acestui examen
aprobat prin ordin de ministrul
al Educaþiei. În data de 25
iunie va avea loc evaluarea la
Limba ºi literatura românã –
probã scrisã, în 26 iunie cea la
Limba ºi literatura maternã –
probã scrisã pentru elevii
aparþinând minoritãþilor
naþionale, iar în 27 iunie proba
scrisã la Matematicã.

Afiºarea rezultatelor se va
face, potrivit ordinului fostului
ministru al Educaþiei Ecaterina
Andronescu, în 29 iunie pânã
la ora 16.00 ºi tot în aceeaºi zi
vor putea fi depuse contestaþi-
ile pânã la ora 20.00. Conte-
staþiile vor fi rezolvate între
30 iunie ºi 2 iulie, iar rezulta-
tele finale vor fi afiºate în 3
iulie.

Comisiile judeþene ºi cea a
municipiului Bucureºti de
organizare a evaluãrii naþionale
vor asigura dotarea cu camere
de supraveghere video funcþi-

onale a sãlilor
de clasã din
unitãþile
de învãþãmânt
în care se
desfãºoarã
probele, a
sãlilor în care
se descarcã ºi
se multiplicã
subiectele,
precum ºi a
sãlilor în care
se preiau ºi se
depoziteazã
lucrãrile scrise.

Înscrierea la evaluarea
naþionalã se va face
între 17 ºi 19 iunie

Filiala Moldova, cu sediul la Iaºi
(director: Cassian Maria Spiridon,
director adjunct: Marius Chelaru), va
fi inauguratã pe 14 ianuarie, Filiala
Dobrogea, cu sediul la Tulcea, va fi
inauguratã pe 17 ianuarie, iar Filiala
Banat-Criºana, cu sediul la Arad
(director: Gheorghe Schwartz,
director adjunct: Lucian Alexiu),
va fi inauguratã în ziua de 24 ia-
nuarie. Filiala Oltenia – Gorj, cu
sediul la Târgu Jiu (director: Ion
Deaconescu, director adjunct:
Marilena Pârvulescu), va fi inau-
guratã pe 25 ianuarie, Filiala Ma-
ramureº, cu sediul la Baia Mare
(director: Florica Bud), va fi ina-
uguratã în ziua de 14 februarie,
Filiala Transilvania, cu sediul la Cluj-
Napoca (director: Irina Petraº, di-
rector adjunct: Pompei Cocean), va
fi inauguratã pe 15 februarie, ºi Fi-
liala Oltenia – Dolj, cu sediul la Cra-
iova (director: Gabriel Coºoveanu,
director adjunct: Marcel Voinea), va
fi inauguratã pe 22 februarie.

Organizarea filialelor în provincii-

le istorice ale þãrii a fost decisã de ICR
prin Hotãrârea nr. 15.449 din 8 oc-
tombrie. Scopul acestora este de a
asigura cunoaºterea în centrele cul-
turale respective a programelor ºi
oportunitãþilor asigurate de ICR, de a

elabora propuneri de programe care
servesc misiunea stabilitã de lege pen-
tru ICR ºi de a prelua rãspunderea
implementãrii unor programe ale In-
stitutului, conform deciziilor pe care
le iau împreunã cu Comitetul Direc-
tor. De asemenea, filialele ICR trebu-
ie sã sprijine, cu mijloacele specifice,
cultura ce se dezvoltã în provinciile

istorice ale þãrii, sã coopereze cu in-
stitutele culturale române amplasate
în strãinãtate în vederea promovãrii
de valori competitive, sã coopereze
cu teatre, opere, edituri, universitãþi,
institute de cercetare ºtiinþificã ºi dez-

voltare tehnologicã, companii în
vederea sprijinirii afirmãrii lor in-
ternaþionale. Nu în ultimul rând,
filialele trebuie sã asigure obþine-
rea de resurse financiare în ve-
derea susþinerii programelor cul-
turale de la diferite niveluri ale
ICR ºi sã dezvolte cooperãri in-
ternaþionale în beneficiul mutual.

Filialele sunt conduse, fieca-
re, de un directorat, format din
director ºi director adjunct, pre-

cum ºi din referenþi, care propun un
consiliu al filialelor ICR, din care fac
parte personalitãþi ale lumii culturale,
economice, financiare de la faþa lo-
cului. Fiecare filialã va dispune de un
sediu, obþinut prin acorduri încheiate
de ICR cu reprezentanþii locali din
domeniul cultural-administrativ.

MAGDA BRATU

Institutul Cultural Român (ICR) a anunþat
într-un comunicat transmis ieri cã, începând cu
data de 14 ianuarie, va deschide o serie de fi-
liale în provinciile istorice ale þãrii. Filiala Ol-
tenia – Dolj, cu sediul la Craiova, va fi inaugu-

ratã pe data de 22 februarie ºi, potrivit direc-
torului Gabriel Coºoveanu, îºi va desfãºura
activitatea într-un spaþiu situat în centrul ora-
ºului. Acesta va dispune de birouri, o salã de
întruniri ºi alta de echipamente.

Filiala Oltenia – Dolj a Institutului
Cultural Român va fi inauguratã

la Craiova pe 22 februarie

giu Nicolescu afirmã cã a atins celebritatea
ca actor, s-a nãscut în 1972, dupã ce Titus
Popovici ºi Petre Sãlcudeanu au avut ideea
de a plata în locul rafinamentelor de imagine
ºi de decor tiparul garantat al filmelor de ac-
þiune americane. Sã ne înþelegem asupra unui
aspect deloc insignifiant: tezele din iulie 1971
introduseserã un control politic mult mai
strâns asupra producþiilor culturale, educati-
ve ºi de presã. Pe fondul naþionalismului co-
munist, propagat sistematic, la început cu
discreþie, se declanºeazã un cult al personali-
tãþii lui Nicolae Ceauºescu, acesta dobândind
dimensiuni istorice hiperbolizate, fiind aºezat
alãturi de Al. I. Cuza, Mihai Viteazu, ªtefan
cel Mare, Vlad Þepeº, Decebal, Burebista ºi
aºa mai departe. Aparatul de propagandã con-
fecþioneazã sintagme aberante, precum „ge-
niul Carpaþilor” sau „stejarul de la Scorniceºti”.
S-a vorbit ºi se va mai vorbi despre filmul
„Mihai Viteazu” (1971), „cea mai profitabi-
lã investiþie în propagandã prin cinema a
regimului comunist român” (Cristian Tu-

dor Popescu, „Filmul surd în Ro-
mânia mutã”, Editura „Polirom”,
2011), menit sã alimenteze valul de
încredere naþionalã ce cuprinsese
România, imediat dupã momentul
din august 1968, când Nicolae
Ceauºescu a refuzat sã se mai su-
punã Kremlinului, condamnând in-
tervenþia þãrilor Tratatului de la Var-
ºovia în Cehoslovacia. Sugerând
astfel Occidentului o dizidenþã, de-
spre care s-a vorbit atâta. Ideea fun-
damentalã pe care o introduc Ser-
giu Nicolaescu ºi Titus Popovici,
regizorul ºi scenaristul, este cea a
„þãriºoarei” conduse de fiul ei cel
mai iubit, care nu îngenuncheazã
în faþa imperiului. În film, trupele
lui Mihai aratã ca „armata întregului
popor”, iar la întrebarea lui Sigis-
mund Bathory „Câtã oaste ai?” i se
rãspunde mândru „Toatã þara”. Ori, nimic mai
fals, fiindcã armata angajatã ºi condusã de
Mihai Viteazu se baza pe mercenari, plãtiþi cu
bani de la boieri, din exploatarea moºiilor, ºi de
primãriile oraºelor. Charisma lui Amza Pellea,
dimensiunile spectaculoase ale bãtãliilor filma-
te ºi toate celelalte ingrediente au fãcut din
„Mihai Viteazu” un pisc ca numãr de specta-
tori ºi nici un scenarist nu va atinge perfor-
manþele lui Titus Popovici în a rezolva situaþii
dificile ideologic, prin episoade încãrcate ar-
tistic cu realitate umanã. Deformarea în scop
propagandistic a istoriei, realizatã prin omisi-
uni, minimalizãri sau magnificãri, nu scapã
atenþiei. Sã ne mai referim la încã o peliculã,
„Zile fierbinþi” (1975), omagiu adus autocra-
tului comunist, deloc cu subtilitate. Fiindcã abu-
zurile de putere, deciziile arbitrare, autoritaris-

mul îi sunt iertate tovarãºului director de ºan-
tier (Mihai Coman, interpretat de Sergiu Ni-
colaescu), bolnav de ce altceva decât de ini-
mã, organul cel mai afectat de consumul re-
voluþionar neîncetat, ars de flacãra luptei pen-
tru binele þãrii, cãci nu degeaba Nicolae Ceau-
ºescu avea ca unicã rimã permisã cuvântul
vãpaie. Dincolo de limitele absolut fireºti, uma-
ne, dincolo de schematismul multor reþete, dar
ºi de ambiþia nestrãmutatã de a interpreta ro-
luri diferite ca încãrcãturã psihologicã, cu o
predispoziþie pentru armele de foc, Sergiu Ni-
colaescu rãmâne în cinematografia româneascã
ca un reper, nu neapãrat moral ºi nu neapãrat
de invidiat, dar interesant. ªi însãºi stingerea
sa din viaþã, cu cortegiu de comentarii, de toa-
te calibrele, constituie materia primã pentru un
film. Fiindcã de data asta îl “ciuruiesc” alþii.
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O  noapte care trebuia să fie de
neuitat s-a transformat în coşmar
pentru aproximativ 650 de persoa-
ne care au ales să petreacă Reve-
lionul la Palatul RSR, s ituat pe
malul Jiului, în comuna doljeană
Podari. Aşa cum se procedează de
obicei, oamenii au achitat în avans
preţul cerut de organizatori, mai
exact 150 de lei de persoană, bani
de care li s-a promis că vor primi
trei feluri de mâncare plus desert
şi vor avea „open bar”, mai precis
vor primi ce băutură vor dori de la
bar, toată noaptea. S-au prezentat
oamenii aranjaţi, puşi „la patru
ace” şi au umplut până la refuz sala
amenajată pentru petrecerea de
Anul Nou. Majoritatea avea la ei
aparate de fotografiat pentru a
imortaliza cele mai bune momente
ale nopţii, şi-au făcut fotografii cu
prietenii şi s -au pus pe aşteptat
mâncarea.
Ospătarii au „dezertat”
după miezul nopii

Ospătarii, prea puţini faţă de
numărul mare al partic ipanţilor,

Revelion la Palatul RSR din Podari:
Scandalul pornit de Revelion la restaurantul ce

face parte din Complexul RSR de la Podari este
departe de a se fi stins. Asta pentru că aproxima-
tiv 650 de persoane, care au plătit pentru o noapte
de neuitat, chiar au avut parte de aşa ceva, însă
nu în sensul în care şi-ar fi dorit. Acuzele au pornit
de la mesenii nemulţumiţi atât de servire, cât şi de
mâncare, despre care au susţinut că era de proas-
tă calitate, ba chiar stricată.

După o zi întreagă pe parcursul căreia nu a fost
de găsit, patronul localului şi-a făcut, până la urmă,
apariţia şi a declarat că el este victimă în toată
povestea, că petrecăreţii i-au agresat personalul
şi chiar l-au furat. A prezentat autorităţilor docu-

„Mai multe echipaje de poliţişti au ajuns la localul din Podari
încă din noaptea de Anul Nou, în urma apelului primit prin 112.
Nici o persoană nu a fost prinsă plecând cu bunuri care să nu-i
aparţină din incinta unităţii, poliţiştii rămânând în zonă până la
plecarea ultimelor persoane. De altfel, în jurul prânzului, o patrulă
a fost trimisă din nou la localul din Podari, pentru că două familii
care se cazaseră la hotelul din incinta complexului au vrut să plece,
însă nu au avut cui să dea în primire camerele, personalul lipsind şi
totul fiind încuiat. Situaţia a fost rezolvată la momentul respectiv şi
până la această oră (n.r. – ieri la ora 16.00), nu a fost depusă nici o
plângere. Nici din partea clienţilor nemulţumiţi, nici din partea ad-
ministratorului sau personalului de la local”, ne-a declarat purtăto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, comisar-şef Adrian Căpraru.

mai exact opt, potrivit anchetato-
rilor, au ajuns greu cu farfuriile la
mese. De petrecere s-a ales praful
cam pe la miezul nopţii, când oa-
menilor li s-a servit peştele. Asta
după ce mulţi dintre ei nu putuseră
să se atingă de alunele de pe mese,
despre care au spus că erau stri-
cate. Reclamând că peştele miroa-
se urât şi că este stricat şi supăraţi
pe faptul că se cam terminase şi
băutura de la bar – asta după ce, la
ora 12.00, şampania nu a ajuns la
toţi mesenii –, un grup de tineri a
pornit spre bucătărie, hotărât să
ceară socoteală administratorului şi
ospătarilor. Unii dintre clienţi se
hotărâseră să plece acasă, aşa că
au cerut să stea de vorbă cu pa-
tronul şi să stabilească modalitatea
de a-şi primi banii înapoi. Numai
că ospătarii trimişi să-l aducă pe
patron n-au mai apărut, aşa că un
grup de vreo zece tineri a pornit
către bucătărie, unde a găsit oale
cu mâncare întinse pe jos, chiuve-
te înfundate. Revoltaţi, s-au întors
la mese şi le-au povestit prietenilor
ce au văzut.

 Dezamăgiţi de dezastrul pe
care-l văzuseră,  o parte dintre
clienţi s-au îmbrăcat să plece aca-
să, în timp ce alţii, antrenaţi de ce
auziseră că este în bucătărie, au
pornit într-acolo, trântind în dru-
mul lor mai multe farfurii şi paha-
re. Constantin Gheorghe, patronul
Complexului RSR, care i-a aparţi-
nut omului de afaceri craiovean
Dinel Staicu, şi-a luat tălpăşiţa în
jurul orei 1.00, aşa că şi ospătarii
au făcut acelaşi lucru, clienţii ră-
mânând abandonaţi. Pentru a nu
rata de tot petrecerea de Revelion,
unii dintre ei s-au apucat să-şi pre-
gătească singuri ceva de mâncare,
cu ce au găsit prin frigidere. S-au
şi filmat, „tablourile” zugrăvite de
filmuleţele postate ulterior pe In-
ternet arătând vase cu mâncare,
frigidere golite, tăvi cu carne de
friptură, boluri pregătite pentru de-
sert, castroane cu piftie şi câteva
persoane care îşi pregăteau friptu-
ra şi o duceau la mesele unde îi
aşteptau prietenii.
Mai multe echipaje de poliţişti
i-au păzit pe petrecărei

La un moment dat, în urma
unui apel pe 112, înregistrat la ora
1.17, la faţa locului şi-au făcut apa-
riţia mai multe echipaje de oameni
ai legii, care au rămas la RSR până
la plecarea tuturor clienţilor, pen-
tru a preîntâmpina eventuale acte
de violenţă,  după cum a prec izat
c omisarul-şef  Mauriciu Popa,

şeful Poliţiei Municipiului Craio-
va, sosit şi el la localul din Podari:
“Au cerut să discute cu adminis-
tratorul ş i cu personalul, aceştia
au părăsit locaţia şi mesenii au
rămas  practic  singuri în locaţie,
ne-au solicitat prezenţa şi noi am

venit şi am rămas în zonă pentru
a evita eventuale distrugeri, pen-
tru c ă oamenii erau foarte nemul-
ţumiţi”.

Oamenii legii au mai precizat că
până în jurul orei 5.30, când a ple-
cat şi ultima persoană de la local,
nimeni nu a fost văzut părăsind
incinta cu bunuri care să fi fost
sustrase din interiorul restaurantu-
lui. Odată ajunşi acasă, cei care au
partic ipat la aces t „Revelion de
coşmar”, au început să posteze pe
Internet comentarii şi fotografii cu
ce s-a petrecut acolo.

Patronul de la RSR îşi acuză
clienţii de tot scandalul iscat

După ce, în noaptea de Reve-
lion şi prima zi a lui 2013, Con-
stantin Gheorghe, patronul Palatu-

lui RSR de la Podari, nu a fost de
găsit,  închizându-şi telefonul, în
ciuda scandalului petrecut în local,
miercuri, 2 ianuarie, acesta a ieşit
„la rampă” şi a prezentat varianta
lui cu privire la scandal, acuzân-
du-i pe unii dintre clienţi chiar de
furt. Bărbatul a declarat că tot in-
cidentul ar fi fost provocat de un
grup de 40-50 de clienţi care ar fi
fost beţi şi drogaţi şi care au intrat
în bucătăria restaurantului ş i au
aruncat pe jos tăvile cu mâncare,
astfel că nu au mai rămas alimente

Constantin
Gheorghe
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radiografia unei nopţi… de pomină!
mente care atestau că mâncarea era în termenul
de valabilitate şi a spus că un grup de 40-50 de
persoane, care băuseră mai mult, a dat startul ja-
fului din bucătărie. Mărturie a faptului că o parte
din invitaţi au intrat în bucătărie şi şi-au pregătit
singuri mâncare sunt mai multe filmuleţe postate
pe Internet, alături de o serie de comentarii, toate
acuzând proasta organizare a evenimentului.

Nici una dintre „tabere” nu a depus însă plân-
geri la Poliţie. Primele sancţiuni au fost aplicate
ieri. Pentru că nu i-a informat corect pe consuma-
tori şi pentru prestare de servicii necorespunză-
toare, patronul de la RSR, Constantin Gheorghe,
a fost amendat cu 30.000 lei.

În soluţionarea situaţiei create s-a implicat şi prefectul de Dolj,
Marius Deca. Acesta a declarat că ancheta este în curs de desfăşurare
şi a discutat cu toţi factorii de răspundere implicaţi în cercetări, ast-
fel încât să se facă tot posibilul pentru stabilirea adevărului. „Cred
că adevărul este undeva la mijloc, însă încercăm să-l aflăm. Sunt
multe de stabilit. I-am chemat şi am purtat discuţii cu toţi factorii
implicaţi în cercetări. Ce să vă spun… Cred că nemulţumirile au
apărut în primul rând pe fondul unui număr foarte mare de oa-
meni deservit de personal insuficient. Clienţii ar fi trebuit să pri-
mească trei mese plus desert, meniul fiind prevăzut şi cu open bar.
Ori a fost problema cu peştele, despre care unii au spus că ar fi fost
stricat, apoi felul al doilea, care era o ruladă de curcan n-a mai
ajuns la mese, s-a terminat şi băutura... au fost destule lucruri care
să alimenteze nemulţumirile. Se fac verificări în locurile de unde au
fost cumpărate toate produsele şi, aşa cum v-am spus, ancheta este
în curs de desfăşurare”, ne-a explicat Marius Deca.

pentru servirea persoanelor de la
mese. În plus, bărbatul a mai spus
că ar fi putut fi şi elemente trimise
de „concurenţa” supărată pe pre-
ţul mic cerut de el pentru masa
festivă. Mai mult, Costi Gheorghe,
cum îi spune toată lumea, a insistat
că nu a fost vorba despre mânca-
re stricată şi a spus că poate pre-
zenta facturi cu care să dovedeas-
că faptul că toate alimentele erau
cumpărate din magazine şi erau în
termenul de valabilitate, iar peştele
servit la masă, dorada, are el un
miros mai puternic...
“Noi am cumpărat toate alimen-

tele din hypermake-turi cunoscute
şi avem facturi. Nu am dat mân-
care stricată. Totul a pornit de la
un grup de aproximativ 40-50 de
persoane. Erau băuţi şi drogaţi. Au
intrat puşi pe scandal în bucătărie
şi au început să arunce tăvile cu
mâncare pe jos. Au aruncat şi au
şi furat, aşa că noi nu am mai avut
ce să mai servim la felurile urmă-
toare. Apoi toată lumea s-a revol-

tat. Eu am fost în local, dar nu am
putut controla situaţia pentru că am
zis că dacă intervenim în forţă se
va ajunge la acte de violenţă şi nu
am vrut. Eu am plecat de acolo,
dar a urmat un jaf. Mi-au furat in-
clusiv oale, un expresor, un felia-
tor, o maşină de tocat. De aseme-
nea, din bar mi-au luat toate bău-
turile pe care le-au găsit: sticle de
vin, diverse sortimente de băuturi

spirtoase, ba chiar au furat şi sacii
de cartofi, condimentele şi mură-
turile din beci. Aşa ceva nu am
văzut în viaţa mea şi organizez eve-
nimente de peste zece ani”, a spus
patronul localului.

După ce s-a decis să-şi deschi-
dă telefoanele şi să-şi facă apari-
ţia, Constantin Gheorghe a fost luat
la întrebări de autorităţi. Reprezen-
tanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Dolj, care au spus că n-
au mai găsit alimente din care să ia
probe, şi cei ai Comisariatului Re-
gional pentru Protecţia Consuma-
torului au demarat cercetările pen-
tru a încerca să stabilească ce s-a
petrecut cu adevărat la RSR, mai
ales că s-a dus vestea Revelionului
„de pomină”.
Ieri s-a aplicat prima sancţiune:
30.000 de lei pentru gazdă

Verificările au continuat, iar ieri
au fost aplicate şi primele sancţi-
uni. Patronul de la res taurantul

RSR din Podari a fost amendat cu
30.000 lei. Gheorghe Marinescu,
şeful Comisariatului Regional pen-
tru Protecţia Consumatorului Dolj,
a declarat că documentele prezen-
tate de patronul de la RSR Podari
atestau faptul că toate produsele
achiziţionate pentru masa festivă
erau corespunzătoare, din punctul
de vedere al termenelor de valabi-
litate, însă s-a luat decizia sancţio-

nării aces tuia pentru informarea
incompletă a c onsumatorilor şi
prestarea de servicii necorespun-
zătoare.

Ac es ta a spus că a ajuns şi
după Revelion la local, pentru că
fusese anunţat de un participant
la petrec ere c ă sunt probleme şi
că, într-adevăr,  oamenii au fost
nemulţumiţi. „I-am spus  patro-
nului să vină cu toate documen-

tele la mine,  a venit astăzi (n. r.
– ieri) , le-am verificat pe toate
şi erau c onforme. Pe ac eas tă li-
nie rămâne ca cei de la Direcţia
Sanitar-Veterinară să aprofunde-
ze c ercetările. Eu l-am sanc ţio-
nat,  în baza prevederilor  OG 21/
1992 privind protec ţia c onsu-
matorului, cu amendă în valoa-
re totală de 30.000 de lei. I-am
reţinut informarea inc ompletă a
consumatorilor şi pres tarea de
servic ii necorespunzătoare, pen-
tru că as ta am c onstatat. Patro-
nul localului a semnat procesul-
verbal fără obiec ţiuni. Ce pot să
vă mai spun es te că,  până în

ac es t moment, la noi nu a fost
depusă nici o rec lamaţie din par-
tea vreunui c onsumator c are să-
şi c eară banii înapoi”,  a declarat
Gheorghe Marinesc u.

Constantin Gheorghe s-a decla-
rat nemulţumit de faptul că a fost
amendat, în condiţiile în care loca-
lul său a fost vandalizat, însă a spus
că îşi va plăti amenda. A adăugat că
urmează să facă un inventar pentru
a verifica tot ce i-a dispărut, după
care va depune plângere la Poliţie.
În plus, s-a arătat dispus şi să re-
turneze banii clienţilor nemulţumiţi,
care n-au participat la debandada ce
a urmat dispariţiei personalului.

Gheorghe Marinescu
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Nici anul acesta petrecerea de
Revelion nu a trecut fãrã inciden-
te. ªi, ca de obicei, mulþi dintre
petrecãreþi au ajuns de la masã di-
rect pe patul de spital, în principal
din cauza consumului
exagerat de alimente ºi
alcool. Rezultatul a fost
vizibil mai ales în Urgen-
þã. Începând din noaptea
de Revelion ºi pânã ieri,
în camerele de gardã ale
unitãþilor sanitare sau la
Serviciul Judeþean de
Ambulanþã a fost agitaþie
mare indiferent cã medi-
cii au avut sub suprave-
ghere victime ale abuzu-
lui de vin sau de bucate
tradiþionale. Desigur, din
peisaj nu au lipsit nici pacienþii
transportaþi la spital în urma unor
agresiuni ce s-au petrecut tot pe
fondul consumului de alcool.

Zile pline pentru
medicii
de la Ambulanþã

În primele zile ale noului an am-
bulanþele au fost solicitate la ma-

De la bal, la spital
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Bucatele tradiþionale de Anul Nou ºi bãutu-
ra consumatã în exces le-au dat mari bãtãi de
cap craiovenilor, dar ºi medicilor care au fost
la datorie în serviciile de urgenþã în noaptea
dintre ani. În primele ore ale lui 2013, s-au
înregistrat peste 150 de solicitãri în cadrul

Serviciul de Ambulanþã Judeþean Dolj, majo-
ritatea cazurilor având la origine abuzul de

alcool ºi consumul excesiv de alimente.
ximum. Medicii au tratat pa-
cienþi care au alunecat pe
gheaþã, craioveni care s-au
prezentat cu dureri abdomi-
nale ori în stare de ebrietate,
dar ºi victime ale unor acci-
dente. Aºa se face cã numã-
rul celor care au sunat la 112
a crescut considerabil, cele
mai multe apeluri contabili-
zându-se chiar în noaptea de
Revelion, când, în doar câ-
teva ore, s-au înregistrat 68
de cazuri. Nici în prima zi a
anului 2013, pentru medici

nu a fost mai multã liniºte. Au
existat solicitãri din cauza abuzu-
lui de alimente, cum ar fi colicile
biliare, au fost cardiaci decompen-
saþi, dar ºi consumatori de alcool.

Mesele
îmbelºugate
au cãzut greu
petrecãreþilor

Ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat, mai ales pentru doljenii
care sufereau deja de diverse afec-
þiuni. Cei mai gurmanzi s-au aºe-

zat la masã încã din seara de Re-
velion ºi nu s-au mai ridicat decât
dupã intervenþia medicilor chemaþi

de urgenþã sã le dea primul
ajutor. Nu au mai respectat
în niciun fel indicaþiile medi-
cilor ºi au asezonat din plin
mesele bogate cu alcool. Po-
trivit medicilor, cei mai mulþi
pacienþi, în noaptea dintre
ani, au fost bolnavi cronic,
care au uitat de recomandãri
ºi s-au înfruptat din bucate-
le tradiþionale fãrã sã mai þinã
cont de consecinþe. Au igno-
rat regimul alimentar ºi tra-
tamentul prescris de medic
ºi au dat medicamentele ºi

restricþiile de orice fel pe meniul
de sãrbãtoare. Iar bucatele de pe
masã nu a fost tocmai uºor de di-
gerat. Tentaþi de mesele îmbelºu-
gate, foarte mulþi pacienþi s-au ales
cu suferinþe digestive, dar ºi cu su-
ferinþe cardiovasculare, fiind ne-
voiþi sã-ºi petreacã sãrbãtorile pe
patul de spital.

În plus, aºa cum era de aºtep-
tat, consumul exagerat de alcool a
provocat evenimente neplãcute, din
meniul zilelor de sãrbãtoare fiind
nelipsite agresiunile. Mai mulþi dol-
jeni au avut nevoie de asistenþã
medicalã dupã ce au fost implicaþi
în diverse altercaþii.

Medicii menþin
recomandãrile

Cum sãrbãtorile de iarnã se în-
cheie peste câteva zile, de Sfântul
Ion, medicii recomandã populaþiei
sã respecte în continuare o serie
de sfaturi pentru a evita excesele
alimentare. În primul rând, dolje-
nii trebuie sã acorde mai multã

atenþie consecinþelor provocate de
abuzurile care se întâmplã tot tim-
pul cu astfel de ocazii. Carnea de
porc ºi alcoolul trebuie consuma-
te cu moderaþie pentru a evita in-
digestiile, colicile abdominale, ba-
lonãrile, arsurile gastrice, mahmu-
reala ºi pancreatitele.

De asemenea, friptura de porc
trebuie consumatã în cantitãþi mo-
derate, de preferat cu garnituri de
legume – broccoli, fasole verde,
varzã, salate – ºi  mai puþin cu gar-
nituri de cartofi, orez sau paste. ªi
alimentele prãjite trebuie evitate,
mai ales de cei care au probleme
digestive, fiind preferat grãtarul sau
friptura la tavã ºi legumele la grill.
Dulciurile, mai ales prãjiturile cu
cremã, trebuie consumate în can-
titãþi foarte mici sau chiar înlocui-
te cu salatele de fructe sau fructe-
le proaspete. Este de evitat consu-
mul de bãuturi alcoolice 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.

Unitãþile sanitare
ºi-au reluat
programul
normal de lucru

Dupã câteva zile de vacanþã, în
care au funcþionat doar serviciile
de urgenþã ale unitãþilor sanitare,
Ambulanþa, SMURD-ul ºi centre-
le de permanenþã din localitãþile
Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabo-
va, Bulzeºti-Frãþila, Gherceºti,
Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleniþa
ºi Sadova, activitatea medicalã a
reintrat în ritm normal.

De ieri, farmaciile ºi unitãþile
sanitare ºi-au reluat programul
obiºnuit de lucru astfel încât me-
dicii acordã din nou consultaþii ºi
în ambulatoriile de specialitate ale
spitalelor.
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Foarte mulþi craioveni au ieºit,
în noaptea de Revelion, în cen-
trul oraºului pentru a întâmpina,
aºa cum se cuvine, noul an. Atraºi
mai mult de focul de artificii, unul
spectaculos, oferit ºi de aceastã
datã de municipalitate, petrecãre-
þii au lãsat mesele încãrcate de
acasã ºi, preþ de câteva minute,
au mutat distracþia în stradã. 2013
a fost primit cu valuri de ºampa-
nie ºi cu o adevãratã ploaie de ar-
tificii care au luminat mult timp
cerul. Fericiþi, oamenii s-au îm-
brãþiºat, urându-ºi sã aibã parte de

Craiovenii care au petrecut Reve-
lionul 2013 în centrul oraºului s-au
distrat într-un mod cât se poate de ci-
vilizat, fãrã sã provoace incidente ne-
dorite. Autoritãþile au susþin cã s-au

strâns de pe urma petrecãreþilor doar
gunoaie obiºnuite, care rãmân în
noaptea dintre ani, dar cã nu a mai
fost vorba despre distrugerile pe care
le fãceau altãdatã.

un an mai bun decât cel pe care
tocmai l-au petrecut. Nimeni nu a
ratat momentul pentru a-ºi pune
în gând cea mai mare dorinþã,
despre care se spune cã se va
împlini.

Angajaþii RAADPFL Craiova,
la datorie

De obicei, distracþia din stradã
îi costa ceva la buzunar pe res-
ponsabilii cu curãþenia. Dacã în
alþi ani se gãseau ºi câþiva petre-
cãreþi care þineau sã înceapã anul
într-un stil mai puþin frumos, tre-

cându-ºi în palmares ºi o altã micã
ispravã, de aceastã datã teribiliºtii
ºi-au mai uitat din obiceiuri. Deºi
au fost foarte mulþi oameni în
centrul Craiovei, imediat dupã ter-
minarea petrecerii, dupã ce aceº-
tia au plecat acasã sau la restau-
rante, echipele de angajaþi ai re-
giilor ºi-au intrat în pâine ºi au
început sã inventarieze pierderile
de pe domeniul public. Se pare cã,
de aceastã datã, craiovenii care au
trecut prin centrul oraºului au
bãtut recordul în materie de bun
simþ, dând dovadã cã sunt niºte
cetãþeni civilizaþi.

Nici un deranj pe domeniul
public

„Nu a fost mare deranj în cen-
trul oraºului. Comparativ cu alþi ani,
când se distrugea mobilier urban,
de aceastã datã nu s-a întâmplat
nici un incident de acest gen. Ime-
diat dupã ce s-a terminat petrece-
rea din stradã, am mobilizat anga-
jaþii pe domeniul public pentru a
remedia tot ce s-ar fi distrus. Deºi
oamenii noºtri erau pregãtiþi sã re-
punã totul în ordine, nici nu a fost
nevoie, pentru lumea a fost foarte
civilizatã, a vãzut artificiile, a cioc-
nit un pahar cu ºampanie ºi a ple-
cat acasã fãrã sã distrugã nimic”,

a declarat Radu Preda, directorul
RAADPFL Craiova. Câþiva stâlpi
reflectorizanþi au cãzut, totuºi, pra-
dã în calea petrecãreþilor, dar au
fost înlocuiþi de angajaþii regiei.

Foarte multe resturi au fost
aruncate în cartiere

Gunoaiele nu au lipsit însã din
meniul nopþii dintre ani. Reprezen-
tanþii societãþii de salubrizare sus-
þin cã oraºul a fost pur ºi simplu
împânzit de tot felul de resturi, de
la pahare de plastic ºi pânã la sti-
cle de ºampanie, pe care petrecã-
reþii le-au aruncat la voia întâm-
plãrii pe strãzi, pe trotuare ºi pe
zona verde. „Nu ºtiu cum a fost
în alþi ani, dar pot sã spun cã noi
am strâns foarte multe gunoaie din
oraº. Peste tot s-a aruncat cu di-
verse obiecte nefolositoare, cum
ar fi hârtii, pahare ºi sticle. Am
adunat chiar multe resturi din aces-
tea din cartiere, pentru cã noi am
intervenit ºi în incinta asociaþiilor
de proprietari”, a declarat Cristian
Popescu, care este la primul Re-
velion în stradã, el fiind numit re-

cent în funcþia de director al SC
Salubritate SRL Craiova.

Mare parte din gunoaie
sunt reciclabile

În noaptea de Revelion ºi în pri-
ma zi din 2013, angajaþii Salubri-
tãþii au fost mobilizaþi sã adune toate
gunoaiele din Craiova. Autoritãþile
au precizat cã s-a început cu zona
centralã, ridicându-se întâi gunoa-
iele rãmase pe esplanada unde a
fost organizat concertul de Reve-
lion, iar dupã aceea s-a mers ºi în
celelalte cartiere. La final s-a strâns
o cantitate suficient de mare de
gunoaie, în jur de 20 de tone, în
mare parte fiind materiale recicla-
bile, cum sunt PET-urile ºi hârtia
provenitã din ambalaje. „Este o
cantitate mare, dar era de aºteptat
pânã la urmã. Când ies sã petreacã
în stradã, nu toþi oamenii folosesc
coºurile de gunoi. Important este
cã noi am fost pregãtiþi ºi am acþi-
onat imediat, curãþind foarte bine
oraºul”, a mai spus directorul Sa-
lubritãþii craiovene.

LAURA MOÞÎRLICHE

„Românii s-au obiºnuit cu criza econo-
micã ºi, în speranþa unui an mai bun, au
demonstrat cã ºtiu sã se distreze ºi sã pro-
fite de timpul liber ºi mai ales de reduceri,
iar de Revelion mulþi au preferat sã petrea-
cã într-un club, restaurant, un hotel sau o
pensiune din þarã sau din strãinãtate. Din
analiza realizatã de FPTR s-a constatat cã,
faþã de anul 2011, numãrul românilor care
au ales sã petreacã Revelionul în strãi-
nãtate, cât ºi al celor care au ales des-
tinaþii turistice din România a crescut
semnificativ”, se aratã într-un comu-
nicat al federaþiei.

Potrivit datelor FPTR, 20.000 de
români au cumpãrat pachete pentru
Revelion în zonele montane, 25.000 au
ales sã petreacã sãrbãtorile în staþiuni-
le balneare ºi tot atâtea persoane au
plãtit pentru ofertele de Revelion ale
hotelurilor din marile oraºe ale Româ-
niei, în timp ce pentru litoral au optat
doar 500 de persoane, iar pentru Delta
Dunãrii, doar 100. Cea mai mare creº-
tere s-a înregistrat în zonele rurale, pen-
tru care au optat 27.000 de persoane,
în creºtere cu aproximativ 50% faþã

Aproape 100.000 de români au petrecut Revelionul în staþiunile din þarã
Aproape 100.000 de români ºi-au petrecut Revelionul în

unitãþi turistice din þarã, în creºtere cu 30% faþã de anul tre-
cut, ºi au cheltuit aproximativ 81 de milioane de lei (18 milioa-
ne de euro), cu 20% mai mult faþã de anul precedent, potrivit
datelor Federaþiei Patronatelor din Turismul Românesc. Pen-
tru petrecerea sãrbãtorilor de iarnã din acest an au cãlãtorit

în strãinãtate 7.880 de turiºti, în creºtere cu aproximativ 27%
faþã de anul 2011, iar aceºtia au cheltuit aproximativ 3,1 mili-
oane de euro, mai mult cu 15% faþã de anul anterior, potrivit
studiilor FPTR realizate pe baza datelor furnizate de sistemul
de rezervãri www.RezEx.ro ºi a unui sondaj aplicat unui nu-
mãr semnificativ de operatori din turism.

de anul anterior. Numãrul românilor care au
contractat în acest an un pachet pentru pe-
trecerea Revelionului în þarã, respectiv
97.600 persoane, a crescut cu 30,6% faþã
de anul trecut, cifra totalã fiind apropiatã de
anul de referinþã 2008, potrivit sursei citate.

„În ceea ce priveºte tarifele percepute de
hotelieri pe perioada sãrbãtorilor, se consta-
tã o scãdere a acestora cu 6% pe litoral, 10%

în zonele rurale, 6% în staþiunile balneocli-
materice, 7% în Bucureºti ºi marile oraºe
ale þãrii ºi chiar 12% în staþiunile montane.
Delta Dunãrii este singura destinaþie unde
anul acesta s-a înregistrat o creºtere a tari-
felor de 3%, pe perioada sãrbãtorilor de iar-
nã”, se aratã în comunicat. Reprezentanþii
federaþiei aratã cã oferta de locuri de cazare
este în continuare depãºitã de cerere în zo-

nele cu tradiþie, iar scãderea tarifelor
a fãcut ca hotelurile ºi pensiunile sã
fie ocupate în proporþie mai mare faþã
de anul trecut. Preferinþele românilor
s-au îndreptat cãtre hotelurile de ca-
tegorie foarte bunã ºi renumite sau
spre oferte foarte ieftine.

„Pe plan extern, scãderea tarifelor
pentru ofertele de sãrbãtori în majo-
ritatea destinaþiilor ºi vacanþa prelun-
gitã au fãcut ca numãrul locurilor con-
tractate de români pentru petrecerea
sãrbãtorilor de iarnã în strãinãtate în
acest an (7.880 turiºti) sã creascã cu
aproximativ 27% faþã de anul 2011.
De asemenea, românii au cheltuit mai
mulþi bani în strãinãtate pentru aceste
sãrbãtori, aproximativ 3,1 milioane

euro, în creºtere cu 15% faþã de anul ante-
rior”, se precizeazã în comunicat. Cele mai
solicitate destinaþii externe au fost Austria,
Bulgaria, Grecia, Turcia ºi Franþa. FPTR no-
teazã cã în ultima perioadã preferinþele ro-
mânilor de a contracta servicii turistice s-a
modificat, tendinþa fiind de a folosi sisteme-
le de rezervãri online. Din acest motiv, nu-
mãrul turiºtilor individuali, care nu apeleazã
la servicii de turism organizat prin agenþii,
este în continuã creºtere, însa numãrul aces-
tora nu poate sã fie apreciat, potrivit sursei
citate.

Cauzele principale ale creºterii circula-
þiei turistice prilejuitã de sãrbãtorile de iar-
nã din 2012-2013 au fost perioada prelun-
gitã de concediu din acest an, scãderea ta-
rifelor atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, pre-
cum ºi ofertele „variate ºi chiar avantajoa-
se” ale agenþiilor de turism, hotelurilor, pen-
siunilor, restaurantelor ºi cluburilor pentru
aceastã minivacanþã, se mai menþioneazã în
comunicat.
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Primarii din judeþul Dolj întâmpinã anul 2013 cu
speranþa mai multor realizãri. Unii dintre ei sunt

fericiþii beneficiari ai Masterplanului de apã ºi canal,
care va fi implementat începând cu primãvara aces-
tui an, alþii au de dus la bun sfârºit proiecte pe fon-
duri europene. Mai este o categorie – restrânsã, e

adevãrat – a primarilor care îºi permit sã facã inves-
tiþii din fonduri proprii. La lumina artificiilor de Anul
Nou, cu toþii ºi-au pus dorinþe de mai bine pentru ei

ºi locuitorii localitãþilor pe care le conduc.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Primarul oraºului Filiaºi, Nicolae Stãncioi,
spune cã nu a mai organizat un spectacol în
noaptea de Revelion pentru cã este crizã, dar
nu putea renunþa la tradiþionalul foc de arti-
ficii, motiv pentru care,  deîndatã ce orolo-
giul a bãtut de miezul nopþii, minute în ºir
cerul a fost luminat de un foc de artificii
cum rar le-a fost dat filiºenilor sã vadã. Edi-
lul declarã cã întâmpinã 2013 cu optimism
ºi speranþa cã va fi anul marilor proiecte.
„Sunt convins cã anul 2013 va fi unul mult
mai bun decât 2012 pentru oraºul Filiaºi. În
primul rând, vom începe sã implementãm
Masterplanul de apã ºi canal, iar dupã aceea
vom începe asfaltarea drumurilor. Am în-
credere cã vom avea un an bun din punct de
vedere administrativ ºi le doresc locuitorilor

Primarul Costel Pistriþu cãtre bãileºteni:
„Sãnãtate, cã-i mai bunã decât toate!”

Ca în fiecare an, de Revelion, Primãria
Bãileºti a organizat în centru oraºului un
foc de artificii, iar pe lângã acestea au avut
ºi lampioane. Aproximativ 2.000 de bãileº-
teni au ieºit din case la miezul nopþii sã vadã

„Sunt convins cã anul 2013
va fi unul mult mai bun decât 2012

pentru oraºul Filiaºi”spectacolul de lumini. „Pentru oraºul nos-
tru, Bãileºti, anul 2012 a fost unul bun, în
care am început sã valorificãm potenþialul
fondurilor europene, prin lucrãrile de mo-
dernizare efectuate la parc, la strãzi ºi tro-
tuare, dar ºi realizarea unui sistem video de
supraveghere, urmând ca în primãvara anu-
lui acesta sã putem începe lucrãrile la ca-
nalizarea oraºului. Prin strategia de dezvol-
tare durabilã a Bãilestiului 2014-2020, avem
ºansa sã atragem mai departe fonduri eu-
ropene, iar localitatea noastrã va cunoaºte
acea dezvoltare socialã ºi economicã, ce se
va reflecta pozitiv în viaþa de zi cu zi a noas-
trã, a baileºtenilor”, acesta este mesajul pri-
marului Costel Pistriþu din noaptea de
Revelion cãtre locuitorii oraºului Bãileºti, cã-
rora le-a mulþumit pentru susþinere ºi le-a
urat sã aibã multã sãnãtate, cã-i mai bunã
decât toate.

oraºului Filiaºi sã aibã ºi ei un an liniºtit, bo-
gat, cu cât mai multe realizãri”, a declarat
Nicolae Stãncioi.

Bechetul este un orãºel mic, port la
Dunãre, unde oamenii ºtiu sã munceas-
cã, dar ºi sã se distreze. La fel s-a în-
tâmplat ºi la cumpãna dintre ani, când
peste 200 de persoane au ieºit în cen-
trul oraºului pentru a privi focul de ar-
tificii plãtit de Primãria Bechet. Prima-
rul Gheorghe Ionele spune cã înce-
pând cu 2013 îºi doreºte sã implemen-
teze cele mai multe proiecte promise
în campania electoralã: „În acest an îmi

Locuitorii Bechetului s-au bucurat, în noaptea
de Revelion, de focul de artificii

În oraºul Segarcea, în noaptea de
Revelion nu a fost organizat nici un

2013 a venit cu luminã pentru locuitorii
din Segarcea

Pe primarul comunei
Poiana Mare, Marin
Vintilã, anul 2013 l-a gãsit
în mijlocul oamenilor.
Acesta s-a aflat la Cãmi-
nul Cultural cu oamenii

eveniment ºi nici foc de
artificii.  Dar, totuºi, anul
2013 a venit cu luminã
pentru locuitorii din
Segarcea. Chiar în ajun
de An Nou, începând cu
ora 18.00, în oraº a fost
întrerupt curentul
electric, din cauza unei

defecþiuni. Lumina s-a aprins când
nimeni nu se mai aºtepta, chiar cu

zece minute înainte de sosirea anului
2013. Aºa cã se poate spune cã
2013 a venit cu luminã pentru
segãrceni. „Am întâmpinat Anul Nou
în familie, cu speranþa cã el va fi
mai bun, mai blând ºi mai bogat în
proiecte. Le doresc locuitorilor
oraºului Segarcea multã sãnãtate,
putere de muncã ºi realizãri cât mai
multe”, a spus Nicolae Popa,
primarul oraºului Segarcea.

doresc sã începem sã ºi realizãm ce
am promis în campania electoralã. Sunt
multe lucruri de fãcut în oraºul Bechet
ºi eu sunt convins cã, având de partea
noastrã sprijinul preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi pe
cel al parlamentarilor din Dolj, vom
reuºi sã ducem la capãt cât mai multe
proiecte. Le doresc locuitorilor din Be-
chet multã sãnãtate, pentru cã este cel
mai de preþ bun pe care îl avem”.

Primarul de la Poiana Mare
a întâmpinat anul 2013
în mijlocul oamenilor

din Primãrie, iar la miezul
nopþii a ieºit alãturi de
poienari sã priveascã
focul de artificii. „Am
întâmpinat anul 2013 cu
gânduri bune, în mijlocul

oamenilor, cu
speranþa cã ne va
aduce multe
realizãri. Cu
siguranþã vom avea
o realizare foarte
mare ºi aici mã
refer la Masterpla-
nul de apã ºi canal,
proiectece va
începe sã fie
implementat în
primãvara acestui
an ºi pentru asta
trebuie sã mulþu-
mim Consiliului
Judeþean Dolj”, a
mãrturisit primarul
Marin Vintilã.
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În afara bugetarilor, care ar
trebui sã-ºi revadã salariile re-
întregite la nivelul din 2010, cei-
lalþi salariaþi nu vor beneficia de
majorãri salariale, majoritatea
companiilor fiind încã îngrijora-
te de perspectivele economice,
mai ales þinând cont de faptul
cã ºi Uniunea Europeanã în an-
samblu va avea dificultãþi în anul
ce urmeazã. Douã din cele mai
importante majorãri de preþuri
se vor efectua pentru energia
electricã ºi gaze. Astfel, de la 1
ianuarie 2013, preþul energiei
electrice este cu 10% mai mare,
incluzând recunoaºterea unor
costuri mai mari de producþie de
cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) ºi suplimen-
tarea ajutorului acordat de stat
producãtorilor de energie rege-

nerabilã. Potrivit oficialilor
ANRE, pentru o facturã lunarã
medie de 40 de lei aferentã unui
consum de 100 KWh, creºterea,
la 1 ianuarie, va fi de 4 lei. ªi
preþul gazelor pentru populaþie
este programat sã urce cu 10%
în 2013, respectiv cu 8% la 1
iulie ºi cu 2% din octombrie,
conform calendarului de elimi-
nare a tarifelor reglementate
anunþat de ANRE.

Mai mulþi bani se vor plãti
pentru motorinã ºi þigãri

Accizele, plãtite pentru pro-
ducþia de alcool ºi bãuturi al-

coolice, tutunul prelucrat, pro-
duse energetice ºi cafea, vor
urca anul acesta în primul rând
ca urmare a creºterii ratei de
schimb la care sunt calculate.
Cursul pentru calcularea acci-
zelor în 2013, anunþat la 1 oc-
tombrie de Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE), este de 4,5223
lei/euro, cu 5,2% mai mare
faþã de cel utilizat în acest an,
de 4,3001 lei/euro. De aseme-
nea, Guvernul a avizat creºte-
rea accizelor la motorinã la 1
ianuarie, de la 374 euro/tonã la
391 euro/tonã. Din iulie 2013,
ar putea avea loc ºi o creºtere
la acciza totalã la þigarete, de
la 79,19 euro la 81,78 euro/
1.000 þigarete, conform calen-
darului stabilit de Guvern, care
va duce la o nouã majorare de
preþuri.

Taxa de primã vânzare auto
va fi, din nou, obligatorie
Taxa de primã vânzare auto,

suspendatã de fostul Guvern
doar pânã la începutul anului
viitor, va fi din nou obligatorie
începând cu 1 ianuarie, Execu-
tivul urmând însã sã analizeze
aceastã situaþie. Introdusã de
Guvernul Boc la sfârºitul anu-
lui 2011, taxa trebuia percepu-
tã cu ocazia primei transcrieri
a dreptului de proprietate în
România asupra unui autove-
hicul rulat ºi pentru care nu a
fost achitatã taxa de poluare.
În ianuarie 2012, s-a decis sus-

pendarea pentru un an, pânã la
1 ianuarie 2013, a taxei de pri-
mã vânzare, cu explicaþia cã
proprietarii de maºini vechi tre-
buie sã beneficieze de timp su-
plimentar pentru a vinde auto-
vehiculele. Începând cu 1 ia-
nuarie 2013 va fi introdusã ºi
plata TVA la încasare, care
presupune colectarea taxei la
momentul încasãrii contravalorii
livrãrilor sau prestãrilor efec-
tuate, dar nu mai târziu de 90
de zile de la data emiterii fac-
turii. Contribuabilii obligaþi sã
aplice aceastã decizie sunt cei
cu o cifrã de afaceri anualã in-
ferioarã plafonului de 2,25 mi-
lioane de lei.

Taxele ºi impozitele locale,
la mâna primarilor

În ceea ce priveºte o creºte-
re în 2013 a taxelor ºi impozite-
lor locale cu inflaþia cumulatã
pentru perioada 2010-2012, Gu-
vernul va aproba în prima ºedin-
þã din luna ianuarie ordonanþa
care va stabili cã primarii sunt
cei care hotãrãsc cu privire la
aplicarea indexãrii impozitelor ºi
taxelor locale în raport de evo-
luþia inflaþiei din ultimii trei ani.
În urmã cu douã sãptãmâni,
Guvernul a decis cã nivelul ta-
xelor locale prevãzute în grilã
creºte pentru anul viitor cu

16,05% ca urmare a indexãrii cu
rata inflaþiei pe ultimii trei ani,
potrivit legii, precizând cã, faþã
de suma rezultatã, autoritãþile
locale pot decide o creºtere sau
o scãdere într-o marjã de 20%.
Conform Codului fiscal, impo-
zitele ºi taxele locale sunt inde-
xate o datã la trei ani, þinând

cont de evoluþia ratei inflaþiei de
la ultima modificare. Ultima ac-
tualizare a taxelor ºi impozite-
lor locale a fost aplicatã înce-
pând cu anul 2010.

Poliþia RCA – cu 50%
mai scumpã

Poliþele obligatorii RCA s-ar
putea scumpi de la începutul
anului viitor chiar ºi cu 50%.
Aceasta sunt obligatorii, iar
ºoferilor prinºi cã circulã fãrã
ele li se reþin talonul maºinii ºi
plãcuþele de înmatriculare.
Preþul mediu al unei poliþe
RCA variazã între 400 ºi 2.000
mii de lei/an. Este cunoscut însã
faptul cã cei mai mulþi români
opteazã pentru variantele cele
mai ieftine.

Prin practicarea de tarife
scãzute la RCA, companiile
reuºesc, pe termen scurt, sã
atragã numeroºi clienþi ºi, im-
plicit, sã îºi majoreze veniturile
ºi cota de piaþã. Pe termen
lung însã, aceste societãþi ies
în pierdere ºi întârzie foarte
mult plata despãgubirilor cãtre
ºoferi i  prejudiciaþ i .  Dupã
amenzile aplicate în varã, Co-
misia de Supraveghere a Asi-
gurãrilor intenþioneazã sã-i obli-
ge pe asiguratori sã nu mai
vândã poliþe pe care nu le pot
acoperi ulterior.

Românii vor avea de suportat o serie în-
treagã de scumpiri, în 2013, pe fondul unei
creºteri economice infime, ce nu va stimula
ºi o creºtere de salarii care sã acopere dife-
renþa. De la 1 ianuarie 2013, preþul energiei
electrice este cu 10% mai mare, potrivit
oficialilor Autoritãþii Naþionale de Regle-
mentare în domeniul Energiei. ªi preþul
gazelor pentru populaþie este programat sã
urce tot cu 10 procente în 2013, respectiv
cu 8% de la 1 iulie ºi cu 2% din octombrie.
Mai mari vor fi ºi accizele anul viitor care
vor scumpi combustibilii, alcoolul, tutunul
ºi cafeaua. Cursul pentru calcularea accize-
lor în 2013, anunþat de Banca Centralã Eu-
ropeanã, este de 4,52 lei. De asemenea, Gu-

vernul a avizat creºterea accizelor la moto-
rinã la 1 ianuarie, de la 374 euro/tonã la 391
euro/tonã. Taxa auto, suspendatã de fostul
Guvern doar pânã în ianuarie 2013 pentru
maºinile înmatriculate în România înainte
de 2007, ar putea fi obligatorie de anul vii-
tor. Executivul va analiza situaþia în aceastã
lunã. Taxele ºi impozitele ar putea creºte în
unele localitãþi cu 16%, ca urmare a evolu-
þiei ratei inflaþiei pe ultimii trei ani. Poli-
þele obligatorii RCA s-ar putea scumpi de
la începutul anului viitor chiar ºi cu 50%.
Potrivit unui proiect de lege emis de Comi-
sia de Supraveghere a Asigurãrilor, preþul
poliþelor RCA va trebui sã includã ºi profi-
tul companiilor de asigurãri.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Anul 2013 vine ºi cu obligativitatea Cardului Electronic de Asigu-
rãri de Sãnãtate (CEAS) – documentul de identificare a fiecãrui pa-
cient în sistemul de sãnãtate. Fiecare persoanã de peste 18 ani va primi
acest card, ce va fi distribuit în prima parte a acestui an de medicii de
familie. Documentele vor fi trimise la medici de Casa de Asigurãri de
Sãnãtate, iar costurile sunt suportate de Ministerul Sãnãtãþii.

ªi programul Prima Casã va continua în 2013, cu garanþii suplimen-
tate cu 200 milioane de euro, astfel încât fondurile sã ajungã cel puþin
pânã la mijlocul anului viitor, iar bãncile care nu utilizeazã pânã la sfârºi-
tul acestui an sumele alocate le vor putea folosi în 2013.
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Creºterea participãrii ºomerilor, în spe-
cial a celor de lungã duratã, la programe
active de ocupare pentru facilitarea inte-
grãrii, atragerea ºi menþinerea unui nu-
mãr cât mai mare de persoane pe piaþa

În rechizitoriul întocmit la fi-
nalizarea cercetãrilor, procurorii
au reþinut faptul cã, în perioada
2011-2012, inculpatul Ion-Victor
Toader, grefier la Curtea de Apel
Craiova, prevalându-se de relaþii-
le pe care le are cu magistraþii de
la Curtea de Apel Craiova, a pre-
tins suma totalã de 40.500 euro,
din care a primit efectiv 29.500
de euro de la un numãr de 13 per-
soane, între care ºi inculpata Anca
Buluz, susþinând cã banii vor ajun-
ge la judecãtorii care vor adopta
soluþii favorabile acestora sau
unor apropiaþi ai lor.

„De asemenea, în unele situa-
þii, inculpatul a susþinut cã va in-
terveni la persoane din cadrul In-
stitutului Naþional de Medicinã Le-
galã pentru a obþine un raport me-
dico-legal de expertizã psihiatricã,

La începutul anului 2011, în cadrul proiectu-
lui “Munca pe primul loc”, se înfiinþa Centrul
pentru Reintegrarea ªomerilor (CRS) Craiova.
Având ca acoperire toate cele cinci judeþe din
regiunea S-V Oltenia, CRS Craiova ºi-a propus
sã sprijine un numãr de 3.000 de ºomeri prin

oferirea de servicii de informare, consiliere
profesionalã ºi mediere, precum ºi prin servi-
cii de formare profesionalã. La un bilanþ de sfâr-
ºit de an, rezultatele sunt cu mult peste cele
aºteptate, numãrul ºomerilor sprijiniþi de CRS
Craiova depãºind þinta propusã.

Proiectul “Munca pe primul loc” s-
a derulat timp de 30 de luni prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 “Investeºte în Oameni!” Axa prio-
ritarã 5 „Promovarea mãsurilor acti-
ve de ocupare”, domeniul de inter-
venþie 5.1. „Dezvoltarea ºi implemen-
tarea mãsurilor active de ocupare”.

Tania Levcenco, manager de
relaþii cu comunitatea în cadrul
ASEF Craiova: “Am stabilit parte-
neriate cu peste 50 de firme din cele
douã regiuni, mai mult de jumãtate din
ele devenind colaboratori permanenþi.
Împreunã cu aceºti parteneri am im-
plementat o nouã manierã de lucru pe
piaþa muncii, am pus faþa în faþã an-
gajatorii ºi ºomerii. Alãturi de noi s-
au implicat ºi mulþi voluntari, ceea ce
spune multe despre dorinþa tinerilor
de a se implica în viaþa comunitãþii”.
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din conþinutul cãruia sã rezulte cã
una dintre persoanele de la care a
pretins banii nu are discernãmânt
ºi astfel nu va rãspunde penal sau
la Serviciul Permise ºi Înmatricu-
lãri Auto pentru a-i procura un
permis de conducere auto unei alte
persoane. În acest scop, Toader
Ion-Victor a emis în fals trei cer-
tificate de grefã din care rezulta
cã una dintre persoanele de la care
a primit banii a formulat conte-
staþie în anulare împotriva unei
hotãrâri de condamnare cu închi-
soare, pentru ca respectiva per-
soanã sã nu execute pedeapsa. De
asemenea, inculpatul a mai sus-
tras dintr-un dosar penal aflat pe
rolul Curþii de Apel Craiova un
raport de expertizã psihiatricã pe
care l-a falsificat, menþionând, în
fals, cã persoana respectivã nu are

discernãmânt”, dupã cum se ara-
tã într-un comunicat dat publici-
tãþii, ieri, de reprezentanþii DNA.

La rândul sãu, inculpata Anca
Buluz i-a dat lui Ion-Victor Toader
suma de 5.000 de euro pentru ca
acesta sã intervinã pe lângã ma-
gistraþii ce urmau sã o judece ºi
asupra cãrora inculpatul a lãsat-o
sã creadã cã are influenþã. Femeia
a ajuns la Toader prin intermediul
unei avocate din Baroul Gorj, Dom-
nica Creþu, care i l-a prezentat pe
Toader ca pe o persoanã cu influ-
enþã asupra magistraþilor judecã-
tori de la Curtea de Apel Craiova.
Anca Buluz a fost trimisã în jude-
catã anul trecut, în luna martie, de
procurorii din cadrul Biroului Te-
ritorial Târgu Jiu al DNA, pentru
prejudicierea unei bãnci cu suma
de 1.276.297,50 euro.

Pe 8 noiembrie, procurorii au
introdus în cauzã un investigator
sub acoperire, cu care Toader s-a
întâlnit în aceeaºi zi în hipermar-
ket-ul „Real” din Craiova. Inves-
tigatorul i-a spus lui Toader cã este
un om de afaceri din Drobeta-Tur-
nu Severin ºi vrea sã aranjeze, con-
tra unei sume de bani, eliberarea
din arest ºi obþinerea unei pedep-
se cu suspendare pentru inculpa-
tul Constantin Dragotoniu, direc-
torul Energoconstrucþia Bucureºti,
judecat pentru trafic de influenþã.
Din discuþia dintre cei doi, care a
fost înregistratã de anchetatori, s-
a stabilit cã Toader a cerut, pen-
tru început, 2.000 de euro, bani
despre care a spus cã-i va da mai
departe unuia dintre judecãtorii
completului.

Cei doi s-au întâlnit a doua zi,
Toader fiind prins în flagrant dupã
ce primise suma de 2.000 de euro
de la investigatorul sub acoperire.

Procurorii DNA au subliniat în
rechizitoriu cã „la aprecierea gra-
vitãþii faptelor comise de incul-
patul Ion Victor Toader – grefier
la Curtea de Apel Craiova, vor fi
avute în vedere consecinþele aces-
tora în plan social, de naturã a
destabiliza încrederea cetãþenilor
în justiþie ºi de a determina o
imagine defavorabilã, creându-se
impresia cã, în schimbul unor
sume de bani, se pot soluþiona
dosarele în favoarea unor infrac-
tori, lãsând fãrã protecþie pe ce-
tãþenii împotriva cãrora se pot
comite astfel de fapte”.

CARMEN ZUICAN
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muncii, inclusiv din zonele rurale, spriji-
nirea ocupãrii formale în SV Oltenia ºi
Muntenia, a fost obiectivul urmãrit în
cadrul proiectului demarat în urmã cu 30
de luni, mai exact în iunie 2010, iar ci-
frele sunt extrem de grãitoare.

Pe parcursul implementãrii proiectului
“Munca pe primul loc” demarat în luna iu-
nie a anului 2011, prin Centrul pentru Rein-
tegrarea ªomerilor Craiova au beneficiat de
servicii integrate, respectiv consiliere ºi in-
formare, mediere pe piaþa muncii ºi for-
mare profesionalã, 5.448 persoane din Re-
giunea S-V Oltenia, deºi þinta propusã era
de 3.000 de ºomeri, iar prin Centrul pentru

Reintegrarea ªomerilor Alexandria, 1.500
persoane. “Un numãr semnificativ dintre
beneficiarii celor douã Centre pentru Rein-
tegrarea ªomerilor au urmat unul din cele
11 cursuri de formare profesionalã interne
(mediator social, competenþe sociale ºi ci-
vice, comunicare în limba englezã, antre-
prenoriat, operator introducere, prelucrare
ºi validare date, casier verificator bani, se-
cretariat-biroticã) sau externalizate (opera-
tor la maºini unelte cu comandã numericã,
confecþioner textile, electrician întreþinere
medie ºi joacã tensiune, fochist) finalizate
cu un certificat recunoscut de Ministerul
Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretu-
lui ºi Sportului”, a precizat Tania Levcen-
co, manager de relaþii cu comunitatea în
cadrul Asociaþiei ªanse Egale pentru Fie-
care (ASEF) Craiova la conferinþa de în-
cheiere a proiectului “Munca pe primul loc”.

“Dialogul Muncii”
– un model de bunã practicã

CRS Craiova a demarat o nouã formã
de mediere pe piaþa muncii din Oltenia –
“Dialogul Muncii”. Acþiunea a fost con-
cretizatã în întâlniri lunare între reprezen-
tanþii angajatorilor din cele douã regiuni ºi
persoanele aflatã în cãutarea unui loc de

muncã, acþiuni ce au contribuit, în mod
esenþial, la realizarea indicatorilor asumaþi
de angajare a ºomerilor. “Proiectul poate
fi considerat un model de bunã practicã
prin modalitãþile de lucru dezvoltate în
folosul ºomerilor, precum ºi pentru atra-
gerea ºi menþinerea unui numãr cât mai
mare de persoane pe piaþa muncii. Cola-
borãrile încheiate pe parcursul implemen-
tãrii proiectului vor continua ºi vor repre-
zenta premiza sustenabilitãþii acestuia”, a
mai declarat Tania Levcenco.

ALINA DRÃGHICI
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ªeful guvernului italian demisio-
nar, Mario Monti (foto), l-a atacat
miercuri, pe teme etice, pe predece-
sorul sãu, Silvio Berlusconi, care a
replicat imediat, etichetându-ºi riva-
lul ca „lipsit de credibilitate”. „Ber-
lusconi a utilizat contra mea arme
nepotrivite, precum valorile familia-
le. Acest lucru vorbeºte de la sine”,

a declarat Mario Monti într-un in-
terviu pentru radioul public, Rai, re-
ferindu-se ºi la numeroasele esca-
pade sexuale ale lui „Il Cavalliere”.
„Cred cã valorile etice sunt funda-
mentale ºi ele trebuie apãrate. De-
test persoanele care utilizeazã valo-
rile etice, deºi nu le respectã coti-
dian, ca arme împotriva adversari-

lor” a mai spus el, adãugând cã a
fost membru al partidului lui Silvio
Berlusconi. Acesta din urmã se va
prezenta pentru a ºasea oarã la ale-
gerile parlamentare din 24 ºi 25 fe-
bruarie a.c., dupã cum a afirmat la
31 decembrie 2012, culegând „mul-
te elogii” (din partea bisericii) pen-
tru intervenþiile pe teme etice, în timp
ce programul lui Mario Monti nu
consacrã nici un cuvânt acestei teme
importante pentru bisericã. Mario
Monti, care a anunþat intenþia sa de
a fi în capul unei liste a partidelor
centriste, s-a arãtat surprins de de-
claraþiile contradictorii ale lui „Il Ca-
valliere”, pe care îl suspecteazã de
confuzii logice. Nu cu mult timp în
urmã, Berlusconi i-a oferit lui Monti
sã conducã centru-dreapta, apoi a
spus cã guvernul acestuia a fost un
dezastru. Silvio Berlusconi a mai spus
despre Monti cã n-a avut nici un fel
de credibilitate în ochii italienilor, fi-
ind un profesor de economie nean-
gajat politic, dar care a fost pus în

capul unui guvern de tehnocraþi, în
noiembrie 2011, lãsând sã se înþelea-
gã cã Germania a jucat un rol de luat
în seamã. În fine, Berlusconi va con-
duce coaliþia de centru-dreapta, dar
asta nu înseamnã cã, în caz de victo-
rie a partidului sãu, el va deveni „în
mod necesar”, preºedintele Consiliu-
lui de miniºtri. Acest lucru îl vor de-
cide partidele ºi preºedintele republi-
cii, care va desemna viitorul prim-
ministru, a mai spus el. Magnatul
media a criticat „agravarea situaþiei
economice” sub Guvernul Monti,
dupã ce anterior constatase cã „lu-
mina de la capãtul tunelului este mai
aproape ca înainte”. „ªi eu sunt mult
mai optimist ca înainte cã tunelul nu
se va prãbuºi asupra noastrã”, a spus
Monti. Acesta a produs o reducere a
sarcinii fiscale, în timp ce rivalul sãu
Berlusconi s-a angajat sã suprime taxa
funciarã, reintrodusã de succesorul
sãu, denunþând „climatul de teroare”
practicat, potrivit lui, de agenþia de
colectare a impozitelor în Italia.
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Tratatul privind stabilitatea, co-
ordonarea ºi guvernanþa în cadrul
Uniunii economice ºi monetare,
cunoscut ºi sub numele de „pactul
fiscal”, a intrat în vigoare la 1 ia-
nuarie 2013, dupã ratificarea sa de
cãtre Finlanda. Scopul tratatului este
de a întãri disciplina fiscalã în zona
euro, prin aºa-numitã „regulã a echi-
librului bugetar” sau „regula de aur”
ºi printr-un mecanism de corecþie
automat. Pentru ca tratatul fiscal sã
intre în vigoare, acesta trebuia rati-
ficat de 12 state membre. Condiþia
a fost îndeplinitã dupã ce Finlanda
a depus instrumentele de ratificare
la 21 decembrie 2012, informeazã
un comunicat de pe site-ul Consi-
liului UE. Pactul fiscal a fost sem-
nat la 2 martie 2012, de 25 de state

Tratatul fiscal al UE a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2013

Presa sud-coreeanã scria ieri
despre soþia numãrului unu nord-
coreean, Kim Jong-un, Ri Sol-ju,
sugerând, pe baza unor imagini
difuzate de televiziunea oficialã a
regimului comunist, cã ar fi nãs-
cut. Presupusa sarcinã a lui Ri
Sol-ju a fost dezvãluitã la 17 de-
cembrie, în cursul unei ceremo-
nii în onoarea tatãlui soþului ei,
Kim Jong-il, decedat în urmã cu
un an. Ri Sol-ju, a cãrei existenþã
a rãmas ascunsã pânã în iulie
2011, a apãrut purtând un „han-
bok”, costumul tradiþional core-
ean. Aceastã rochie amplã, cu
talia înaltã, abia masca pântecul,
confirmând astfel zvonuri despre

Presa sud-coreeanã
sugereazã cã soþia lui Kim

Jong-un ar fi nãscutmembre UE, mai puþin Cehia ºi
Marea Britanie. Acesta stipuleazã cã
bugetele naþionale ale statelor care
au aderat trebuie sã fie echilibrate
sau excedentare. Scopul se consi-
derã a fi îndeplinit dacã deficitul lor
structural anual nu depãºeºte 0,5%
din PIB. Statele membre vor trebui
sã încorporeze prevederile privind
disciplina bugetarã ºi mecanismul
automat de corecþie în legislaþia na-
þionalã, preferabil chiar în Consti-
tuþie, în termen de un an de la intra-
rea în vigoare a tratatului fiscal, în
acest caz de la 1 ianuarie 2014. Tra-
tatul fiscal a fost ratificat de Sena-
tul României, forul decizional în
acest caz, la 21 mai, fiind promul-
gat de preºedintele Traian Bãsescu
la 13 iunie.

o sarcinã, dupã o lungã absenþã
publicã, în septembrie ºi octom-
brie. Însã imagini recente, reali-
zate în cursul unei ceremonii de
Anul Nou, au arãtat-o într-un ta-
ior, fãrã vreun semn de sarcinã.
„Pântecul s-a dezumflat (...). A
nãscut, oare, Ri Sol-ju?”, se în-
treba cotidianul sud-coreean
Dong-A Ilbo. Ri Sol-ju „pare cã
a nãscut deja”, a declarat un ofi-
cial din cadrul Guvernului de la
Seul, citat de agenþia de presã
Yonhap. Potrivit unor informaþii
de la serviciile secrete, citate de
presa sud-coreeanã, Kim Jong-
un ºi Ri Sol-ju s-au cãsãtorit în
2009 ºi au un copil.

Omul de afaceri Ziad Takieddine (foto) a de-
clarat în faþa unui magistrat cã deþine probe cu
privire la finanþarea de cãtre Libia a campaniei pre-
zidenþiale din 2007 a lui Nicolas Sarkozy, scrie
cotidianul „Le Parisien” în ediþia de miercuri. In-
termediarul francezo-libanez, al cãrui nume apare
în mai multe cazuri de corupþie în Franþa, a decla-
rat la 19 decembrie, în faþa judecãtorului de in-
strucþie Renaud Van Ruymbeke, cã ar deþine pro-
be cu privire la o finanþare de cãtre Libia a cam-
paniei din 2007 a fostului preºedinte francez de
dreapta. Aceste declaraþii au fost calificate drept
„pure fabulaþii” de cãtre fostul ministru de Inter-
ne, Claude Guéant, vizat în mod direct de cãtre
intermediarul francezo-libanez. Potrivit cotidianului
„Le Parisien”, Takieddine a declarat judecãtorului
cã poate sã îi „furnizeze elemente existente asu-
pra finanþãrii campaniei lui Nicolas Sarkozy”, ofe-
rind asigurãri cã „suma acesteui ajutor depãºeºte
50 de milioane de euro, suma citatã la un moment
dat de cãtre unul dintre fiii dictatorului libian”
Muammar Gaddafi. El a declarat cã mai multe
întâlniri au avut loc înainte de alegeri între Béchir
Saleh, la vremea respectivã secretar particular al
lui Gaddafi, ºi Claude Guéant, director de Cabinet
al lui Nicolas Sarkozy, în perioada în care acesta

din urmã era ministru de Interne, înainte sã fie
ales preºedinte. „Toate acestea sunt pure fabula-
þii”, a subliniat Claude Guéant pentru postul de
televiziune i>TELE. „Niciodatã vreun libian, vreo
autoritate libianã, nu a alimentat (cu bani), prin
intermediul meu, vreo persoanã sau campania din
2007”, a spus el. „Dacã existã probe, sã le adu-
cã”, a continuat Guéant. „Oricum, sunt foarte li-
niºtit, deoarece ele nu îl pot atinge în vreun fel pe
Nicolas Sarkozy sau pe cel care vã serveºte”, a
adãugat el. Takieddine a evocat deja, la 9 mai,
teza unei finanþãri libiene a campaniei din 2007 a
lui Sarkozy, apreciind-o ca „întru totul credibilã”.
Acuzaþia a fost lansatã în martie 2011 de cãtre
Seif Al-Islam, fiul colonelului Muammar Gaddafi,
în timp ce Franþa se pregãtea sã intervinã în Libia.
Publicaþia online Mediapart a publicat, ulterior, la
28 aprilie, un document atribuit unui fost demni-
tar libian, care afirma cã Tripoli a acceptat sã fi-
nanþeze cu suma de „50 de milioane de euro” cam-
pania lui Nicolas Sarkozy din 2007. Sarkozy a
calificat drept „infame” aceste acuzaþii, publicate
cu o sãptãmânã înainte de turul doi al alegerilor
prezidenþiale din 2012 - câºtigate de cãtre socia-
listul François Hollande - ºi a depus plângere îm-
potriva Mediapart. Justiþia francezã a deschis o

anchetã judiciarã pentru spãlare de bani ºi corup-
þie vizându-l pe Ziad Takieddine, dupã confisca-
rea sumei de 1,5 milioane de euro, în numerar,
sumã pe care omul de afaceri o avea asupra sa la
întoarcerea din Libia, pe 5 martie 2011. Aceastã
anchetã a fost încredinþatã unor judecãtori care
ancheteazã, în plus, o eventualã finanþare ilicitã a
campaniei prezidenþiale franceze din 1995, în care
Takieddine este, de asemenea, inculpat.

Noi acuzaþii cu privire la o finanþare a campaniei lui Sarkozy de cãtre Gaddafi

Poliþiºti înarmaþi în toate
ºcolile dintr-un oraº
din New Jersey

Elevii dintr-un mic oraº din
statul New Jersey (nord-estul
SUA) au reluat, miercuri, cursuri-
le, în ºcoli fiind prezenþi poliþiºti
înarmaþi, ca urmare a masacrului
ce a avut loc, luna trecutã, într-o
ºcoalã din Newtown (Connecti-
cut), informeazã AFP. „Securitatea
elevilor noºtri, a personalului
nostru ºi a clãdirilor este de cea
mai mare importanþã pentru a
oferi un mediu confortabil, care sã
încurajeze învãþarea ºi reuºita la
ºcoalã. ªi cu acest obiectiv, ca
urmare a tragediei de la Newtown
(Connecticut), începând de
miercuri, 2 ianuarie, fiecare
ºcoalã din Marlboro va avea un
poliþist din Marlboro, înarmat ºi
în uniformã”, se aratã într-un
comunicat difuzat pe site-ul
ºcolilor publice din acest oraº cu
40.000 de locuitori. Mãsura este
prezentatã ca fiind temporarã,
timp de trei luni, „timp în care au
loc discuþii pentru a ameliora
securitatea”, se aratã în comuni-
cat. Un numãr de 20 de copii ºi 6
cadre didactice ºi-au pierdut viaþa
în atacul comis la 14 decembrie,
în Newtow, de un tânãr de 20 ani
care a reuºit sã intre în ºcoala
Sandy Hook având asupra sa o
armã semiautomatã.
Starea de sãnãtate
a lui Hugo Chavez,
apreciatã ca „delicatã”

Preºedintele venezuelean,
Hugo Chavez, spitalizat de trei
sãptãmâni în Cuba, se aflã într-o
stare „stabilã” dar „delicatã”, a
anunþat miercuri seara ginerele
sãu, Jorge Arreaza, ministru al
ªtiinþei ºi Tehnologiei, într-un
mesaj postat pe contul de Twitter.
„Echipa medicalã ne-a explicat cã
starea preºedintelui Chavez
rãmâne stabilã în cadrul sãu
delicat”, a scris Arreaza, aflat la
Havana, precizând în alt mesaj cã
preºedintele „continuã sã lupte
dur ºi transmite toatã dragostea
sa poporului nostru”. Venezuela
stã cu sufletul la gurã dupã ce
vicepreºedintele Nicolas Maduro
a întrerupt, duminicã, pregãtirile
pentru Anul Nou, anunþând la
televiziune, din Cuba, agravarea
stãrii de sãnãtate a lui Chavez,
operat la 11 decembrie de cancer
în zona pelvianã. În timp ce chiar
susþinãtorii sãi aproape cã au
exclus posibilitatea ca Chavez sã
poatã depunã jurãmântul de
preºedinte la data prevãzutã, pe
10 ianuarie, reþelele sociale
abundã de zvonuri care anunþã
moartea sa, în timp ce altele sunt
pline de mesaje de solidaritate cu
preºedintele.
Preºedintele SUA
a promulgat legea privind
compromisul bugetar

Preºedintele american, Barack
Obama, a promulgat, miercuri
seara, legea privind compromisul
bugetar, care exclude pe termen
scurt ameninþarea cu o curã de
austeritate forþatã în SUA, a
anunþat Casa Albã, informeazã
AFP ºi Associated Press. Camera
Reprezentanþilor, dominatã de
republicani, a votat legea cu 257
la 167, marþi sera, la aproximativ
24 de ore dupã ce Senatul,
dominat de democraþi, o adoptase
cu 89 la 8. Obama, care se aflã în
vacanþã în Hawaii, a semnat legea
folosind un dispozitiv care îi
copiazã automat semnãtura.
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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
modelieri cu experienþã. Te-
lefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri, etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã ori-
ce 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 contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.

Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 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, îmbunãtã-
þiri, 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 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 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 came-
re 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 came-
re 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.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.

CASE
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.

Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 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 Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
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.
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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 gos-
podãreºti plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. 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 gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

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, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã 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. Tele-
fon: 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 reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. 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 bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
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.
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
bucãþi, preþ 55 lei/buc. Tele-
fon: 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 tã-
iat tablã de banc, arzãtor în-
cãlzire 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 pneu-
mant R cu genþi la 4 gãuri, preþ
700 Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.

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, vitri-
nã, 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
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, 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
argint 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 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,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. 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. Telefon:
0351/445.217.

Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
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
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te 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 pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.

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 flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
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.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
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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 ca-
mere 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,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial Cra-
iova zona Piaþa “Chiriac”, 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 ne-
gociabil. Cei interesaþi su-
naþi la telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispires-
cu, 250 euro. Telefon: 0761/
192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Tele-
fon: 0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã,
tot confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! 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. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (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 (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 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 Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.

Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

DIVERSE
Singura  arg in tãr ie
din Craiova, situatã în
Valea Vlãicii (vis-a-vis
de  E lect r ica )  unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

CONDOLEANÞE
Suntem alãturi de Lenu-
þa ºi Mircea la durerea lor
provocatã de decesul so-
þului, respectiv tatãlui,
ziaristul NISTOR ÞUICU.
Sincere condoleaþe fami-
liei îndoliate. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Puica, Gloria ºi Vladimir.
Familia Gheorghe Miertes-
cu anunþã cu profundã
durere trecerea în nefiinþã
a bunului prieten IANCU
MANOLESCU colonel (r) ºi
este alãturi de familia grea
încercaã. Odihneascã-se
în pace! Dumnezeu sã-l
odihneascã!
Familia, Rica ºi ªtefan Ar-
deleanu, este alãturi de so-
þia ºi fiul, la greaua pierde-
re prin decesul scumpului
lor, NISTOR ÞUICU, ziarist,
ºi exprimã sincere condo-
leanþe. Bunul Dumnezeu
sã-i pãstreze sufletul lui
bun, în pacea cea veºnicã!

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
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Contestat vehement la numirea
sa la Chelsea (22 noiembrie), dar
mai apoi intrat cât de cât în gra-
þiile fanilor dupã patru victorii con-
secutive în campionat, Rafa Be-
nitez pare sã fi revenit din nou la
statutul de “persona non grata”!
De vinã Queens Park Rangers,
formaþie care din postura din “lan-
ternã roºie” a plecat, miercuri sea-

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXI-A

Surprizã de proporþii pe „Stamford Bridge”!

Chelsea, redusã la tãcere de „lanterna” QPRChelsea, redusã la tãcere de „lanterna” QPRChelsea, redusã la tãcere de „lanterna” QPRChelsea, redusã la tãcere de „lanterna” QPRChelsea, redusã la tãcere de „lanterna” QPR

Dupã 10 ani la ªahtior,
alãturi de care a câºtigat
ºase titluri, patru Cupe ºi
trei Supercupe ale Ucrainei,
plus o Cupã UEFA, Rãzvan
Raþ (31 de ani) se pregãteºte
de o nouã aventurã. Presa
turcã dã la unison transferul
internaþionalului român la
Beºiktaº. Potrivit celor de la
Sabah, fundaºul român ar fi
negociat deja cu preºedintele
Consilului de Administraþie
al “vulturilor”, Kiran Tamer,
ºi s-ar fi înþeles în legãturã
cu aspectele financiare ale
transferului. Discuþiile au
putut avea loc pentru cã
internaþionalul român a intrat
în ultimele ºase luni de
contract cu ªahtiorul ºi
poate semna cu oricine.

Mutarea ar putea avea loc
chiar în zilele urmãtoare,
doar cã existã o problemã:

Presa turcã susþine cã Raþ
a bãtut palma cu Beºiktaº
Singura dilemã ar fi dacã mutarea se va face acum sau în varã

Mircea Lucescu. “Il Luce”
mai are nevoie de serviciile
fundaºului ºi vrea sã-l
pãstreze pânã în varã, turcii
îl doresc de acum, pentru cã
au probleme în banda
stângã. Doi ani de contract
îi oferã Beºiktaº lui Raþ, cu
un salariu anual de
1.250.000, plus 400.000 de
euro pentru finalul acestui
sezon, ºi o primã de 15.000
de euro la fiecare victorie,
dacã transferul se va realiza
în zilele urmãtoare. Cum
Beºiktaº nu vrea sã plãteas-
cã vreo sumã de transfer,
totul depinde acum de
ªahtior ºi de Mircea Luces-
cu, dacã-l lasã gratis pe Raþ,
din aceastã lunã. Sabah a
mai scris cã oficialii lui
Beºiktaº aºteaptã un rãspuns
din partea fundaºului român
pânã pe 5 ianuarie.

Manchester City ºi-a luat gân-
dul de la Falcao, dar nu ºi de la achi-
ziþionarea unui vârf cu cifre. „Ce-
tãþenii” au intrat în alertã ºi sunt gata
sã plãteascã clauza de reziliere a lui

City, atac la Cavani
Edinson Cavani.

Uruguayan-ul ºi-a prelungit
contractul cu Napoli în acest
sezon, dar din varã orice club
va plãti 63 de milioane de euro
este liber sã îl achiziþioneze.

„Pentru moment Cavani
este jucãtorul lui Napoli, dar
nu ºtiu dacã va mai rãmâne
aici ºi din varã. Sunt multe clu-
buri care sunt gata sã achite
clauza de reziliere”, a declarat
Mino Raiola, agentul sãu, citat

de The Sun.
Mancini este un fan declarat al

lui Cavani, pe care îl urmãreºte de
mult timp, au notat jurnaliºtii en-
glezi, care au mai scris cã italianul

ºi-a convins ºefii sã grãbeascã mu-
tarea pentru a nu intra într-o licita-
þie cu PSG, Barcelona, Real Ma-
drid ºi Chelsea, ºi ele interesate de
posibilitatea de a-l achiziþiona pe
jucãtor. Cum Balotelli ºi Tevez au
un sezon slab, iar Dzeko pare a fi o
variantã viabilã doar pentru repriza
secundã, oficialii de pe „Etihad Sta-
dium” l-au asigurat pe tehnician cã
vor face toate eforturile pentru a
crea la City o pereche de vis: Agu-
ero – Cavani.

Edinson Cavani, în vârstã de 25
de ani, este în acest sezon al doilea
marcator din Serie A, cu 13 reuºi-
te, dupã atacantul Milanului, Step-
han El Shaarawy (14).

Au trecut mai bine de 10 ani de
când România era eliminatã sur-
prinzãtor în barajul pentru CM
2002. “Tricolorii”, antrenaþi la
acea vreme de Gicã Hagi, au ce-
dat în faþa modestei reprezentati-
ve a Sloveniei, care s-a im-
pus acasã cu 2-1 ºi a rezistat
pentru un 1-1 eroic în
Ghencea, la retur. 

Selecþionerul care a izbu-
tit acea veritabilã minune
pentru sloveni, Srecko Ka-
tanec, fusese artizanul pri-
mei calificãri a þãrii sale la
un turneu final, la Euro
2000. În 2002, el a obþinut
cea de-a doua calificare din
istoria micuþului stat balca-
nic, dar a fost demis dupã
turneul final, ca urmare a
unui ºir de rezultate nesa-
tisfãcãtoare.

„Coºmarul tricolorilor” revine sub reflectoare

Srecko Katanec este noul selecþioner al Sloveniei
Acum, Katanec (49 de ani) re-

vine la cârma naþionalei! Dupã
demisia lui Slavisa Stojanovici,
de pe 11 decembrie, ºeful Fede-
raþiei de la Ljubljana a fãcut tot
posibilul pentru a-l readuce pe

Katanec la lot. Acesta a acceptat
propunerea lui Aleksander Cefe-
rin, iar acum mai are doar o lunã
la dispoziþie pentru a pregãti me-
ciul amical cu Bosnia.

Dupã plecarea de la naþionalã,
Katanec a antrenat Olym-
piakos ºi naþionalele Mace-
doniei ºi Emiratelor Arabe
Unite. În noul sãu mandat,
Katanec va fi ajutat de doi
foºti jucãtori care au con-
tribuit la eliminarea Româ-
niei din 2002. Este vorba
de Ales Ceh ºi Zeljko Mili-
novic.

Chiar ºi aºa, Slovenia are
ºanse mici sã meargã la
Mondialul din Brazilia: este
pe locul 5 într-o grupã de
calificare din care mai fac
parte Elveþia, Norvegia, Al-
bania, Islanda ºi Cipru.

rã, cu toate punctele de pe tere-
nul rivalei londoneze, scor 1-0.
Unicul gol al trupei pregãtite de
Harry Redknapp a venit în minu-
tul 78 ºi a purtat semnãtura lui
Shaun Wright-Phillips, jucãtor
care între 2005 ºi 2008 a activat
chiar la Chelsea.

Celelalte rezultate ale rundei:

West Brom – Fulham 1-2 (Gabriel

Tamaº a fost integralist la gazde),
Man. City – Stoke City 3-0 (La în-
vingãtori, Costel Pantilimon a fost
rezervã), Swansea – Aston Villa 2-2,
Tottenham – Reading 3-1, West Ham
– Norwich 2-1, Wigan – Man. Uni-
ted 0-4, Southampton – Arsenal
1-1, Liverpool – Sunderland 3-0,
Newcastle – Everton 1-2.
Clasament: 1. Man. United

52p, 2. Man. City 45p, 3. Totten-
ham 39p, 4. Chelsea 38p (un
joc mai puþin), 5. Everton
36p…16. Aston Villa 19p, 17.
Southampton 18p (un joc mai
puþin), 18. Wigan 18p, 19.
Reading 13p, 20. QPR 13p.

A plecat Sturridge,
vine Demba Ba

Rãmânând la Chelsea, odatã
deschisã perioada de merca-
to, gruparea patronatã de Ro-
man Abramovici a renunþatat
la Daniel Sturridge, transferat
în schimbul a aproximativ 15
milioane de euro la Liverpool.

“Am ajuns la unul dintre cele mai
mari cluburi din lume. Sunt foar-
te fericit cã pot fi alãturi de câþi-
va dintre cei mai buni jucãtori din
lume. Fanii sunt de asemenea ui-
mitori ºi sper sã stau aici cât mai
mult timp”, a spus atacantul de
23 de ani pentru site-ul oficial al
clubului de pe “Anfield”.

Altfel, Chelsea este extrem de
aproape de a-ºi asigura serviciile

lui Demba Ba (27 de ani), de la
Newcastle. Suma luatã în discu-
þie? 10 milioane de euro, adicã
clauza de reziliere a internaþiona-
lului senegalez.

Demba Ba este unul dintre gol-
gheterii actualei ediþii de Premier
League, cu 13 reuºite. Mai multe
au doar Robin van Persie (Man.
United – 16) ºi Luis Suarez
(Liverpool – 15).
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

Sala Polivalen tă d in  Bănie are
parte de evenimente sportive încă
din  startul lui 2013, iar p rimul es te
chiar o  competiţ ie internaţională de
handbal. As tfel, primul week-end  al
noului an va fi rezervat unui turneu
de calificare la Campionatu l Mon-
dial de handbal pentru  tineret . Ală-
tu ri de naţionala României, în gru-
pa a 7-a p reliminară, pen tru singu-
ru l loc care asigură accederea la
turneul final d in Bosnia-Herţegovi-
na se vor lupta şi reprezentativele
Rusiei, Israelu lui şi Turciei. Lotul
României împreună cu  ant renorii
Leonard Bibirig şi Ovidiu  Mihăilă a
pet recut  Sărbătorile la Craiova, p re-
gătindu-se în Sala Po livalentă încă
dinain te de Crăciun, de pe 21 de-
cembrie, pe când  celelalte  partici-
pante au ajuns ab ia ieri. România
debutează astăzi, de la o ra 18.30, fi-
ind favorită  în meciul cu Turcia.
Partida de des chidere va fi Rusia –
Is rael, prima formaţ ie având  de de-
parte p rima şansă, ruşii fiind cotaţi
de altfel ca favoriţi principali la câş-
tigarea compet iţiei. Toate partidele
vor fi transmise de Digi 24 Craiova.
Reprezentantul Federaţ iei Române
de Handbal, fos tul mare portar al
Universităţii Craiova şi al naţiona-
lei României, Sorin Toacs en, a pre-
faţat turneul din Bănie, vorb ind şi
des pre şans ele de calificare ale tri-
colorilor, care, în  opinia „federalu-
lu i”, dep ind  în  mare măsură şi de
suportul pe care urmează să-l aibă
România din partea publiculu i cra-
iovean. „Mi-ar plăcea să spun că
România es te favorită , dar nu cred
că res tul echipelor au  ven it la Cra-
iova doar în vacanţă, toate urmând
a-şi juca şans ele cu ardoare. Rus ia
es te o  ech ipă foarte puternică, se

Fost  portar la  ech ipa franceză
Montpellier, care a fost angrenată
anu l trecut  în s candalul pariurilor,
Sorin  Toacsen  este convins de ne-
vinovăţia jucătorilor campioanei din
Hexagon şi spune că ei şi-au apărat
corect şansele. „Eu am jucat acolo
şi vă spun că nu s-a pus prob lema
ca jucătorii să trişeze. Drept dova-
dă, toţi jucătorii suspectaţi atunci au
drept  de joc, iar ancheta este practic
în stand-by. La meciul vizat de scan-
dal antrenorul a menajat majoritatea
titularilor, atât fiindcă Montpellier era
deja campioană, dar şi fiindcă urma
la câteva zile un meci important , cu
ocupanta locului 3, câştigat clar de
altfel de fosta mea formaţ ie”, a de-
clarat fostu l portar. După ce a câşti-
gat 2 titluri naţionale şi o Cupă a Ro-
mâniei cu  Universitatea Craiova, So-
rin Toacsen  a plecat în Franţa la  Ni-
mes , Montpellier şi Dunkerque. A
fost  declarat cel mai bun  portar din
campionatu l din Hexagon pe când
evolua la Montpellier, fiind de 5 ori

campion al Franţei cu echipa fraţ ilor
Karabatici, implicată anu l trecu t în
scandalul pariurilor. Toacsen are nu
mai puţin de 250 de prezen ţe în naţi-

onala României, din care s-a retras
la sfârţitul anilor ’90. Naţionala Fran-
ţei este campioana olimpică en-titre,
titlu dobândit anul trecut  la Londra.

Toacsen: „Montpellier nu a trişat”

Tricolorii,
de la Craiova
la Mondiale?

În acest week-end, România
îşi joacă în Bănie şansele de calificare

la Campionatul Mondial de handbal
pentru tineret

Programul turneului
Vineri

Rusia – Israel – ora 15.30
România – Turcia – ora 18.30

Sâmbătă
România – Rusia – ora 11.30

Turcia – Israel – ora 14.00

Duminică
Rusia – Turcia – ora 10.00

România – Israel – ora 12.00

Componenţa lotului României:
Portari: 1. Dragoş Nedelcu (19 ani), 12. Darius Makaria (19 ani), 16.

Ionuţ Iancu (18 ani).
Pivoţi: 2. Florin Baican (20 de ani), 5. Albert Cristescu (20 de ani), 6.

Alexandru Dedu (20 de ani)
Extreme: 7. Claudiu Subţirică (19 ani), Ştefan Târzioru (19 ani), 20.

Nicuşor Negru (18 ani).
Interi dreapta: 4. Răzvan Mledenciu (20 de ani), 11. Demis Grigo-

raş (19 ani), 8. Iulian Halcă (19 ani).
Interi stânga: 19. Bogdan Vancea (20 de ani), 13. Alin Şomlea (18

ani), 17. Dan Racoţea (17 ani).
Coordonatori: 3. Mihai Sandu (19 ani), 15. Marius Szoke (19 ani).

Antrenor principal: Leonard Bibirig.
Antrenor secund: Ovidiu Mihăilă.

cunoaşte tradiţ ia pe care o  au ruşii,
dar şi Turcia ş i Is raelul au crescu t.
De fap t, handbalul s-a dezvoltat în
multe ţări, numai în România a stag-
nat sau ch iar a regresat. Cel mai
mare atu al băieţilor noşt ri este că
joacă la Craiova, faptul că au  parte
de o sală nouă ş i de un public en tu-
ziast. Au fost  primiţi cu căldură şi
s e s imt  in teresan ţi, le-a cres cu t
moralul, mai ales  că ei au  pierdut
deja o calificare. Aces ta poate fi un
nou început pentru  ei. Sper s ă câş-
tigăm toate meciurile chiar ş i la  o
jumătate de go l şi să ne calificăm”,
a declarat Sorin Toacsen. La turneul
din Bănie este aşteptat şi preşedin-
tele Federaţ iei Române de Handbal,
Cristian Gaţu.

Bilete de 5 lei şi de 7 lei
Dacă până acum craiovenii au avut

acces liber la meciurile echipelor mu-
nicipale, din 2013 intrarea se va face
pe bază de bilet. La turneul de hand-
bal tichetele vor costa 5 lei pentru un
singur meci şi 7 lei pentru ambele
meciuri programate înt r-o zi. Sorin

Toacsen a făcut apel la iubitorii de
sport d in Bănie să vină alături de
echipa naţională de tineret. „Sper să
vină lume multă, aşa cum s-a obiş-
nuit deja la Craiova. Ştiu că s-a intrat
şi gratis  până acum, însă preţurile
sunt mai degrabă modice, cu  banii
plătiţi pentru intrare la toate cele 3
zile de turneu practic cumperi un pa-
chet de ţigări, ţinând cont de cât cos-
tă acum acest viciu”, a spus Toac-
sen. Aproximativ 100 de jandarmi din
cadrul Grupării de Jandarmi Mobile
Craiova sprijiniţi de efective din ca-
drul IPJ Dolj, Poliţiei Locale Craiova
şi ISU Dolj vor asigura condiţiile de
securitate la turneul intrernaţional de
la Craiova. Forţele de ordine insistă
ca spectatorii să nu aibă asupra lor
petarde sau orice materiale explozive
sau incendiare rămase din stocul pro-
curat de Revelion.

„Handbalul masculin craiovean
trebuie resuscitat”

Goal-keeper-ul marii echipe de
handbal a Craiovei din an ii ‘90, So-

rin  Toacs en, a vorbit şi despre si-
tuaţia handbalulu i mas culin craio-
vean , care practic nu exis tă, Univer-
sitatea Craiova fiind în liga secundă
în acest moment. „Craiova are de mai
mullţi ani o problemă majoră la n ive-
lul handbalului masculin şi sper să
o rezolve. Deşi leg ile din  ţara noas-
tră nu favorizează deloc sponsori-
zările, oamenii de afaceri pot fi atraşi
prin astfel de evenimente pen tru a

ajuta la resuscitarea handbalului din
Bănie. Forţând puţin comparaţia, se
poate spune că generaţia mea a fost
un fel de Craiova Maxima la fo tbal,
însă handbalu l nu se poate pune în
balanţă cu fotbalul, care este o afa-
cere şi provoacă mult mai mult inte-
res  şi mediatizare. La handbal, cu
bugetul unei echipe din Liga I la fot-
bal poţi câşt iga Liga Campionilor”,
a spus Toacsen.


