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- Darwin a greşit! Nu e adevărat
că omul se trage din maimuţă;
ai văzut-o pe Popeasca, parcă e
“Miss Univers”.
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Dr. Diego Gonzalez Rivas

Dr. Alin Demetrian
Chirurgul spaniol Diego Gonzalez Ri-

vas a efectuat, ieri, la Spitalul Judeţean
din Craiova, trei intervenţii chirurgi-
cale în premieră pentru România. Ope-
raţiile, care s-au desfăşurat pe parcur-
sul câtorva ore, au fost transmise în
timp real în Aula Magna a Universităţii
de Medicină şi Farmacie din Craiova.
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Curenţi reci
de aer în PNL

După nişte alegeri locale şi parla-
mentare în care au obţinut mai mult
decât şi-ar fi putut imagina că pot
obţine, liberalii – aflaţi la guvernare
alături de social-democraţi – păreau
a cocheta doar cu o stabilitate poli-
tică internă indestructibilă, feriţi pen-
tru o vreme de curenţi de aer reci,
adică animozităţile reale sau confec-
ţionate, de care partidele noastre par-
lamentare nu duc lipsă. Că nu lip-
seau reproşurile sau nemulţumirile,
exprimate în public, la adresa con-
ducerii partidului şi, în principal, a
preşedintelui Crin Antonescu, de
câţiva „dizidenţi” de nouă extracţie,
asta se circumscria democraţiei in-
terne de partid, de bon-ton, mai lar-
gă la liberali.

Sănătatea, prima
pe lista de priorităţi a
Consiliului Judeţean
Dolj în 2013

Contabilul de la
Greceşti şi viaţa
ca în telenovele

Despre problemele găsite în conta-
bilitatea Primăriei Greceşti de Camera
de Conturi Dolj, unde contabil este
Aristică Voinescu, am mai scris în coti-
dianul nostru în primele zile ale acestui
an. Dar, pe lângă cele semnalate de in-
spectorii Camerei de Conturi Dolj, mai
sunt şi alte fapte foarte grave comise
de Aristică Voinescu, pe care acum în-
cearcă să le acopere, pas cu pas. Viaţa
acestui om este un fel de telenovelă.
La serviciu face lucruri complet interzi-
se, iar în viaţa personală se comportă
la fel. De altfel, primul dosar penal al
acestuia nu i-a fost adus de neregulile
pe care le-a făcut la Primăria Greceşti,
ci de unele acţiuni ale acestuia în spa-
ţiul public, împotriva unei femei.

Un an de
închisoare cu
executare pentru
inspectorul şpăgar
de la DSP Dolj
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Guvernul a solicitat Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI) ca evaluarea acordului stand-by sã fie dis-
cutatã de Consiliul Director al instituþiei în luna mai,
pentru a avea timp sã îndeplineascã o serie de precon-
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diþii care privesc angajamente întârziate ºi evoluþia
bugetarã, iar o nouã misiune ar urma sã vinã la Bucu-
reºti în iulie. Potrivit unor surse oficiale, înþelegerea
parafatã în primãvara anului 2011, ºi care urma sã fie

încheiatã în aprilie 2013, când era progra-
matã ultima ºedinþã de evaluare în board-ul
FMI, se va finaliza, cel mai probabil, în iulie.
„În iulie va veni o nouã misiune, care va
analiza stadiul întregului acord ºi se va ne-
gocia ºi noua înþelegere”, au spus sursele
citate. Practic, acordul va fi prelungit cu trei-
patru luni, din cauza angajamentelor restan-
te, cum am spus. Sursele citate nu exclud ca
noul acord sã fie practic aprobat de Consi-
lul Director al FMI în luna septembrie, ceea
ce ar însemna ºi închiderea formalã a înþele-
gerii începute în 2011. La fel ca în urmã cu
doi ani, autoritãþile române nu doresc nici o
pauzã între cele douã acorduri. Preºedinte-
le Traian Bãsescu a declarat, miercuri, cã
nu crede cã România va putea încheia ra-
pid un nou acord de tip preventiv cu FMI,

având în vedere stadiul acordului actual, care practic a
stagnat din luna mai a anului trecut. „Aºa cum stau
lucrurile acum, nu. Aºa cum stau acum, nu, pentru cã
din luna mai, anul trecut, practic, acordul nu a mai mers
înainte, a rãmas doar macrostabilitatea pe care a realizat-
o guvernul Boc, în rest, procesele de restructurare, de
modernizare, de reducere a aparatului bugetar s-au di-
minuat”, a afirmat ºeful statului, întrebat dacã el crede cã
este posibilã încheierea mai rapidã a unui nou acord
preventiv cu FMI. ªeful statului a subliniat cã Guvernul
trebuie sã dea prioritate privatizãrii Oltchim ºi CFR Mar-
fã, dar ºi introducerii managementului privat în compa-
niile de stat, care sunt restanþe ale vechiului acord. O
misiune a Fondului se aflã la Bucureºti în perioada 15-29
ianuarie, pentru cea de-a 7-a ºi a 8-a evaluare a acordului
stand-by, principalele teme de discuþie fiind perspecti-
vele economiei, bugetul pe 2013, reformele structurale
ºi politica monetarã. Misiunea FMI este însoþitã de echipe
de la Comisia Europeanã ºi Banca Mondialã. România
are în derulare un acord preventiv cu FMI ºi UE în
valoare de 5 miliarde euro, fonduri care nu vor fi accesa-
te decât în caz de necesitate.

Raportul MCV pentru România,
prezentat pe 30 ianuarie

Comisia Europeanã (CE) va
adopta miercuri raportul pe
justiþie din cadrul Mecanismului
de Cooperare ºi Verificare (MCV)
pentru România, care va analiza
progresele realizate în ultimele
ºase luni în ceea ce priveºte
aspectele semnalate în precedentul
raport, a declarat ieri Frederic
Vincent, purtãtor de cuvânt al
CE. „Reamintesc cã în iulie
trecut, Comisia a ridicat preocu-
pãri serioase legate de situaþia
þãrii, legate de statul de drept ºi
independenþa justiþiei. Sãptãmâna
viitoare, Comisia va evalua
progresele realizate în ultimele
ºase luni în legãturã cu aspectele
semnalate în precedentul raport”,
a anunþat purtãtorul de cuvânt al
Comisiei. Raportul pe justiþie va
fi prezentat într-un briefing tehnic
„on the record” de cãtre Mark
Gray, un alt purtãtor de cuvânt al
CE, anunþã Agerpres.

Vot electronic sau prin
corespondenþã pentru
românii din strãinãtate

Liderul USL, premierul Victor
Ponta, a declarat cã susþine
ideea unui covrum mai mic de
50% pentru validarea unui
referendum ºi introducerea
votului electronic sau prin
corespondenþã pentru cetãþenii
români din strãinãtate, la
urmãtoarele alegeri sau urmãto-
rul referendum. „Susþin ideea
unui cvorum mai mic de 50% la
validarea referendumurilor,
completat cu instituirea votului
electronic sau prin corespondenþã
pentru cetãþenii români care
locuiesc în strãinãtate”, a afirmat
Ponta la Hotnews. El a rãspuns
astfel întrebat dacã va introduce
votul prin corespondenþã pânã la
urmãtoarele alegeri sau pânã la
urmãtorul referendum.

Subiectul vizând suspendarea preºedintelui nu este unul de actualitate cât
timp nu a încãlcat Constituþia, dar nici nu se poate negocia cu el, a declarat joi
searã liderul PNL, Crin Antonescu, nuanþând astfel o afirmaþie a vicepreºe-
dintelui liberal Sorin Frunzãverde,
în a cãrui opinie „cu Traian Bã-
sescu nu trebuie negociat, trebu-
ie suspendat”. „Câtã vreme nu
existã un motiv, o încãlcare a Con-
stituþiei de cãtre domnul Bãses-
cu, sigur cã nu este de actualitate
(n.r. - tema suspendãrii). Ca va-
loare axiomaticã, enunþul lui Frun-
zãverde «cu Bãsescu nu se ne-
gociazã, Bãsescu se suspendã»,
da, împãrtãºesc acest enunþ ºi
sunt convins cã este împãrtãºit
de majoritatea fruntaºilor din PNL.
Numai cã e la fel de adevãrat cã
nu putem sã discutãm niciodatã
ºi nu poate fi de actualitate preo-
cuparea asta pentru suspendarea
cuiva, în speþã a preºedintelui,
fãrã o încãlcare a Constituþiei”, a
afirmat Antonescu la Antena 3.

Cât timp nu existã un motiv,
tema suspendãrii preºedintelui

nu e de actualitate
Fostul premier Cãlin Popescu

Tãriceanu propune ca desemna-
rea candidatului PNL la preºedin-
þie sã se facã printr-un scrutin
intern, aºa cum se întâlmplã în
alte þãri, menþionând cã cel
desemnat va trebui sã aibã
ºansele cele mai mari de a obþine
mandatul prezidenþial. „Propune-
rea mea e ca în PNL desemnarea
candidatului (n.r. - la preºedinþie)
sã se facã printr-un scrutin
intern”, a spus Tãriceanu într-o
conferinþã de presã, adãugând cã
viitorul preºedinte trebuie sã dea
încredere celorlalte þãri, UE,
partenerilor transatlantici în
legãturã cu faptul cã România
este un stat democratic. În
replicã, vicepreºedintele PNL
Mihai Voicu a declarat ieri, pentru
Mediafax, cã decizia cu privire la
candidatul pentru alegerile
prezidenþiale din partea USL a
fost luatã deja în congresele PNL,
PSD ºi PC. „Decizia cu privire la
candidatul pentru alegerile
prezidenþiale, nu doar din partea
PNL, ci ºi din partea USL, a fost
luatã deja, atât separat, în
Congresul PNL, cât ºi în congre-
sele celorlalte partide membre
USL, adicã PSD ºi PC”, a spus

Tãriceanu vrea alegeri interne
în PNL, pentru desemnarea
candidatului la preºedinþie

Persoanele care au achitat deja
taxa auto sub diverse forme nu vor
mai intra sub incidenþa timbrului de
mediu, iar aceia cãrora le-a fost re-
stituitã taxa de înmatricularea pot
circula pe drumurile publice fãrã sã
mai plãteascã noua taxã, a arãtat, ieri,
într-o dezbatere publicã, Rovana
Plumb, ministrul Mediului. „Cei care
deja au plãtit taxa de mediu nu vor
mai plãti, iar cei cãrora li s-a restituit
aceastã sumã, în baza unei legi care
nu a fost corectã din punct de ve-
dere al principiilor europene, vor
putea sã circule cu vehiculele fãrã
sã mai plãteascã taxa. Dar în situaþia
în care pot vinde automobilul, viito-
rul cumpãrãtor va achita timbrul de
mediu, pentru cã el este un instru-
ment de taxare care se aplicã pe toa-
tã durata de viaþã a autoturismului.
În momentul în care vom adopta or-
donanþa, pe site-urile Ministerului
Mediului ºi Schimbãrilor Climatice

Voicu. El a arãtat cã, în opinia sa,
dezbaterea internã pe acest
subiect este încheiatã, opinând cã
PNL trebuie sã fie pus în miºcare
acum pentru pregãtirea alegerilor
prezidenþiale ºi pentru alegerea lui
Crin Antonescu în funcþia de
preºedinte al României. Mult mai
dur, vicepreºedintele Dan Radu
Ruºanu a declarat pentru „Gân-
dul” cã în cazul fostului premier
Cãlin Popescu Tãriceanu se
impune excluderea din partid,
pentru „prejudicii de imagine
adus PNL”. „Declaraþiile politice
în mod evident fac rãu ºi aduc un
prejudiciu de imagine PNL.
Trebuie sã mergem pânã la
excluderea din partid a acelor
persoane, în cazul de faþã domnul
Tãriceanu. Nu existã nici o
motivaþie logicã, corectã, normalã,
ca astãzi, cu un an ºi jumãtate
înainte de campania electoralã
pentru alegerile prezidenþiale din
2014, sã soliciþi noi propuneri
pentru candidaþii la aceastã
funcþie”, a precizat Ruºanu. El a
reamintit cã la Congresele PNL,
PC ºi PSD din primãvara anului
2011, când s-a stabilit candidatura
lui Crin Antonescu pentru funcþia
de candidat al USL la funcþia de

preºedinte, „nici
un membru al
PNL nu a fost
împotriva acestei
candidaturi. Sã
declari acum, cu
numai câteva luni
înainte de alegeri,
cã ar trebui sã
stabileºti
candidatul
prezidenþial
printr-un nou
vot, altã persoa-
nã, înseamnã cã
eºti cel puþin de
rea credinþã dacã
nu un adversar al
PNL ºi ar trebui
sã fii tratat ca
atare”.

Cine a achitat taxa auto nu mai
plãteºte timbrul de mediu

ºi Administraþia Fondului pentru
Mediu va exista un calculator pen-
tru calcul taxei”, a arãtat ministrul
Plumb. De asemenea, posesorii de
maºini înmatriculate înainte de anul
2007 nu vor plãti timbrul de mediu
decât dacã va exista, la un moment
dat, o tranzacþie comercialã, a subli-
niat ministrul. „Timbrul de mediu se
aplicã o singurã datã, nu plãtesc toþi
aceia care au plãtit taxa auto sub
diverse forme. Posesorii de autotu-
risme înmatriculate înainte de anul
2007 vor plãti aceastã taxã numai în
situaþia în care va exista o tranzacþie
comercialã”, au fost cuvintele aces-
teia. Ministerul Mediului supune, în
prezent, dezbaterii publice, prin in-
termediul propriei pagini de Inter-
net, o primã variantã a proiectului
de ordonanþã pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.9/2012 privind
taxa pentru emisiile poluante prove-
nite de la autovehicule.
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După nişte alegeri locale şi par-
lamentare în care au obţinut mai
mult decât şi-ar fi putut imagina
că pot obţine, liberalii – aflaţi la
guvernare alături de social-demo-
craţi – păreau a cocheta doar cu o
stabilitate politică internă indestruc-
tibilă, feriţi pentru o vreme de cu-
renţi de aer reci, adică animozită-
ţile reale sau confecţionate, de care
partidele noastre parlamentare nu
duc lipsă. Că nu lipseau reproşu-
rile sau nemulţumirile, exprimate
în public, la adresa conducerii par-
tidului şi, în principal, a preşedin-
telui Crin Antonescu, de câţiva „di-
zidenţi” de nouă extracţie, asta se
circumscria democraţiei interne de

MIRCEA CANŢĂR

Curenţi reci de aer în PNL
partid, de bonton, mai largă la li-
berali. Luat la ochi de la o vreme
este însuşi Crin Antonescu, care
şi-a făcut, cum era şi firesc, nu
puţini adversari direcţi, numai că,
teoretic, liderul liberalilor, preşedin-
tele Senatului ş i c opreşedintele
USL, n-avea motive de impacien-
tare. De departe, liberalul cu o re-
torică deloc plată, nu rareori cu cel
mai bun discurs public, de depar-
te liderul lor cel mai performant
politic şi tot de departe într-o pri-
vilegiată relaţie cu omologul său de
la social-democraţi, premierul Vic-
tor Ponta. Mai mult, desemnat de
c ongresele partidelor din USL
drept candidatul la alegerile prezi-

denţiale de anul viitor. Provocarea
lui Călin Popescu Tăriceanu făcu-
tă ieri, ca viitorul candidat pentru
prezidenţiale să fie desemnat de
partid prin alegeri interne, nu mai
devreme de martie anul viitor, a
sugerat că ar fi personal tentat să
se înscrie în cursă. Are mai puţină
importanţă ce a urmat după aceas-
tă declaraţie. Dar, imediat, euro-
parlamentarul Norica Nicolai a
spus că nu împărtăşeşte propune-
rea lui Tăriceanu de organizare a
alegerilor interne pentru desemna-
rea unui prezidenţiabil atâta vreme
cât toată lumea ştie de Crin Anto-
nescu. Nu este deplin desluşibil ce
doreşte Călin Popescu Tăriceanu,

dar cu siguranţă se poziţionează în
tabăra nemulţumiţilor din partid.
Nu de multă vreme. Cumpătat,
relativ competent în chestiuni eco-
nomice, subtil în abordările politi-
ce, uneori chiar pedant în orice
apariţie publică, Călin Popescu Tă-
riceanu este un fost premier rezo-
nabil şi în general un politician de
ţinută. Niciodată alături cu drumul.
Poate raporta isprăvi semnificati-
ve de-a lungul carierei sale politi-
ce, dar niciodată liberalii n-au fost
atât de vizibili pe scena politică ca
în prezent, sub bagheta lui Crin
Antonescu. Fireşte, liberalii de la
centru se ştiu mai bine între ei şi
vor avea dezbaterile interne, în

partid. Vorbele de băiat fin ale lui
Tăriceanu pot activa însă alte sce-
narii, „în adormire”,  realmente
posibile, din moment ce liberalii,
de pildă, nu şi-ar mai respecta,
greu de crezut, ceea ce au hotă-
rât şi votat într-un congres . Sem-
nalul n-ar fi deloc unul benefic.
Şi as ta într-un moment în care se
vorbeşte de posibila devansare a
scrutinului pentru alegerile prezi-
denţiale, deş i ideea nu este deo-
camdată deplin îmbrăţişată. Per-
formanţa politică a liberalilor ar
trebui să fie evidentă acum în ac-
tul de guvernare şi nicidecum în
măruntele jocuri de culise.

Potrivit Corpului de Control al premierului,

Un prejudiciu de peste 68 de milioane
de lei la Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a fost prejudiciat cu peste 68,7
milioane de lei, sumă ce reprezintă contribuţii neînca-
sate în trimestrul al IV-lea 2009 – trimestrul al III-lea
2011, din cauza modului defectuos în care reprezen-
tanţii MS şi-au îndeplinit obligaţiile, potrivit unui raport
realizat de Corpul de Control al primului-ministru.

„Fapta reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii de
a îndeplini în mod defec tuos obligaţiile legale re-
feritoare la urmărirea încasării c ontribuţiei trimes-
tr iale, c u consec inţa neînc asării la bugetul statu-

lui prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumei de
68.744.733,74 de lei,  reprezentând c ontr ibuţii
aferente perioadei tr imestriale IV 2009 – trimes-
trul III 2011, datorate de 23 de plătitori, selec-
taţi prin sondaj în raport c u sumele notif ic ate,
poate întruni elementele c onstitutive ale infrac-
ţiunii de abuz în serviciu c ontra intereselor  pu-
blic e în formă c alificată,  prevăzută de artic olul
248 raportat la ar tic olul 248 din Codul Penal”,
se arată în document.

Ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, a declarat, ieri,
la Alba Iulia, că noul Cod de Procedură Civilă ar
putea intra în vigoare la 1 februarie, afirmând că
„atât Preşedinţia, cât şi Parlamentul vor depune toa-
te eforturile astfel încât procedura să fie finalizată”
până la acea dată. Pivniceru a explicat că, iniţial, Co-
dul de Procedură Civilă a fost suspendat ca aplicare
până la 1 februarie anul acesta, iar pentru ca noul cod
să intre în vigoare la această dată ministerul a făcut
un pachet legislativ care se chema „Propuneri legisla-
tive de degrevare a instanţelor de anumite cauze”,
pachet legislativ în care s-au suspendat de la aplicare
anumite dispoziţii ale noului Cod de Procedură Civilă
pentru imposibilitatea aplicării lor.

Noul Cod de Procedură Civilă
ar putea intra în vigoare la 1 februarie

„Legea a fost întoarsă de la Preşedinţie la Parla-
ment. E adevărat că e o chestiune procedurală, iar
noi am luat în calcul posibilitatea de reamânare a
acestui cod, având în vedere timpul scurs până la
data intrării în vigoare şi procedurile parlamentare
care ar trebui să se desfăşoare în acest interval, in-
clusiv promulgarea legii de către preşedinte. Am aflat
că atât Preşedinţia, cât şi Parlamentul vor depune
toate eforturile, aşa încât procedura să fie finalizată
la 1 februarie, ceea ce ar însemna că nu ar mai fi
nec esară reamânarea codului, din moment ce la
1 februarie legea care ar permite intrarea fără con-
vulsii a codului în vigoare poate fi adoptată. Ar pu-
tea fi 1 februarie”, a afirmat Pivniceru.

Se caută
„cele mai
bune soluţii  de
finanţare
în 2013”
pentru spitalele
private

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, şi managerii spita-
lelor private vor încerca să găsească măsuri pentru asigura-
rea serviciilor de calitate necesare pacienţilor, dar şi cele mai
bune soluţii de finanţare în 2013, informează Ministerul Să-
nătăţii (MS). Nicolăescu a avut, ieri, o primă întâlnire cu
managerii spitalelor private. În cadrul discuţiilor, s-a conve-
nit că părţile vor încerca să găsească măsuri pentru asigura-
rea serviciilor de calitate necesare pacienţilor, dar şi cele mai
bune soluţii de finanţare în 2013. Totodată ministrul Sănătă-
ţii şi-a exprimat dorinţa de dialog continuu cu reprezentanţii
mediului privat pentru ca împreună să construiască un ca-
dru cât mai predictibil pentru viitor, se arată în comunicatul
MS. De asemenea, ministrul Sănătăţii le-a reconfirmat aces-
tora că în discuţiile cu reprezentanţii Fondului Monetar In-
ternaţional (FMI) nu a fost abordat subiectul finanţării spita-
lelor private. Săptămâna viitoare, reprezentanţii mediului pri-
vat se vor reîntâlni cu ministrul Sănătăţii, pentru a prezenta
propuneri concrete cu privire la temele de interes din dome-
niul sanitar, a mai precizat sursa citată.
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La începutul lui decembrie 2012, pro-
curorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie – Serviciul Teritorial Craiova l-au
trimis în judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pe Marian Dan Voinescu (foto), inspec-
tor în cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã
(DSP) Dolj – Serviciul Control în Sãnãtate
Publicã – Compartimentul Inspecþia ºi Con-
trolul Factorilor de Risc din Mediul de Via-
þã ºi Muncã, acuzat de luare de mitã. În
rechizitoriul întocmit la finalizarea cerce-
tãrilor, procurorii au reþinut faptul cã „la
data de 22 noiembrie 2012, cu ocazia efec-
tuãrii unui control de specialitate la punctul
de lucru al unei societãþi comerciale, incul-
patul Voinescu Marian-Dan, în calitate de
inspector în cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj, a pretins de la reprezentantul
firmei controlate, denunþãtor în cauzã,
suma de 3.000 lei ºi a acceptat sã primeas-
cã de la denunþãtor suma de 500 lei”.

Mai precis, anchetatorii au stabilit cã, în
urma controlului, inspectorul Voinescu a
descoperit mai multe deficienþe într-un ma-
gazin din Drãnic, care era neigienizat, avea
tencuiala degradatã, pâinea era vândutã din
sala de desfacere, iar vânzãtoarea nu purta
echipament adecvat. Voinescu i-a spus pa-
troanei, pe care o cunoºtea, cã pentru de-
ficienþele constatate amenda este între 5.000
ºi 10.000 de lei, însã poate „scãpa” cu nu-
mai 3.000 de lei. „Când aceasta (n.r. – ad-
ministratoarea) a precizat cã se aflã în im-
posibilitatea de a face rost de o sumã atât
de mare, inculpatul a pretins 1.000 de lei,
cu precizarea cã dacã nu-i are nici pe aceº-
tia, acceptã ºi 500 de lei”, se mai aratã în
rechizitoriul procurorilor. Ca sã poatã „bate
palma”, inspectorul Voinescu a întocmit un
proces-verbal de constatare a condiþiilor
igienico-sanitare într-o formã atipicã, care
îi dãdea posibilitatea sã aplice doar un aver-
tisment. ªi asta în condiþiile în care, în ce-
lelalte procese-verbale, întocmite în ace-
eaºi zi de acelaºi inspector, se regãseau toa-

te recomandãrile, termenele de remediere
ºi data la care patronii erau aºteptaþi sã se
prezinte la sediul DSP Dolj cu documente-
le cerute.

ªpaga ºi produsele de þarã,
favoritele lui Voinescu

Marian Dan Voinescu s-a înþeles cu fe-
meia ca a doua zi sã vinã la Craiova, sã-i
aducã ºpaga. Aceasta, care îl denunþase ºi
primise bancnotele inscripþionate de crimi-
naliºti cu „MITÃ”, s-a prezentat la biroul
bãrbatului. Transcrierea discuþiei purtate de
cei doi aratã cã mai procedaserã aºa ºi altã
datã:

Denunþãtoare(D.): Ce faceþi?
Voinescu(V.): Ai strâns banii de amendã?
D: Ei, n-om ajunge noi chiar la amendã!

Ne înþelegem ºi noi omeneºte?
V: Pai dacã ãºtia ziserã sã-þi dau amen-

dã!?
D: Cine?
V: Directorii mei. Cea mai micã amendã e

30 de milioane.
D: Las-o, domne, dracului de amendã! Ia

uite! Noi nu trãim ºi noi bine de sãrbãtori,
acum? De ce sã-i dam la stat degeaba?

V: Aveþi dreptate.
D: Ziceþi-mi dreptul ºi....
V: Dumneavoastrã decideþi, cã vã spun eu

dacã e bine.
D: Ia sã vãd! Ia sã... Aºa cum era de obi-

cei? Mai pun?
V: Nu, este foarte bine.
D: E bine, nu?
V: E foarte bine! Atenþie! Puneþi-vã uni-

tatea la punct, cã...
D: ªi ce sã vã zic? De sãrbãtori, pânã-n

Crãciun, acum, v-aduc niºte fazani?
V: ªi eu ce sã...? Pãi ºi io ce sã zic? Nu?
D: ªi altceva de la þarã ce mai vreþi?
V: Ce vrei. Vezi cã eu nu te condiþionez.

Ce vrei.
D: Telefonul ãla este, nu?
V: Telefonul acela e, da.

D: Da, bun, domn doctor!
Femeia i-a dat banii, a ieºit, ºi a intrat echi-

pa operativã care l-a ridicat ºi la dus la Par-
chet. Voinescu a fost reþinut, apoi arestat pre-
ventiv pentru 20 de zile.

Pe 4 decembrie 2012 dosarul a fost în-
registrat pe rolul Tribunalului Dolj, douã zile
mai târziu instanþa a menþinut arestarea pre-
ventivã a inculpatului, primul termen pe
fond fiind stabilit pe 23 ianuarie a.c. Pen-
tru cã avea aceastã posibilitate, instituitã de
reforma justiþiei, în ºedinþa din 23 ianuarie,
Voinescu a declarat cã recunoaºte ºi regre-
tã comiterea faptei ºi a cerut sã fie judecat
cu aplicarea prevederilor art. 320 alin. 1

din Codul de procedurã penalã, mai exact
reducerea cu o treime a limitelor de pedeap-
sã. În aceste condiþii, dosarul a fost luat în
pronunþare de judecãtori, care, ieri, au
anunþat sentinþa.

Marian Dan Voinescu a fost gãsit vino-
vat de luare de mitã ºi a fost condamnat la
un an de închisoare cu executare. Instanþa
a dedus din pedeapsa aplicatã reþinerea ºi
arestarea preventivã ºi a menþinut aceastã
mãsurã faþã de inculpat. În plus, acesta are
de achitat 500 de lei cu titlu de cheltuieli
judiciare. Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel atât de inculpat, cât
ºi de procurori.

Inspectorul Marian Dan Voinescu, din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj, arestat anul trecut, în noiembrie, pentru luare de mitã, a
fost gãsit vinovat de instanþã. Magistraþii Tribunalului Dolj l-au con-
damnat, ieri, la un an de închisoare cu executare, dupã ce a cerut sã
beneficieze de prevederile legale vizând reducerea cu o treime a limi-
telor de pedeapsã. Instanþa a menþinut faþã de bãrbat arestarea preven-
tivã ºi l-a obligat la plata sumei de 500 de lei cheltuieli judiciare. Sen-
tinþa poate fi atacatã cu apel atât de inculpat, cât ºi de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova, care l-au trimis în judecatã.

Un an de închisoare cu executare pentruUn an de închisoare cu executare pentruUn an de închisoare cu executare pentruUn an de închisoare cu executare pentruUn an de închisoare cu executare pentru
inspectorul ºpãgar de la DSP Doljinspectorul ºpãgar de la DSP Doljinspectorul ºpãgar de la DSP Doljinspectorul ºpãgar de la DSP Doljinspectorul ºpãgar de la DSP Dolj

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au
fost anunþaþi prin 112, joi, în jurul
orei 13.00, de Ionuþ Ciurea, de 25
de ani, din Craiova, cã, în timp ce
se afla în parcarea din faþa blocu-
lui în acre locuieºte, a observat un
bãrbat care se afla în autoturis-
mul sãu, Dacia 1310.

La faþa locului s-au deplasat
poliþiºti din cadrul Compartimen-
tului Furturi din Auto, care l-au
prins pe Valeriu Mitroi, de 52 de

Un bãrbat de 52 de ani, din Craiova, a
fost arestat preventiv, ieri dupã-amiazã,
pentru furt calificat, dupã ce a fost prins
în timp ce fura mai multe bunuri dintr-un

autoturism parcat. Chiar proprietarul ma-
ºinii l-a observat ºi a anunþat Poliþia. Au-
torul este recidivist, fiind eliberat sub
control judiciar.

ani, din Craiova, în timp ce sus-
trãgea din autoturismul în cauzã
o butelie pentru aragaz ºi alte bu-
nuri, prejudiciul cauzat fiind în
valoare de 250 de lei.

Valeriu Mitroi, care este recidi-
vist, având la activ nu mai puþin de
12 condamnãri pentru furturi cali-
ficate ºi eliberat sub control judi-
ciar, a fost dus la sediul Secþiei 3
Poliþie Craiova, unde i s-au întoc-
mit acte premergãtoare începerii

urmãririi penale pentru comiterea
infracþiunii de furt calificat, fiind
reþinut ºi introdus în arestul IPJ
Dolj pe bazã de ordonanþã, pentru
24 de ore. Ieri dupã-amiazã, bãr-
batul a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere promovatã de procurori
la instanþã, Judecãtoria Craiova
dispunând arestarea preventivã a
lui Mitroi pentru 29 de zile.

Prins la furat chiar de proprietarul
maºinii, a ajuns, din nou, dupã gratii
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a dat
asigurãri cã ºi în acest an proiectele
de dezvoltare a judeþului vor
continua: “Începem un an nou cu
optimism ºi cu multã încredere. Ne
vom prezenta în continuare cu
rezultate bune în faþa doljenilor, aºa
cum am fãcut ºi pânã acum.
Aproape 400 de milioane de lei le
implementãm în proiecte care se
vor întoarce în favoarea cetãþenilor.
Sunt mai multe obiective importan-
te care înseamnã munca fiecãruia
dinte noi”.

„S-au fãcut multe lucruri bune”
Toate punctele de pe ordinea de

zi a Consiliului Judeþean Dolj au
fost votate în unanimitate. Atunci
când a venit rândul proiectelor
privind bugetul judeþului, consilie-
rul Marcel Marcea a apreciat cã,
deºi au fost bani puþini, Doljul s-a
dezvoltat mult. Acesta a explicat cã
o autostradã ar pune judeþul în
valoare din punct de vedere
economic: „Bugetul Consiliului
Judeþean Dolj, în ceea ce priveºte
secþiunea dezvoltare, este de
aproximativ 20 de milioane de euro
ºi nu poþi face extraordinar de
multe lucruri cu aceºti bani. De-a
lungul timpului s-au fãcut multe
lucruri bune, dar trebuie sã
recunoaºtem cã pentru a ne
dezvolta avem nevoie de proiecte
naþionale. Cu ceva timp în urmã se
discuta despre o autostradã care
ne-ar pune în valoare zona din

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Consilierii judeþeni s-au întâl-
 nit, ieri, la prima ºedinþã or-

dinarã din acest an, pentru a dez-
bate 35 de puncte de pe ordinea de
zi. Din formula obiºnuitã a lipsit
ªtefan Stoica,  acesta ocupând
acum funcþia de deputat de Dolj în
Parlamentul României. Cel care

i-a luat locul este Dorel Luicã. Bu-
getul Consiliului Judeþean ºi sume-
le alocate celor mai importante in-
vestiþii din judeþul Dolj, precum Ae-
roportul Craiova ºi Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã, au fost sub-
iectele în jurul cãrora s-au concen-
trat discuþiile consilierilor judeþeni.

punct de vedere
economic. În momentul
de faþã suntem una
dintre cele mai sãrace
zone ale României ºi,
atât timp cât nu vom
avea autostradã, nu ne
vom dezvolta. În
campania electoralã s-a
discutat despre drumul
Craiova – Piteºti, iar
acum aceasta este
responsabilitatea celor
care au câºtigat
alegerile în anul 2012 ºi
este responsabilitatea
noastrã sã le amintim
ce au promis”, a
declarat Marcel
Marcea.

„Vreau sã le trimit
parlamentarilor o scrisoare
cu problemele Doljului”

ªeful administraþiei publice
judeþene, Ion Prioteasa, a dat
asigurãri cã o autostradã sau un
drum Craiova – Piteºti se va realiza.
Acesta a spus cã, pentru a se
dezvolta, regiunea Oltenia are
nevoie de câteva puncte de mare
interes. Totodatã, Prioteasa a
anunþat cã intenþioneazã sã le
trimitã parlamentarilor de Dolj o
scrisoare pentru a-i anunþa care
sunt nevoile judeþului Dolj. „Un
drum expres sau o autostradã este
o problemã care ne preocupã pe
toþi. În acest moment trebuie sã
spunem foarte clar cã regiunea
Oltenia are nevoie, pentru dezvol-
tare, de câteva puncte de mare
interes ºi unul dintre ele este
autostrada. Din fericire, premierul a
preluat aceastã problemã ºi este
foarte legat de zona Olteniei. A
constatat ºi el, pierzând ore întregi
în coloane de maºini care de multe
ori se întâmplã sã se întindã pe
kilometri întregi, cât de necesarã
este o autostradã care sã lege
Craiova de Piteºti. În plus, în mai
vom avea podul de la Calafat, care
va mãri fluxul de circulaþie. Eu am
convingerea cã acest lucru se va
realiza. Vreau sã fac o scrisoare
cãtre toþi parlamentarii de Dolj,
indiferent de culoarea politicã,
pentru a-i anunþa de câteva puncte
mari pe care le are judeþul Dolj. De
asemenea, la începutul lunii

viitoare ne vom întâlni toþi preºe-
dinþii de consilii judeþene din
regiunea Oltenia pentru a identifica
aspectele importante din aceastã
regiune”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion

Prioteasa.

„Ne aflãm la momentul
zero de dezvoltare a Spitalului
Judeþean”

Excedentul bugetar al Consiliu-
lui Judeþean Dolj, din anului 2012,
va fi utilizat pentru cofinanþarea
proiectelor europene, o mare parte
din bani îndreptându-se cãtre
reabilitarea Spitalului Judeþean ºi
construirea Clinicii de Urgenþe.
Suma de 9.275.000 de lei din
excedentul bugetar al anului 2012
va fi folositã pentru realizarea
unor obiective de investiþii în

domeniul sãnãtãþii, culturii,
transportului ºi asistenþei sociale.
Proiectul “Reabilitare, moderniza-
re, dezvoltare ºi echipare Ambula-
toriu de specialitate, Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova” va
beneficia de 871.000 de lei din
economiile Consiliului Judeþean
Dolj. Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj a declarat cã s-a
ajuns la aceastã hotãrâre deoare-
ce, în lipsa unui buget, nu s-a
dorit sã se facã împrumuturi
pentru a cofinanþa proiectele
europene.

“La acest început de an, când
Consiliul Judeþean Dolj nu are
buget, abia se discutã în parlament,
am venit cu excedentul din buget,
care înseamnã economiile noastre
adunate de ani de zile. O bunã
parte din bani îi vom da pentru un
proiect de suflet al Consiliului
Judeþean Dolj, este vorba de
investiþiile în sãnãtate. Ne dorim
câteva obiective majore la Spitalul
Judeþean. Aici avem de-a face cu
reabilitarea secþiei de primiri
urgenþe. Au avut loc mai multe
întâlniri cu oamenii de specialitate
ºi suntem pe cale de a demara
construcþia din parcarea de la

secþia de Primiri Urgenþe. Vom face
o clãdire de douã sau chiar trei
etaje, pentru cã se doreºte ºi un
bloc operator de mare performanþã,
probabil va apãrea ºi un birou de
poliþie acolo. Va fi o construcþie de
1.600 mp. De asemenea, o altã
investiþie va fi într-o clinicã de
chirurgie intervenþionalã, pentru cã
aºa putem sã creºtem gradul
spitalului. Ne aflãm la momentul
zero de dezvoltare a spitalului
judeþean”, a spus ºeful administra-
þiei publice judeþene, Ion Prioteasa.

Ajutor financiar pentru companiile
aeriene care vin la Craiova

Consilierii judeþeni au aprobat
în unanimitate un proiect de
hotãrâre privind aprobarea
ajutorului financiar acordat la
deschiderea de noi rute sau
frecvenþe de operare aeriene la
Regia Autonomã Aeroportului

Craiova, în cuantum de maximum
5,5 euro pentru fiecare pasager
îmbarcat. Consiliul Judeþean Dolj a
primit o decizie din partea Comisiei
Uniunii Europene prin care i se dã
posibilitatea sã aloce sume de bani
companiilor aeriene ce vor dori sã
zboare de pe Aeroportul Internaþi-
onal Craiova cãtre noi destinaþii,
alese în urma unor studii care se
vor face cu privire la destinaþia
deplasãrii cetãþenilor din aceastã
regiune, fãrã ca ajutorul sã fie
considerat unul de stat. În
urmãtorii ani se vor scoate la
licitaþie mai multe trasee, spre
diverse destinaþii solicitate de
olteni, la care vor participa
companii aeriene din toatã Europa.
“Pentru noi este foarte important
cã am putut obþine pentru prima
datã o directivã a Comisiei
Europene care ne-a permis sã
venim în sprijinul celor care vor sã
deschidã noi destinaþii ºi sã nu fie
considerat ajutor de stat. Noi ne
ducem cel puþin în douã direcþii –
una foarte bine conturatã care este
aeroportul Luton din Anglia. Este
prima destinaþie pe care o scoatem
la licitaþie publicã. Aprobarea a
venit de la Comisia Europeanã, cu
condiþia ca licitaþia sã se facã cu
toatã transparenþa, sã se publice
în jurnalul european, pentru ca
orice companie din Uniunea
Europeanã sã se poatã înscrie la
licitaþie. A doua destinaþie pe care
vrem sã o scoatem la licitaþie este
Spania, þarã în care locuieºte o
foarte mare comunitate de ro-
mâni”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

Managerul Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru, ºi-a pro-
pus ca dupã investiþiile fãcute în aeroport, dar ºi datoritã curselor low-cost,
numãrul pasagerilor sã creascã în urmãtorii ani. Dacã în luna octombrie a
acestui an se preconizeazã o cifrã de 40.000 de pasageri, Mircea Dumitru
sperã ca în anii urmãtori numãrul acestora sã depãºeascã 200.000. “În anul
2012 s-a înregistrat un cuantum mai mare de 10% faþã de anul 2011. În luna mai
vom avea ºi zbor low-cost ºi probabil cã, în luna octombrie, vom vorbi de
40.000 de pasageri. Dacã lucrurile merg aºa cum preconizãm noi, în trei ani
vom avea în jur de 250.000 de pasageri”, a declarat Mircea Dumitru.
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Luicã
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economie

Economia româneascã va
trece printr-un proces gradual
de revenire în 2013, ajutatã de
factori locali ºi internaþionali
care aratã mai promiþãtor în
comparaþie cu anul trecut, a
declarat Eugen Sinca, analist
ºef al BCR, cu ocazia prezen-
tãrii Raportului „Romania în
2013”. Resursele publice
suplimentare furnizate econo-
miei de cãtre guvern, o recoltã
agricolã normalã dupã seceta
severã din 2012 ºi o redresare
minorã a cererii externe vor
susþine o creºtere economicã
de 1,1%. Încrederea investito-
rilor s-a îmbunãtãþit peste tot
în lume la începutul acestui an,
dupã injecþiile ample de lichidi-
tate efectuate de marile bãnci

BCR a prezentat Raportul „România în 2013”

Statul extinde sfera de impozi-
tare a agricultorilor persoane fizi-
ce în funcþie de numãrul animale-
lor pe care le cresc ºi de suprafaþa
de teren deþinutã ºi folositã pentru
culturi, din care obþin venituri, im-
punând limite mai stricte pentru
veniturile neimpozabile, potrivit
Codului Fiscal modificat. Guver-
nul a aprobat ordonanþa prin care
este modificat Codul Fiscal, actul
normativ urmând sã intre în vigoare
de la 1 feburarie 2013. Agricultorii

Impozite în funcþ ie
de suprafeþele  cul t ivate
ºi  numãrul  de animale

De la 1 februarie,

centrale în 2012
ºi o soluþie de
ultim moment la
problemele fiscale
din Statele Unite
ale Americii.

Cursul de schimb
s-ar putea situa
la 4,35 în martie

Scenariul
nostru referitor la
inflaþie este uºor
mai optimist decât
în urmã cu trei
luni datoritã unui
leu mai puternic,
a unor perspecti-
ve bune pentru producþia
agricolã din acest an ºi a
persistenþei deficitului de

cerere agregatã. Noua estimare
de inflaþie este de 4,1% în
decembrie 2013, în scãdere cu
0,2 puncte procentuale faþã de
prognoza anterioarã. Conside-
rãm cã dobânda de politicã
monetarã va fi menþinutã
constantã la 5,25% în 2013,
iar prima miºcare va fi o
reducere în trimestrul I 2014.
Cu toate acestea, lichiditatea
suplimentarã furnizatã pieþei de
BNR va determina reducerea
gradualã a dobânzilor interban-
care. Cursul de schimb s-ar
putea situa la 4,35 în martie ºi
4,40 în decembrie 2013, pe
fondul unei diminuãri treptate a
valului abrupt de optimism de
pe pieþele financiare.

care obþin venituri din creºterea ºi
exploatarea animalelor, inclusiv din
valorificarea produselor de origine
animalã în stare naturalã, vor plãti
impozit de 16% aplicat la venitul
net anual, impozitarea fiind extin-
sã ºi pentru veniturile din silvicul-
turã ºi pisciculturã, cãrora li se
aplicã o impunere în conformitate
cu regulile aplicabile veniturilor din
activitãþi independente pentru care
venitul net anual se determinã în
sistem real.

În data de 23 ianuarie 2013,
echipe comune formate din inspec-
tori vamali din cadrul Direcþiei Ju-
deþene pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Teleorman ºi lucrãtori ai
I.P.J. Teleorman au întreprins mai

multe acþiuni de supraveghere ºi
control pe linia combaterii contra-
bandei cu þigarete pe  raza judeþu-
lui Teleorman.  „În cadrul acestor
acþiuni a fost confiscatã cantitatea
de 861.360 de bucãþi  de þigarete,
diverse mãrci, fãrã marcaje fisca-

Inspectorii vamali din cadrul Direcþiei
Regionale pentru Accize ºi Operaþiuni Vama-
le Craiova, Direcþiei Judeþene pentru Accize
ºi Operaþiuni Vamale Teleorman, Direcþiei

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

864.560 de bucãþi de þigarete netimbrate,864.560 de bucãþi de þigarete netimbrate,864.560 de bucãþi de þigarete netimbrate,864.560 de bucãþi de þigarete netimbrate,864.560 de bucãþi de þigarete netimbrate,
confiscate de inspectorii vamaliconfiscate de inspectorii vamaliconfiscate de inspectorii vamaliconfiscate de inspectorii vamaliconfiscate de inspectorii vamali

le româneºti ºi fãrã documente de
provenienþã, aparþinând unor cetã-
þeni români care intenþionau sã le
comercializeze ilegal”, se precizea-
zã într-u comunicat de presã re-
mis de DRAOV Craiova.

Ascunse într-un compartiment
de lângã cala de bagaje

Valoarea þigaretelor descoperi-
te depãºeºte suma de 385.700  de
lei. Cazurile au fost preluate de or-

ganele de cercetare penalã pentru
continuarea cercetãrilor. La înce-
putul sãptãmânii, inspectorii va-
mali din cadrul Biroului Vamal Be-
chet au  descoperit o cantitate de
2.200 de bucãþi de þigarete marca
Marble, netimbrate ºi fãrã docu-
mente de provenienþã, într-un au-
tocar marca Setra. “Autocarul,
înmatriculat în România, era con-
dus de un cetãþean român în vâr-
stã de 40 ani ºi circula pe ruta
Grecia – România. Þigaretele erau
ascunse în scopul sustragerii de
la controlul vamal, într-un com-
partiment de lângã cala de bagaje
a autocarului”, se mai spune în co-
municat.  În aceeaºi zi, inspecto-
rii vamali din cadrul Direcþiei Ju-
deþene pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Dolj, au reþinut în ve-
derea confiscãrii o cantitate de
1.000 de bucãþi þigarete diverse
mãrci, fãrã marcaje fiscale româ-
neºti, de la o persoanã fizicã din
municipiul Craiova, judeþul Dolj,
care intenþiona sã le comerciali-
zeze ilegal.

20.000 de lei – amenda
contravenþionalã

Pentru nerespectarea prevede-
rilor Legii nr. 571/2003 – Codul

fiscal al României,
cu modificãrile ºi
completãrile ulte-
rioare, persoana
în cauzã a fost
sancþionatã con-
travenþional cu
amendã în cuan-
tum de 20.000 de
lei. „Echipele mo-
bile ale Direcþiei
Regionale pentru
Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Craio-
va ºi  direcþiilor ju-
deþene pentru accize ºi operaþiuni
vamale Dolj, Vâlcea ºi Gorj au
aplicat, în data de 22 ianuarie

Judeþene pentru Accize ºi Operaþiuni Vama-
le Dolj ºi Biroului Vamal Bechet au reþinut,
zilele trecute, în vederea confiscãrii , 864.560
de bucãþi de þigarete de contrabandã.

2013, amenzi în cuantum
de  30.300 de lei” se precizeazã
în comunicat.
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anchetã

În comuna Greceºti câþiva
italieni au cumpãrat mai multe
suprafeþe de teren, de la mai
mulþi proprietari din localitate,
în urmã cu ceva timp. De ce?
Este problema lor. Ideea este cã
aceºti cetãþeni europeni ºi-au
plãtit tot timpul taxele ºi impo-
zitele pe terenuri. Aºa stând lu-
crurile, oamenii care ºi-au în-
depãrtat proprietãþile au stat li-
niºtiþi. Numai cã, atunci când
s-au dus la Primãria Greceºti sã
îºi plãteascã alte dãri cãtre stat,
au constatat cã Aristicã Voines-
cu, contabilul, le tãia chitanþe
pe pãmântul vândut. În mod
normal, aceºtia ar fi trebuit sã
îl ia la întrebãri pe Aristicã Voi-
nescu, numai cã ei au plecat mi-
raþi acasã, întrebându-se de ce
mai plãtesc impozitul cu prici-
na, dacã a fost deja plãtit de ita-
lieni. Aceeaºi întrebare ne-am
pus-o ºi noi, pentru cã nu am
înþeles cum se pot tãia douã
chitanþe pentru acelaºi teren, de
la douã persoane diferite, ºi sã
fie trecute în contabilitate. Ori
se pare cã la Greceºti a fost
foarte uºor. Pentru cã italieni-

Despre problemele gãsite în con-
tabilitatea Primãriei Greceºti de
Camera de Conturi Dolj, unde con-
tabil este Aristicã Voinescu, am mai
scris în cotidianul nostru în primele
zile ale acestui an. Dar, pe lângã
cele semnalate de inspectorii Came-
rei de Conturi Dolj, mai sunt ºi alte
fapte foarte grave comise de Aristi-
cã Voinescu, pe care acum încear-

cã sã le acopere, pas cu pas. Viaþa
acestui om este un fel de telenove-
lã. La serviciu face lucruri complet
interzise, iar în viaþa personalã se
comportã la fel. De altfel, primul
dosar penal al acestuia nu i-a fost
adus de neregulile pe care le-a fã-
cut la Primãria Greceºti, ci de une-
le acþiuni ale acestuia în spaþiul pu-
blic, împotriva unei femei.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

lor li se tãiau chitanþe care erau
înregistrate, iar celor din Gre-
ceºti Aristicã Voinescu le lua
banii fãrã a le înregistra sumele
plãtite în contabilitate. Cazul
este aproape similar cu cel de
la Primãria Brãdeºti, în urmã cu
câþiva ani, când contabilul le în-
registra la contribuabili chitan-
þe pe sumele pe care le plãteau
ºi pe fila care rãmânea la el tre-
cea un leu ºi aºa o înregistra ºi
în contabilitate. Astfel, oamenii
se trezeau cu datorii la bugetul
local.

„Voinescu
Aristicã a luat
amendã pentru
tulburarea liniºtii
publice”

Se pare cã cei din Greceºti
doar ajutau la bunãstarea fami-
liei lui Aristicã Voinescu. ªi
dacã tot a venit vorba de fami-
lie, avem un exemplu de com-
portament al lui Aristicã Voines-
cu, care aratã cum este omul
în realitate. Dar înainte de asta
trebuie spus cã nu cred în mo-

delul spãlãrii rufelor în public,
dar când asta se lasã cu un do-
sar penal, atunci mi se pare cã
momentul poate fi amintit. Data
de 19 octombrie 2012. Aristicã
Voinescu se prezintã la aparta-
mentul fiului sãu din Craiova,
însoþit de norã, ºi încearcã sã
spargã uºa cu o rangã. Face un
scandal de mai mare frumuse-
þea, cu vecinii de bloc de faþã.
Dupã aceastã acþiune aºteaptã
în faþa blocului o altã persoa-
nã. Când aceasta apare, obser-
vã cã are maºina blocatã de un
alt autoturism ºi are ºi zgârie-
turi pe ea. Când s-a apropiat,
Aristicã Voinescu ºi nora aces-
tuia au început sã îi aducã tot
felul de injurii ºi sã o jigneascã
în toate felurile. Femeia a su-
nat la Poliþia Craiova, care a tri-
mis un echipaj la faþa locului.
Oamenii legii au constatat dau-
nele ºi i-au luat pe toþi trei la
sediu, unde au dat declaraþii ºi
se pare cã Aristicã Voinescu s-
a ales ºi cu o amendã pentru tul-
burarea liniºtii publice. „Venind
de la facultate, am gãsit maºi-
na, care era parcatã blocatã de

maºina lui Voinescu Aristicã,
zgâriatã. Credea cã mã aflu în
apartamentul fiului lui, împreu-
nã cu acesta. Când m-am apro-
piat de maºina mea, el ºi cu
nora sa au început, în stradã,
sã mã jigneascã, sã îmi adrese-
ze injurii. Am chemat poliþia. A
venit un echipaj, a constatat
daunele fãcute maºinii. Apoi am
mers la secþie, unde am dat de-
claraþii. Voinescu Aristicã a luat
amendã pentru tulburarea liniº-
tii publice”, declarã persona im-
plicatã în aceastã poveste.

„Echipajul
de poliþie
m-a gãsit blocatã
în maºinã”

Dupã o astfel de aventurã te-
ai aºtepta ca cei implicaþi sã se
îndrepte cãtre casã ºi sã încer-
ce o altã rezolvare  a probleme-
lor, chiar ºi cele legate de fami-
lie, pentru cã, dacã ceva nu mai
merge într-o cãsnicie, existã
instituþia divorþului. Dar Aristi-
cã Voinescu se pare cã este un
om consecvent în ceea ce face
ºi, pentru a simþi probabil cã a
plãtit cu folos amenda, s-a luat
cu maºina dupã presupusa
amantã a fiului sãu, pe care a
blocat-o în trafic, iar ceea ce
urmat este ceva de neimaginat
într-o lume normalã ºi civiliza-
tã. «De la poliþie am plecat cã-
tre casã. Pe strada „Deva”, Voi-
nescu Aristicã, împreunã cu
nora, m-au oprit în trafic, aºe-
zându-se cu maºina lui în faþa
mea, blocându-mã. Nu am ºtiut
ce sã mai fac. Am oprit, mo-
ment în care cei doi au început

sã loveascã maºina cu picioa-
rele, mi-au rupt ºtergãtoarele ºi
reuºind sã intre în maºinã au în-
ceput sã mã loveascã ºi sã îmi
adreseze iarãºi injurii. Erau oa-
meni pe stradã, dar nimeni nu a
intervenit», mai povesteºte per-
soana implicatã în scandal. Cul-
mea este cã femeia a fost sal-
vatã de fiul lui Aristicã Voines-
cu: „Am reuºit sã îl sun pe fiul
lui Aristicã Voinescu ºi sã-l rog
sã sune la poliþie, sã trimitã un
echipaj. A venit acelaºi echipaj
ºi credeþi-mã cã nu le-a venit
sã creadã cã dupã câte decla-
raþii am dat prima datã ºi dupã
amenda luatã el a fãcut o faptã
ºi mai gravã. Am uitat sã men-
þionez cã înainte de a-l gãsi la
maºina mea a fost la aparta-
mentul fiului sãu ºi a încercat
sã-i spargã uºa cu o rangã ºi
cu un spectacol de toatã fru-
museþea în bloc, în prezent
având dosar penal pentru distru-
gere la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Echipajul
de poliþie m-a gãsit blocatã în
maºinã. Cei doi au declarat poli-
þiei cã eu m-am blocat ºi cã nu
s-a întâmplat nimic. Ei doar tre-
ceau pe stradã. Am mers din nou
la secþie cu poliþiºtii, am dat alte
declaraþii, s-a fãcut un dosar, cu
martori audiaþi, care acum este
la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova”. O astfel de în-
tâmplare nu suportã prea multe
comentarii. Dar nu pot sã nu îmi
pun întrebarea: ce s-ar fi întâm-
plat dacã oamenii care plãteau
impozit pe un teren care nu le
mai aparþinea încercau sã îºi
facã singuri dreptate, aºa cum a
fãcut Aristicã Voinescu?
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Intervenţia chirurgicală, denu-
mită ştiinţific lobectomie pulmona-
ră toracoscopică uniportală, este
un foarte avansată, presupunând
o singură incizie de doar 5-6 cen-
timetri, şi se realizează cu mijloa-
ce tehnice moderne. Până în pre-
zent, în România, o astfel de ope-
raţie se efectua, în mod obişnuit,
cu depărtarea coastelor şi cu o in-
cizie mult mai mare decât cea prin
noua metodă. Pentru pacient, noul
tip de intervenţie chirurgicală pre-
supune o durere operatorie mult
diminuată şi o recuperare mai ra-
pidă. În plus, operaţia durează mult
mai puţin.

„Vor fi trei intervenţii astăzi, pri-

Operaţie efectuată
în premieră naţională
la Craiova

Pagină realizată de RADU ILICEANU

Chirurgul spaniol Diego Gonzalez Ri-
vas a efectuat, ieri, la Spitalul Judeţean
din Craiova, trei intervenţii chirurgicale
în premieră pentru România. Operaţiile,
care s-au desfăşurat pe parcursul câtor-
va ore, au fost transmise în timp real în
Aula Magna a Universităţii de Medicină
şi Farmacie din Craiova.

ma dintre ele mai uşoară, celelalte
două puţin mai dificile. Am venit
la Spitalul Judeţean din Craiova la
invitaţia dr. Alin Demetrian şi îmi
doresc c a această colaborare să
continue şi pe mai departe”, a ex-
plicat chirurgul spaniol Diego Gon-
zalez Rivas.
Intervenţia, realizată
de un chirurg spaniol

Medicii craioveni speră acum ca
astfel de intervenţii chirurgicale să
se realizeze şi în România. Înainte

de toate însă,
c hirurgii ro-
mâni recunosc
că trebuie să se
specializeze în
această tehni-
că pe care nu o stăpânesc în totali-
tate. Tocmai din acest motiv, la in-
vitaţia dr. Alin Demetrian, a sosit la
Craiova pentru câteva zile medicul
spaniol din La Coruna, Diego Gon-
zalez Rivas. „După operaţie, spe-
răm ca, în câteva zile, pacienţii să
poată părăsi spitalul. Este un sis-

tem pe care vrem să-l introducem
şi în România. Din ac est motiv l-
am invitat pe dr. Diego Gonzalez
Rivas la Craiova. Sperăm să fa-
cem şi aic i astfel de intervenţii.
Aceas tă operaţie a fost inventată
de doctorul Diego Gonzalez Ri-
vas în urmă cu doi ani. Este o ope-

raţie care se fac e torac oscopic şi
în România, dar prin mult mai
multe porturi, cel puţin două trei,
în timp ce chirurgul spaniol reali-
zează o singură incizie pentru în-
treaga operaţie”, a declarat dr. Alin
Demetrian.

RADU ILICEANU

De asemenea, săptămâna
viitoare,  prin două ordonanţe
de urgenţă va fi modificată
Legea Sănătăţii 95/2006, as tfel
încât să permită Ministerului
Sănătăţii majorarea capitalul
social al Companiei Naţionale
Unifarm. Până în prezent, cele
mai mari probleme,  în c eea ce
priveşte asigurarea c ontinuităţii
aprovizionării c u medic amente
oncologic e,  au fos t legate de
ac ele produse farmac eutice
care fie nu se mai produc,  f ie
nu mai prezintă interes  comer-
cial pentru dis tribuitori.

Conform datelor transmise
de Compania Naţională Uni-
farm SA, în prezent,  din cele
24 medicamente apreciate ca
deficitare,  14 medic amente
exis tă în s toc , fiind achiziţio-
nate prin proc edura de nevoi
spec iale,  iar 3 dintre ele vor
intra în depozitele Unifarm
până la s fârş itul ac es tei luni.
Pentru restul negoc ierile se
află în fază avansată. Toate
ac es te medicamente sunt la
Unifarm SA şi se află  la
dispoziţia spitalelor. De aseme-
nea,  ac es tea sunt afişate în
sistemul electronic de achiziţie
SEAP.  

Bani pentru
citostatice
După ce autorităţile sanitare au anunţat că sunt în continuare mari probleme în
asigurarea medicamentelor destinate pacienţilor cu cancer, Guvernul a decis să
împrumute 800.000 de euro din trezorerie pentru a rezolva această criză.

Finanţarea programului de
oncologie va trece la CNAS

Fondurile necesare pentru
asigurarea medicamentelor
oncologice specifice, necesare
tratamentului bolnavilor cu
afecţiuni oncologice sunt
asigurate în cadrul Programului
naţional de oncologie. În proiec-
tul de buget pentru anul 2013,
sumele alocate depăşesc un
milion de lei. În plus, începând
cu luna martie a acestui an,
finanţarea programului va fi
transferată la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS),
având în vedere specificul
curativ al acestuia.  
Achiziţii centralizate pentru
medicamentele utilizate
frecvent

Potrivit autorităţilor sanitare,
spitalele au fost periodic infor-
mate, bilunar, cu privire la
stocurile de medicamente
oncologice existente la Compania
UNIFARM. Compania a transmis
adrese tuturor spitalelor publice
privind stocurile existente şi
modalitatea de contractare.

Joi, autorităţile sanitare anunţau
că după aprobarea bugetului pe

anul 2013, Ministerul Sănătăţii va
propune Executivului o modalitate
de suplimentare a fondurilor, cu o
sumă cuprinsă între 500.000 şi
un milion de euro, pe care
Unifarm să o utilizeze în achiziţio-
narea medicamentelor pentru
realizarea echilibrului financiar
între plata făcută la furnizor, în
avans, la cumpărare sau la 30 de

zile, şi decontarea serviciilor
medicale de către casele de
asigurări la 210 zile.

În încercarea de a găsi o
soluţie în aprovizionarea spitale-
lor cu medicamente oncologice,
Ministerul Sănătăţii propune,
totodată, reevaluarea şi aplicarea
protocoalelor terapeutice.
Oficialii din Ministerul Sănătăţii

au mai propus organizarea de
achiziţii centralizate pentru
medicamentele utilizate frecvent,
care au consumul cel mai mare,
precum şi încheierea de acorduri
cadru pe doi ani, de către
Ministerul Sănătăţii şi de contrac-
te subsecvente anuale, de către
unităţile sanitare.
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Restabilirea integritãþii teritoriale
a statului Mali a constituit obiecti-
vul fixat de Consiliul de Securitate al
ONU. ªi dupã cum se desfãºoarã
operaþiunile militare pe teren, ofen-
siva militarã pentru eliberarea nor-
dului nu întâmpinã deloc vreo rezis-
tenþã notabilã. În plan militar, pier-
derile suferite de grupãrile teroriste
care militeazã în favoarea secesiunii
sunt greu de recuperat. Sezonul este
încã uscat, propriu culegerii de in-
formaþii cu privire la miºcãrile trupe-
lor franceze. Închiderea frontierei al-
geriene plaseazã grupurile armate
între ciocan ºi nicovalã. Cu toate

acestea, succesul operaþiunii pe ter-
men scurt sau lung, depinde de o
serie de condiþii. În perioada imedia-
tã, contingentele statelor africane
care ºi-au anunþat contribuþia ar tre-
bui sã dispunã de mijloace de trans-
port, consilieri militari ºi asistenþã fi-
nanciarã pentru plata soldelor ºi apro-
vizionarea în timp scurt. Reactivarea
Comunitãþii Economice a Statelor din
Africa de Vest (CEDEAO) meritã lãu-
datã mai mult decât planurile ONU ºi
UE, fiindcã participarea directã a for-
þelor africane, prost echipate ºi ine-
gal pregãtite în ofensiva de nord, nu
are doar o importanþã simbolicã. Din

punct de vedere militar, trupele fran-
ceze nu vor fi suficient de numeroa-
se pentru ocuparea zonelor elibera-
te. Riscul de revenire al celor bãnuiþi
de participare la regimul terorist sunt
mari. O prezenþã militarã va fi nece-
sarã pentru limitarea riscurilor unor
periculoase epurãri etnice. Existenþa
unor forþe militare în Africa a fost
esenþialã pentru a salva Bamako.
Forþele speciale franceze din Sahel,
bazele interarme din regiune ºi ope-
raþiunea „Epervier”, în Ciad, au jucat
un rol important. Se spune cã opera-
þiunea „Serval” nu are similitudine cu
operaþiunile din Balcani sau din Li-
bia, unde militarii francezi n-au fost
singuri. Supãrarea cea mare este cã
deocamdatã numai germanii au asi-
gurat douã avioane de transport. Sã
nu omitem contingentele CEDEAO.
La faþa locului însã, în urma lovituri-
lor aeriene, blindatele debarcate în
deºert pentru a întâlni jihadiºtii în
nordul statului Mali, dupã ce au ple-
cat din portul Toulon, întâlnesc doar
autoturisme Toyota echipate cu arme,
jefuite din depozitele Gao ºi Timbuk-
tu, sau recuperate din arsenalul libian
dupã cãderea lui Gaddafi. Dotarea mi-
litarã a trupelor franceze este, cum se
spune, de ultimã orã ºi cuprinde lan-
satoare de rachete, mortiere, blinda-
te de luptã. Mai nou se vorbeºte cã
unul dintre cele trei grupuri armate
islamiste, din nordul þãrii, Ansardine
(Apãrãtori ai islamului), s-a împãrþit
în douã, una din pãrþi optând pentru

o soluþie paºnicã. Dacã sunt sau nu
speculaþii rãmâne de vãzut, dar ceea
ce nu s-a spus pânã în prezent este
cã Mali constituie al treilea mare pro-
ducãtor de aur din Africa (dupã Afri-
ca de Sud ºi Ghana), rezervele fiind
concesionate unor companii multi-
naþionale occidentale. Deþine un zã-
cãmânt de uraniu estimat la 5.000 de
tone, aflat în vestul þãrii, explorat la
ora actualã de o companie canadia-
nã. De menþionat cã peste 70% din
energia electricã produsã de Franþa
este generatã de centralele nucleare,
barele de combustibil fiind preparate
în Niger, de firma Areva. Zãcãmintele
de diamante sunt în conservare. În
plus, Mali mai dispune de mari canti-
tãþi de minereu de fier, bauxitã, cu-
pru, fosfaþi. ªi nu demult, a fost des-
coperit la o adâncime de 107 metri un
zãcãmânt de gaz la Burakebugu, la
60 de km de Bamako. Angajaþi în Mali
sunt deja chinezii, care au preluat
construirea autostrãzii Bamako-
Segu. Companii chinezeºti mai sunt
antrenate în lucrãri de amenajare a
terenurilor agricole ºi aºa mai depar-
te. Interesant este cã liderul loviturii
de stat militare din 22 martie 2012,
care a condus la înlocuirea preºedin-
telui Toure Diacounda Traore ºi ul-
terior la agravarea situaþiei, a fost
cãpitanul Amado Sanogo, al cãrui CV
atestã cã a fost instruit la Quantico,
centrul de instrucþie al infanteriei
marine a SUA ºi la baza americanã
Lackland, din Texas.

Mali: O acþiune justificatãMali: O acþiune justificatãMali: O acþiune justificatãMali: O acþiune justificatãMali: O acþiune justificatã

Lista premierului israelian în exer-
ciþiu, Benjamin Netanyahu (dreap-
ta), va continua sã deþinã în viitorul
Knesset (Parlamentul israelian uni-
cameral) majoritatea mandatelor, ºi
anume 31, devansând partidul Yesh
Atid (Existã Viitor, centru), al lui Yair
Lapid, cu 19 mandate, a anunþat joi
seara Comisia electoralã centralã.
Coaliþia Likud-Israel Beiteinou (ul-
tranaþionalist) deþine 42 de manda-
te în actualul Legislativ. Surpriza
scrutinului legislativ anticipat, Yesh
Atid, o formaþiune nou creatã de o
fostã vedetã de televiziune, se aflã
în centrul negocierilor privind sta-
bilirea unui guvern cu orientare de
dreapta. Partidul Muncii (centru-
stânga), condus de Shelly Yachimo-
vich, a obþinut 15 mandate, iar 12

Negocieri privind formarea
guvernului în Israel

Britanicii ar alege sã pãrãseas-
cã Uniunea Europeanã dacã refe-
rendumul promis de premierul Da-
vid Cameron ar fi organizat astãzi,
aratã un sondaj publicat ieri de
cotidianul „The Times” ºi citat de
AFP. Potrivit acestui prim sondaj,
realizat imediat dupã anunþul de
miercuri al premierului privind or-
ganizarea, pânã la sfârºitul lui
2017, a unui referendum pe tema
rãmânerii Marii Britanii în UE, 40%
dintre persoanele intervievate ar
vota în favoarea unei ieºiri ºi 37%
ar accepta sã rãmânã în cadrul blo-
cului comunitar. Extrapolând vo-
tul celor 23% dintre indeciºi, son-

Majoritatea britanicilor ar
opta pentru ieºirea din UE
în cazul unui referendummandate i-au revenit partidului Casa

Evreiascã, o formaþiune naþionalis-
tã religioasã condusã de Naftali Ben-
nett, care îi reprezintã pe coloniºtii
evrei. Shas, partid ultrareligios, a
fost creditat cu 11 mandate de de-
putat ºi Lista Unificatã a Tora cu 7.
Pentru a forma o majoritate, Benja-
min Netanyahu va trebui sã aleagã
între formaþiunea centristã Yesh
Atid, care pledeazã pentru reluarea
negocierilor cu palestinienii, ºi Casa
Evreiascã, pro-colonii, comenteazã
AFP. Se contureazã perspectiva unei
coaliþii între blocul premierului în
exerciþiu ºi formaþiunea lui Yair La-
pid, care s-a declarat preocupat de
situaþia clasei de mijloc ºi a anunþat
deja cã nu va participa la formarea
unei coaliþii centru-stânga.

dajul realizat de institutul Popu-
lus pentru „The Times” estimea-
zã cã 53% dintre britanici sunt fa-
vorabili unei ieºiri din UE, faþã de
47% care vor sã rãmânã în cadrul
Uniunii. „În lipsa reformelor, exis-
tã pericolul ca Europa sã eºueze
ºi ca britancii sã devieze cãtre ie-
ºire”, a avertizat Cameron. „Dacã
pãrãsim Uniunea Europeanã, va fi
un bilet doar dus, fãrã întoarce-
re”, a continuat el într-un discurs-
cheie despre Europa, rostit la Lon-
dra. Sondajul realizat joi, pe un
eºantion format din 2.000 de bri-
tanici, sugereazã cã mulþi votanþi
ºi-au format deja o opinie.

Aproape 6,95 milioane de bulgari sunt aºteptaþi la
urme duminicã, pentru a se pronunþa cu privire la
oportunitatea construirii unei noi centrale nucleare.
Alegãtorii vor fi chemaþi sã rãspundã la întrebarea:
„Sunteþi de acord ca Bulgaria sã îºi dezvolte indus-
tria nuclearã prin construirea unei noi centrale nu-
cleare?”. Scrutinul este organizat la iniþiativa Partidu-
lui Socialist Bulgar, care a reuºit sã strângã peste
500.000 de semnãturi într-o petiþie de susþinere a pro-
iectului pentru o centrala nuclearã în oraºul Belene,
dupã ce în anul 2012 guvernul de centru-dreapta, al
premierului Boiko Borisov, anunþase cã renunþã defi-
nitiv la acesta din cauza lipsei de finanþare. Potrivit
analiºtilor politici, miza principalã a acestui scrutin
nu este soarta proiectului, ci mobilizarea electoratu-
lui în ajunul campaniei electorale pentru alegerile par-
lamentare din luna iulie. Socialiºtii profitã de faptul cã
majoritatea populaþiei Bulgariei sprijinã industria nu-
clearã pentru a iniþia un scrutin pe acest subiect, prin
care sã atragã mai multe simpatii în anul electoral.
Subiectul este sensibil în Bulgaria pentru cã în pe-
rioada 2002-2006 þara a fost obligatã sã-ºi închidã
patru din cele ºase reactoare ale centralei de la Koz-
lodui la insistenþa Uniunii Europene. ªi acum, majori-
tatea bulgarilor sunt convinºi cã aceastã decizie nu a

fost corectã ºi cã reactoarele de la Kozlodui nu pre-
zentau nici un risc sporit. Acesta va fi primul referen-
dum naþional în istoria postcomunistã a Bulgariei ºi
doar al patrulea în întreaga istorie a þãrii. Potrivit le-
gislaþiei Bulgariei, pentru ca referendumul sã fie vala-
bil, numãrul votanþilor ar trebui sã fie cel puþin egal
cu cel al alegãtorilor care au votat la ultimele alegeri
parlamentare din anul 2009, ceea ce înseamnã nu mai
puþin de 4,3 milioane de persoane, respectiv 62% din
bulgarii cu drept la vot. Totuºi, dacã prezenþa la urne
ar depãºi 20%, parlamentul va fi obligat sã abordeze
subiectul ºi sã ia o decizie. Proiectul Belene existã de
aproape 32 de ani, iar potrivit datelor
oficiale Bulgaria a îngropat acolo cel
puþin 1,5 miliarde de euro. Totul a înce-
put la 20 martie 1981, când guvernul
bulgar a luat decizia de începere a con-
strucþiei la Belene. Oraºul de la Dunãre
a fost ales în concurenþã cu alte 7, în
ciuda dubiilor legate de riscul seismic
din zonã, care pânã la urmã s-a dovedit
cã au subminat proiectul. Ideea de re-
luare a proiectului a fost lansatã de gu-
vernul premierului Simeon Saxa Coburg-
Gotha în anul 2002, când Bulgaria a fost

obligatã sã închidã douã dintre reactoarele centralei
de la Kozlodui. În martie 2012, premierul bulgar Boiko
Borisov a anunþat cã Sofia renunþã definitiv la pro-
iect, acesta evocând preþul drept motiv principal. Prin
urmare, Borisov considerã cã votul „Nu” la referen-
dumul de duminicã ar însemna respingerea proiectu-
lui Belene ºi susþinerea instalãrii unor noi reactoare la
Kozlodui, în timp ce socialiºtii bulgari sunt de pãrere
cã numai votul „Da” ar putea garanta dezvoltarea
industriei nucleare din Bulgaria. Ambele partide se
declarã în favoarea dezvoltãrii industriei nucleare, dar
sprijinã douã proiecte diferite.

Referendum în Bulgaria pe tema construirii unei centrale nucleare la Belen

Depou de metrou ocupat
de greviºti în Grecia

Trei sute de poliþiºti au luat cu asalt,
ieri dimineaþã, un depou de metrou din
Atena, pentru a pune capãt ocupãrii
acestuia de cãtre greviºti, relateazã
AFP. Patru persoane au fost reþinute ºi
eliberate în scurt timp. Salariaþii
metroului s-au aflat ieri în cea de-a
noua zi de grevã, pentru a protesta faþã
de tãierile salariale. Greva, declaratã
„ilegalã ºi abuzivã” de justiþie, a
provocat la Atena ambuteiaje uriaºe în
ultimele zile. Joi, guvernul a ordonat
rechiziþionarea metroului, iar
sindicatele din transport au ripostat
chemând la încetarea totalã a lucrului
vineri. Personalul de la metrou, care
beneficia pânã acum de unele avantaje
salariale, contestã alinierea prevãzutã
la grila generalã de salarizare impusã
în sectorul public ºi care prevede o
scãdere a tuturor veniturilor.

Turul doi al prezidenþialelor
în Cehia

Fostul prim-ministru social-
democrat ceh Milos Zeman ºi actualul
ministru de Externe, aristocratul pro-
european Karel Schwarzenberg, se
confruntã timp de douã zile, ieri ºi
astãzi, în turul doi al alegerilor
prezidenþiale, ei depunând în ultimele
zile eforturi pe reþelele de socializare
pentru a-i convinge pe alegãtori,
comenteazã agenþia EFE. Analiºtii
subliniazã importanþa votului
tinerilor la acest scrutin, care ar putea
fi favorabil lui Schwarzenberg, cel
care a încercat sã se asocieze cu
imaginea fostului preºedinte Vaclav
Havel. Deºi nu mai este în viaþã,
acesta din urmã, cu onestitatea sa ºi
cu sloganul sãu „dragostea ºi
adevãrul înving ura ºi minciuna”, este
în continuare apreciat de tineri. „Sunt
incapabil sã urãsc pe cineva.
Recunosc cã este o mare slãbiciune a
caracterului. Nu pot sã-i urãsc nici
mãcar pe cei care îmi fac rãu”, scrie
Schwarzenberg pe Twitter. Deºi
actualul ºef al diplomaþiei de la Praga
pare sã fi câºtigat bãtãlia pe reþelele
de socializare, contracandidatul sãu
s-a prezentat mai bine în timpul
dezbaterilor televizate, datoritã
retoricii sale fluide ºi ascuþite,
Schwarzenberg afiºând o atitudine
mai puþin incisivã.

200.000 de cazuri de leprã
pe an, în pofida unui
tratament eficient ºi gratuit

Datoritã unui tratament eficient ºi
gratuit, lepra nu mai este pentru
þãrile sãrace boala îngrozitoare din
trecut, dar ea afecteazã încã peste
200.000 de persoane pe an, relateazã
AFP într-un material scris cu ocazia
Zilei Internaþionale de Luptã
împotriva Leprei, ce va fi marcatã
duminicã. Boalã contagioasã cu o
evoluþie foarte lentã, cauzatã de o
micobacterie, lepra atacã nervii ºi
muºchii ºi sfârºeºte prin a provoca
paralizia ºi infirmitãþi definitive ale
membrelor ºi ochilor dacã nu este
tratatã la timp. Profesorul britanic
Stewart Cole, specialist în aceastã
maladie, recunoaºte cã „s-au
înregistrat progrese enorme în
tratarea ºi þinerea sub control a
epidemiei. ªaisprezece milioane de
bolnavi au fost trataþi prin polichi-
mioterapie (MDT) ºi vindecaþi”.
Tratamentul, alcãtuit din trei
antibiotice, dezvoltat în anii 1980,
este disponibil gratuit în þãrile
sãrace din 1995, datoritã Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). El
permite uciderea bacilului ºi
vindecarea bolii în ºase pânã la
doisprezece luni. Potrivit datelor
OMS, în 2011 au fost depistate
219.075 de noi cazuri de leprã.
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DISPOZIÞIA NR. 618
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-

narã în data de 31.01.2013, ora 10.00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al dlui. Dincã Mãrinicã ºi validarea mandatului de consilier local al dlui.
Daºoveanu Dan.

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Convenþiei de Colaborare încheiate între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Dincolo de Autism” Craiova, pri-
vind îmbunãtãþirea serviciilor sociale  acordate copiilor ºi tinerilor cu autism din muni-
cipiul Craiova asistaþi în cadrul asociaþiei.

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „THE
EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect sprijinirea tinerilor cu dizabilitãþi, proveniþi
din abandonuri.

4. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Naþio-
nalã pentru Copii ºi Adulþi cu Autism din România - Filiala Craiova, privind îmbunãtã-
þirea serviciilor sociale  acordate copiilor ºi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ”Dr.
Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova.

5. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea,  pentru anul 2013,  a numãrului de asis-
tenþi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraþi cu contract de muncã pe raza
municipiul Craiova.

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþio-
nare a evaluãrii anuale a managementului la instituþiile de culturã de subordonare localã.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare anualã a manage-
mentului la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii ºi Tineret “Colibri” ºi Casa
de Culturã “Traian Demetrescu”.

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor
de Intervenþie “Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul
Craiova - Reabilitare termicã bloc N4, situat în Calea Bucureºti, nr.133”.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea socie-
tãþilor comerciale care vor executa lucrãri de reparaþii drumuri, dupã spargere, pe raza
municipiului Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului ºi a Caietului de Sarcini
pentru activitatea de administrare ºi exploatare a toaletelor ecologice ºi a WC-urilor
publice din municipiul Craiova.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru realizarea ºi întreþinerea
în perfectã stare de funcþionare a instalaþiilor de dirijare a circulaþiei, a semafoarelor, a
indicatoarelor rutiere ºi a marcajelor în municipiul Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administra-
re ºi exploatare a toaletelor ecologice ºi a WC-urilor publice din municipiul Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare
a Grãdinii Zoologice, situatã în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare ºi
întreþinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare,
întreþinere ºi înfrumuseþare zone verzi din Municipiul Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional ºi locuinþe care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova.

18. Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinþe destinat închirierii
persoanelor ºi/sau familiilor evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele
retrocedate în naturã foºtilor proprietari.

19. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii fãrã licitaþie publi-
cã, a spaþiului situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, bl.39, parter, în
vederea organizãrii unui birou parlamentar.

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, des-
tinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.7998/2003 ºi nr.11001/2003.

21. Proiect de hotarâre privind închirierea fãrã licitaþie publicã, cãtre Asociaþia „Pro
Craiova”, a spaþiului situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogãlniceanu, nr.13 - subsol.

22. Proiect de hotarâre privind închirierea fãrã licitaþie publicã, cãtre Asociaþia „Oltenia
Proxima”, a spaþiului situat în municipiul Craiova, str.Romul, bloc Romarta, sc.D-parter.

23.  Proiect de hotarâre privind închirierea fãrã licitaþie publicã, cãtre Clubul Sportiv
“Aerosport” Craiova, a spaþiului situat în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.31 (fost nr.55).

24. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii
comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/
2002, având ca obiect terenul aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe
care este amplasat o construcþie provizorie, cu destinaþia de spaþiu comercial, produc-
þie ºi prestãri servicii, situat în cart.Craioviþa Nouã, zona Bigul Vechi.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38983/
2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Enculescu Magdalena
Georgeta.

27. Proiect de hotãrâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune
nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Ghiþu C.
Mihaela Luminiþa.

28. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi adminis-
trarea Autoritãþii Naþionale pentru Sport ºi Tineret, în domeniul public al municipiului
Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile
din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” din municipiul Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind stabilirea ratelor de co-finanþare ale Municipiului Cra-
iova ºi asociaþiilor de proprietari , precum ºi mecanismul de recuperare a sumelor plãtite
de cãtre Municipiul Craiova aferente contribuþiei asociaþiei de proprietari, pentru blocu-
rile  de locuinþe  incluse în Programul Operaþional Regional 2007-2013, axa prioritarã 1
“Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor - poli urbani de creºtere”, domeniul de inter-
venþie 1.2 “Sprijinirea investiþiilor în eficienþa energeticã a blocurilor de locuinþe”.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Lo-
cuinþe colective cu regim de înãlþime maxim P+10, în municipiul Craiova, str.Dimitrie
Gerota, nr.2”.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind
construirea unor spaþii comerciale, cu regim de înãlþime parter, în municipiul Craiova,
str. Aristizza Romanescu, nr.7 C.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind
reglementarea drumului acces trafic greu pentru aprovizionare ºi livrare, în municipiul
Craiova, Calea Bucureºti, nr.80.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.59/2012 referitoare la aprobarea organigramei ºi statului de funcþii la
Poliþia Localã Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directã pentru activitãþile de admi-
nistrare a domeniului public ºi privat date în competenþa Regiei Autonome de Adminis-
trare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directã, cãtre
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului pentru serviciul de canali-
zare ºi a preþului pentru serviciul de alimentare cu apã, pentru municipiul Craiova.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune înche-
iat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.,
având ca obiect bunuri aparþinând domeniului public ºi privat al municipiului Craiova.

40. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                   Emisã azi  25.01.2013

                PRIMAR,   SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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CERERI SERVICIU
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Caut menajerã serioasã.
Telefon: 0762/382.318.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃTAR,
BRUTAR. Telefon: 0723/
508.951.

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 orice ni-
vel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Transport marfã + persoa-
ne Romania-Italia, plecãri
în fiecare joi. Telefon:
+40 .0763 .283 .870 ,
+39.328.368.54.14.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.

Anunþul tãu!
S.C. MAESTRO IMOBILIARE S.R.L. ANUN-
ÞÃ PIERDEREA : ADRESEI DE INTERVEN-
ÞII ªI A REGISTRULUI SPECIAL, APARÞI-
NÂND A.M.E.F. DATECS MP55 CU SERIA DE
FABRICAÞIE 12137257 ªI SERIA FISCALÃ
DJ 0140009694. SE DECLARÃ NULE.
Primãria Comunei Sadova anunþã elabo-
rarea primei versiuni a planului: PUG Sa-
dova si declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avidului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj, str. “Pe-
tru Rareº” nr. 1, Craiova, judetul Dolj ºi
sediul titularului: Sediul Primariei Sado-
va. Comentariile ºi sugestiile se vor
transimte în scris la sediul APM Dolj în
termen de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.
S.C. Xalandine Energy S.R.L cu sediul în
Bucureºti, str. “Henri Coandã” nr. 27,
anunþã elaborarea primei versiuni a pla-
nului: Parc Energetic Fotovoltaic, ampla-
sament comuna Leu, T56, P8, P13 ºi de-
clan ºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str. “Petru Rareº”
nr. 1, Craiova, jud. Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris la se-
diul APM Dolj în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.

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

Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND apartament 2 ca-
mere, parter, zonã comer-
cialã, intrare separatã,
centralã termicã, pretabil
cabinet, laborator. Telefon:
0763/622.922.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate , bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.222.
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. Tele-
fon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.

Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
I, lângã stadionul Tinere-
tului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.

Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei,
negociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã 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.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1, preþ 100.000 ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.

Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi ex-
travilan în comuna Bul-
zeºti, sat Stoiceºti. Telefon:
0244/312.070; 0722/
963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii
la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
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Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Tel: 0766/304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jia-
nu”. Tel: 0746/660.001.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167
Vând teren  intravilan,
400 mp, situat în Segar-
cea, str. “Unirii” nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415.
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea,
str. Unirii nr. 29F (în spate-
le Liceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construc-
þie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Te-
lefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.

Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
VÂND 2 locuri de veci
Ungureni, zona A. 0763/
622.922
Vând vin alb,roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem le-
bede ca aspect) la 50 km
de Craiova, preþ 55 lei buca-
ta. Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice, se-
rii complete neºtampilate,
Spania, Cuba, Iran, Roma-
nia. Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu di-
mensiunile 0.5-1 cm, pu-
ieþi prun ºi puieþi nuc. Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru cu-
lori alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.

Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023
Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. 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 arzãtoare gaze
sobe, reductor oxigen,
foarfecã tãiat tablã de banc,
arzãtor încãlzire infraroºu
cu ceas. Telefon: 0351/
464.563; 0771/385.734.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negociabil.
Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã 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,
stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.



publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 26 ianuarie 2013

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

sâmbãtã, 26 ianuarie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 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, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, 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. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus mas-
cã profesionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. 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 mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Cofe-
tãrie Amaradia) 5 Euro mp.
Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utilatã.
Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
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 ul-
tracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã,
tot confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Tele-
fon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere  G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez 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.

CERERI
Caut sã închiriez garsoni-
erã Calea Bucureºti . Ofer
400 lei. Telefon: 0768/
613.555
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Tânãr serios, 36 ani, cu
apartament în Craiova,
doresc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, even-
tual cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Telefon: 0765/
908.367.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupe-
rare terenuri agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Cumpãr oglinda mare,
NU dreptunghiularã. Tel :
0766/304.708.

DECESE
Familia profund indure-
ratã anunþã încetarea din
viaþa a celei care a fost
STOIA LIDIA . Slujba reli-
gioasã are loc in ziua de
27 ianuarie 2013 orele
12.00, la Biserica “Sfinþii
Arhangheli”, cu plecare
la Cimitirul Romanesti.
Dumnezeu s-o odih-
neascã in liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
S-a stins din viaþã dupã
o lungã ºi grea suferinþã
dr. SMARANDA (COCA)
GIURUMESCU exce-
lentã radioloagã ºi mi-
nunat om ºi prieten.In
numele tuturor celor
care au conoscut-o
din Spitalul nr. 1 Cra-
iova sincere condo-
leanþe. Dumnezeu s-o
odihneascã între cei
mai buni. Prof. dr. Cor-
neliu Sabetay.
COMEMORÃRI

Profesorul mentor ION
M. NEGREANU (7 ia-
nuarie 1907 Dragaºani
– 26 ianuarie 1998 Cra-
iova) ramâne mereu în
recunostinþa foºtilor
elevi de la „ Fraþii Bu-
zeºti”. Ion ªt. Diaconu
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A XXI-A

Sâmbãtã: Celta – Sociedad, Levante
– Valladolid, Zaragoza – Espanyol,
Deportivo – Valencia;

Duminicã: Real Madrid – Getafe,
Rayo – Betis, Barcelona – Osasuna,
Bilbao – Atl. Madrid, Mallorca –
Malaga;

Luni: Sevilla – Granada.
Clasament: 1. Barcelona 55p, 2. Atl.

Madrid 47p, 3. Real Madrid 40p, 4. Betis
35p, 5. Malaga 32p...16. Granada 20p,
17. Celta 19p, 18. Osasuna 18p, 19.

Mallorca 17p, 20. Deportivo 16p.

SERIE A –
ETAPA A XXII-A

Sâmbãtã: Lazio – Chievo, Juventus –
Genoa;

Duminicã: Bologna – Roma, Catania
– Fiorentina, Atalanta – Milan, Parma –
Napoli, Cagliari – Palermo, Sampdoria –
Pescara, Udinese – Siena, Inter – Torino.

Clasament: 1. Juventus 48p, 2. Napoli
43p, 3. Lazio 43p, 4. Inter 39p, 5. Fioren-
tina 36p...16. Cagliari 20p, 17. Pescara
20p, 18. Genoa 17p, 19. Palermo 16p, 20.
Siena 14p (penalizatã cu 6p).

BUNDESLIGA –
ETAPA A XIX-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei:
Dortmund – Nurnberg;

Sâmbãtã: M’gladbach – Dusseldorf,
Hannover – Wolfsburg, Augsburg –
Schalke, Furth – Mainz, Frankfurt –
Hoffenheim, Freiburg – Leverkusen;

Duminicã: Hamburg – Werder,
Stuttgart – Bayern.
Clasament: 1. Bayern 45p, 2.

Leverkusen 36p, 3. Dortmund 33p, 4.

Frankfurt 30p, 5. Schalke 28p...14.

Dusseldorf 21p, 15. Nurnberg 21p, 16.

Hoffenheim 13p, 17. Augsburg 12p, 18.

Furth 9p.

LIGUE 1 –
ETAPA A XXII-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei:
Valenciennes – Lyon;

Sâmbãtã: Rennes – Marseille, Nancy
– Lorient, Troyes – Brest, Evian TG –
Ajaccio, Montpellier – Sochaux, Reims –
Toulouse;

Duminicã: St’ Etienne – Bastia, Nice
– Bordeaux, Paris SG – Lille.
Clasament: 1. Paris SG 42p, 2. Lyon

42p, 3. Marseille 41p, 4. Nice 35p, 5.

Rennes 35p,...16. Ajaccio 21p (penaliza-
tã cu 2p), 17. Evian TG 20p, 18. Reims
19p, 19. Troyes 13p, 20. Nancy 12p.

CUPA ANGLIEI –
16-IMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Vineri, dupã închiderea ediþiei:
Millwall (II) – Aston V.;

Sâmbãtã: Stoke City – Man. City,
Norwich – Luton (V), Macclesfield (V)
– Wigan, Derby (II) – Blackburn (II),
Hull (II) – Barnsley (II), Middlesbrough
(II) – Aldershot (IV), Reading – Shef-
field Utd (III), Huddersfield (II) –
Leicester (II), Queens PR – MK Dons
(III), Bolton (II) – Everton, Brighton (II)
– Arsenal, Man. United – Fulham;

Duminicã: Brentford (III) – Chelsea,
Leeds (II) – Tottenham, Oldham (III) –
Liverpool.

Barcelona aborda meciul, de joi sea-
rã, cu Malaga, fãrã victorie în ultimele
douã partide, dupã egalul din manºa tur
a Cupei ºi înfrângerea din campionat cu
Real Sociedad. O raritate în ultimii ani
pentru catalani! De partea cealaltã, acel
2-2 din încleºtarea de pe “Camp Nou”
le-a dat aripi gazdelor.

Jocul de pe “La Rosaleda” a început
promiþãtor, iar minutul 9 a adus primul
gol. Trecut în contul Barçei. Dani Al-
ves, plecat dintr-o poziþie suspectã de
ofsaid, a centrat excelent în careu ºi Pe-
dro a deschis scorul cu o loviturã sigu-
rã de cap.

Bucuria deþinãtoarei trofeului n-a þi-
nut însã prea mult (11). Joaquin a primit
excelent la 16 metri, Mascherano a tra-
tat superficial faza, iar mijlocaºul gazde-
lor a egalat cu un ºut la colþul scurt. ªi
de aceastã datã însã, golul a pornit de la o presu-
pusã greºealã de arbitraj, dupã un henþ al anda-
luzilor la jumãtatea terenului, în startul acþiunii
de la care a pornit golul.

Pânã “la odihnã” a fost fotbal total. Cele douã
echipe au oferit un joc la superlativ, demn de
douã echipe calificate în optimile Ligii Campio-
nilor. Ocaziile mari au fost împãrþite aproape în
mod egal la cele douã porþi, dar tabela la pauzã a
arãtat acelaºi scor ca în minutul 11, 1-1.

Avem “El Clasico” în Cupa Regelui!

Barça a trecut de Malaga ºi va lupta
pentru un loc în finalã cu marea rivalã Real

Începutul pãrþii secunde a aparþinut Barcelo-
nei. Jucãtorii lui Vilanova, absent de la aceastã
partidã pe considerente medicale, au intrat mai
deciºi, iar la patru minute de la reluare a venit ºi
golul. Marcat de Pique, urmare a unei lovituri
libere executate de Iniesta. Fundaºul a preluat
pe piept în stil de mare atacant ºi a tras lângã
barã, pentru 2-1.

Oaspeþii au continuat sã preseze, însã Mala-
ga a reuºit din nou sã egaleze, în minutul 68,

dupã un contraatac. Joaquin a pa-
sat scurt la 16 metri pentru Santa
Cruz, jucãtor intrat în repriza a doua,
iar acesta l-a învins pe Pinto cu un
ºut pe jos, la colþul lung, cu bara.

Barcelona n-a acuzat ºocul, lo-
vind la prima incursiune mai pericu-
loasã. Iniesta (76) ºi-a readus echi-
pa în avantaj, mulþumitã unei faze
de excepþie reuºite de Fabregas.

Speranþele gazdelor la o califi-
care miraculoasã au fost reduse la
zero în minutul 79, când Messi a
pus capul pentru 4-2, dupã o cen-
trare de manual a lui Dani Alves.
Fundaºul brazilian a bifat astfel a
doua pasã de gol în aceastã parti-
dã, ulterior celei de la deschiderea
scorului. Cu aripile tãiate, elevii lui
Pellegrini au încetat sã mai caute

golul. Catalanii au mai ratat câteva situaþii, dar
s-a terminat 2-4.

Barcelona s-a calificat în semifinale, unde va
avea o “dublã” teribilã, cu rivala Real Madrid (1-
1, miercuri, cu Valencia, dupã 2-0 în tur). Cealaltã
disputã a acestei faze propune duelul dintre Atle-
tico Madrid (1-1 ºi 2-0 cu Betis) ºi FC Sevilla (4-
0 ºi 0-0 cu Zaragoza). Manºa tur se va disputa în
ambele cazuri la Madrid, în 30 ianuarie, revanºa
fiind programatã pentru 27  februarie.

Accidentarea suferitã de Iker Casillas, mier-
curi, în partida de Cupã cu Valencia a declanºat
„alarma” la Real Madrid.

Cãpitanul „galacticilor” va lipsi cel puþin
ºase sãptãmâni de pe teren ºi va rata aproape

„Galacticii” cautã înlocuitor
pentru accidentatul Casillas

sigur partidele cu United (Liga Campionilor) ºi
„ºocurile” cu Barcelona, (Primera Division ºi
Cupa Spaniei), iar Mourinho se poate baza pen-
tru postul de portar numai pe Antonio Adan ºi
pe Jesus Fernadez, doi goalkeeperi ce au strâns
împreunã numai 7 meciuri în actuala stagiune.

AS, ziarul de casã al madrilenilor, a anunþat cã,
în aceste condiþii, Real Madrid va transfera în re-
gim de urgenþã un alt portar, iar campioana en-
titre a Spaniei are la dispoziþie doar o sãptãmânã
pânã la încheierea perioadei de transferuri.

Sursa citatã a notat cã principala þintã este
titularul celor de la Osasuna, Andres Fernan-
dez, numai cã transferul acestuia ar costa-o pe
Real Madrid 9 milioane de euro (valoarea clau-

zei de reziliere a contractului).
Situaþie în care, Real se va orienta cel mai

probabil spre un portar care evolueazã în afara
Spaniei. În pole-position pare sã fie brazilianul
Julio Cesar, care evolueazã acum la în Anglia, la
QPR.  Acesta are avantajul cã a mai lucrat cu
Mourinho, la Inter, iar Real are un acord de co-
laborare cu clubul pentru care joacã acum.

Ultima variantã e reprezentatã de germanul
Andre ter Stegen, de la Borussia Monchen-
gladbach. Acesta e avantajat de vârsta extrem
de fragedã (20 de ani), care l-ar transforma într-
o variantã excelentã ºi pentru viitor. Ter Stegen
e urmãrit ºi de Barcelona, catalanii vãzându-l
ca un potenþial înlocuitor pentru Valdes.

Trei þinte are Mourinho

Federaþia Englezã a stabilit un numãr de trei etape de
suspendare, pedeapsa minimã, pentru belgianul Eden
Hazard, în urma incidentului de la meciul din Cupa Ligii
dintre Swansea ºi Chelsea, când mijlocaºul londonezi-
lor a lovit un copil de mingi pe motiv cã acesta a întârziat
repunerea balonului în joc.

Gestul nebun al lui Hazard a fãcut imediat înconjurul
Europei ºi a revoltat, iniþial, opinia publicã. Presa din An-
glia a criticat în termeni duri ieºirea belgianului ºi a com-
parat momentul cu reacþia violentã a lui Cantona din 1995.

Lucurile s-au schimbat însã în cateva ore. Mai mulþi
oameni de fotbal au vorbit, la emisiunile radio sau TV
din Anglia, despre atitudinea provocatoare a puºtiului
de 17 ani lovit de Hazard, care a refuzat sã inapoieze
mingea în teren, deºi asta era singura treabã pe care o
avea la marginea suprafeþei de joc.

“Eden ar fi trebuit sã se controleze, dar vina o are, în
primul rând, copilul de mingi, care s-a crezut la rugby ºi
s-a aruncat pe minge. Le spunem mereu copiilor de mingi,
indiferent de situaþie, sã dea mingea cât mai repede în
teren, pentru cã altfel se încing spiritele. Jucatorii sunt
iritaþi de astfel de gesturi în situaþii de presiune”, a de-
clarat managerul lui Fulham, Martin Jol, în The Sun.

Federaþia Englezã a judecat cazul ºi a decis, joi, cã nu
se impune o suspendare suplimentarã faþã de cele trei

Rezultate con-

semnate joi searã,

în grupa B:

Ghana – Mali
1-0 (Wakaso 38),
Niger – Congo
0-0.

C l a s a m e n t
(2 et.): 1. Ghana
4p, 2. Mali 3p, 3.
Congo 2p, 4. Niger 1p.

Asearã, dupã închiderea ediþiei,

meciuri din grupa C:

Zambia (1p) – Nigeria (1p), Burki-
na Faso (1p) – Etiopia (1p).

Sâmbãtã, grupa D:

Coasta de Fildeº (3p) – Tunisia
(3p), Algeria (3p) – Togo (3p).

Duminicã, grupa A:

Maroc (2p) – Africa de Sud (4p), I-
le Capului Verde (2p) – Angola (1p).

Hazard a scãpat cu pedeapsa minimã,
dupã ce a lovit un copil de mingi

etape impuse de regulament pentru “eliminare în urma
comportamentului violent”, asa cum a scris arbitrul Chris
Foy în raportul de meci.

Desi a primit plângeri scrise din partea a trei supor-
teri aflaþi în tribunele stadionului Liberty din Swansea,
Poliþia a decis cã nu se impune deschiderea unei anche-
te în cazul acestui incident. Meciul cu pricina, disputat
miercuri searã, a consfiinþit calificarea formaþiei galeze
în ultimul act al competiþiei, scor 0-0, dupã 2-0 în prima
manºã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Digi Sport 1
10:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Potaissa Turda – Dinamo / 13:00 – FOTBAL

– Camp. Spaniei: Real Madrid – Getafe / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Atalanta – Milan
/ 18:00, 20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo – Betis, Barcelona – Osasuna ºi
Bilbao – Atl. Madrid.
Digi Sport 2

12:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei – ªtiinþa Bacãu / 13:30, 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Bologna – Roma ºi Parma – Napoli / 18:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: BCM U Piteºti – CSU Sibiu / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Torino.
Digi Sport 3

16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Catania – Fiorentina / 18:00, 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Nice – Bordeaux ºi Paris SG – Lille.
Dolce Sport 1

18:15 – HANDBAL (M) – CM Spania: finala mare.
Dolce Sport 2

14:00 – FOTBAL – Cupa Angliei (16-imi de finalã): Brentford – Chelsea / 19:30 –
FOTBAL – Camp. Greciei: Atromitos – Panathinaikos.
Sport.ro

13:30, 15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Vitesse – Ajax ºi Feyenoord – Twente / 18:00

– FOTBAL – Cupa Angliei (16-imi de finalã): Oldham – Liverpool.
Eurosport 1

10:30 – TENIS – Australian Open (finala masculinã): Novaj Djokovici (Serbia) – Andy
Murray (M. Britanie) / 13:30 – SCHI ALPIN – CM Maribor (Slovenia): feminin, slalom /
14:15 – SCHI ALPIN – CM Kitzbuhel (Austria): masculin, slalom / 15:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM Vikersund (Norvegia) / 19:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni,
Africa de Sud (faza grupelor): Maroc – Africa de Sud / 22:45 – PATINAJ VITEZÃ – CM
Salt Lake City (SUA): concurs pe probe.
Eurosport 2

10:15 – SCHI ALPIN – CM Maribor (Slovenia): feminin, slalom /11:15 – SCHI ALPIN
– CM Kitzbuhel (Austria): masculin, slalom / 12:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM
Klingenthal (Germania) /16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Hamburg – Werder
ºi Stuttgart – Bayern.

Digi Sport 1
12:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Baia Mare – Oltchim / 15:30, 17:30 –

HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiinþa Bacãu – Dinamo ºi HC Odorhei – Potaissa Turda
/ 19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio Chievo ºi Juventus – Genoa.

Digi Sport 2
17:00, 19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – Gaz Metan Mediaº ºi

Energia Rovinari – CSU Ploieºti / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Zaragoza –
Espanyol ºi Deportivo – Valencia.

Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (F) – Superliga Naþionalã: SCM U Craiova – ªtiinþa Bacãu / 18:00,

21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Rennes – Marseille ºi Evian TG – Ajaccio / 23:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Larvik (Norvegia) – Randers (Danemarca).

Dolce Sport 1
20:00 – HANDBAL (M) – CM Spania: finala micã.

Sport.ro
14:45, 17:00, 19:30 – FOTBAL – Cupa Angliei (16-imi de finalã): Stoke – Man. City,

Brighton – Arsenal ºi Man. United – Fulham.

Eurosport 1
10:30 – TENIS – Australian Open (finala femininã): Victoria Azarenka (Belarus) – Na Li

(China) / 12:30 – SCHI ALPIN – CM Kitzbuhel (Austria): masculin, coborâre / 13:45 –
SCHI ALPIN – CM Maribor (Slovenia): feminin, slalom uriaº / 16:15 – COMBINATA
NORDICÃ – CM Klingenthal (Germania) / 17:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM
Vikersund (Norvegia) / 20:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, Africa de Sud (faza
grupelor): Algeria – Togo / 22:00 – PATINAJ ARTISTIC – CE Zagreb (Croaþia): feminin,
programul liber.

Eurosport 2
11:00 – SCHI ALPIN – CM Maribor (Slovenia): feminin, slalom uriaº / 12:30 – TENIS

– Australian Open (finala la dublu masculin): Bob/Mike Bryan (SUA) – Robin Haase/Igor
Sijsling (Ola) / 14:45 – COMBINATA NORDICÃ – CM Klingenthal (Germania) / 17:00 –
FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, Africa de Sud (faza grupelor): Coasta de Fildeº –
Tunisia / 19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Freiburg – Leverkusen.

Andy Murray a reuºit sã treacã peste “bles-
temul” Roger Federer, în faþa cãruia nu câºti-
gase niciodatã la un turneu de Grand Slam.
Deºi se impusese în 10 din cele 19 meciuri ju-
cate contra elveþianului, printre care ºi finala
competiþiei olimpice de la Londra.

Ieri, în a doua semifinalã de la Australian
Open, ocupantul poziþiei a treia în clasamen-
tul mondial a pus stãpânire pe primul set chiar
din start ºi a reuºit sã câºtige pe serviciul el-
veþianului. Murray nu a mai cedat avantajul ºi
a închis manºa dupã 40 de minute, cu 6-4.

Actul secund a debutat cu mai multe mingi
de break pentru scoþian, dar Federer a ºtiut
mereu sã îºi aleagã loviturile pentru a salva
situaþia. Fiecare dintre cei doi jucãtori ºi-a fruc-
tificat avantajul serviciului, iar setul a ajuns la
tiebreak. În prelungiri s-a impus elveþianul,
egalând situaþia pe tabelã.

Murray a forþat din nou în al ºaselea game

„FedEx”, rãpus în cinci seturi

Murray îl însoþeºte pe Djokovici în ultimulMurray îl însoþeºte pe Djokovici în ultimulMurray îl însoþeºte pe Djokovici în ultimulMurray îl însoþeºte pe Djokovici în ultimulMurray îl însoþeºte pe Djokovici în ultimul
act al Openului Australianact al Openului Australianact al Openului Australianact al Openului Australianact al Openului Australian

Duelul pentru trofeu va avea loc duminicã, de la ora 10:30, în direct pe canalul Eurosport

al setului trei, a câºtigat  contra serviciului ºi
a luat setul în puþin peste jumãtate de orã: 6-3.

Partea care a urmat a fost cea mai specta-
culoasã din toatã partida, cu lovituri de sen-
zaþie de ambele tabere. Caruselul de pe tabela
de marcaj a continuat, dupã ce Federer a reu-
ºit primul break al meciului, la mai bine de douã
ore ºi jumãtate de la prima minge.

Deºi a condus cu 4-1, elveþianul a fost ega-
lat pe tabelã, iar apoi la 5-5 ºi-a cedat servi-
ciul. Andy Murray a servit pentru meci, a
condus cu 30-15, însã a comis dupã aceea
câteva greºeli neforþate care l-au costat game-
ul. Pe val din punct de vedere moral, Roger a
jucat extraordinar în cel de-al doilea tiebreak
al meciului, pe care ºi l-a adjudecat fãrã pro-
bleme, la doi.

În setul decisiv, a existat un singur jucãtor
pe teren – scoþianul Andy Murray. Federer a
arãtat foarte obosit, nu a mai reuºit sã mai re-
turneze mingile trimise exact de adversarul sãu
ºi a câºtigat doar douã game-uri. Finalmente a
fost 6-4, 6-7, 6-3, 6-7, 6-2 în favoarea lui Mur-
ray, care îl va întâlni, în a treia finalã consecu-
tivã de Grand Slam pentru el, pe liderul mon-
dial ºi deþinãtorul titlu-
lui, sârbul Novak Djo-
kovici, ajuns aici încã
de joi, când l-a zdrobit
pe spaniolul David
Ferrer (6-2, 6-2, 6-1).

Scorul întâlnirilor
directe dintre cei doi
este de 11-7 în favoa-
rea jucãtorului din
Balcani. Finala de mâi-
ne este o reeditare a

ultimului act de la US Open, atunci când brita-
nicul s-a impus în cinci seturi ºi a cucerit sin-
gura coroanã de Grand Slam de pânã acum-
. Ultima disputã Djokovici – Murray dateazã
din noiembrie anul trecut, de la Turneul Cam-
pionilor, ºi a fost adjudecatã de sârb. Nu este
pentru prima datã când cei doi se întâlnesc
într-un ultim act la Antipozi. S-a întâmplat ºi în
2011, 6-4, 6-2, 6-3 pentru “Nole”.

La fete, Na Li – Azarenka

În aceastã dimineaþã, de la ora 10:30, are
loc finala femininã, ea opunând chinezoaicei
Na Li (favoritã 6), opoziþia campioanei de anul
trecut, bielorusa Victoria – Azarenka (locul 1
mondial). Europeanca, în faþa celei de a treia
finale de Grand Slam din carierã, dupã cea câº-
tigatã la Australian Open ºi
cea pierdutã la US Open, am-
bele în 2012, conduce la me-
ciurile directe cu 5-4.

Na Li, câºtigãtoare la Ro-
land-Garros în 2011, va dis-
puta a doua finalã din carierã
la Antipozi, dupã cea pierdu-
tã în 2011 în faþa belgiencei
Kim Clijsters.

Victorie italianã
la dublu feminin

Jucatã ieri, finala probei
de dublu feminin a fost câº-
tigatã de perechea italianã
Sarra Erani/Roberta Vinci,
principalele favorite, care a

dispus în trei seturi de reprezentantele gaz-
delor, Ashleigh Barty/Casey Dellaqua. A fost
6-2, 3-6, 6-3, Errani ºi Vinci devind astfel pri-
mele reprezentate ale Italiei care câºtigã pro-
ba de dublu a turneului de la Antipozi, dupã
ce anul trecut au pierdut finala în faþa rusoai-
celor Svetlana Kuzneþova ºi Vera Zvonare-
va.  Pentru cele douã jucãtoare italiene aces-
ta este al treilea lor titlu la dublu cucerit la
ultimele patru turnee de Mareº ªlem, dupã
ce anul trecut s-au impus la Roland Garros ºi
US Open.

La numai 16 ani, australianca Barty a ratat
ocazia de a deveni cea mai tânãrã câºtigãtoa-
re a unui titlu de Mare ªlem, de la victoria
elveþiencei Martina Hingis în proba de sim-
plu a Openului Australiei ediþia 1997.

Sâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã DuminicãSâmbãtã Duminicã
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Solicitarea Primăriei Craiova de a obţine
fonduri europene pentru construirea unui nou
stadion în Craiova a avut feed-back în cadrul
Guvernului, care doreşte însă să completeze
proiectul prin dezvoltarea unui întreg com-
plex sportiv în zona noii arene, care să conţi-
nă un stadion de atletism şi o sală de gimnas-
tică. În condiţiile în care noul stadion nu va
mai avea pistă de atletism, aceasta ar putea fi
mutată pe stadionul „Tineretului”, cu accep-
tul Consiliului Judeţean Dolj.  Preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport,
Carmen Tocală a avut, ieri, o întrevedere cu
primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, ve-

Începând de astăzi, în
cadrul bazei sportive „Pro
Tenis” din Craiova, încep
meciurile din cadrul tur-
neului naţional FRT “Cupa
Pro Tenis” turneu organi-
zat pentru copii şi juniori
la categoriile: 10, 12, 14 şi
16 ani. Timp de şase zile,
un număr de 59 sportivi din
judeţele Dolj, Olt, Gorj,
Mehedinţi, Sibiu şi din ca-
pitală,  participă la primul
turneu de tenis de câmp organizat
în acest an în Craiova, fiind de ase-
menea primul turneu din cele pa-
tru pe care Tenis Club Stănică în
parteneriat cu Pro Tenis Club le va
desfăşura în acest an. „Prin orga-
nizarea acestor turnee ne dorim să
facem mai mult şi mai bine astfel
încât eforturile noastre, ale sporti-
vilor şi familiilor acestora să se ma-
terializeze în creşterea performan-
ţelor ş i a locului în clasamente.
Turneul oferă şansa jucătorilor să
obţină punctele necesare avansării
în clasamente şi un bun prilej de a-

Tradiţionalul meci demonstrativ
anual al celor mai populari baschet-
balişti din Liga Naţională, „All Star
Game”, se va disputa anul acesta
pe 18 martie, în Sala Polivalentă
din Bănie. Timp de o lună, publi-
cul va putea vota pe site-ul federa-
ţiei de specialitate, frbaschet.ro,

All Star Game-ul se va disputa, în martie, la Craiova
jucătorii români şi străini pe care
doreşte să-i vadă la evenimentul
inspirat din NBA. Votul fanilor va
conta în alegerea jucătorilor în pro-
porţie de 40 la sută, specialiştii în
baschet vor avea un procent de 30
la sută alocat, iar ziariştii vor con-
ta în acest „draft” cu alte 30 de

procente. Cele două echipe vor fi
compuse atât din jucători români,
cât şi din străini. Nu vor lipsi spec-
taculoasele conc ursuri de slam-
dunk şi de aruncări de 3 puncte,
dar şi diverse întreceri interactive
la care se vor implica şi spectato-
rii. Fondurile obţinute din vânza-

rea biletelor vor fi donate
unor spitale de copii şi de
bătrâni. „Nu am putut să nu
remarcăm afluenţa de spec-
tatori de la meciurile echi-
pelor craiovene în Sala Po-
livalentă şi am dorit să le sa-
tisfacem dorinţa de specta-
col prin organizarea All Star
Game-ului la Craiova. Do-
rim cu această ocazie să
promovăm şi mai mult bas-
chetul, dar va fi şi o acţiune
caritabilă. Mă bucur că avem
şi sprijinul Primăriei Craiova
şi al c lubului munic ipal şi
sperăm ca evenimentul să fie
unul de succes”, a spus şeful
Federaţiei  Române de Bas-
chet, Horia Păun.

BASCHET TENIS DE CÂMP

Începe „Cupa Pro Tenis” pentru copii şi juniori

şi evalua nivelul de pregătire atins
pentru abordarea noului an com-
petiţional”, a declarat Victor Stăni-
că directorul turneului. „Tenis Club
Stănică” este prezent în competi-
ţie cu 22 sportivi, 5 dintre aceştia
pornind cu şansă reală de a câştiga
turneul: Wetherall Michelle şi Lilă
Andreea categ. 10F, Vasilescu Ian-
cu  categ. 10B, Ciornei Andreea şi
Merisanu Alessia categ. 12F, Năs-
tase Dan categ. 14B. Meciurile se
dispută în fiecare zi începând cu ora
9.00 la baza sportivă „Pro Tenis”,
din apropierea arenei „Extensiv”.

Lângă noua arenă din Craiova se vor
construi un teren de atletism şi o sală
de gimnastică

nind c u propunerea de
construire a acestui complex
sportiv, la care edilul din Bă-
nie a aderat. „Am observat
că doamna primar este fo-
cusată pe sport, aşa cum este
întregul oraş Craiova şi ne do-
rim ca aici să avem nu numai
un stadion nou, ci un un în-
treg complex sportiv, care să
conţină inclusiv o sală de gim-
nastică. Domnul premier Victor Ponta şi-a ma-
nifestat dorinţa de a demara şi de a susţine acest
proiect la Craiova, fiindcă noul Guvern vrea să

acorde un loc de cinste sportului, aşa cum
merită”, a declarat şefa ANST.

Olguţa: „Vreau să inaugurez stadionul
până îmi închei mandatul”

Primarul, Lia Olguţa Vasilescu, susţine pro-
punerea şi a vorbit şi despre planurile care
vizează construcţia stadionului pe care îl vrea
inaugurat până la încheierea mandatului său.
„CNI va efectua studiul de fezabilitate pentru
noua arenă, care va dura 40 de zile, iar până
la finalul anului sperăm să obţinem fondurile
europene pentru întreg complexul sportiv, pe
care îl vreau finalizat până la încheierea man-
datului meu de primar. Stadionul nu va avea
pistă şi suntem în discuţii pentru a vedea dacă
va fi acoperit integral sau nu, fiindcă sunt
costuri enorme. Eu aşa mi-aş dori, să fie aco-
perit, am văzut proiectul, este unul de senza-
ţie, nu cred că mai există aşa ceva în Româ-
nia. Costurile se ridică la minim 40 de milioa-
ne de euro, doar pentru stadion”, a declarat
primarul Craiovei. Olguţa Vasilescu crede că
Universitate Craiova va juca timp de 3 ani la

Drobeta-Turnu Severin, până la construirea
arenei din Bănie, fiindcă varianta „Extensiv”
nu ar corespunde din punct de vedere al utili-
tăţilor. „Galeria mi-a spus că acum nu mai
are nimic împotrivă ca echipa să joace la Se-
verin, fiindcă nu mai este aceeaşi situaţie ca
data trecută şi va susţine echipa şi acolo. Pen-
tru restul craiovenilor va fi destul de greu,
însă nu avem ce face, fiindcă şi arena «Ion
Oblemenco» este depăşită din punct de vede-
re al infrastructurii, cu atât mai mult «Exten-
siv»”, a declarat edilul-şef al Băniei. Adrian
Mititelu a vorbit însă la radio gsp despre un
alt proiect, de construcţie a unei arene de 5.000
de locuri pe structură metalică, pentru ca Uni-
versitatea să joace acasă până la inaugurarea
noului stadion.  „Nu este adevărat că vrem să
jucăm la Severin sau în alt oraş până se face
noua arenă. Am luat decizia să construim un
stadion de 5.000 de locuri, provizoriu, din
structură metalică. Se va construi pe unul din-
tre terenurile mele. În maximum 6 luni îl fac,
va costa 1 milion şi jumătate de euro. Până
terminăm acest stadion, vom juca unde pu-
tem, e posibil şi în Bucureşti”, a spus Mititelu.
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