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Un cer plumburiu, copa-
cii goi de frunze şi fumul
de la sobe sunt semnele
clare că anotimpul rece
este tot mai aproape şi la
Călăraşi. Toamna târzie îi
face pe localnici să gră-
bească pregătirile de
iarnă. Pe uliţe trec remor-
cile încărcate cu varză,
unele legate de altele,
lăsând în urmă câmpurile
acoperite de resturi. O
altă grijă a oamenilor
este să-şi aşeze la adăpost
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stivele de lemne pe care le
vor arde în această iarnă.
În Primărie se face planul
de bătaie pentru acţiunile
de deszăpezire şi încălzi-
rea şcolilor şi grădiniţelor.
Parcă mult mai devreme
decât în alţi ani, cu câteva
zile în urmă, a fulguit deja
pe malul Dunării, ceea ce
înseamnă că prima ninsoa-
re adevărată nu este deloc
departe.
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Sinodul BOR
îndeamnã
credincioºii
sã meargã la vot

Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române (BOR) îndeam-
nã clerul ºi credincioºii sã voteze
la alegerile prezidenþiale. „În
perspectiva alegerilor prezidenþi-
ale din România (2 noiembrie
2014), Sfântul Sinod îºi reafirmã
îndemnul cãtre slujitorii Sfintelor
Altare ºi credincioºii Bisericii
Ortodoxe Române de a participa
la vot în duhul credinþei ºi al
iubirii de Bisericã ºi Neam, cu
responsabilitate creºtinã ºi civicã
pentru împlinirea binelui comun
în societatea româneascã ºi
viitorul României”, se menþionea-
zã într-un comunicat remis
Mediafax, ieri, de Patriarhia
Românã.

Proiect de lege
privind incubatoarele
de afaceri, aprobat
de Guvern

Guvernul a aprobat ieri un
proiect de lege privind incubatoa-
rele de afaceri, acesta urmand a fi
dezbãtut în procedurã de urgenþã
de cãtre Parlament. Potrivit
proiectului, înfiinþarea unui
incubator de afaceri se poate face
de cãtre autoritatea publicã
localã, instituþia de învãþãmânt
superior, institutele, centrele ºi
staþiunile de cercetare-dezvoltare,
camerele de comerþ sau o persoa-
nã juridicã de drept privat.
Valabilitatea titlului de incubator
de afaceri se acordã pe o perioadã
de 10 ani. Conform Guvernului,
facilitãþile la care are dreptul
fondatorul incubatorului de
afaceri, prin intermediul scheme-
lor de ajutor de stat  iniþiate de
autoritãþile publice locale sunt:
scutire de la plata impozitului pe
terenuri, scutire de la plata
impozitului pe clãdiri, scutiri, cu
acordul autoritãþilor locale, de la
plata oricãror taxe datorate
bugetelor locale.
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GEORGE POPESCU Statul de drept ºi statul-mafia sau despreStatul de drept ºi statul-mafia sau despreStatul de drept ºi statul-mafia sau despreStatul de drept ºi statul-mafia sau despreStatul de drept ºi statul-mafia sau despre

Un preºedinte martor în instanþã ºi unul super-procurorUn preºedinte martor în instanþã ºi unul super-procurorUn preºedinte martor în instanþã ºi unul super-procurorUn preºedinte martor în instanþã ºi unul super-procurorUn preºedinte martor în instanþã ºi unul super-procuror
S-a tot vorbit, în aceºti ultimi ani, despre o anu-

me „incompatibilitate” între þara noastrã ºi statele
europene occidentale, vechi ºi titraþi membri ai UE.
Critice cu adrese alese cu grijã, cea mai frecventã
fiind imputabilã comunismului supravieþuitor fie în
interiorul unui anumit partid politic, fie la nivelul
unei pãrþi a populaþiei, nostalgicã, needucatã ºi,
de aceea, incapabilã, funciar ºi „genetic”, sã se adap-
teze exigenþelor (de club) ale familiei europene. Mi-
am fãcut publicã în repetate rânduri opoziþia la ast-
fel de poziþii pe cât de partizane, în contul unui eli-
tism prea ieftin scos pe o piaþã liberã la datul cu
pãrerea, fãrã a nega însã complexul de dificultãþi ale
adaptãrii impuse de trecerea de la un regim politic la
altul, prin operaþii revendicând transformãri de na-
turã structuralã.

Recenta campanie DNA-istã, declanºatã numai
în aparenþã misterios într-un moment delicat al vie-
þii noastre politice, s-ar cuveni evaluatã ºi în per-
spectiva des invocatei supravegheri din partea or-
ganismelor europene – dar ºi a celor transoceanice
– a stadiului democraþiei în România, cu ori fãrã
concursul actualului ei preºedinte sau, mai grav, la
impulsul anti-românesc al sãu ºi al camarilei sale.
Nu s-a uitat, de fapt nici nu se va uita prea curând,
neverosimila ardoare cu care a fost împroºcatã Þara,
în ansamblul ei, iar nu, aºa cum s-a spus ºi încã se
mai spune, la nivelul doar al unor formaþiuni politi-
ce, în timpul ºi dupã referendumul din iulie 2012, cu
acuze demne de vechi curþi marþiale, precum cea
a… loviturii de stat.

ªi de parcã statul – cel românesc – n-ar fi avut la
cârmã, de zece ani, pe Traian Bãsescu ºi aceeaºi
camarilã preluând acum un rol de travesti, iatã cã
vasta campanie procuristã declanºatã ca la un semn
(deschizând calea, vorba poetului!), tocmai în mo-
mentul în care ar trebui sã se producã schimbarea
aprig reclamatã pânã mai ieri, risipite regimente de
soldãþei propagandistici se pretau la mistificãri de
teama de a nu-ºi pierde solidele solde. Zece ani
Traian Bãsescu a surpat, deseori chiar din prostie,
fiindcã, dincolo de ºiretenie ºi de o vocaþie a parve-
nirii, nu poate fi suspectat de vreo culturã politicã
suficientã sã treacã un examen gimnazial, funda-
mentele statului, în numele unor precepte de „dreap-
ta” deseori rãstãlmãcite, statul, prost manager, sta-
tul ca pomanagiu, statul ca un teren mocirlos, statul
ca antidot al creºterii economice etc., dar tocmai în
momentul în care societatea s-a vãzut rãvãºitã de o
crizã nemiloasã ºi victimã a aceloraºi viziuni de
„dreapta”, fostul procuror acuzator al sãu i-a sãrit,
buimac, în apãrare, ba lãudându-i instituþiile de drept
(pentru poziþiile lor de…drepþi – acum mai clare de-
cât oricând), ba acuzându-ºi adversarii cã ar submi-
na ceea ce a mai rãmas din el: din stat, adicã.

Un adevãr existã însã din toatã aceastã viermu-
ialã: suntem departe încã de a fi atins cotele unei
dorite compatibilitãþi cu normele europene, însã vi-
novãþia trebuie decontatã în dreptul celor ce au
administrat, politic, economic, social ºi moral, ºi în
aceºti ultimi ani.

Un exemplu, o comparaþie, dacã se doreºte, ne

parvine din Italia: marþi, la Palatul Quirinale, sediul
Preºedinþiei, octogenarul ºef de stat Giorgio Napo-
litano s-a pus la dispoziþia justiþiei în calitate de
martor în cauza numitã indicativ „procesul statul-
mafia”. Fusese o cerinþã a avocaþilor boºilor ma-
fioþi, celebrul Riina, îndeosebi, cãreia legislaþia i-ar
fi servit Preºedintelui dreptul legitim de a se recuza.
N-a fãcut-o. Mai mult, într-una din somptuoasele
sãli ale Palatului, a ordonat chiar amenajarea unui
decor identic unei sãli de judecatã, apoi s-a pus la
dispoziþia completului, rãspunzând punctual la toate
întrebãrile, timp de aproape ºase ore. Un gest de
normalitate în þara în care, cu mai bine de douã de-
cenii în urmã, se declanºa o acþiunea jurisdicþiona-
lã, „Mani pulite”, ce-avea sã intre în istorie, prin
punerea la zid a întregii clase politice italiene.

Fireºte, nici mafia n-a dispãrut, nici statul nu s-a
vindecat de vechi ispite conivente cu crima organi-
zatã. A recunoscut-o ºi venerabilul sãu ºef, obligat,
din raþiuni de… stat, sã-ºi prelungeascã mandatul
într-un moment de gravã crizã instituþionalã din þara
sa, dar tocmai de aceea gestul sãu de a depune
mãrturie ne indicã, dacã dorim, ºi distanþa care ne
separã încã de o Europã pe care o invocãm cu o
prea ipocritã dezinvolturã. Bãsescu nu doar cã ºi-a
invocat imunitatea, dar încã joacã rolul unui supra-
procuror, invocând documente mai mult ori mai puþin
reale, secrete ori pur ºi simplu inventate, dar distri-
buind ad libitum verdicte contra oricui nu-i cântã în
strunã. Jalnic final de partidã ce nu mai lasã loc nici
pentru o fugã pe… întinsele mãri.

România s-a confruntat anul tre-
cut cu 42 de milioane de incidente de
securitate informaticã, care au afectat
2 milioane de IP-uri (n.r. - calculatoa-
re), cele mai multe atacuri vizând sis-
temul financiar bancar ºi instituþiile

Guvernul a distribuit deja, prin poºtã, 2,6 milioane
tichete pentru acordarea de ajutoare alimentare cãtre
persoanele defavorizate, tichete care pot fi folosite
dupã 16 noiembrie, data celui de-a doilea tur al alege-
rilor prezidenþiale, a anunþat premierul Victor Ponta.
El a arãtat cã alimentele sunt distribuite printr-un pro-
gram european care se adreseazã tuturor statelor
membre UE, Guvernul asigurând doar cofinanþarea.
În urmã cu o sãptãmânã, membrii Guvernului au pre-
cizat cã alimentele UE pentru persoane defavorizate
- ºomeri, pensionari, invalizi sau veterani de rãzboi -
al cãror numãr este estimat pentru acest an la 3,3
milioane, vor fi distribuite dupã 16 noiembrie, data
turului II al alegerilor, dar pe baza unui tichet care va
fi trimis prin Poºtã încã din 22 octombrie, beneficiaii
fiind astfel înºtiinþaþi din timp cã vor primi ajutoare.
Tichetul reprezintã o noutate introdusã în acest an.
O altã noutate este faptul cã pe lista celor care vor
primi ajutoare alimentare au fost introduse ºi per-
soanele care primesc alocaþii pentru sprijinirea fa-
miliei, numãrul total al beneficiarilor fiind astfel mai
mare cu 700.000 de persoane faþã de anul trecut.

Guvernul a distribuit deja 2,6 milioane tichete în care anunþã
beneficiarii cã vor primi ajutoare alimentare

Una din multele persoane care au primit acest tichet
este ºi soþia vicepreºedintelui PNL Costel Caraº,
care a ºi anunþat acest lucru ieri, într-o conferinþã de
presã. Singura problemã ar fi cã liberalul, împreunã
cu soþia, au o fermã de 100 de vaci ºi încasãri anuale
de peste 100.000 de lei, lucru recunoscut chiar de
acesta. „Ieri, când am ajuns acasã de la fermã, ne-
vastã-mea mi-a pus un cupon pe masã, ºi m-am uitat
cu atenþie la el. Domnul Ponta ºi domnul Daniel
Constantin (n.r. – ministrul Agriculturii), extrem de
ruºinos, îi trimit lui nevastã-mea, care a lucrat puþini
ani ºi are o pensie sub 4 milioane (lei vechi - n.r.), îi
trimit un cupon. Cupon pe care îi transmit cã are de
ridicat, are de luat nevastã-mea, da? (...) cuponul
fiind adresat grupurilor defavorizate. Eu nu ºtiu cât
de defavorizatã e nevastã-mea, probabil cã mã are
pe mine ca bãrbat e un pic defavorizatã, trebuie sã
recunosc lucrul ãsta, la felul în care sunt eu... Bãi
frate, dar nu-i trimiþi tu lui nevastã-mea, mã, cupon,
sã-i dai fãinã, zahãr. Sunt în stare sã am grijã de ea,
sã-i dau sã mãnânce”, a spus Caraº revoltat, ru-
pând cuponul primit de la Guvern. „Oare ce s-o fi

gândit, cã se duce navastã-mea ºi ia uleiul ºi o po-
zeazã eventual cineva ºi mã dã la televizor: ia uite, bã,
ãsta are 100 de vaci în curte, dar s-a dus nenorocitul
ºi a luat ºi uleiul care era pentru amãrâþi. Eu nu ºtiu,
sunt diabolici (...) Nu poþi sã faci aºa ceva, sunt atâþia
oameni amãrâþi în þara asta care trebuie sã primeascã.
Deci, s-a renunþat la ideea de gãleatã, concretã, cu
ceva în ea, ºi s-a venit cu documentul, statul român,
prin instituþiile lui, prin aceste cupoane”, a conclu-
zionat vicepreºedintele PNL.

Peste 42 milioane de incidente de securitate

informaticã au afectat 2 milioane de IP-uri din România
publice, a declarat ieri Sorin Encuþes-
cu, consilier de stat al primului-minis-
tru. „Anul trecut România s-a confrun-
tat cu 42 de milioane de incidente de
securitate informaticã, care au afectat
aproximativ 2 milioane de IP-uri. Nu

mai este o glumã. Trebuie
sã luãm mãsuri ºi pentru
încurajarea companiilor
private, dar ºi pentru întã-
rirea mijloacelor de protec-
þie a sistemelor ciberneti-
ce publice. Dacã ne uitãm
ºi în statistica acestor in-
cidente cibernetice, cele
mai multe au vizat siste-
mul financiar bancar, insti-
tuþiile publice ºi organiza-
þiile neguvernamentale”, a
afirmat Encuþescu la un
seminar pe probleme de

securitate ciberneticã organizat de
grupul UTI. Potrivit acestuia, în stra-
tegia industriei naþionale de securita-
te a fost introdusã o nouã componen-
tã, cea a dezvoltãrii ºi susþinerii ope-
ratorilor economici publici ºi cei de
stat, care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul securitãþii cibernetice. „Prac-
tic, în acest moment, existã în conþi-
nutul strategiei o componentã care se
referã la încurajarea întreprinderilor
mici ºi mijlocii ºi a start-up-urilor în
domeniul securitãþii cibernetice. Spri-
jinim ºi încurajãm crearea de astfel de
companii”, a adãugat Encuþescu.
Acesta a mai arãtat cã statul intenþio-
neazã sã acorde facilitãþi fiscale com-
paniilor care investesc în securitatea
ciberneticã. Prezent ºi el la seminar,
ºeful Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale (STS), Marcel Opriº, a decla-

rat cã dacã ar avea o „putere perver-
sã” sau i s-ar asigura un mandat de
imunitate, ar distruge tot mediul elec-
tronic al „aleºilor”, care nu au con-
ºtientizat încã importanþa siguranþei
cibernetice. „Eu, dacã aº avea o pute-
re din asta perversã sau mi-aþi asigura
un mandat de imunitate, primul lucru -
aº distruge tot mediul electronic tutu-
ror aleºilor noºtri. Simplu ca bunã ziua.
În fiecare zi îl deranjezi. ªi îi demon-
strez cât de util este sã fii sigur”, a
precizat Opriº. Acesta a povestit cã la
un sondaj în Suedia, când oamenii au
fost întrebaþi a cui e sarcina ca ei sã
fie siguri de Internet ºi Internetul sã
fie sigur, peste 90% au rãspuns cã asta
e problema statului. „Statul nu poate
fi absolvit de problema asta. Nu poa-
te fi absolvit de rãspunderea asta”, a
concluzionat Opriº.
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Peste 200 de hectare au fost
cultivate, în aces t an, cu varză de
toamnă la Călăraş i, iar agriculto-
rii nu se pot plânge că nu au scos
producţie. Cifrele spun că s -au
obţinut 80 de tone la hectare, ceea
ce înseamnă o recoltă foarte bună.
Chiar ieri,  pe uliţele c omunei,  că-
ruţele încărcate cu varză veneau
încolonate din câmp,  oamenii în-
cercând să pună la păstrare aceas-
tă ultimă recoltă.  „Nu c antitatea a
fost problema,  varză s -a făc ut
destulă, dar  marea noastră grijă
rămâne desfacerea. Oamenii nu au
cui să vândă, la un preţ cât de cât
bun,  şi au c am rămas cu ea aca-
să. Sau au dat-o pe nimic. Au vân-
dut şi cu 20-30 de bani pe kilo-
gram, dec i preţul a fost foarte
slab”, a precizat primarul loc ali-
tăţii Călăraşi, Vergică Şovăilă.
Aproape fiecare familie plantează
varză după c e termină cu bosta-
nele şi mulţi ar vrea să o vândă

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Călăraşi, în haine de toamnă târzie
Un cer pl umburi u, copaci i  goi  de

frunze şi fumul de la sobe sunt semnele
clare că anotimpul rece este tot mai
aproape şi la Călăraşi. Toamna târzie îi
face pe localnici să grăbească pregăti-
ri le de i arnă. Pe uliţe trec remorci le
încărcate cu varză, unele legate de al te-
le, lăsând în urmă câmpurile acoperite
de resturi. O altă grijă a oamenilor este

să-şi aşeze la adăpost sti vele de lemne pe
care le vor arde în această iarnă. În Pri-
mărie se face planul de bătai e pentru ac-
ţiunile de deszăpezire şi încălzirea şco-
lilor şi grădiniţelor. Parcă mult mai  de-
vreme decât în alţi ani, cu câteva zile în
urmă, a fulguit deja pe malul Dunării,
ceea ce înseamnă că prima ninsoare ade-
vărată nu este deloc departe.

Primăria Călăraş i es te
pregătită pentru alegerile
prezidenţiale care vor avea
loc duminică, 2 noiembrie.
În localitate, scrutinul se
desfăşoară în trei secţii de
votare: la Căminul Cultu-
ral, la Şcoala Generală nr.
1 din Călăraşi şi Şcoala Ge-
nerală nr. 3 din Sărata. „Joi
seara noi putem să dăm în
primire secţiile de votare.

Ne-am organizat pentru acest scrutin astfel încât să nu existe
incidente”, a declarat primarul comunei Călăraşi, Vergică Şovăi-
lă. Pe durata campaniei electorale, la Călăraşi toate partidele au
avut posibilitatea să-şi amplaseze bannere.

pentru a-şi înfiinţa alte culturi în
primăvară. Nu reuşesc să-şi pla-
seze pe piaţă aces te cantităţi uria-
şe pe care le scot în toamnă şi,
pentru a nu le arunca pur şi sim-
plu,  încearcă să le păstreze ş i să
le valorifice din nou în lunile fe-
bruarie-martie.
Varza este pusă la păstrare

Localnicii din Călăraşi au o me-
todă a lor de a pune la păstrare
varza de toamnă. După ce sunt tă-
iate de pe sol, căpăţânile sunt aşe-
zate în grămezi destul de mari,
într-un loc ferit, undeva în curte.
Stivele sunt învelite apoi de jur-
împrejur cu coceni de porumb.
Localnic ii spun că varza trebuie
căptuşită foarte bine cu vegetaţie
uscată pentru a nu lăsa să pătrun-
dă deloc gerul în interior. Căpăţâ-
nile sunt protejate foarte bine în
felul acesta. Cultivatorii spun că
primăvara, când sunt scoase din
adăpost, verzele sunt numai bune

de dus la piaţă şi, mai mult decât
atât, preţul este cu mult mai renta-
bil pentru ei. „Dacă vă duceţi prin
comună şi vă uitaţi în curţile oa-
menilor, veţi vedea că aproape în
fiecare grădină este câte o movili-
ţă ac operită cu c oc eni uscaţi.
Acestea sunt adăposturile sub care
se află varza proaspătă. Oamenii
vând ce se poate, pun şi ei la mu-
rat pentru sarmale şi ce mai rămâ-
ne se aşează în aceste improviza-
ţii. Primăvara se descoperă şi se
scoate pe piaţă. Abia aşa mai câşti-
gă şi ei câte ceva”, a mai spus Ver-
gică Şovăilă.
Mai puţin vin  în butoaie

O recoltă dezamăgitoare a fost,
în schimb, la struguri, ceea ce în-
seamnă că anul acesta pivniţele ce-
lor din Călăraşi nu vor mai avea atâ-
tea butoaie pline cu vin. Cam două
tone pe hectar este producţia pe
care au anunţat-o specialiştii cu răs-
pundere din cadrul Primăriei. „Nu

s-au făcut strugurii anul acesta din
cauza vremii ploioase. A ieşit ceva,
dar doar pentru consumul propriu.
Nu cred să aibă cineva o cantitate
mare de vin încât să mai şi vândă
în acest an”, a menţionat primarul
Vergică Şovăilă.

Cât timp le mai permite vre-
mea, în ac eastă perioadă se în-
fiinţează şi noile culturi. Pentru
anul viitor, s-au însămânţat 800
de hec tare cu grâu şi 50 de hec-
tare c u orz ş i orzoaică. De ase-
menea, au fost cultivate 20 de
hectare cu lucernă şi câte 10 hec-
tare c u c eapă şi us turoi.
Pregătiţi pentru iarnă

Pentru că se simte deja aerul rece
care anunţă iarna, autorităţile loca-
le au luat măsurile necesare pentru
a face faţă sezonului rece. La fel ca
în anii trecuţi, acţiunea de deszăpe-

zire se va face cu utilajele şi anga-
jaţii Primăriei. „Suntem pregătiţi
pentru o iarnă grea, cum sunt de
altfel toate iernile de la noi. Dar sun-
tem dotaţi cu tot ce ne trebuie şi o
să facem faţă cu brio. Chiar acum
câteva zile au dat câţiva fulgişori,
dar şi chiar dacă s-ar depune strat
de zăpadă, noi tot am fi pregătiţi”,
a declarat primarul Vergică Şovăi-
lă. Autogrederul şi tractorul cu plug
pe care Primăria le are în dotare vor
fi scoase „la atac” de îndată ce se
va instala stratul de zăpadă.

Toate cele trei şcoli generale şi
cele trei grădiniţe au primit com-
bustibil solid pentru a încălzi cla-
sele în această iarnă. Pentru că
vremea este destul de rece, cen-
tralele termice din şcoli, grădiniţe
şi de la Liceul Tehnologic „Petre
Baniţă” au fost puse în funcţiune
de câteva zile.
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Procurorii DIICOT – Structu-
ra Centralã au anunþat, ieri, cã au
dispus trimiterea în judecatã a lui
Adrian Mititelu, ªtefan Ionescu,
Gheorghe Joavinã, Gigi Cristian
Oprea ºi Iancu Crãciunoiu pentru
sãvârºirea infracþiunilor de: con-
stituire a unui grup infracþional or-
ganizat, evaziune fiscalã, folosire
cu rea credinþã a bunurilor socie-
tãþii, spãlare a banilor. În plus, în
acelaºi dosar, au fost trimiºi în ju-
decatã ºi inculpaþii Gigel Preotea-
sa, Claudia Nuþi Negru (fostã Pre-
oteasa), Daniel Roºianu ºi Fãnel
Trandafir pentru sãvârºirea
infracþiunilor de constitui-
re a unui grup infracþional
organizat, evaziune fiscalã,
spãlare a banilor.

Potrivit comunicatului
DIICOT, din probele ad-
ministrate în cauzã rezul-
tã cã inculpatul MITITE-
LU ADRIAN MARIN a
iniþiat ºi constituit, în
anul 2003, un grup infrac-
þional organizat care a ac-
tivat pânã în anul 2006,

Pe 23 septembrie a.c. s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care craioveanul ªtefan
Cantemir Mitre, de 36 de ani, din
Craiova, a fost trimis în judecatã
pentru comiterea infracþiunii de
ultraj. La ultimul termen al proce-
sului, pe 21 octombrie a.c., jude-
cãtorii au vrut sã-i înlocuiascã
arestarea preventivã cu arestul la
domiciliu, pentru a doua oarã, însã
procurorii au contestat hotãrârea,
iar Tribunalul Dolj le-a dat câºtig
de cauzã. La începutul acestei sãp-

Agresorul poliþiºtilor de la Rutierã
rãmâne dupã gratii

Craioveanul ªtefan Cantemir Mitre,
arestat preventiv la sfârºitul lui au-
gust pentru ultraj dupã ce a bãtut doi
poliþiºti de la Biroul Rutier Craiova
care l-au oprit în trafic, a fost tri-
mis în judecatã ºi rãmâne în arest.
Deºi magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au vrut sã-i înlocuiascã arestul

tãmâni, judecãtorii de la Tribunal
au desfiinþat încheierea Judecãto-
riei Craiova ºi au menþinut aresta-
rea preventivã a inculpatului. Ur-
mãtorul termen al procesului, pe
fond, a fost stabilit pentru data de
14 noiembrie a.c.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au reþinut în sarcina cra-
ioveanului faptul cã, în dimineaþa
zilei de 29 august, în loc public, a
agresat doi poliþiºti ai Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj,

aflaþi în exercitarea atribuþiilor de
serviciu. Cei doi poliþiºti au suferit
leziuni pentru vindecarea cãrora au
nevoie de 3-4, respectiv 5-6 zile
de îngrijiri medicale, conform cer-
tificatelor eliberate de medicii le-
giºti. Mai exact, vineri dimineaþa,
în jurul orei 4.00, un echipaj for-
mat din doi poliþiºti ai Biroului Ru-
tier Craiova care acþiona pe Calea
Bucureºti, la intersecþia cu strada
„Horia”, a oprit maºina în care se
afla ªtefan Cantemir Mitre, oame-
nii legii cerându-i acestuia docu-

mentele. Craioveanul a refuzat sã
se legitimeze, a fãcut scandal, i-a
lovit pe cei doi oameni ai legii apoi
a fugit. A fost prins ulterior, fiind
dus la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova pentru audieri.
Mitre se aflã în perioada termenu-
lui de încercare, dupã ce, în oc-
tombrie anul trecut, a fost con-
damnat definitiv la un an de închi-
soare cu suspendare pe durata unui

termen de încercare de 3 ani, pen-
tru participarea la scandalul cu
împuºcãturi petrecut la intersecþia
strãzilor „Rãzboieni” ºi „Peneº
Curcanu” din cartierul craiovean
George Enescu, de pe 10 septem-
brie 2007.

Pe 29 septembrie a.c. a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile,
Mitre fiind ºi acum în spatele gra-
tiilor.

preventiv cu arestul la domiciliu, Tri-
bunalul Dolj a admis contestaþia pro-
curorilor, astfel cã inculpatul rãmâ-
ne dupã gratii. Urmãtorul termen de
judecatã în dosar este pe 14 noiem-
brie, doar unul dintre poliþiºtii agre-
saþi constituindu-se parte vãtãmatã
în procesul penal.

Mititelu ºi alþi opt inculpaþi la judecatãMititelu ºi alþi opt inculpaþi la judecatãMititelu ºi alþi opt inculpaþi la judecatãMititelu ºi alþi opt inculpaþi la judecatãMititelu ºi alþi opt inculpaþi la judecatã
pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banipentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banipentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banipentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banipentru evaziune fiscalã ºi spãlare de bani

Adrian Mititelu împreunã cu alte opt per-
soane au fost trimise, ieri, în judecatã, de
procurorii DIICOT – Structura Centralã într-
un dosar în care se fac cercetãri de ani de
zile. Infracþiunile reþinute în sarcina grupãrii
de doljeni sunt constituire a unui grup in-
fracþional organizat, evaziune fiscalã, folo-
sire cu rea credinþã a bunurilor societãþii,
spãlare a banilor, prejudiciul fiind estimat la
peste 5 milioane de euro. Dosarul se va
judeca pe fond la Tribunalul Bucureºti.

la care au aderat ºi inculpaþii
IONESCU ªTEFAN, PREO-
TEASA GIGEL, NEGRU NUÞI
CLAUDIA, JOAVINÃ GHEOR-
GHE SORIN, OPREA GIGI
CRISTIAN, ROªIANU DANIEL,
MITRAN SORIN, TRANDAFIR
FÃNEL ºi CRÃCIUNOIU IAN-
CU, scopul asumat fiind comi-
terea în formã continuatã de in-
fracþiuni prin intermediul socie-
tãþilor comerciale din grupurile
de firme MAXITEC, respectiv
REGIONAL MEDIA din judeþul
Dolj. Astfel, s-a reþinut cã în pe-

rioada 2003 – 2006, inculpaþii,
în baza aceleaºi rezoluþii infrac-
þionale, au evidenþiat în conta-
bilitatea societãþilor comerciale
pe care le administrau sau la

care erau acþionari/aso-
ciaþi atât cheltuieli care
nu au avut la bazã ope-
raþiuni reale, cât ºi ope-
raþiuni fictive. Totodatã,
aceºtia au omis eviden-
þierea în aceste documen-
te a unor operaþiuni co-
merciale efectuate ºi a
unor venituri realizate.
Prejudiciul cauzat bugetu-
lui consolidat al statului
este în cuantum total de
23.414.211,39 ron (echi-

valentul a 5,32 milioane euro).
Au ascuns provenienþa
a peste 3 milioane de euro

Un alt palier al activitãþii infrac-
þionale reþinut de anchetatori a
fost cã, în perioada 2004 – 2005,
în baza aceleaºi rezoluþii infracþi-
onale, inculpaþii Adrian Mititelu,
ªtefan Ionescu, Gheorghe Joavi-
nã, Gigi Cristian Oprea ºi Iancu
Crãciunoiu au folosit cu rea-cre-
dinþã bunurile SC MAXITEC SRL
ºi SC Reconstrucþia Fotbalului
Craiovean SRL într-un scop con-
trar intereselor acestora, dimi-
nuându-le astfel capitalul social.
În perioada 2004 – 2006, în baza
aceleaºi rezoluþii infracþionale, in-

culpaþii, prin crearea unor circui-
te financiare complexe, au disi-
mulat adevãrata naturã a prove-
nienþei sumei de 555.384 ron, co-
respunzãtoare relaþiilor comerciale
dintre SC Ediþie Specialã de Olte-
nia SA ºi Regional Media SA ºi a
sumei de 3.319.230,76 euro,
corespunzãtoare vânzãrii suprafe-
þei de 23,50 ha teren de pe raza
judeþului Dolj. În cauzã au fost in-
stituite mãsuri asiguratorii asupra
bunurilor mobile ºi imobile ale in-
culpaþilor  precum ºi asupra con-
turilor bancare ºi a pãrþilor sociale
pe care aceºtia le deþin la societã-
þile comerciale implicate în cauzã.

Dosarul se va judeca pe fond
la Tribunalul Bucureºti.
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- Domnule Victor Ponta, ce
asigurãri puteþi da cã nu se
vor mai tãia pensiile?

-  Trebuie sã recunosc cã
sunt îngrijorat de faptul cã unii
dintre contracandidaþii mei,
dacã vor câºtiga alegerile, vor
dori sã taie din nou pensiile ro-
mânilor, astfel încât sã-ºi poa-
tã acoperi cheltuielile pe care
le-ar  presupune punerea în
aplicare a programelor lor eco-
nomice.

Tocmai de aceea, îmi iau an-
gajamentul ferm cã, atât timp
cât voi fi premier sau preºe-
dinte, nu se va mai tãia nicio-
datã niciun leu din pensia cui-
va! Vã reamintesc faptul cã
prima mãsurã luatã atunci când
am venit la guvernare a fost sã
redãm cetãþenilor pensiile ºi
salariile tãiate de Traian Bãses-
cu ºi Emil Boc. Am reparat
atunci o mare nedreptate ºi am
continuat sã luãm mãsuri pen-
tru a îmbunãtãþi nivelul de trai
al românilor: am crescut valoa-
rea punctului de pensie, am in-
trodus ajutoare pentru plata
facturii la energie, am majorat
cuantumul ajutoarelor pentru
încãlzire, am redus TVA la pâi-
ne de la 24% la 9%, am redes-
chis spitale, am amnistiat fis-
cal mai multe categorii sociale
ºi multe altele. Iar de la 1 ia-
nuarie 2015 vom mãri din nou
pensiile cu 5%.

Aceste mãsuri luate aratã in-
tenþia noastrã clarã de a creºte
nivelul de trai ºi îi asigur pe toþi
oamenii cã, atât timp cât voi
ocupa o funcþie publicã impor-
tantã, nimeni nu se va atinge de
pensia lor.

- Cum luptaþi cu fenome-
nul sãrãciei în România?

- Sã nu uitãm cã cei 10 ani
de regim Bãsescu au însemnat
dispreþ, sãrãcie ºi umilinþã pen-
tru români. Dar de când am ve-
nit la guvernare am depus toate
eforturile nu doar pentru a re-
lansa economia, dar ºi pentru a
repara nedreptãþile mari fãcute
de fostul regim, în special ca-
tegoriilor sociale vulnerabile.

Astfel, datoritã creºterii eco-
nomice, am reuºit sã luãm o se-
rie de mãsuri pentru a reduce
sãrãcia ºi nedreptãþile: majora-
rea alocaþiilor de stat pentru
500.000 de copii din familiile
sãrace, creºterea, de la 1 de-
cembrie, a alocaþiei de hranã zil-
nicã pentru 60.000 de copii din
sistemul de protecþie, creºterea
cuantumul alocaþiei de hranã zil-
nicã pentru persoanele vârstni-
ce ºi cele cu dizabilitãþi din cen-
trele de îngrijire, iar începând
cu 1 ianuarie 2015 vom majora
indemnizaþiile persoanelor cu
handicap.

Mai avem enorm de multe de

fãcut, pentru cã încã este prea
multã sãrãcie, prea multã co-
rupþie, prea multã nedreptate!
Sunt încã mulþi oameni care au
nevoie de ajutor – ºi scopul nu
este sã câºtigãm alegerile sã ne
batem între noi, ci sã câºtigãm
alegerile pentru a-i putea ajuta
pe aceºti oameni.

Dacã în doi ani ºi jumãtate
am reuºit sã facem multe, blo-
caþi fiind de un regim ºi un pre-
ºedinte care a fost mereu con-
tra, vã daþi seama câte se pot
face uniþi, o echipã cu preºe-
dinte, premier, guvern, parla-
ment, toþi trãgând în aceeaºi
direcþie?

- Care este soluþia dum-
neavoastrã pentru combate-
rea ºomajului?

- În ultimii doi ani am reuºit
sã creãm peste 200.000 de mii
de locuri noi de muncã ºi per-
spectivele sunt încurajatoare,
datoritã mãsurilor luate. Iar asta
mai ales dupã ce, în perioada
guvernãrilor anterioare, s-au
pierdut peste 700.000 de locuri
de muncã.

Prin reducerea CAS vizãm
crearea a 70.000 de noi locuri
de muncã. Mai mult, am luat o
serie de mãsuri pentru a creº-
te ocuparea în rândul tinerilor
ºi aici aº dori sã amintesc doar
de programul „Garanþii pentru
tineri”, de care au beneficiat
peste 188.000 de tineri. ªtim
cã nu e suficient ºi  lucrãm
pentru a  cont inua pe acest
drum, prin tot mai multe mã-
suri care sã ajute economia sã
se dezvolte, sã atragã investi-
torii, sã creeze locuri de mun-
cã ºi mecanisme de sprijin pen-
tru cei dezavantajaþi.

- Domnule Ponta, conside-
raþi cã investiþiile în Educa-
þie sunt importante? Ce mã-
suri aþi luat ca prim-minis-
tru pentru a sprijini cadrele
didactice?

- Da, am spus întotdeauna cã
Educaþia ºi Sãnãtatea sunt do-
menii strategice pentru Româ-
nia, în care orice ban cheltuit
reprezintã o investiþie extrem de
utilã. Educaþia este domeniul
care vizeazã direct tinerii, iar
aceºtia reprezintã viitorul Ro-
mâniei.

Existã numeroase proiecte
aplicate ºi mãsuri concrete pe
care le-am luat pentru a oferi
sprijin profesorilor. Am dat în-
apoi procentul de 25% tãiat din
salarii, am mãrit cu 10% sala-
riile profesorilor debutanþi ºi
am dezvoltat sistemul de utili-
zare a finanþãrii din fonduri eu-
ropene pentru dezvoltarea ca-
rierei. Chiar dacã bugetul edu-
caþ ie i  a  crescut  în  2013 º i
2014, cred cã cea mai bunã

soluþie pentru a ne apropia ca
nivel de venituri pentru profe-
sori de cel din Uniunea Euro-
peanã este sã apelãm la finan-
þarea comunitarã – un exemplu
bun este programul „Dezvolta-
rea carierei didactice”, prin
care profesorii primesc 150 de
euro pentru a-ºi cumpãra cãrþi,
fãrã a exista obligativitatea de-
contãrii.

- Se spune cã sunteþi mai
preocupat de soarta celor
vârstnici decât de cea a tine-
rilor. Este adevãrat?

- Sincer, mã preocupã soar-
ta tuturor românilor. Sunt cel
mai tânãr candidat – am fost
cel mai tânãr premier ºi pot fi
cel mai tânãr preºedinte, evi-
dent cã vreau sã fiu aproape
de tineri! Toþi românii sunt im-
portanþi ºi toþi au, în egalã mã-
surã, nevoie de un stat care sã
le fie util. În ceea ce priveºte
tinerii, vreau sã subliniez cã,
dupã succesul  programului
„Prima casã”, lunile acestea
am venit cu un nou proiect:
„Prima maºinã”. Este un pro-
gram prin care Guvernul îi aju-
tã pe tineri sã-ºi achiziþioneze
o maºinã nouã, dar în acelaºi
timp, stimulãm consumul ºi
susþinem piaþa auto, în special
producãtorii autohtoni, pre-
cum Dacia.

- V-am auzit în campanie
promovând ideea necesitãþii
României de a atinge inde-
pendenþa energeticã. Aveþi o
strategie în acest sens?

- Independenþa energeticã în-
seamnã preþuri mai mici pentru
fiecare român, lipsa fricii cã al-

þii ne decid soarta într-un con-
text internaþional tensionat în-
seamnã cã investitorii vor veni
în þarã ºi vor crea locuri de
muncã mai bine plãtite, accen-
tuând astfel ritmul de creºtere
economicã a României. Dar mai
înseamnã ceva – înseamnã in-
dependenþa energeticã faþã de
Rusia, ºi o consolidare a pozi-
þiei României în regiune, astfel
încât sã nu fim în pericolul de
a fi atraºi în conflicte inutile.

Una dintre cele mai importan-
te decizii pe care le-am luat este
blocarea creºterii preþului gaze-
lor naturale produse în þarã pen-
tru consumatorii casnici pe ter-
men nedefinit ºi chiar scãderea
preþului pentru consumatori in-
dustriali. Am reuºit sã amânãm
liberalizarea preþurilor, iar acest
lucru are efecte benefice pen-
tru români, care pot fi obser-
vate ºi în facturi.

- În materie de politicã fis-
calã, sunt multe voci care în-
treabã ce direcþie va urma
România dacã PSD rãmâne la
putere? Ce veþi face cu taxe-
le pentru perioada 2015 –
2020?

- Înainte de orice, vreau sã
se ºtie foarte clar cã noi sun-
tem singurii care am scãzut
taxe. ªtiu cã mai sunt multe de
fãcut, dar în acelaºi timp do-
resc sã se ºtie faptul cã dru-
mul pe care suntem este cel
corect: am comasat peste 90
de taxe ºi tarife parafiscale, am
redus CAS-ul cu 5%, am re-
dus TVA la pâine ºi îl vom re-
duce ºi la restul alimentelor de
bazã, am scutit firmele de im-
pozitul pe profitul reinvestit. ªi
avem de gând sã continuãm

exact pe acest drum, indiferent
de atacurile ºi sperietorile pe
care le lanseazã diverºi contra-
candidaþi. Trebuie sã fim atenþi,
pentru cã acei contracandidaþi
care acum strigã cã vor redu-
cerea taxelor dacã vor câºtiga
alegerile sunt, de fapt, încon-
juraþi de aceiaºi oameni care au
mãrit TVA de la 19% la 24%:
Bãsescu, Blaga, Predoiu etc.
Este limpede cã oamenii aceº-
tia, fãrã tãieri de pensii ºi sala-
r i i ,  nu se pot  descurca din
punct de vedere economic.

- Domnule Ponta, în final,
vã adresez o întrebare tran-
ºantã: de ce sã vinã românii
la urne sã vã voteze?

- Aº vrea ca oamenii sã ºtie
cã, dupã 10 ani de scandal, ne
aflãm acum în faþa unei alegeri
care va fi decisivã pentru viito-
rul nostru, al tuturor. Românii
trebuie sã aleagã între continua-
rea regimului Bãsescu, cu toa-
te nedreptãþile ºi austeritatea pe
care acesta le-a adus, ºi direc-
þia pe care o propun eu: o Mare
Unire a românilor, prin care sã
facem din solidaritate ºi bunã-
înþelegere valori naþionale, con-
struind astfel o Românie puter-
nicã, o Românie care are grijã
ºi de cei în nevoie, dar care
sprijinã ºi mediul de afaceri. Tot
ceea ce facem are ca obiectiv
creºterea bunãstãrii oamenilor,
pentru cã rãzboiul politic, scan-
dalul zilnic ºi ridicarea de ziduri
între români sunt tot mai dãu-
nãtoare þãrii. Îi chem pe români
alãturi de mine, sã dãrâmãm
toate  aceste  z idur i ,  sã  f im
mândri cã suntem români ºi sã
facem din nou acea unire de
care România are nevoie!
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Elena Udrea, Ion Þiriac ºi Ioan Rus, tuºaþi de „scandalul EElena Udrea, Ion Þiriac ºi Ioan Rus, tuºaþi de „scandalul EElena Udrea, Ion Þiriac ºi Ioan Rus, tuºaþi de „scandalul EElena Udrea, Ion Þiriac ºi Ioan Rus, tuºaþi de „scandalul EElena Udrea, Ion Þiriac ºi Ioan Rus, tuºaþi de „scandalul EADS”ADS”ADS”ADS”ADS”
MIRCEA CANÞÃR

Dezvãluirile au apãrut în sãptãmânalul
german „Der Freitag” ºi în ediþia în limba
germanã a site-ului Huffington Post, sub
semnãtura jurnalistului de origine românã
Vlad Georgescu. Documentarea acestuia
pare extinsã ºi sugereazã un mare scan-
dal de corupþie din istoria IT, care îi tu-
ºeazã pe Ioan Rus, fost director la Daim-
ler Chrysler Transilvania, ministru de In-
terne ºi totodatã iniþiator al afacerii MAI-
EADS, oamenii de afaceri Ion Þiriac ºi
Klaus Mangold, Gerhard Schroder, Bodo
Hornbach, ex-coordonator al Pactului de
Stabilitate, ºi Elena Udrea. Contractul „Sis-
temul Integrat pentru Securizarea Fron-
tierei de Stat” (SISF), iniþial încheiat în
2005 de Ministerul de Interne, cu Com-
pania Europeanã Aeronauticã de Apãrare
a Spaþiului, pentru securizarea frontierei,
în valoare de 743 milioane euro, sumã
rezultatã din reducerea de la 650 milioane
la 543 milioane euro, plus o ulterioarã

majorare cu 200 milioane euro, ar fi pre-
supus comisioane de 60 milioane euro
pentru a fi facilitat. Cea mai mare parte
din sumã erau bani europeni. În afacere
apar concernele Microsoft ºi EADS ºi fir-
ma Fujitsu Siemens Computer (FSC),
aceasta din urmã cu rol în „spãlarea de
bani”, la cererea sa deschizându-se con-
turi off-shore în Cipru, de unde s-ar fi
alimentat ºpãgile, în opinia jurnalistului
Vlad Georgescu. Raþionamentele acestu-
ia, demne de luat în seamã, rezultate ºi
din documentarea extinsã, cum spuneam,
dar ºi din deducþii îndoielnice, nu sunt
infailibile. Scandalul însã existã. Se spu-
ne cã printr-o înþelegere tacitã între EADS
– Deutschland GmBH ºi MAI, Fujitsu Sie-
mens Computer a fost un subantreprenor
exclusiv. În opinia jurnalistului, însuºi tex-
tul contractului ridicã semne de întreba-
re. Ancheta se deruleazã concomitent în
România, SUA ºi Austria. Despre Elena

Udrea se spune cã se aflã în vizorul an-
chetatorilor pentru cã a declarat drept
„credit” – în declaraþia de avere – suma
de 9 milioane euro primitã de la fostul soþ
Dorin Cocoº, dar contestã orice implica-
re în afacerea EADS – Fujitsu. ªi se pare
cã nu e departe de adevãr. Povestea, des-
tul de încâlcitã în descrierea jurnalistului,
s-ar putea sã fie mai clarã pe masa de lu-
cru a procurorilor DNA. Se ºtie valoarea
totalã a contractului: 743 milioane euro.
EADS era singura firmã acreditatã sã fur-
nizeze SISF pentru MAI, însã studiul de
fezabilitate întocmit de Midocar Consul-
ting nu era altceva decât o reciclare a unor
studii anterioare, cu acelaºi obiect, reali-
zate de alte firme pentru Poliþia de Fron-
tierã. Pentru ca EADS sã obþinã contractul
amintit, deºi alt contractant nu exista, a
încheiat contractul de promisiune irevo-
cabilã de subcontractare cu Fujitsu Sie-
mens Computer (FSC), pentru comenzi

de 40-60 milioane euro. FSC a avut la rân-
dul sãu contracte de comision cu firma
Gessa (10%) ºi firma Profinet (5%), sume
care reprezentau atenþii pentru persoane
din conducerea MAI ºi nu numai. Oricât
de bine documentat ar fi jurnalistul Vlad
Georgescu, „complicitãþile” pe care ºi le
imagineazã, în absenþa probelor peremp-
torii, nu ne ajutã sã înþelegem, cu clari-
tate, întreaga derulare a afacerii. Nu se
desluºeºte deloc care a fost rolul lui Ion
Þiriac, dacã tot i se pomeneºte numele.
Oricum, lucrurile se amestecã pânã la a
nu se mai înþelege nimic. Apoi, o atât de
fertilã conlucrare între „partea germanã”
ºi „partea românã”, în privinþa comisioa-
nelor, pare greu de imaginat, chiar dacã
EADS nu a fost scutitã de-a lungul tim-
pului ºi de alte scandaluri. Aºa gândim
noi. Oricum, despre acest scandal deja
se vorbeºte ºi rãmâne de urmãrit dezno-
dãmântul lui.

Consilierul judeþean PDL Mar-
cea Marcel i s-a adresat secreta-
rului Consiliului Judeþean, Gheor-
ghe Barbãrasã, ºi i-a solicitat lã-
muriri de naturã juridicã, acuzân-
du-l totodatã cã aplicã legea cum
îi convine. Marcea a sugerat cã
ceea ce se întâmplã ar fi un abuz.
«Domnule secretar, democraþia
asta e o chestie aºa...  mai ciudã-
þicã în ultimul timp pe aici, dum-
neavoastrã sunteþi  garantul… oa-
recum al legalitãþii. Cum vreþi sã
facem noi plângere ºi sã ne înca-
drãm în 30 de zile dacã dumnea-
voastrã nu ne permiteþi – un lu-
cru democratic, pânã la urmã –
sã introducem pe ordinea de zi
proiectul prin care contestãm
modul în care au fost distribuiþi
banii, adicã, contestãm hotãrârea
votatã în ºedinþa extraordinarã
care a avut loc sãptãmâna trecu-
tã. Ceea ce vã cerem este doar sã
ne permiteþi sã introducem pro-
iectul pe ordinea zi. Am înþeles cã
s-a votat politic, dãm bani numai
cui vrem noi, numai cum vrem
noi, doar pentru cã suntem majo-
ritatea. Instanþa va spune dacã
este corect sau nu, în situaþia asta

ªedinþã cu scântei la Consiliul Judeþean Dolj. Opo-
ziþia  a solicitat punerea pe ordinea de zi a unui pro-
iect de hotãrâre, o notificare, prin care dorea sã
anunþe cã va contesta în instanþã modul discreþio-
nar de distribuire a banilor cãtre anumite primãrii

din judeþul Dolj. Este vorba de o procedurã juridi-
cã, o etapã premergãtoare pânã sã se ajungã în in-
stanþã. Alianþa de la putere a votat împotriva pune-
rii pe ordinea de zi a acestei notificãri, iar votul a
aprins scânteia scandalului.

dumneavoastrã nu ne
daþi dreptul nici sã mer-
gem în instanþã. Pãi deja
trecem pe tot felul de
abuzuri. Nu am cerut ni-
mic ilegal... Domnule se-
cretar, vreau sã vã întreb
ceva. Liberul acces la
Justiþie e garantat de
Constituþie, sunteþi de
acord ?! Am depus acum
trei zile aceastã cerere.
Ca sã putem face paºii
mai departe trebuie intro-
dusã notificarea  pe or-
dinea de zi. De-a lungul
timpului noi am accep-
tat introducerea în ace-

eaºi zi a unei proiect. Ce sã înþe-
leg ?! Ca secretar al judeþului Dolj
vreau sã vã întreb: putem sã ne
adresãm Justiþie ºi fãrã sã trecem
prin Consiliu aceastã Hotãrâre?!».

„Noi credem cã este r
espectatã litera legii”

Secretarul judeþului, Gheor-
ghe Barbãrasã, a pãrut iniþial
uºor bulversat. Acesta a dorit lã-
muri vizavi de aºa-zisele abuzuri
ºi a rãspuns cã totul este legal ºi
cã se pot adresa instanþei ºi fãrã
ca aceastã notificare sã treacã
prin Consiliu. „La cine v-aþi re-
ferit când aþi spus cã vã împiedi-
cã sã mergeþi în instanþã, la mine
sau la consilierii judeþeni? Pentru
cã eu nu am împiedicat cu abso-
lut nimic introducerea pe ordinea
de zi a acestui proiect, fiind cã

nu e atributul meu. Cã majorita-
tea nu a votat pentru aºa ceva,
atunci nu este o încãlcare a legii.
Iar faptul cã nu s-a analizat astãzi
nu vã împiedicã sã mergeþi în in-
stanþã”. Spiritele au fost calmate
ca urmare a intervenþiei preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. „Noi credem cã în
aceste condiþii este respectatã li-
tera legii iar dumneavoastrã pu-
teþi sã apelaþi la urmãtoarea eta-
pã, mersul în instanþã. Deja cu
aceastã discuþie s-a epuizat situa-
þia în care vã aflaþi astãzi...”.

Florinel Stancu, înlocuit cu
Lucian Cristian Scãrlãtescu

La fel de controversat a fost ºi
primul punct aflat pe ordinea de
zi a ºedinþei, cel legat de validarea

mandatului de consilier
judeþean pentru Lu-
cian Cristian Scãrlã-
tescu din partea PSD
în locul lui Florinel
Stancu. Opoziþia a vo-
tat împotriva acestui
proiect ºi o argumen-
taþie serioasã a avut-o
profesorul Alexandru
Brezniceanu, fiind vorba de mai
multe contradicþii juridice. „Noi nu
votãm deloc, pentru cã nu votãm
ilegalitãþi”, a spus Marcea Marcel,
care a cerut ulterior lãmuriri în le-
gãturã cu persoana care ar înde-
plini funcþia de lider PSD la CJ
Dolj. „Cine este liderul PSD aici
la Consiliul Judeþean? Ca sã-mi
dau seama cine transmite ce se
hotãrãºte la partid… Dumnea-

voastrã sunteþi, doamna
Tãnãsescu?! Am înþeles
cã dumneavoastrã sun-
teþi liderul PSD. ªtim,
domnule preºedinte, cã
dumneavoastrã nu v-aþi
implicat, am înþeles cã
nici nu mai aveþi voie la
partid… Pãi spuneþi dom-
ne aºa, ca sã ºtim pe cine
tragem la rãspundere.
Doamna Alina Tãnãses-
cu, liderul PSD. Eu recu-
nosc, sunt liderul PDL
aici, la CJ Dolj”, a punc-
tat Marcea Marcel.

Secretarul CJ Dolj,
prins pe picior greºit...

Secretarul Gheorghe
Barbãrasã a fost prins pe picior
greºit de fostul consilier judeþean
Daniel Pãloiu, care l-a întrebat
în baza cãror acte a dispus anali-
zarea plângerii prealabile formu-
late de el împotriva Hotãrârii nr.
195/2014 a Consiliului Judeþean
Dolj. „Faþã de aspectele invocate

în plângere vã informez cã aces-
tea nu justificã revocarea hotãrâ-
rii respective, deoarece ea s-a
emis cu respectarea prevederilor
legale privind constatarea încetã-
rii mandatului de consilier jude-
þean al domnului Pãloiu Marian
Daniel. Vã solicit sã respingeþi
plângerea ºi sã menþineþi Hotãrâ-
rea nr. 195/2014”, a precizat
Gheorghe Barbãrasã, în referatul
prezentat consilierilor judeþeni.
Pãloiu a solicitat CJ Dolj sã anu-
leze Hotãrârea nr. 195/30.09.2014
ca fiind nelegalã ºi sã anuleze Re-
feratul constatator nr. 14574/
17.03.2014, întocmit de secreta-
rul judeþului Dolj, Gheorghe Bar-
bãrasã. „Vã întreb foarte clar,
domnule secretar, aþi primit rapor-
tul Curþii de Arbitraj, nu al Comi-
siei, cã asta e aici, la nivel jude-
þean?! Vã întreb dacã Curtea de
Arbitraj va trimis vreo adresã?”,
a întrebat Pãloiu. Rãspunsul a fost
scurt: „Nu, nu am primit nimic”,
a spus Barbãrasã. „Vã întreb,
domnule secretar, aþi primit vreo
adresã de la Comitetul Naþional
Executiv?!”. ªi acest rãspuns a
fost de asemenea foarte clar. „Nu,
nu am primit nimic !”, a repetat
secretarul Consiliului Judeþean.
„Pãi ºi atunci în baza cãror acte
sugeraþi dumneavoastrã cum sã se
voteze?!. Luni, 3 noiembrie, eu
mã prezint în instanþã, la Judecã-
toria Craiovei”, a adãugat Pãloiu.

MARGA BULUGEAN

Gheorghe Barbãrasã, specialist în malpraxis
Secretarul CJ Dolj, Gheorghe Barbãrasã, a fost propus de preºedintele

Ion Prioteasa ca reprezentant al administraþiei judeþene în consiliul etic al
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. „M-am gândit la domnul
Barbãrasã, pentru cã este jurist ºi acolo sunt ºi cazuri de malpraxis, iar
domnul Barbãrasã este un specialist”. Reacþia consilierului Marcea Marcel
nu a întârziat sã aparã: „Ca sã vezi, domne! Ce ajunsã domnul Barbãrasã…
Acum e specialist ºi în malpraxis. Mai ºtiþi domne multe sã faceþi?!”.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai auzit? Popescu şi-a luat
nevastă de la second hand.

Departamentul de Fizică din ca-
drul Facultăţii de Matematic ă şi
Ştiinţe ale Naturii (Universitatea
din Craiova) găzduieşte un semi-
nar despre fuziunea nucleară sus-
ţinut de dr. Alexandru Boboc,  ab-
solvent al Fizicii din c adrul Uni-
versităţii din Craiova. Evenimen-
tul se desfăşoară astăzi, în inter-
valul orar 12.00-14.00, în Amfi-
teatrul „Liviu Tătar” (C 124) din
clădirea centrală a Universităţii din
Craiova. „La acest moment, când
rezervele de c ombustibili fosili
sunt în scădere şi îngrijorarea le-
gată de schimbările c limatic e

„Energie prin fuziune nucleară,
la îndemână?” – seminar pentru

studenţii Facultăţii de Fizică
creş te, vânătoarea de surse alter-
native de energie este esenţială.
Dr. Alexandru Boboc, Senior Phy-
cist, va vorbi despre cercetarea
desfăşurată în cadrul proiectului
JET,  la Culham Centre for Fusion
Energy, Marea Britanie. Scopul
proiectului JET este de a duce teh-
nologia cât mai aproape de reac-
toarele de fuziune nucleare c o-
merc iale (prevăzute să pornească
în următorii 30 de ani) şi pregăti-
rile pentru următorul pas, primul
reac tor de fuziune demonstrativ
ITER”, a prec izat conf. univ.  dr.
Eugen Mihăiţă Cioroianu.

Peste 750 de studenţi ai Universităţii
din Craiova participă la ore de
practică

Sc opul princ ipal al Sim pozio-
nul Ştiinţific Internaţional „Stat
şi Societate în Europa” es te de
a promova rezultatele c erc etării

Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Stat şi Societate în Europa”, la a VII-a ediţie
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează la Craiova, pe parcursul zilelor de

astăzi şi mâine, 31 octombrie, Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Stat şi Societate în Europa” – mani-
festare ştiinţifică recunoscută şi apreciată în sfera universitară şi academică. Ajuns la cea de-a VII-a
ediţie, evenimentul se desfăşoară sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi reuneşte
peste 50 de cercetători, profesori şi specialişti din domenii precum Istorie, Ştiinţe Sociale şi Drept.
Deschiderea oficială are loc astăzi, ora 10.30, la sediul bibliotecii doljene.

Concertul de astă-seară începe la
ora 19.00 şi este dedicat Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Uni-
vers ităţii din Craiova. Evenimentul
este organizat în parteneriat cu Aso-
ciaţia Studenţilor în Drept, The Eu-
ropean Law Students’ Association,
Asociaţia Studenţilor  Fac ultăţii de
Ştiinţe Sociale şi Societatea Studen-
ţilor Medicinişti din Craiova.

«Această seară este menită să des-
chidă o serie de concerte dedicate
studenţilor şi cadrelor universitare
craiovene care, cu siguranţă, se vor
alătura în acest demers de promova-
re a muzicii clasice, cu un repertoriu
bine ales, pe gustul unui public tânăr
şi educat. Este meritul decanilor aces-
tor instituţii de învăţământ superior
care doresc să înnobileze activitatea
universitară  cu preocupări de elită în
domeniul muzic al-artistic.  „Seara
Dreptului” face parte din dreptul la
cultură şi la muzică de calitate de care
ar trebui să se bucure fiecare stu-
dent», spun reprezentanţii amintitei

„Negro Spirituals – Gospel Songs”: două concerte
cu maestrul Sabin Pautza la pupitrul dirijoral

Un program exclusiv de muzică americană, în care
genul negro spirituals este reprezentat de cele mai
cunoscute creaţii autentice, fie în forma lor tradiţio-
nală, fie aranjate şi rearmonizate de compozitori mai
mult sau mai puţin consacraţi, este oferit, două seri
consecutiv,  de Filarmonica „Oltenia”.  Concertele
sunt susţinute de Corala Academică, alături de care
îşi dau concursul soliştii Olga Şain (soprană), Cris-

tian Radina (tenor) şi Laurenţiu Goşnea (bariton),
pianista Corina Stănescu şi, la percuţie, Alin Nicu şi
Florin Daviţoiu. Revine cu acest prilej la Craiova di-
rijorul – totodată compozitor şi profesor – Sabin Paut-
za, cu care Filarmonica „Oltenia” a mai colaborat în
ultima vreme, anul trecut aniversând împlinirea a
70 de ani de viaţă şi 50 de ani de activitate artistică
ai maestrului.

Sabin Pautza,
dirijor şi compo-
zitor: «Ca parte a
creaţiei muzicale
datorată negrilor,
ceea ce numim as-
tăzi muzica gospel
sau negro spiri-
tuals reprezintă,
alături de blues,
principala contri-
buţie a populaţiei
americane de cu-
loare la patrimoniul culturii universale. Fie că vorbim de un „ca-
rol” legat de sărbătoarea Crăciunului, fie că reprezintă un cântec
obişnuit în care negrul obidit îşi cântă amarul şi durerea, facem
cunoştinţă cu un gen muzical reprezentativ pentru arta negrilor
americani, gen care se bucură în ultima vreme de o popularitate
tot mai mare în lumea întreagă. (…) Am ales pentru aceste con-
certe douăzeci de cântece negro spirituals, multe dintre ele tradi-
ţionale, dar şi unele sub formă de art songs, semnate de anumiţi
compozitori americani şi nu numai, dar care toate se înscriu în
mod cert în stilul inconfundabil al muzicii gospel. (…) Sperăm că
vom reuşi să vă redăm, la adevăratele dimensiuni, întreaga fru-
museţe şi bogăţie a acestei muzici».

ac ademice în mai multe domenii,
precum arheologie, istorie antică
şi medie, istorie modernă, istorie
contemporană, diplomaţie şi re-

laţii internaţionale şi studii euro-
pene etc.  De asemenea, se do-
reşte o punere în dialog a diver-
selor  moduri de abordare,  prin

reunirea nu doar a unor
teoreticieni,  c erc etători
sau analişti,  ci şi a unor
personalităţi implicate
ac tiv în evoluţiile de pe
sc ena internaţională.

Lucrările c onferinţei
se vor desfăşura la Bi-
blioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”
(Sala „Ac ad. Dinu C.
Giurescu” şi Sala „Marin

Sorescu”), în limbile română şi en-
gleză, iar  comunicările vor fi pu-
blic ate integral într-un volum in-
titulat „Românii în istoria Euro-
pei”, ajuns la c el de-al treilea nu-
măr,  după ce anterior au apărut
alte patru volume cu titlul „Stat şi
societate în Europa”.

„Este o manifestare care nu mai
are nevoie de prezentări, roadele
sale fiind binecunoscute în sfera
academică şi nu numai. Date fiind
interesul pe care acest simpozion
l-a ridicat în fiecare an şi faptul că
la Craiova vor veni cercetători,
profesori universitari şi personali-
tăţi ale lumii ştiinţifice din ţară şi
din străinătate, ne aşteptăm la o par-
ticipare semnific ativă din partea
studenţilor craioveni, a celor inte-
resaţi de tematica propusă sau, pur
şi simplu, a utilizatorilor bibliotecii
avizi de prelegeri şi dezbateri de

marcă”, a declarat Lucian Dindiri-
că, managerul Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”, adă-
ugând că la această ediţie a eveni-
mentului a fost creată o secţiune
aparte consacrată monarhiei.

Pe de altă parte, prof.  univ.
dr. Sorin Liviu Damean,  secre-
tarul Sec ţiei de Ştiinţe Istorice
şi Arheologice a Ac ademiei Oa-
menilor de Ştiinţă din România,
subliniază că simpozionul „a de-
venit unul de tradiţie pentru me-
diul universitar  ş i academic,  pri-
lej de dezbateri ştiinţifice pe o te-
matică interdisciplinară des tul de
vas tă”.  „Suntem c onvinş i c ă
asemenea manifes tări ştiinţifice
contribuie la promovarea imagi-
nii Craiovei c a important centru
univers itar ş i c ultural”, mai spu-
ne acesta.

MAGDA BRATU

instituţii de învăţământ superior.
Acelaşi program „Negro Spirituals

– Gospel Songs” va putea fi audiat şi
mâine, 31 octombrie, tot de la ora
19.00, şi va cuprinde piese consa-
crate precum „My Lord, What A
Morning”, „Deep River”, „Amazing
Grace”, „Gloria” ş.a. Reputatul di-
rijor şi compozitor Sabin Pautza, care
se va afla la pupitrul dirijoral, apre-
ciază că „aceste miniaturi muzicale
care au la bază, aproape fără excep-
ţie, texte religioase, sunt capabile să
creeze stări emoţionale dintre cele mai
diverse, de la exasperarea omului în-
singurat şi deznădăjduit până la bu-
curia celui care se simte mântuit şi
salvat de propria lui credinţă”.

Născut la 8 februarie 1943, în lo-
calitatea Câlnic (lângă Reşiţa), Sabin
Pautza a absolvit, în 1965, Conser-
vatorul „Ciprian Porumbescu” din
Bucureşti, unde s-a bucurat de în-
drumarea unor dascăli reputaţi. S-a
specializat apoi în compoziţie şi diri-
jat la Accademia Musicale Chigiana

din Siena (Italia), cu Franco Dona-
toni, Franco Ferrara şi Bruno Mader-
na. Timp de 18 ani a fost profesor în
spec ialităţile armonie şi dir ijat la
Conservatorul „George Enescu” din
Iaşi. Aic i a desfăşurat o bogată ac-
tivitate c a fondator şi dirijor al Co-
ralei „Animosi” şi al Orchestrei Sim-
fonic e a Conservatorului ieşean.
Din an ul 1984  s - a s t abilit în
S.U.A. , fiind numit, prin concurs,
director artistic  şi prim-dirijor al ce-
lei mai vechi Filarmonic i din New
Jersey, Plainfield Symphony. A con-
c ertat în c ele mai mari săli din
S.U.A. , Europa ş i Australia şi deţi-
ne numeroase premii şi distincţii
româneşti şi internaţionale. Presti-
gioasa sa activitate internaţională de
dirijor ş i compozitor i-a adus  Titlul
onorif ic de „Doctor in Music” de-
cernat de London Institute for Ap-
plied Researc h şi Titlul de „Doctor
în  com poz iţie ”  al Ac a demiei
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

MAGDA BRATU

Aproximativ 750 de
studenţi ai Univers ităţii
din Craiova vor fac e
practică în ac est an în
mai multe centre organi-
zate în: cabinete de avo-
catură, birouri notariale,
instanţe, Consiliul Jude-
ţean Dolj, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Dolj, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman Dolj” şi Muzeul
Olteniei. Tinerii studiază în domeniile drept, ştiinţe administrative, istorie,
relaţii internaţionale şi ştiinţe politice. «Acest demers a fost realizat de
Universitatea din Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj prin proiectul „Pro-
gram de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă
pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Olte-
nia”, ID: POSDRU/161/2.1/G/139411 şi este implementat în anul univer-
sitar 2014-2015», se precizează într-un comunicat de presă al Universi-
tăţii din Craiova.
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Reþeaua informaticã a Casei Albe a fost
þinta unui atac cibernetic semnificativ, care
a creat probleme timp de aproximativ douã
sãptãmâni, au declarat ieri surse din ca-
drul administraþiei americane pentru Huf-
fington Post, relateazã cotidianul în ediþia
electronicã. Atacul ar fi fost comis de ha-
ckeri care lucreazã pentru statul rus, au
afirmat surse citate de Washington Post.
Un oficial de la Casa Albã a confirmat cã
administraþia a „identificat o activitate în-
grijorãtoare la reþeaua EOS”. Problemele
de reþea nu sunt ceva ieºit din comun la
Casa Albã, dar acestea nu dureazã de obi-
cei mai mult de câteva ore. Faptul cã sis-
temul a fost avariat zile la rând aratã cã atacul a
fost deosebit de puternic. Defecþiunile reþelei au
fost un mecanism de apãrarea, a fost informat
personalul Casei Albe printr-o notã internã. “Com-
puterele ºi sistemele noastre nu au fost avariate,
deºi unele elemente ale reþelei nesecretizate au
fost afectate. Penele temporare ºi pierderea co-

Serviciile de informaþii britanice (GCHQ) pot
accesa fãrã mandat material brut colectat în
masã de Agenþia pentru Securitate Naþionalã
(NSA) a Statelor Unite ºi de alte agenþii de spio-
naj strãine, a confirmat în premierã guvernul
de la Londra. “Aranjamentele” secrete ale
GCHQ pentru accesarea materialelor sunt dez-
vãluite în documente trimise Investigatory Po-
wers Tribunal, un organism judiciar britanic cu
competenþe în privinþa supravegherii, ca rãs-
puns la o acþiune judiciarã comunã a organiza-
þiilor Privacy International, Liberty ºi Amnesty
International, în urma dezvãluirilor fostului con-

Serviciile secrete britanice pot accesa fãrã mandat
date colectate de NSA ºi alte agenþii strãine

sultant al NSA Edward Snowden, relateazã “The
Guardian”, în ediþia electronicã. Potrivit docu-
mentelor, Marea Britanie poate obþine fãrã man-
dat informaþii “neselectate” - ceea ce înseamnã
date neanalizate sau brute - de la parteneri din
strãinãtate, dacã “nu este posibil din punct de
vedere tehnic” sã obþinã comunicaþiile printr-
un mandat ºi dacã este “necesar ºi adecvat” ca
agenþiile de informaþii sã obþinã acele date. Re-
gulile permit în principal colectarea în masã a
materialului, care poate include comunicaþii ale
cetãþenilor britanici, cu condiþia ca cererea sã
nu presupunã “eludarea deliberatã” a Legii pri-
vind reglementarea puterilor de investigare
(Ripa), care guverneazã mare parte din activi-
tãþile de supraveghere ale
Marii Britanii. Datele pot
fi stocate pânã la doi ani,
aceeaºi duratã ca infor-
maþia colectatã direct de
agenþie. Aceasta poate fi
extinsã unilateral dacã un
oficial considerã cã este
necesar ºi adecvat pen-
tru securitatea naþionalã.
Privacy International,
unul dintre grupurile care
au iniþiat acþiuni judicia-
re împotriva suprave-
gherii desfãºurate de
CGHQ ºi NSA, a afirmat
cã dezvãluirea ar trebui

sã ridice semne de întrebare asupra mãsurilor
de protecþie legale din Marea Britanie. “ªtim cã
datele din orice apel telefonic, cãutare pe Inter-
net sau website vizitat în ultimii doi ani pot fi
stocate de baza de date a GCHQ ºi analizate
dupã bunul plac, toate fãrã mandat de colecta-
re, în primul rând”, a declarat vicepreºedintele
Eric King. “Este scandalos cã Guvernul crede
cã supravegherea în masã, justificatã de aran-
jamente secrete care permit primirea vastã ºi
fãrã constrângeri ºi analizarea materialelor de
la serviciile de informaþii strãine, este legalã”, a
adãugat el. Amnesty International ºi Liberty au
cerut, de asemenea, o reformã a protejãrii se-
curitãþii naþionale prin supraveghere.

Atac al jihadiºtilor asupra unui
câmp petrolifer din Homs:
30 de morþi

Jihadiºti ai grupãrii Statul Islamic
(SI) au lansat un atac împotriva unui
câmp petrolifer din oraºul Homs (cen-
tru), omorând 30 de membri ai forþelor
regimului sirian, a anunþat ieri Obser-
vatorul sirian pentru drepturile omu-
lui (OSDH), relateazã AFP. Jihadiºtii
au preluat controlul asupra unei pãrþi
din exploatarea petroliferã Al-Chaer
dupã atacul ºi luptele care au durat
pânã marþi seara. Gruparea a lansat
marþi dimineaþa un atac, ce a durat ºi
în cursul nopþii, ºi a reuºit sã cuce-
reascã pãrþi din câmpul petrolier Al-
Chaer, a anunþat directorul OSDH,
Rami Abdel Rahmane. Victime au fost
înregistrate ºi în rândul jihadiºtilor.
Armata sirianã preluase controlul
asupra câmpului petrolifer de la jiha-
diºti în luna iulie, în urma unor con-
fruntãri ce s-au soldat cu 270 morþi, în
majoritate soldaþi executaþi de SI.

Australia, prima þarã dezvoltatã
care ºi-a închis graniþele
în faþa Ebola

Australia a devenit, marþi, prima
þarã dezvoltatã care ºi-a închis grani-
þele pentru cetãþenii din þãrile vest-
africane cel mai grav afectate de epide-
mia de Ebola. Autoritãþile acestor sta-
te considerã cã mãsura îi stigmatizea-
zã pe oamenii sãnãtoºi ºi va face mai
dificilã lupta împotriva bolii, informea-
zã Reuters. Interdicþia acordãrii de
vize pentru cetãþenii din Sierra Leo-
ne, Liberia ºi Guineea a urmat dupã ce
armata americanã ºi-a plasat în caran-
tinã soldaþii întorºi din misiunea de
combatere a epidemiei de Ebola, iar
unele state americane i-au izolat pe
cei care au lucrat voluntar în aceste
þãri. Australia a anunþat ºi luni o serie
de mãsuri ce vizeazã suspendarea
imigraþiei provenite din þãri din Africa
de Vest afectate de epidemia de Ebo-
la, în scopul de a împiedica rãspândi-
rea virusului pe teritoriul sãu. Minis-
trul australian al Imigraþiei, Scott Mor-
risson, a declarat în parlament cã gu-
vernul “îºi suspendã provizoriu pro-
gramul privind imigraþia, inclusiv pro-
gramul sãu umanitar, din þãrile în care
s-au înregistrat cazuri de infectare cu
virusul Ebola”. Australia nu a înregis-
trat nici un caz de Ebola, în ciuda unui
numãr mare de suspiciuni.

Noi negocieri între Rusia,
Ucraina ºi UE la Bruxelles,
pe tema gazelor

Rusia, Ucraina ºi UE au încercat din
nou, ieri, la Bruxelles, sã gãseascã o
soluþie la conflictul dintre Moscova ºi
Kiev privind livrãrile de gaze naturale,
conflict ce ameninþã sã afecteze apro-
vizionarea Europei, scrie AFP. Nego-
cierile vizând reluarea de cãtre Rusia a
livrãrilor de gaz pentru Ucraina, între-
rupte în luna iunie, se aºteaptã a fi difi-
cile, dupã cum a anticipat ministrul
ucrainean de Finanþe, Olexandr ªlapak,
care s-a declarat sceptic în legãturã cu
un rezultat pozitiv în urma discuþiilor
de ieri. “Am impresia cã nimeni nu do-
reºte sã se ajungã la un acord, în pri-
mul rând ruºii”, a spus el, citat de agen-
þia Interfax. Dacã Moscova ºi Kievul
au cãzut de acord asupra unui preþ pro-
vizoriu la gazele naturale, reglementa-
rea datoriei ucrainene pentru gazul li-
vrat de Rusia este o problemã încã ne-
rezolvatã. Pentru reluarea livrãrilor,
Rusia cere Ucrainei sã achite 1,45 mili-
arde de dolari din datorie ºi încã 1,6
miliarde de dolari reprezentând plata
anticipatã pentru livrãrile din noiem-
brie ºi decembrie, partea rusã exclu-
zând orice livrare înainte ca Kievul sã
efectueze aceste plãþi.

Coaliþia aflatã la putere în Ma-
rea Britanie nu a reuºit sã ajungã la
un acord cu privire la o propunere
de lege care prevede organizarea
unui referendum pe tema aparte-
nenþei þãrii la Uniunea Europeanã.
Apãrat de Bob Neill, deputat al Par-
tidului Conservator, al premierului
David Cameron, acest text ar fi
garantat organizarea unui referen-
dum pe aceastã temã în 2017, in-
diferent de partidul care se va afla
la putere dupã alegerile legislative
din mai 2015. În faþa popularitãþii

Eºec al proiectului care prevede organizarea
unui referendum pe tema apartanenþei Marii Britanii la UE
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nectivitãþii cu care s-au confruntat utilizatorii sunt
rezultatul mãsurilor pe care noi le-am luat pentru
a ne apãra reþelele”, explicã e-mailul. Atacul ci-
bernetic care a vizat recent reþeaua informaticã
a Casei Albe ar fi fost comis de hackeri care
lucreazã pentru statul rus, au afirmat surse cita-
te de “Washington Post”, în ediþia electronicã.

FBI, Secret Service ºi Agenþia de Securita-
te Naþionalã (NSA) sunt implicate în aceas-
tã investigaþie. Oficialii de la Casa Albã nu
comenteazã cu privire la autorii atacului in-
formatic ºi nici asupra eventualelor date
sustrase. “Cu siguranþã, numeroºi actori
considerã reþelele noastre drept þinte atrac-
tive ºi cautã acces la informaþii sensibile ale
administraþiei. Încã evaluãm activitatea res-
pectivã”, a declarat un oficial al Casei Albe.
În cazul Casei Albe, natura þintei este în
concordanþã cu o campanie susþinutã de un
stat, au declarat sursele citate. Intruziunea
a fost descoperitã în urmã cu douã-trei sãp-
tãmâni, potrivit surselor. Oficialii americani
au fost alertaþi cu privire la atacul informa-

tic de un aliat, potrivit unor surse. Companiile de
securitate au identificat recent campanii de spio-
naj cibernetic conduse de hackeri ruºi care ar
lucra pentru guvern. Printre þinte au figurat
NATO, guvernul ucrainean ºi companii de secu-
ritate americane.

tot mai mari a partidului populist ºi
antieuropean UKIP, Cameron a pro-
mis la sfârºitul lui 2013 sã organi-
zeze un astfel de refendum dacã
va câºtiga alegerile. Textul a fost
adoptat în primã lecturã de depu-
taþii britanici la 17 octombrie ºi
urma sã fie supus votului în a doua
lecturã în Camera inferioarã a Par-
lamentului, înainte de a fi trimis în
Camera Lorzilor. Dar incapacita-
tea partidelor de a se pune de acord
a împiedicat supunerea lui la vot
în Camera Comunelor. Potrivit li-

beral-democraþilor, proeuropeni,
aliaþii lor conservatori au sabotat
în mod deliberat propunerea de
lege, care anuleazã argumentul
potrivit cãruia votul în favoarea
conservatorilor în 2015 este sin-
gurul mod de a garanta organiza-
rea acestei consultãri populare.
Bob Neill a declarat cã liberal-de-
mocraþii i-au “asasinat” în mod
deliberat textul. “Nu ar fi îndrãznit
sã voteze împotriva unui referen-
dum privind UE în Camera Comu-
nelor”, a declarat el.
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METEO

Înnorat,
izolat averse
de ploaiejoi, 30 octombrie - max: 8C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,4226 ............. 44226
1 lirã sterlinã................................5,5961....................55961

1 dolar SUA.......................3,4721........34721
1 g AUR (preþ în lei)........137,0235.....1370235

Cursul pieþei valutare din 30 octombrie 2014 - anunþat de BNR

VALUTA
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Man of Steel:

Eroul

Se difuzeazã la HBO, ora 12:40

Un bãiat descoperã cã are puteri extraor-
dinare ºi cã nu este de pe planeta noastrã.
Tânãrul se aventureazã sã afle de unde
provine ºi cu ce misiune a fost trimis aici.
Dar trebuie sã iasã la ivealã eroul din el,
ca sã salveze lumea de la pieire ºi sã
devinã simbolul speranþei pentru întreaga
omenire.

În film joacã Amy Adams, nominalizatã de
patru ori la premiul Oscar, Michael Shan-
non, nominalizat la Oscar pentru rolul din
Nonconformiºtii, Kevin Costner, laureat al
premiului Oscar, Diane Lane ºi Laurence
Fishburne, ambii nominalizaþi la Oscar.

Crima din casa mea

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 15:00

Lauren Kessler ºi tatãl sau, Stan, un procu-
ror ieºit la pensie, se mutã în Philadelphia, cu
speranþa de a începe o nouã viaþã.

Odatã ajunºi aici, au parte de o surprizã
plãcutã. Casa în care vor locui este de vis, iar
locaþia este perfectã. Impresiile lor sunt însã
departe de realitatea înfiorãtoare. Cei doi
descoperã cã fostul proprietar, Garrett, a fost
omorât cu brutalitate, iar soþia lui, Amanda, a
fost acuzatã de crimã. Lauren este de-a
dreptul ºocatã de cele aflate, dar Stan simte
ca nu acesta este adevãrul. Între timp, Ryan,
un vecin foarte ºarmant, începe sã se arate
foarte interesat de Lauren. Din pãcate pentru
ea, în spatele a ceea ce crede cã este
sincerã admiraþie, se ascunde o obsesie
periculoasã.

Misiune blestematã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  02:10

Pãmântul Sfânt, anul 1099. Sfârºitul primei
cruciade. În timpul unei cruciade, un grup de
cavaleri creºtini descoperã în Ierusalim o
relicvã sfântã, o bucatã din crucea Mântuitoru-
lui, ºi vor s-o ducã la Roma.

Pentru a-ºi îndeplini misiunea, cruciaþii trebuie
sã accepte ajutorul unor musulmani, inamicii lor
pe câmpul de luptã ºi sã treacã peste prãpastia
religioasã care-i desparþea.

Pe mãsura ce se îndepãrtau de Oraºul Sfânt,
relicva se dovedeºte a fi blestematã.

Treptat, în urma unor atacuri de provenienþã
demonicã, numãrul cavalerilor se micºoreazã.
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07:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Preºedinte pentru

România
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Avanpremierã telejurnal
18:50 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Preºedinte pentru

România
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Maºini, teste ºi verdicte
00:25 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:05 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate

zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Ferma
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Varã magicã, 2014
14:00 Energia globalã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Noapte indigo
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Hai-Hui
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Pescar hoinar
02:00 Varã magicã, 2014
02:50 5 minute de istorie
03:00 Jurnal de front
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:15 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste

TVR 2

08:20 Domniºoare la ananghie
10:00 Victoria
11:00 Cinci eroi de legendã
12:40 Man of Steel: Eroul
15:05 Croods
16:45 Câinele Japonez
18:15 ªtrumpfii 2
20:00 Piraþii zilelor noastre
21:40 Minunea dragostei
23:35 Banshee
00:25 Ray Donovan
01:20 Nãscut din nou
03:30 Nimfomana Vol. II
05:30 Pe platourile de filmare
06:00 Pe urmele dinozaurilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Crima din casa mea
2006, Canada, Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
00:00 Crima din casa mea (R)
2006, Canada, Thriller
01:30 Apropo Tv (R)
02:30 Promotor (R)

PRO TV

ACASÃ
07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Complicea
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea

08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 X-Men (R)
10:30 X-Men
11:00 Lara (R)
12:15 Familia Heck (R)
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Familia Heck
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Furie oarbã
00:00 Anturaj
01:00 Furie oarbã (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Misiune blestematã
2010, SUA, Fantastic, Horror,

SF
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,

Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Iubiri Secrete (R)
08:45 Sezonul de aur (R)
2004, Dramã, Familie, Fantastic
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Iubiri Secrete
15:30 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
16:30 Focus
17:00 Cusurgiii (R)
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Pana de curent
2012, Acþiune, Thriller
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
01:00 Nu mã pot cãsãtori cu tine!
2000, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:00 Pana de curent (R)
2012, Acþiune, Thriller
05:00 Cusurgiii (R)
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:55 Sete de crapi
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
13:55 Sete de crapi
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Craiova - Viitorul (r)
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Boxbuster: Cristian

Ciocan
20:00 Special: Cupa României

Timiºoreana 8-imi
20:30 Fotbal: Rapid - CFR
22:15 Special Cupa României

Timiºoreana 8-imi
23:00 Wrestling WWE PPV Hell

in a Cell
01:55 Sete de crapi

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã  a Finan-
þelor Publice CRAIOVA / Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colectare, Exe-
cutare Silita Persoane Fizice. Numãr de înregistra-
re ca operator de date cu caracter personal 19282.
În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, se face cunoscut cã în ziua de 11.11.2014,
ora 12,00 , în localitatea Craiova , str. Mitropolit Fir-
milian, nr.2, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie pu-
blicã urmãtoarele bunuei imobile proprietate a de-
bitorilor GABROVEANU MARIN , cu domiciliul/se-
diul în Localitatea CRAIOVA, Str PÃLTINIª,  nr. 46,
judetul DOLJ, CNP2: 1260910400668, GABROVEA-
NU MARIA cu domiciliul in Localitatea CRAIOVA,
Str PÃLTINIª, nr. 46, judetul DOLJ, CNP
2330618400621: - IMOBIL compus din casa, su-
prafata construita masurata 140 mp  si teren intra-
vilan  suprafata masurata 801,suprafata in acte
1200,  situat  in Localitatea Craiova, str. Paltinis nr
46  . preþ pornire licitaþia a II-a 437588 lei, exclusiv
TVA; Cota de taxã pe valoarea adãugatã pentru
vânzarea bunurilor imobile este stabilitã în confor-
mitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Bunurile imobile mai sus men-
þionate sunt grevate de urmãtoarele:  Invitãm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pânã la termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã
termenului de vânzare: oferte de cumpãrare; în
cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei sub forma scri-
sorii de garanþie bancarã. Taxa de participare re-
prezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO16TREZ-
2915067XXX005062,cod fiscal 4830007 deschis la
Trezoreria Craiova; împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant; pentru persoanele juridi-
ce de naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comerþului; pentru persoane juridice strãine, ac-
tul de înmatriculare tradus în limba românã;pen-
tru persoanele fizice strãine,copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2005);
pentru persoanele fizice române, copie de pe ac-
tul de identitate; dovada emisã de organele fiscale
cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã se
prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în con-
formitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonan-
þa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþii-
lor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit
Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/
402285.

 Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã a Fi-
nanþelor Publice CRAIOVA / Administraþia Jude-
þeanã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colec-
tare, Executare Silita Persoane Fizice. Numãr de
înregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal 19282. În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se face cunoscut cã în
ziua de 12.11.2014, ora 12,00 , în localitatea Craio-
va , str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se vor
vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuei
imobile proprietate a debitorului DÎLGOCI IONUÞ-
CÃTÃLIN CNP 1900929160081 Localitatea CRA-
IOVA, Str MÃRÃªEªTI, nr. 33, judetul DOLJ: - apar-
tament nr 3, suprafata utila de 72,07 mp , situat in
localitatea Craiova str. Marasesti nr 31 ( fost 33),
sc1, parter. preþ pornire licitaþia a II-a  178125 lei,
exclusiv TVA; - apartament nr 10, suprafata utila
de 79,49 mp , situat in localitatea Craiova str. Ma-
rasesti nr 31 ( fost 33), sc1, etaj 2. preþ pornire
licitaþia a II-a  198525 lei, exclusiv TVA; Cota de
taxã pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bu-
nurilor imobile este stabilitã în conformitate cu
prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 pri-
vind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menþionate
sunt grevate de urmãtoarele: Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei inte-
resaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã pre-
zinte, pânã la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare: oferte de cumpãrare; în ca-
zul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de parti-
cipare sau a constituirii garanþiei sub forma scri-
sorii de garanþie bancarã. Taxa de participare re-
prezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO16TREZ-
2915067XXX005062,cod fiscal 4830007 deschis
la Trezoreria Craiova; împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul re-
gistrului comerþului; pentru persoane juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã;pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport (cu respectarea prevederilor Legii
nr. 312/2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã de
organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restan-
te, urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru
vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþa judecãtoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comunicare sau lua-
re la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa
la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr.
2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.

 Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-
nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regio-
nalã  a Finanþelor Publice CRAIOVA / Adminis-
traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj /
Serviciul Colectare, Executare Silita Persoane
Fizice. Numãr de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de
10.11.2014, ora 10,00 , în localitatea Craiova ,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuei
mobile , proprietate a debitorului ZAHARIA
IOAN ALEXANDRU cu  domiciliul in Localitatea
CRAIOVA, Str PETRE ISPIRESCU, nr. 32, bl. 11,
sc. 1, ap. 18, et. 4, judetul DOLJ cnp
1871218160012-Autoturism marca Opel, tip
Omega B Caravan, preþ pornire licitaþia a II-a
2100 lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoa-
rea adãugatã pentru vânzarea bunurilor mo-
bile este stabilitã în conformitate cu prevederi-
le Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Co-
dul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cum-
pãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte,
pânã la termenul de vânzare sau, în cazul vân-
zãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare: oferte de cumpãrare; în
cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de
participare sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de par-
ticipare reprezintã 10% din preþul de pornire a
licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria Craiova; împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerþului; pen-
tru persoane juridice strãine, actul de înmatri-
culare tradus în limba românã;pentru persoa-
nele fizice strãine,copie de pe paºaport (cu res-
pectarea prevederilor Legii nr. 312/2005); pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe ac-
tul de identitate; dovada emisã de organele fis-
cale cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare
ºi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce con-
testaþie la instanþa judecãtoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtinþã, în conformitate cu preve-
derile art. 172-173 din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informaþii suplimen-
tare, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str.
Mitropolit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefonul
nr. 0251/402285.
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Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-
nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regio-
nalã a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Adminis-
traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj / Ser-
viciul Colectare, Executare Silita Persoane Fi-
zice. Numãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art. 162
alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de
10.11.2014, ora 12,00 , în localitatea Craiova ,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului*3) ZANFIRES-
CU DANIELA CNP2: 2680908163233 cu domici-
liul fiscal/sediul în Localitatea CRAIOVA, Str G-
RAL GHEORGHE MAGHERU, nr. 58, judetul
DOLJ  - Autoturism marca Wolksvagen tip Polo
preþ pornire licitaþia a II-a  9750 lei, exclusiv TVA;
Cota de taxã pe valoarea adãugatã pentru vân-
zarea bunurilor mobile este stabilitã în confor-
mitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înºtiinþeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt in-
vitaþi sã prezinte, pânã la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare: oferte de
cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, do-
vada plãþii taxei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã. Taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plã-
teºte în lei, în contul IBAN RO16TREZ-
2915067XXX005062,cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria Craiova; împuternicirea per-
soanei care îl reprezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã, co-
pie de pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de oficiul registrului comerþului; pentru per-
soane juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã;pentru persoanele fi-
zice strãine,copie de pe paºaport (cu respec-
tarea prevederilor Legii nr. 312/2005); pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de organele fiscale
cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã
se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce con-
testaþie la instanþa judecãtoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtinþã, în conformitate cu preve-
derile art. 172-173 din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj,
str. Mitropolit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la tele-
fonul nr. 0251/402285.

Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþiona-
lã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã
a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul
Colectare, Executare Silita Persoane Fizice.
Numãr de înregistrare ca operator de date cu
caracter personal 19282. În temeiul art. 162
alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de
10.11.2014, ora 14,00 , în localitatea Craiova ,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuei
mobile proprietate a debitorului SLOTEA NA-
ZIANA CNP2: 2650312163236 cu domiciliul fis-
cal/sediul în Localitatea CRAIOVA, Bld NICOLAE
ROMANESCU, nr. 203 B, judetul DOLJ - Autotu-
rism marca Daewoo tip TF 19V Cielo  preþ por-
nire licitaþia a II-a  4133 lei, exclusiv TVA; - Trac-
tor UTB U683 DT prêt pornire licitatia a II-a
21945 lei, exclusive TVA, Cota de taxã pe va-
loarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor
imobile/mobile este stabilitã în conformitate cu
prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã pre-
zinte, pânã la termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua preceden-
tã termenului de vânzare: oferte de cumpãra-
re; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa
de participare reprezintã 10% din preþul de
pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16TREZ2915067XXX005062,cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; împu-
ternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþionalita-
te românã, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrului comer-
þului; pentru persoane juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã;pentru
persoanele fizice strãine,copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2005);
pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante, ur-
mând sã se prezinte la data stabilitã pentru
vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Împotri-
va prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cunoºtinþã, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispo-
ziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã
se ia mãsuri de executare silitã, nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-
maþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul
A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr. 2,cam.9,
sau la telefonul nr. 0251/402285.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Pensionarã (anticipat)
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã per-
manent pentru menaj
la þarã. Telefon: 0724/
947.197.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor român
sau strãin pentru înfiin-
þarea unei plantaþii de
cãpºuni în spaþiu pro-
tejat. Posed locaþie ºi
materialul sãditor. Te-
lefon: 0742/ 023.399.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Te-
lefon: 0749/043.111.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/ 103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/227.092;
0756/513.637.
Vând garsonierã Braz-
dã bloc G 5, ap. 58. Te-
lefon: 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND urgent aparta-
ment ultracentral în Tur-
nu Severin, 50.11 mp,
2 camere decomanda-
te, 2 holuri, dependinþe,
balcon, lift modern, preþ
negociabil. Telefon:
0745/267.849.
Vând apartament 2
camere decomandate,
Brazdã (Complex
vechi), 50 mp + 8 mp
balcon mare. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0734/496.060; 0770/
240.745.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în
faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la tele-
fon: 0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, ma-
gazie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
Apartamet 2 camere cu
casã împrejurimi Craio-
va. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

VÂND urgent Citroen
C4, coupe, 2006, die-
sel, ABS, bizonalã, pi-
lot automat, geamuri
electrice, închidere
centralizatã, anvelope
noi varã/iarnã, elegan-
tã, înmatriculatã în Ro-
mânia, unic proprietar.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0745/267.849.
Vând (schimb) dezmem-
brãri Fiat Punto S.T.D.I.
an 1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6, 2000TDI,
fabricaþie  2006, full op-
tional piele, xenon, navi-
gaþie, impecabil.  Telefon:
0762/109.595.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând bandã alergare
nouã, preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.905.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 30 octombrie 2014

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

Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cãrãmidã fabricã
veche. Telefon 0730/
085.197.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco. Te-
lefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.

SCHIMBURI
Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci 2
persoane cimitirul Do-
robãnþie, terminat, ne-
folosit. Telefon: 0251/
421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc 2 fete în gaz-
dã. Telefon: 0770/
333.101.
Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.
Caut chiriaº casã Fã-
cãi, fãrã chirie. Tele-
fomn: 0757/200.071;
0786/ 746.791.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195. 0351/429.196.

Închiriez garsonierã de-
comandatã, cartier 1
Mai, zona Medicinã. 350
Ron/lunã. Cer garanþie.
Telefon: 0771/217.032.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez apar-
tament 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunã-
tãþit, centralã, stradal
zona Cinematograf Cra-
ioviþa, 180 euro/lunã. Te-
lefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru priete-
nie. Telefon: 0785/
103.411.
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru priete-
nie, convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.

DIVERSE
Filiala Dolj ANVR
anunþã Veteranii de
Rãzboi ºi vãduvele
de Veterani din jude-
þul Dolj, care pânã în
prezent nu ºi-au pri-
mit biletele gratuite
de transport cuveni-
te pe anul în curs-
2014, sã se prezinte
la noi pentru a le ridi-
ca. Sediul nostru este
în Craiova, str. Simion
Bãrnuþiu, nr. 5.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Tele-
fon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.

Asociaþia S 7 Craioviþa
Nouã cautã firmã insta-
laþii pentru reparaþie
scurgere subsol. Tele-
fon: 0771/ 689.157,
dupã ora 17.00.

PIERDERI
DELPANBOG SRL de-
clarã pierdut Anexa punc-
tului de lucru din comuna
Pleniþa, judeþul Dolj.
CONDOLEANÞE
Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”
Craiova este alãturi
de dl Valeriu Zgonea,
preºedinte al Came-
rei Deputaþilor, în cli-
pele grele marcate
de pierderea dure-
roasã a celei care a
fost mamã, soþie ºi
bunicã, doamna Au-
rora Zgonea – cola-
boratore apropiatã a
Teatrului Naþional
Marin Sorescu, im-
plicatã activ în acti-
vitãþi cultural-sociale
alãturi de asociaþia
„Tinerii luptã împotri-
va viciilor mileniului
III”. Calitãþile sale
umane vor rãmâne
veºnic în amintirea
noastrã. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1

16:00, 18:30 – FOTBAL – Cupa României: Oþelul – Pandurii,
Rapid CFR Suceava – Petrolul / 21:45 – FOTBAL – Italia: Verona –
Lazio.

DIGI SPORT 2

11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Paris: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3

18:00, 21:30 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics Kazan – Dina-
mo Sassari, Panathinaikos Atena – Fenerbahce Ulker Istanbul.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Italia: Verona – Lazio.
SPORT.RO

20:30 – FOTBAL – Cupa României: Rapid – CFR Cluj.

EUROSPORT

9:45, 13:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþional, la Chen-
gdu, în China: sferturi de finalã / 19:45 – CICLISM – Tentativa de
corectare a recordului orei.

Craiovenii, învinºi ºi în al doileaCraiovenii, învinºi ºi în al doileaCraiovenii, învinºi ºi în al doileaCraiovenii, învinºi ºi în al doileaCraiovenii, învinºi ºi în al doilea
meci din Liga Balcanicãmeci din Liga Balcanicãmeci din Liga Balcanicãmeci din Liga Balcanicãmeci din Liga Balcanicã

SCM U Craiova a pierdut, marþi
searã, în deplasare, partida cu KB
Sigal Priºtina (Kosovo), scor 76-
92, bifând astfel al doilea eºec în
tot atea meciuri disputate în Gru-
pa B a Ligii Balcanice, dupã cel
cu KK Kozuv (Macedonia), 84-
87, la Polivalentã.

Cu un joc exact în defensivã,
dublat de o precizie bunã la panoul
advers, sfertul inaugural a fost
controlat de echipa lui Andjelko
Mandic, care a încheiat cu un
avantaj de 3 puncte primele 10
minute, 25-22.

În manºa secundã, alb-albaºtrii
nu au mai fost la fel de inspiraþi în
apãrare, plus cã s-au grãbit ºi în
ofensivã, ratând nenumãrate arun-
cãri de la distanþã, fond pe care
Sigal a înclinat balanþa în favoarea
sa, 26-17 (48-42 la pauzã).

Sfertul al treilea a fost adjude-
cat la limitã de Craiova, 21-20,
dupã care a urmat o nouã cãde-
re, sancþionatã ºi mai drastic de

kosovari, 24-13.
Pe lângã mai vechile acciden-

tãri ale lui Velickovic ºi Bosnijak,
SCM a fost privatã la aceastã par-
tidã ºi de aportul lui Zoran Krsta-
novic, cel mai bun om al rundei
trecute din Liga Naþionalã, 33 de
puncte ºi 9 recuperãri în succesul
de acasã, 90-86, cu U BT Cluj-
Napoca. “Zoki” s-a resimþit dupã
meciul contra ardelenilor ºi nici
mãcar nu a fãcut deplasarea.

Bozovic (foto) a fost principa-
lul realizator al Craiovei în Palatul
Sporturilor din Priºtina, 22 de
puncte, 7 recuperãri ºi 2 pase de-
cisive. Iatã ºi celelalte cifre ale ti-
tularilor: Vucurovici (18-8-2), Bu-
reau (12-3-2), Otovic (7-1-9),
ªanta (7-3-2). Au mai jucat: An-
drei (10-3-2), Petriºor (0-2-2),
Damian (0-2-0), Ciotlãuº (0-1-0),
Corneanu (0-0-0).

SCM ºi Sigal se întâlniserã ºi
în ediþia anterioarã a Ligii Balca-
nice, la primul sezon al craioveni-

lor în competiþiile continentale,
fiecare impunându-se pe terenul
celeilalte: SCM cu 83-72, iar Si-
gal, la limitã, 86-85.

În celãlalt meci al Grupei B, vii-
toarea adversarã a SCM-ului (11
noiembrie, “afarã”), formaþia mun-
tenegreanã KK Mornar Bar a tre-
cut la masa verde (din cauza fap-
tului cã nu au fost asigurate con-
diþiile tehnice), 20-0 în deplasare,
de KS Vllaznia Skodra (Albania).
KK Kozuv a stat în aceastã rundã.

Clasament: 1. Sigal 6p (3j),
2. Kozuv 4p (2j), 3. Mornar 4p
(3j), 4. SCM U 2p (2j), 5. Vlla-
zia 1p (2j).

Pentru Craiova urmeazã acum
derbyul din Liga Naþionalã cu BCM
U Piteºti, luni searã, de la ora 20:30,
la Polivalentã, meci transmis în di-
rect de canalul Digi Sport.

Ambele au trei victorii ºi o în-
frângere în etapele scurse pânã
acum, la fel ca ºi liderul CSU Ase-
soft Ploieºti.

Chiar înaintea sezonului 2014-
2015, Norvegia, reprezentativa
care a dominat handbalul mondial
în ultimii 6 ani, primea douã veºti
surprinzãtoare: Heidi Loke îºi

HANDBAL (F)

N-am scãpat de Loke!

anunþa retragerea din naþionalã
pentru a dedica mai mult timp fa-
miliei, iar Katrine Lunde intra în
pauzã competiþionalã, dupã ce a
rãmas însãrcinatã. Situaþie în care,

islandezul Thor Heigersson s-a
vãzut pus în situaþia sã-ºi regân-
deascã strategia pentru Campiona-
tul European din Ungaria (7-21 de-
cembrie), dupã ce a rãmas fãrã
sufletul echipei. Pentru România, în
schimb, era o veste bunã, naþionala
lui Gheorghe Tadici fiind în aceeaºi
grupã la turneul final cu Norvegia.
Loke ºi Lunde au fost în ultimii ani,
probabil, cele mai importante hand-
baliste din naþionala nordicã. Nor-
vegiencele au avut o contribuþie în-
semnatã ºi la Gyor, formaþia care a
câºtigat ultimele douã trofee în
Liga Campionilor.

Tentaþia de a fi în teren la Euro-
pene chiar în þara de adopþie în ul-

timii ani - Ungaria - a fost însã mult
prea mare pentru Heidi Loke (31
de ani), care a anunþat zilele trecu-
te cã este gata sã rãspundã viitoa-
relor convocãri. Decizia celei mai
jucãtoare a lumii din 2011 a fost
primitã cu mare bucurie în Nor-
vegia. Într-un interviu acordat pen-
tru site-ul oficial al Federaþiei Eu-
ropene de Handbal, pivotul repre-
zentativei nordice a admis cã i-ar
fi fost greu sã urmãreascã echipa,
fãrã a fi parte din ea. “Mi-a fost
foarte greu sã privesc cum naþio-
nala joacã la Golden League (n.r.
turneu de pregãtire desfãºurat în
urmã cu aproximativ trei sãptã-
mâni în urmã). Pur ºi simplu mi-a

fost foarte greu sã privesc jocul
doar la TV. Aºa cã m-am pus din
nou la dispoziþia echipei”, a decla-
rat Heidi Loke.

La CE, România ºi Norvegia
fac parte din grupa B, alãturi de
Danemarca ºi Ucraina, urmând
sã se întâlneascã în chiar pri-
mul meci al grupei, în data de 7
decembrie.

În faza urmãtoare, cea a grupe-
lor principale (douã de câte 6), se
calificã primele 3 clasate, care se
vor duela apoi, pãstrându-se rezul-
tatele directe, cu echipele califica-
te din Grupa A, una care are în
componenþã Ungaria, Spania, Ru-
sia ºi Polonia.

Primul turneu al Campionatului
Naþional de volei masculin, Divizia
speranþe, va avea loc sâmbãtã. Craiova
este reprezentatã de echipa Colegiului
Naþional Nicolae Titulescu, care a fost
repartizatã în Seria D, unde are de
înfruntat pe CSS Blaj ºi CSS Bega
Timiºoara.

Jocurile se vor disputa în Sala “Ion
Constantinescu” din Craiova, începând
cu ora 13:00.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT VOLEI (M)

“Speranþele” de la C.N.

Nicolae Titulescu debuteazã

în noul sezon, sâmbãtã

BASCHET (M)
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 12 9 1 2 27-8 28
CFR Cluj 12 8 2 2 21-8 26
Petrolul 12 7 3 1 22-9 24
Dinamo 12 6 4 2 22-13 22
ASA 12 6 4 2 17-9 22
Astra 12 6 3 3 20-9 21
Botoşani 12 6 3 3 17-16 21
FC Braşov 12 4 4 4 16-17 16
Craiova 12 4 4 4 13-18 16
Gaz Metan 12 3 5 4 14-16 14
Viitorul 12 3 4 5 14-16 13
Ceahlăul 12 3 4 5 12-20 13
„U” Cluj 12 3 3 6 13-16 12
Pandurii 12 2 5 5 13-18 11
Chiajna 12 2 5 5 10-19 11
Rapid 12 2 3 7 6-18 9
CSMS Iaşi 12 0 6 6 9-20 6
Oţelul 12 1 3 8 5-21 6

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 13-a
Steaua – Dinamo, vineri, ora 20.30
Gaz Metan – „U” Cluj, sâmbătă, ora 15.30
„U” Craiova – FC Botoşani, sâmbătă, ora 18
Astra – Ceahlăul, sâmbătă, ora 20.30
Viitorul – ASA, luni, ora 16
Petrolul – Oţelul, luni, ora 18.30
CFR Cluj – FC Braşov, luni, ora 20.30
Pandurii – Chiajna, marţi, ora 18.30
Rapid – CSMS Iaşi, marţi, ora 21

Deşi s -a anunţat în mai multe
rânduri începerea demolării sta-
dionului „Ion Oblemenc o”,  se
pare că ac esta va mai găzdui doar
meciul de sâmbătă, dintre Univer-
sitatea Craiova şi FC Botoşani,
urmând ca apoi să înceapă pro-
cedurile de demolare.  În aces te
condiţii, ultimele două meciuri ale
alb-albaştrilor de pe teren pro-
priu, cu Rapid şi cu Ceahlăul, se
vor disputa pe arena „Extensiv”
din Parcul Romanescu. Stadio-
nul „Central” a fost inaugurat în
1967 ş i din 1996 poartă numele
legendarului fotbalist al Ştiinţei,
Ion Oblemenco. „Ne-am fi dorit
să juc ăm tot turul pe „Ion Oble-
menco”, dar pentru a avea o bi-
juterie de arenă merită orice sa-
crific iu.  Nu ştiu dacă pe „Exten-
siv” se va putea amenaja gazo-

Meciul cu Botoşaniul
va fi ultimul pe „Ion Oblemenco”

nul într-un timp aşa de scurt, dar
chiar dacă vom juc a pe un ateren
desfundat,  nu plecăm din Craio-
va” a declarat Emil Săndoi. În
locul ac tualei arene „Ion Oble-

menco” se va contrui una mo-
dernă,  de 30.000 de loc uri, care
va cos ta 55 de milioane de euro,
iar termenul de finalizare este pre-
conizat pentru vara anului 2015.

Universitatea Craiova – Viitorul 2-1 –
după prelungiri

A marcat: Băluţă 54, Mateiu 109 / Ţâru 90.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 2.000

Craiova: Bălgrădean 6 – Achim 6, Frăsinescu 7, Acka 7 (46
Avrămia) 4, Vătăjelu 7 – Băluţă 7 (75 Cârstea) 6, Brandan 6,
Mateiu 7, Bancu 7 – Ferfelea 5, Curelea 5. Antrenori: Sorin

Cârţu, Emil Săndoi.
Viitorul: Balauru 5 – Nikolov 6, Ţâru 6, Şeroni 3, Puţanu 6 –

Neacşa 5, Daminuţă 6, Pană 6 (65 Hodorogea) 6, Cârstocea 6 (46
Vână) 5, Marin 5 – Mărkuş 5 (71 Cioablă) 6. Antrenor: Gică Hagi.

Arbitri: Fl. Miron (Bucureşti) 5 – Al. Vodă (Alba Iulia) 5, D.
Ciocănea (Sibiu) 6.

Cartonaş roşu: Puţanu 80, Şeroni 97.

Calificare, dar cu ce preţ!

Penultima reprezentaţie de pe
„Ion Oblemenco” a fost optimea
din Cupă care a readus Viitorul lui
Hagi în Bănie, la două luni de la acel
2-2 din Liga I. 2.000 de olteni zgri-
buliţi au ţinut să vadă continuarea
parcursului fără greşeală de când
echipa este pe mâna lui Cârţu şi
Săndoi. Aceştia n-au schimbat prea
multe în formula de bază, aşa cum
şi anunţau  înainte de meci, doar
Ferfelea şi Mateiu fiind resuscitaţi
pentru linia mediană. În schimb,
Hagi a ales o formulă inedită, din
care doar Ţâru şi Pană sunt obiş-
nuiţi să apară şi la partidele de cam-
pionat. Trupa de back-up a „Rege-
lui” însă nu doar că a rezistat în
Bănie, ci a avut de multe ori iniţiati-
va în prima parte. Neacşa, expul-
zat din Bănie după plecarea lui Gane,
a avut ocazia revanşei, dar n-a ex-
ploatat şansa de a fi singur în careu
cu Bălgrădean. Craiova s-a chinuit
la construcţie, în condiţiile în care
Brandan a fost permanent marcat
imediat după preluare. Băluţă a fost
neinspirat la orice contact cu min-

Universitatea a ajuns în sferturile
Cupei, dar l-a pierdut pe Nicuşor
Bancu, acesta suferind o
accidentare extrem de gravă,
fractură de tibie şi peroneu

gea, iar Mateiu s-a implicat prea
puţin în joc, la revenirea pe teren
după 3 luni de pauză. În faţă, omo-
genul cuplu Ferfelea-Curelea a pă-
rut că joacă prima dată împreună.
Dintre oamenii de atac, doar Bancu
a creat pericol, slătineanul având şi
prima şansă de gol, dar şutul său
plasat l-a găsit doar pe Balauru.
Surpriza a venit din apărare, unde
Acka a fost de fiecare dată prompt,
însă ivoarianului i-a recidivat acci-
dentarea din meciul cu Chiajna şi i-
a prilejuit lui Avrămia a doua apari-
ţie în tricoul alb-albastru.
Dublă eliminare pentru oaspeţi

După o primă parte în care
spectatori jinduiau crunt după ceva
fotbal, partea secundă a început
furtunos, cu o serie de ocazii la
poarta lui Balauru. Portarul lui Hagi
a scos de sub bară voleul lui Cure-
lea, dar a gafat apoi la o acţiune
prelungită, din care Băluţă s-a tre-
zit cu mingea în picior şi a dez-
morţit tribunele cu prima reuşită a
sa în tricoul Craiovei. Meciul s-a

animat brusc, iar Bancu a avut
şansa lui 2-0, însă i-a prilejuit re-
vanşa lui Balauru. Goal-keeper-ul
advers a fost permanent în prim-
plan, cu bune şi rele, la câteva mi-
nute intervenind la centrul terenu-
lui, fază la care alb-albaştri de pe
teren, de pe bancă şi din tribune
au cerut eliminare pentru henţ.
Meciul s-a linişitit în ultima jumă-
tate de oră, de consemnat fiind
doar eliminarea lui Puţanu, pentru
al doilea galben. Şi totuşi, puştii lui
Hagi au forţat egalarea în inferio-
ritate şi în minutele de prelungire
au dat lovitura. După o minge pier-
dută de de Brandan şi un corner
provocat de gafa lui Avrămia, Ţâru
a reluat imparabil cu capul, împin-
gând partida în prelungiri.

Timul suplimentar a adus a doua

eliminare în tabăra Viitorului,  dar
una la care nimeni nu s-a mai gân-
dit, după ce se întâmplase.Şeroni
l-a trimis direct la spital pe Ban-
cu, care a suferit o fractură de
tibie şi peroneu. Craiova a jucat
astfel şi ea cu un jucător în mi-
nus până la final, schimbările fi-
ind epuizate din repriza a doua.
Sub impres ia accidentării lui Ban-
cu, jocul s-a calmat,  dar Craiova

avea să punc teze din nou după o
îmbulzeală în careu,  când Mateiu
a punctat şi el în premieră pentru
Universitatea Craiova, pe care a
calificat-o în sferturile Cupei. La
conferinţa de presă antrenorii nu
s-au referit decât la ac cidentarea
lui Bancu,  atât Hagi, dar mai ales
Săndoi, care a suferit o acciden-
tare similară în finala Cupei Ro-
mâniei din 1993.
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Garanţii pentru TINEri.
O şansă pentru România!

România este pe cale să îşi piardă o generaţie. 1 din 4 tineri nu are un loc de
muncă, iar speranţa românilor într-un viitor mai bun scade pe zi ce trece. Este o
luptă contra sistemului, spun tinerii. Un sistem care fie nu a ştiut să îi educe cum
trebuie, fie nu le poate asigura un loc de muncă după ce ies de pe băncile şcolii.
Nici până în prezent nu s-au identificat cu exactitate cauzele problemei. Poate e
nevoie de o schimbare a cadrului legislativ; poate ducem lipsă de angajatori mai
deschişi şi mai non-conformişti. Sau poate că e nevoie chiar de amândouă. Cei
mai importanţi sunt însă primii paşi către o schimbare - una pentru viitorul copiilor
şi al ţării în care ne dorim să trăim după standarde europene. Dar orice schimbare
începe de la rădăcină. Tocmai cea pe care momentan societatea românească o
lasă să se usuce. Vorbim aici despre tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani,
care - oficial - reprezintă peste 24% din totalul ratei de şomaj a României. Neoficial
ei sunt însă mult mai numeroşi. Printre ei, sunt multe mii de tineri care ar putea să
îşi regăsească drumul în viaţă, dacă ar fi îndrumaţi, sprijiniţi şi consiliaţi corespun-
zător; mii de tineri care vor să înveţe o meserie sau, de ce nu, să îşi deschidă, la un
moment dat, propria afacere.

Şi cum oricine are dreptul la o nouă şansă, acum, pentru toţi tinerii cu vârste
cuprinse între 16 şi 24 de ani, care nu au reuşit să promoveze examenul de baca-
laureat şi sunt în căutarea unui loc de muncă, doresc să înveţe o meserie solicitată
pe piaţa muncii sau să îşi deschidă propria afacere, Blocul Naţional Sindical a
deschis centre speciale de consiliere.

Dacă te numeri printre ei, nu aştepta ziua de mâine, ci acţionează acum! Te
aşteptăm la birourile şi centrele de consiliere ale Blocului Naţional Sindical din
Focşani, Craiova, Râmnicu Vâlcea şi Târgovişte. Aici oferim tinerilor acces gratuit
la informare şi consiliere profesională, sprijin în găsirea unui loc de muncă, stagii
pilot de ucenicie şi formare profesională, dar şi multe altele. Şi nu uita că dacă eşti
dispus să lucrezi pentru reuşita ta, noi te ajutăm să realizezi ceea ce ţi-ai propus.
Suntem convinşi că împreună putem schimba destine şi că putem resuscita o ge-
neraţie considerată, pe nedrept, fără şanse.

Află mai multe despre unul dintre cele mai ample şi eficiente programe aplicate
în România în ultimii 20 de ani  intrând pe www.garantiitineri.ro. GARANŢII PEN-
TRU TINERI. Un Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţioanal de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
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Director Bogdan Pîncu –
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