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Despre
„Jos comunismul”,
când nici Gorbaciov nu
mai pomeneşte de el!

Interesantă găselniţa aiuritoare,
scoasă de la naftalina istoriei, cu
„Jos comunismul”, cum se putea
citi pe o pancartă de la mitingurile
din oraşele din vestul ţării, în semn
de protest faţă de cele derulate la
secţiile de vot din străinătate. Fi-
reşte, se putea scanda orice absur-
ditate în astfel de împrejurări, dar
să îl asociezi pe Victor Ponta cu
stafia c omunismului, nici măcar
îmbălsămat, care bântuie prin cre-
ierele unora, după ce, până la ob-
stinaţie, ne-a tot livrat vitejia tinere-
ţii sale prin Piaţa Universităţii, doar
din dorinţa inducerii emoţiei drep-
tului la vot, asta spune multe. De-
spre noi.

Mihaela Geoană, preşedinte
al Fundaţiei „Renaşterea”:
„Craiova
este un oraş
foarte aproape
de sufletul
nostru”

Primăria Craiova
pune în discuţie
bugetul pe 2015

Craiovenii sunt aşteptaţi,
astăzi, la Primăria Craiova, la
o dezbatere publică pe margi-
nea proiectului de buget pe
2015. Autorităţile locale propun
ca taxele pentru clădiri,
terenuri şi maşini să rămână
aceleaşi ca în anul care se
încheie. Excepţie fac persoane-
le juridice care urmează să
plătească un impozit majorat
cu 15% pentru clădirile pe care
le deţin în proprietate. La
pachet cu această mărire,
Primăria Craiova vine şi cu o
serie de scutiri de la plata
taxelor şi impozitelor pe 2015.

Biblioteca
Judeţeană din
Craiova, un gest
de suflet pentru
Centrul Cultural
Românesc din
Kladovo

La Craiova se
deschide astă-
seară cea de-a

41-a ediţie a
Festivalului

Internaţional
„Craiova Muzica-

lă”, eveniment
de amploare
organizat de
Filarmonica

„Oltenia”, cu
susţinerea

municipalităţii şi
sub Înaltul
Patronaj al

Majestăţii Sale
Regele Mihai I.
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Craiova muzicală! 41 de evenimente,
peste 700 de artişti, 10 ţări invitate
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MAE a emis o atenþionare
de cãlãtorie în SUA din cauza
unor  fenomene meteo severe

Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) a emis, ieri, o atenþionare de
cãlãtorie în Statele Unite ale Americii,
din cauza riscului producerii unor fe-
nomene meteorologice severe: fur-
tuni, tornade ºi cãderi semnificative
de zãpadã. „Pe teritoriul Statului New
York, Serviciul Naþional de Meteoro-
logie a emis o avertizare de condiþii
meteorologice severe pentru zonele
din nordul ºi vestul acestui stat, in-
clusiv zona metropolitanã Buffalo. În
regiunile Oswego, Erie, Jefferson, Le-
wis, Genesee, Wyoming, Cattaraugus,
Chautauqua ºi St. Lawrence avertiza-
rea de ninsori abundente, viscol, tem-
peraturi scãzute ºi vizibilitate redusã
este valabilã pânã în seara zilei de vi-
neri, 21.11.2014”, informeazã MAE ro-
mân. Potrivit sursei citate, în zonele
centrale ale SUA se înregistreazã fur-
tuni ºi tornade. În aceste condiþii,
MAE spune cã sunt posibile „întâr-
zieri ºi chiar anulãri ale unor zboruri,
atât în aceastã perioadã, cât ºi în ur-
mãtoarea”, aºa cã „recomandã cetãþe-
nilor români ca, înainte de a cãlãtori în
Statele Unite ale Americii, indiferent
de zona în care urmeazã sã se depla-
seze, sã urmãreascã evoluþia fenome-
nelor meteorologice pe site-urile de
specialitate”.

Flutur: Nu dorim preluarea
guvernãrii, PSD îºi va arãta
adevãrata valoare
în aceastã iarnã

Secretarul general al PNL, senato-
rul Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, într-
o conferinþã de presã, cã liberalii nu
vor sã preia guvernarea ºi cã aºteaptã
ca „PSD sã-ºi arate adevãrata valoare”
în aceastã iarnã, scrie Agerpres. „În
aceastã iarnã, vom vedea adevãrata
valoare a PSD, care a tot fãcut promisi-
uni electorale. Dacã cineva crede cã
vrem sã preluãm guvernarea pentru a
pune prefecþi, se înºealã. Voi fi extrem
de tranºant. Nu cu funcþii politice, cã
nu þine. Pot rãmâne cât vor vrea în func-
þia lor”, a spus Flutur. El a dezavuat
faptul cã premierul Victor Ponta ºi-a
luat concediu ºi a arãtat cã PNL, ca
partid de opoziþie, aºteaptã ca Guver-
nul „sã-li facã treaba” ºi sã prezinte, în
primul rând, bugetul pentru anul viitor.

Procurorul general al Ro-
mâniei, Tiberiu Niþu, a anun-
þat, ieri, cã dupã turul I al ale-
gerilor prezidenþiale a fost des-
chis un dosar în care a înce-
put urmãrirea penalã in rem,
respectiv faþã de fapta de în-
cãlcare a dreptului la vot, ca
urmare a problemelor la scru-
tinul din diaspora. „S-a înce-
put urmãrirea penalã cu privi-
re la faptã ºi s-au solicitat re-
laþii la alte autoritãþi. Ancheta
se va desfãºura în continuare
(...) cu privire la fapta de îm-
piedicare a exercitãrii dreptu-
lui la vot, prevãzut de articolul
385 din Codul penal”, a spus
Niþu, înainte de ºedinþa plenu-
lui CSM. Conform Codului pe-
nal, împiedicarea, prin orice mijloace, a libe-
rului exerciþiu al dreptului de a alege sau de a
fi ales se pedepseºte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani. Niþu a precizat cã dosarul este
instrumentat de Parchetul de pe lângã Înalta
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Curte de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) ºi cã, re-
feritor la problemele de la votul din diaspora,
au fost primite multe sesizãri, însã nu a putut
spune câte . A menþionat însã cã sunt sesizãri
venite ºi din diaspora, prin intermediul poºtei

electronice. „Sesizãrile sunt
îndreptate împotriva miniº-
trilor, a celor care, în opi-
nia petiþionarilor, au avut
atribuþia de a organiza ale-
gerile. Unele sunt venite din
partea diferitelor instituþii,
dar cele mai multe sunt ve-
nite din partea persoanelor.
Pe e-mail sunt cele mai mul-
te trimise, la care sunt ane-
xate plângeri”, a spus ºeful
PICCJ.

Referitor la posibilitatea
de înfiinþare a altor secþii de
votare în strãinãtate, Niþu a
spus cã, din punct de ve-
dere legal, procurorul de
caz este cel care va aprecia
dacã a fost încãlcatã legea

sau nu. În schimb, preºedintele instanþei su-
preme, Livia Stanciu, a opinat cã, „strict pe
lege”, se putea da o ordonanþã de urgenþã a
Guvernului pentru înfiinþarea unor noi secþii
de votare în turul al doilea.

Procurorul general al României,
Tiberiu Niþu, a declarat, ieri, cã nu
vede nici un impediment legal în ce
priveºte transmiterea unei noi solici-
tãri cãtre Parlament pentru ridicarea
imunitãþii foºtilor miniºtri în cazul
cãrora procurorii au cerut începerea
urmãririi penale, dar senatorii sau de-
putaþii au spus nu. „Deºi nu îmi aduc
aminte acum, în clipa de faþã, sã fi
existat un precedent de acest fel, nu
vãd acum nici un impediment, pen-
tru cã orice anchetã penalã are o di-
namicã a ei. Dacã la un anumit mo-
ment s-a apreciat cã nu se dã un vot,
nimic nu ne împiedicã ca ulterior sã
se reaprecieze ºi sã fie dat alt vot.

Procurorul-ºef al Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie (DNA), Laura
Codruþa Kovesi, a declarat ieri cã
valoarea contractelor Microsoft ºi
EADS (n.r. – sistemul de securi-
zare a frontierelor) depãºeºte 1
miliard de euro, explicând cã „sunt
ministere care apar ºi într-o parte
ºi în alta”. „Valoarea contractelor
Microsoft ºi EADS verificate în
acest dosar depãºeºte 1 miliard de
euro. Nu înseamnã cã atât este ºi
prejudiciul. Îl vom stabili dupã ce
stabilim valoarea realã a contracte-
lor. În cazul licenþelor Microsoft,
valoarea suspectatã de procurori
ca fiind obiect al infracþiunilor de
mitã ºi trafic de influenþã este în
jur de 60 de milioane de euro, dar
prejudiciul efectiv este încã în eva-
luare. (...) Majoritatea persoane-
lor care au semnat contracte în
licenþele Microsoft e posibil sã
aparã ºi în partea de EADS, sunt

Niþu: Poate fi cerut un nou vot în Parlament
pentru urmãrirea penalã a unor foºti miniºtri

Kovesi: Valoarea contractelor Microsoft
ºi EADS depãºeºte 1 miliard de euro

ministere care apar ºi într-o parte
ºi în alta, ca semnatari ai con-
tractelor sau având o contribuþie
pentru încheierea lor. De aceea,
dosarele sunt lucrate împreunã”,
a afirmat ºefa DNA, într-un in-
terviu acordat Ziare.com. În ceea
ce priveºte dosarul EADS, pro-
curorul ºef a susþinut cã s-au fã-
cut aproape zilnic activitãþi în acest
caz. „Este, într-un fel, «detonat».
(...) Nu avem douã dosare diferi-
te — Microsoft ºi EADS—, avem
un singur dosar, în care sunt ve-
rificate toate aceste contracte. Pe
contractele care au vizat licenþele
Microsoft deja au fost fãcute învi-
nuiri, ceea ce nu s-a reuºit ºi pe
contractele cu EADS, urmare a
modului în care e administrat
probatoriul. În acest dosar cu
EADS s-au fãcut aproape zilnic
audieri, ridicãri de documente,
percheziþii domiciliare, la firme,

au fost ridicate foarte multe cal-
culatoare, care sunt în procedu-
ra unor percheziþii informatice.
Deci au fost strânse multe date
ºi informaþii”, a precizat Kovesi.

Potrivit acesteia, pe contractele
cu EADS sunt comisii rogatorii
în derulare cu colegi din statele
europene ºi trebuie sã existe co-
ordonare cu aceºtia.

Nu vãd nici un impediment legal în
acest moment”, a afirmat Niþu, la ie-
ºirea din sediul Consiliului Superior
al Magistraturii (CSM), întrebat dacã
poate cere Parlamentului sã ridice
imunitate unor foºti miniºtri pentru
care aleºii s-au pronunþat deja, cum
ar fi Varujan Vosganian ºi Daniel Chi-
þoiu. Tot ieri, Horaþius Dumbavã,
membru CSM, i-a trimis preºedinte-
lui nou ales Klaus Iohannis o scri-
soare deschisã în care îi solicitã sã
facã demersuri pentru a fi reluatã pro-
cedura de ridicare a imunitãþii ºi în
cazul parlamentarilor Varujan Vosga-
nian, Daniel Chiþoiu, Laszlo Borbely,
Vlad Cosma ºi Ion Stan.
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Inte resantă găselniţa aiuri-
toare,  scoasă de la naftalina is-
toriei,  cu „Jos comunismul”,
cum se putea citi pe o pancartă
de la mitingurile din oraşe le
din vestul ţării, în semn de pro-
tes t faţă de cele derulate la sec-
ţiile  de vot din străinătate.  Fi-
reşte, se putea scanda orice ab-
surditate în astfel de împreju-
rări, dar să îl asociezi pe Vic-
tor Ponta cu stafia comunismu-
lui, nici măcar îmbălsămat,
care  bântuie  prin creie rele
unora, după ce, până la obsti-
naţie, ne-a tot livrat vitejia ti-
nere ţii sale  prin Piaţa Univer-
sităţii, doar din dorinţa indu-
cerii emoţie i dreptului la vot,
asta spune multe. Despre noi.
La 25 de ani de la cele petrecu-
te în decembrie 89. . De altfel,
ieri, în Parlamentul României
acest eveniment a ş i fost cele-
brat, printre invitaţi aflându-
se ş i fostul preşedinte al Polo-
niei, Lech Walesa.  Regele  Ro-
mâniei Mihai I a avut, de ase-

MIRCEA CANŢĂR

Despre „Jos comunismul”, când nici
Gorbaciov nu mai pomeneşte de el!

menea, un mesaj vibrant.  Până
şi Mihail  Gorbaciov – stabilit
prin Elveţia –, invitat ca cetă-
ţean de onoare la festivităţile
prilejuite de împlinirea a 25 de
ani de la căderea Zidului Be rli-
nului, nu a mai pomenit nici
măcar de  „pere stroika”, aşa
cum s-a exprimat ea, contra-
dictoriu, timp de  şase ani de în-
ce rcare ş i eroare, ci doar de
noul „război rece” care, în opi-
nia sa, a ş i început. Ne putem
declara depăşiţi de situaţie, dar
că Victor Ponta, cu luminile şi
umbrele lui, ar avea ceva în co-
mun cu comunismul, la as ta
chiar nu ne gândisem. Bântuin-
du-ne doar gândul la măsurile
liberale ale ace stuia, promova-
te sau intenţionate . Unele din-
tre ele capabile a stârni mur-
mure  de ne mulţumire, el în-
suşi trosnindu-ne urechile cu
Tony Blair şi „a treia cale” a
acestuia. Dar diversiunea prin
autovictimizare , croşetată de
intelectuali rinocerizaţi, cu ca-

racter repulsiv, dedaţi unui co-
lorat evantai de turpitudini, cu
o imaginaţie  sărind nu calul, ci
herghelii întregi, care au luat
în arendă anticomunismul ro-
mâne sc, a avut impactul scon-
tat în rândul celor nevaccinaţi
la deriva totalitară, zelul neo-
fiţilor fiind toxic. Asta când ni-
meni, în ace astă ţară, nu a ţi-
nut măcar doliu, argument, e
drept, infantil, dar care totuşi
ar f i contat pentru grupul ne-
crofililor veseli ca punct de ple-
care. Să evoci „stafia comunis-
mului” când nici nu l-ai apu-
cat, într-un moment când până
şi vizele pentru Phenian sunt
imposibil de obţinut, înseamnă
a lua de idioţi multă lume.  An-
ticomunismul se reciclează, ca
întotdeauna,  în luptele ele cto-
rale cu social-democraţii tre-
cuţi succesiv prin f iltre de  pu-
rificare a imaginii şi decomu-
nizare. Şi, sistematic, ane ste-
ziaţi. Dacă acceptăm triumful
lui Klaus Iohannis  ca unul al

antipoliticii, tot nu găsim ros-
tul scandărilor „nostalgice ”,
acestea ascunzând de fapt alt-
ceva, ne exprimat: refuzul clar
al oricărei polit ici de redistri-
buire din partea statului, spre
se gme ntele  sociale  sărace şi
vulne rabile , unde  polit icile
sunt eminamente  de  stânga,
de ci trebuie stopate . După ani
de  austeritate  – solid instala-
tă – ş i de  stagnare a cre şterii
economice , cu greu depăşită,
re alitatea însăşi este de  stân-
ga, cum o recunosc şi alţii, ceea
ce  este de  ne tăgăduit şi entu-
ziasmul fals din aceste zile se
va volatiliza. După o criză ade-
vărată, economiştii lumii nu
exclud o altă criză,  mai dure-
roasă.  Dar asta es te o altă dis-
cuţie.  Reîntregirea unor sala-
rii, atenuarea austerităţii, un
ae r de  făgăduinţă, nu au re u-
şit, paradoxal, catalizarea în-
cre derii, respectabilităţii ş i
onorabilităţii în rândul celor
care  nu votează stânga, din in-

te res pentru imagine  şi dezin-
te res pentru fapte. Fără stân-
ga,  democraţia este  ine xisten-
tă. Re pudiere a e i – anacroni-
că. Şi a acce pta exclusiv doar
libe ralismul este un pericol tot
atât de mare pe cât ar f i doar
acceptare a social-democraţiei.
Pe  de altă parte,  când trecutul
ţării nu are  continuitate,  ci
es te alcătuit doar din deziceri,
abjurări, critici, devine de mn
de  dispre ţ, dacă nu cumva un
de şeu toxic. Nici o concluzie
peremptorie nu este pos ibilă în
astfel de circumstanţe, fiind-
că e ste vorba de  altce va: la
mare preţ sunt acum te oreti-
cienii pro-Iohannis. Ca şi în
2004, ca ş i în 1996. Ca de când
ne ştim. Cum să rămână aceş-
tia ne băgaţi în seamă, neevi-
de nţiaţi în muncă, nestipe n-
diaţi,  adică frustraţi de  bonu-
suri? Orice gest,  inclus iv cel
pe  altarul anticomunismului
primitiv,  la 25 de ani de la fu-
ne ralii, merită răsplătit.
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În 2013, susþine procurorul-ºef
al DNA în interviul acordat pentru
Ziare.com, s-a format o nouã echi-
pã managerialã performantã. „Mult
timp au fost procurori care nu do-
reau sã lucreze la DNA, acum sunt
foarte mulþi care doresc acest lu-
cru. Creºterea încrederii populaþiei
în ceea ce facem a crescut. Cel mai
important capital al DNA sunt oa-
menii care lucreazã în aceastã in-
stituþie...”, susþine procurorul-ºef al
DNA. Ceea ce s-a întâmplat în ulti-
mile zile este un semn foarte bun
pentru DNA. Kovesi spune cã în
acest an Direcþia a cerut încuviin-
þarea arestãrii pentru 5 deputaþi ºi
un senator ºi încuviinþarea urmãri-
rii penale pentru 10 foºti miniºtri ºi
un ministru în funcþie. Niciunul din-
tre avize pentru arestare nu a fost
aprobat. „Faptul cã acum s-au dat
avize este un semnal pozitiv. Avem

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au pro-
nunþat, ieri, sentinþa definitivã în cazul lui
Mihai Cosmin Danciu, de 29 de ani, din Cra-
iova, arestat pe 14 mai a.c. pentru cã posta
pe site-uri din Rusia materiale pornografice
cu minori. Instanþa i-a admis apelul ºi i-a
redus pedeapsa de 6 ani primitã pe 22 sep-
tembrie a.c. la Tribunalul Dolj, dispunând
ca inculpatul sã execute 3 ani de închisoare.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, miercuri dupã-
amiazã, în jurul orei 14.30, poliþiºtii craio-
veni au fost sesizaþi cu privire la faptul cã,

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul
orei 00.30, lucrãtori ai Postului de Poliþie
Ciupercenii Noi aflaþi în patrulare pe DJ
553, în afara localitãþii, l-au depistat pe Ion
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Doljeni cercetaþi pentru braconaj cinegeticElevi  pr inºi  la furat în MallElevi  pr inºi  la furat în MallElevi  pr inºi  la furat în MallElevi  pr inºi  la furat în MallElevi  pr inºi  la furat în Mall
în incinta unui magazin de îmbrãcãminte din
Electroputere Mall, din Craiova (Pull&Bear),
au fost surprinse douã persoane în timp ce
încercau sã sustragã mai multe bunuri. O

echipã de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Craiova a fost dirijatã la
faþa locului, astfel fiind depistaþi Daniel
N., din comuna Rast (Dolj) ºi Denis S.,
din localitatea Turceni (Gorj), ambii de
16 ani, elevi la unitãþi de învãþãmânt din
Craiova. Aceºtia au sustras din incinta
magazinului trei perechi de blugi ºi o
cãmaºã, în valoare totalã de 576.9 lei.
„În cauzã a fost întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt
calificat, cercetãrile fiind continuate de
poliþiºtii craioveni”, ne-a declarat agent
principal Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Baba, de 33 de ani, din comuna Desa, în
timp ce conducea un Volkswagen Trans-
porter, însoþit de Vasile Dica, de 31 de ani,
din aceeaºi localitate, având asupra lor un

iepure de câmp ºi o armã de vânã-
toare de calibru12 mm. Din verificã-
rile efectuate s-a stabilit faptul cã cei
doi bãrbaþi au împuºcat iepurele , pe
Fondul de vânãtoare nr. 2 Adânca,
cu arma de vânãtoare deþinutã legal
de Dica. „Arma de vânãtoare, cali-
bru12 mm, 2 cartuºe nepercutate ºi
iepurele au fost ridicate în vederea
cercetãrilor, poliþiºtii întocmind pe
numele celor în cauzã dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiunii de
braconaj cinegetic”, a precizat agent
principal Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Sentinþã definitivã în cazul craioveanului
acuzat de pornografie infantilã

Într-un interviu în exclusivitate pen-
tru ziare.com, Laura Codruþa Kovesi,
procurorul-ºef al DNA, a explicat cum
au decurs cercetarile contractelor cu
licenþe Microsoft ºi a dat detalii de-
spre investigarea contractelor cu
EADS. Procurorul-ºef DNA a vorbit de-

spre valul de denunþuri care ajung la
procurorii anticorupþie, dar ºi despre
limitele anticorupþiei. A explicat cum
s-a format echipa de la DNA ºi cum
colaboreazã cu Serviciul Român de
Informaþii, apreciind aceastã relaþie
ca fiind una foarte bunã.

în lucru dosare mari, complexe,
care vizeazã persoane cu funcþii
importante. Cât vom fi lãsaþi sã ne
facem treaba, o vom face la fel de
bine ºi eficient. Suntem la curent
cu toate metodele de furt ºi disi-
mulare a banilor. Dacã se cred mai
deºtepti decât noi, fac o mare gre-
sealã, nu sunt. ªi nici intangibili nu
sunt”, a declarat procurorul-sef
DNA, Laura Codruþa Kovesi.
Ancheta Microsoft este una
româneascã fãcutã
în colaborare cu SRI

Ancheta Microsoft este una ro-
mâneascã fãcutã de DNA în cola-
borare cu SRI, susþine procurorul
-ef al DNA. „În acest dosar au fost
primite mai multe denunþuri, au fost
ºi sesizãri din oficiu în baza cãrora
dosarul a fost deschis, a fost o co-
operare foarte strânsã cu SRI. Nu

a fost coordonatã de autoritãþi sau
o agenþie straine. În cadrul dosaru-
lui au fost activitãþi de cooperare
cu diverse agenþii de pe teritoriul
SUA ºi cu autoritãþi din Europa.
Cumva putem spune cã este o an-
chetã internaþionalã, dar activitãþile
principale de sesizare din oficiu ºi
administrare a probelor au fost fã-
cute de DNA în cooperare cu SRI”,
a subliniat Laura Codruþa Kovesi.
„Cred cã existã o supãrare
pentru unii ca aceste douã
instituþii lucreazã foarte bine”

Despre relaþia  instituþionalã din-
tre DNA ºi SRI, procurorul-ºef spu-
ne cã este o relaþie bazatã pe preve-
derile legale ºi este una foarte bunã.
„SRI este principalul nostru parte-
ner în ceea ce priveºte alimentarea
DNA cu informaþii despre fapte de
corupþie. Alte servicii de informaþii

din România nu ne transmit infor-
mari despre fapte de corupþie sau ni
le transmit într-un numãr relativ mic
ori sunt informaþii nu extrem de im-
portante în activitatea noastrã. Co-
laborarea cu SRI se desfãºoarã pe
mai multe paliere prevãzute atât în
lege, cât ºi în protocolul încheiat de
Ministerul Public. Dacã este o vinã
sã colaborezi cu o instituþie a statu-
lui, îmi asum aceastã vinã...”, a mai
spus procurorul-ºef al DNA.

Colaborare bunã ºi eficientã din-
tre DNA ºi SRI se vede ºi din dosa-
rele finalizate ºi asta este un lucru
bun pentru România. „Sã existe sus-
piciuni când procurorii colaboreazã
cu politicenii ºi infractorii, nu când
colaborãm cu o instituþie a statului

reformatã ºi profesionista. N-am sã
pot bloca ancheta unui procuror
pentru ca informaþia mi-a fost fur-
nizatã de SRI. Cred cã existã o su-
pãrare pentru unii ca aceste douã
instituþii lucreazã foarte bine în pre-
zent, sunt unite în lupta cu marea
corupþie, dar este o colaborare efi-
cientî pe care dorim sã o continuãm
în acelasi ritm ºi acelaºi fel. Menþio-
narea în comunicatele DNA este o
chestiune de colegialitate ºi de recu-
noaºtere a efortului celorlalte insti-
tuþii, SRI, structuri ale MAI, ANI.
Niciodatã un procuror singur nu va
reuºi sã finalizeze un dosar”, a con-
chis procurorul-ºef al DNA, în in-
terviul acordat ziare.com.

MARGA BULUGEAN
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Craioveanul de 29 de ani, care posta materiale pornografice cu
minori pe un web-site rusesc folosind un cont de utilizator „beau-
tyme” ºi condamnat pe fond la 6 ani de închisoare cu executare a
obþinut, la apel, reducerea pedepsei. Curtea de Apel Craiova i-a
redus, ieri, pedeapsa la 3 ani de închisoare cu executare, sentinþa
fiind definitivã. În locuinþele bãrbatului, oamenii legii au gãsit
52.632 fiºiere imagine, precum ºi 2.058 fiºiere video, majoritatea
reprezentând materiale pornografice cu minori.

Reamintim cã, în luna mai a.c., poliþiºti
din cadrul Brigãzii de Combatere a Crimina-
litãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreu-
nã cu procurori ai DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, au anihilat activitatea infrac-
þionalã a bãrbatului. Investigaþia a fost de-
clanºatã ca urmare a informaþiilor primite de
la autoritãþile judiciare din Rusia referitoare
la faptul cã pe web-site-ul imgsrc.ru, desti-

nat gãzduirii de fiºiere tip imagine,
existã un cont de utilizator denumit
„beautyme”, în cadrul cãruia au fost
încãrcate mai multe fotografii pre-
zentând persoane minore de sex
masculin în ipostaze nud. În urma
verificãrilor efectuate, anchetatorii
au descoperit cã autorul este Dan-
ciu Mihai Cosmin (29 de ani), din
Craiova. Cu ocazia percheziþiilor
fãcute pe 14 mai la cele douã locuinþe ale
bãrbatului, au fost ridicate mai multe hard-
disk-uri, iar în urma percheziþiilor informa-
tice au fost gãsite 52.632 fiºiere imagine,
majoritatea reprezentând materiale pornogra-
fice cu minori, precum ºi 2.058 fiºiere vi-
deo majoritatea reprezentând materiale por-
nografice cu minori, dupã cum au comuni-

cat, la momentul respectiv, reprezentanþii
DIICOT. De asemenea, au fost evidenþiate
referiri la user-ul “beautyme” adresa de e-
mail “dariusdamyan@yahoo.com” ºi site-ul
imgsrc.ru, folosite pentru încãrcarea unor
imagini porno care au stat la baza sesizãrii
de cãtre autoritãþile judiciare ruseºti.

CARMEN ZUICAN
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- Doamna Mihaela Geoană, în
ultimii ani numele dumneavoas-
tră afost legat de foarte multe ini-
ţiative sociale şi acţiuni caritabi-
le. Ce moment al vieţii v-a inspi-
rat să alegeţi o astfel de cale?

- Perioada în care am locuit în
Statele Unite a fost o experienţă
incredibilă, în care am observat şi
am învăţat cât de eficientă poate fi
o campanie socială.

- În perioada în care soţul dum-
neavoastră,  dom nul Mircea
Geoană, a fost Ambasadorul Ro-
mâniei la Washington, aţi luat
contact direct cu societatea ame-
ricană. Sunt diferenţe majore în-
tre noi şi ei în ceea ce priveşte spi-
ritul civic şi această dorinţă de aju-
torare a celor aflaţi în dificultate?

- În ceea ce priveşte implicarea
socială, este nemaipomenită dărui-
rea şi firescul cu care cei de peste
Ocean se dedică proiectelor uma-
nitare. Ac olo exis tă o cultură a
voluntariatului, pe care o învaţă în
familie, la şcoală, la biserică, pes-
te tot. Indiferent de statutul social,
fie că e vorba de persoane publice
sau nu, grija pentru cei defavori-
zaţi sau pentru diverse cauze re-
prezintă o prioritate. Faptul că am
fost implicată, în calitate de soţie
a Ambasadorului României la Wa-
shington, în diferite activităţi ale
ONG-urilor de acolo, faptul că am
văzut cum vocea unei persoane
publice poate ajuta cauzele pe care
le susţine, m-au determinat să mă
implic, încă din 2001, în societa-
tea civilă din România. Pe de altă-
parte, conducerea unei organizaţii
nonguvernamentale, a organizării
de evenimente de strângere de fon-
duri reprezintă o adevărată provo-
care, dar şi o satisfacţie enormă.

- Au trecut 13 ani de când aţi
înfiinţat Fundaţia „Renaşterea”.
Care sunt cele mai importante
cauze pentru care aţi militat în
tot acest timp?

- Am iniţiat împreună cu două-
prietene, acum 13 ani, un proiect
extraordinar de ambiţios: Progra-
mul de Prevenţie şi Depistare Pre-
coce a Cancerului de Sân, plecând
de la convingerea că ceea ce ne
diferenţia faţă de statele europene

Mihaela Geoană, preşedinte al Fundaţiei „Renaşterea”:

„Craiova este un oraş
foarte aproape de sufletul nostru”

De 13 ani în calitate de preşedinte al
Fundaţiei „Renaşterea” şi de alţi şapte în
fruntea Societăţii Naţionale de Cruce Ro-
şie din România, despre Mihaela Geoană
se poate spune căşi-a dedicat o bună parte
din viaţă campaniilor sociale şiiniţiative-
lor de ajutorare a celor aflaţi în dificulta-
te. A schimbat destinul a mii de oameni,
pornind de la o idee simplă, dar foarte bine
întipărită: a dărui este firesc. I-a convins

şi pe alţii, iar acum proiectele de care îşi
leagă numele au un puternic impact so-
cial.Mihaela Geoană a acceptat să vor-
bească pentru cotidianul „Cuvântul Liber-
tăţii” despre momentul care a determinat-
o să devină un militant activ al cauzelor
sociale. Un interviu despre cele mai fru-
moase momente petrecute alături de echi-
pa sa, dar şi despre dezamăgirile pe care
le-a trăit încercând să-i ajute pe alţii.

sau SUA era lipsa de informare a
populaţiei în legătură cu această
afecţiune. Medicii erau la fel de bine
pregătiţi, tratamentele sunt aceleaşi
şi totuşi statisticile situau Româ-
nia pe un loc fruntaş la incidenţa
şi mortalitatea cauzate de cance-
rul de sân. Ceea ce ne diferenţia
era lipsa unei culturi a prevenţiei şi
a efectuării regulate a controalelor
medicale.

În 2007 am extins aria de acti-
vitate către Prevenţia şi Depista-
rea Precoce a Cancerului de Col
Uterin, iar în 2013, în problemele
legate de Sănătatea Femeii.

Vara aceasta, văzând studiile
recente care plasează România pe
primul loc în rândul ţărilor euro-
pene în ceea ce priveşte incidenţa
hepatitei, la solicitarea celor două
societăţi medicale – Soc ietatea
Română de Gastroenterologie şi
Hepatologie şi Societatea de Boli
Infecţioase şi HIV/SIDA –, am
demarat Campania Naţională„-
STOP HEPATITA”, în prima fază
ca proiect pilot, pe durata de 1 an.

În tot acest timp, pe lângă cam-
panii de informare la scara naţio-
nală, am deschis două centre me-
dicale în Bucureşti, am achiziţio-
nat şi operat două Unităţi Mobile
de Diagnostic şi am gestionat cu
succes (fiind fruntaşi în ceea ce
priveşte suma cheltuită–aproxima-
tiv 2 milioane de euro) fonduri din
partea Mecanismului Financiar al
Spaţiului Economic European.

- De şapte ani sunteţi şi preşe-
dinte al Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România...

- În aprilie 2007, în cadrul Con-
siliului Naţional al Societăţii Naţio-
nale de Cruce Roşie din România,
am fost aleasă preşedintele acestei
organizaţii de prestigiu. Acest mo-
ment a fost unul dintre cele mai
onorante pentru mine, ca persoa-
nă responsabilă social. Îmi amin-
tesc cu emoţie ultimii opt ani, în
care mi-am asumat această pro-
vocare, de a conduce o organiza-
ţie foarte complexă, cu un statut
unic în România, auxiliară autori-
tăţilor publice în domeniul umani-
tar, a cărei activitate se bazează pe
voluntariat. Proiectele în care ne

implicăm sunt din c e în ce mai
ambiţioase, iar beneficiarii activi-
tăţilor noastre sunt sute de mii de
persoane din diverse categorii de
vârstă şi sociale. Dintre programele
iniţiate la nivel naţional şi pe care
mi le-am asumat atât ca organiza-
re cât şi ca promovare, aş enume-
ra: Banc a de Alimente (pes te
150.000 de familii ajutate), Acor-
darea de Prim Ajutor la nivel naţi-
onal şi în comunităţi izolate şi Gala
Crucii Roşii în parteneriat cu Te-
leviziunea Română, ce a ajuns anul
acesta la a şaptea ediţie.

- Puteţi să rememoraţi câteva
dintre cele mai frumoase m o-
mente pe care le-aţi trăit alături
de echipa dumneavoastră?

- Au fost multe astfel de mo-
mente, dar cred căam simţit cea
mai mare încărcătură emoţională
atunci când, aflându-mă la un eve-
niment, o doamnăs-a apropiat de
mine şi mi-a spus că îmi mulţu-
meşte, pentru că datorită mie şi
Fundaţiei „Renaşterea” ea este în
viaţă. Am aflat ulterior că era vor-
ba despre prima pacientădiagnos-
ticată cu cancer de sân la Centrul
Medic al „Renaş terea”,  în anul
2003. Trec useră şapte ani de
atunci, iar ea, conform tuturor re-
zultatelor investigaţiilor medicale,
era vindecată. Acest lucru m-a
buc urat enorm! Era prima dată
când am realizat că, într-adevăr,
eforturile noastre dădeau roade:
prin ac ţiunile noastre informăm
femeile că prevenţia şi depistarea
precoce le salvează viaţa.

- Aţi avut şi dezamăgiri?
- Sigur că da, orice proiect am-

biţios are nevoie de susţinere. De
toate felurile: de la nivel legislativ
până la cel economic. Noi în 13
ani de activitate nu am beneficiat
de nici un leu de la autorităţile ro-
mâne. Am câştigat însă, prin con-
secvenţă şi rezultate remarcabile,
încrederea companiilor private,
care au ales  să ne sponsorizeze
programele. Criza economică şi-a
pus însă amprenta şi asupra impli-
cării companiilor în domeniul uma-
nitar, iar acest lucru este dureros:
criza economică nu vine doar asu-
pra companiilor, ci mai ales asu-
pra populaţiei defavorizate, iar ne-
voia de programe sociale este şi
mai mare. Aşadar, o altă dezamă-
gire este cea legată de o oarecare
absenţă a marilor companii din
zona de CSR.

- În vara acestui an Fundaţia
„Renaşterea” a pornit o acţiune
foarte ambiţioasă de educare a

populaţiei pe segmentul de pre-
venire a celor trei tipuri de hepa-
tită: A, B şi C. Ce ne puteţi spune
despre această campanie?

- Din păcate, conform datelor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
România se află pe locul I în rân-
dul ţărilor europene la numărul to-
tal de cazuri de hepatită. Mai mult,
c onform rezultatelor  public ate
într-un studiu internaţional de pre-
valenţă şi estimare a nivelului de
infecţie cu virusuri hepatitice B şi
C arată că, pentru România la ni-
velul anului 2013, un număr de
1.016.800 locuitori ar fi infectaţi
cu virus hepatitic B şi 635.500 lo-
cuitori ar putea fi infectaţi cu vi-
rus hepatitic C. Pentru hepatita vi-
rală de tip A, ultimul raport anual
epidemiologic publicat de Centrul
European de Prevenire şi Control
al Bolilor (ECDC) pentru anul 2013
situa România pe primul loc între
statele membre ale Uniunii Euro-
pene ca rată a incidenţei cazurilor
raportate (12,05 la 100.000 de lo-
cuitori).

În acest context, Fundaţia „Re-
naşterea”a semnat la data de 17
iulie 2014,  un protocol cu Socie-
tatea Română de Gastroenterolo-
gie şi Hepatologie şi Societatea
Română de Boli Infecţioase şi HIV/
SIDA. Scopul acestuia este de a
lansa şi implementa împreuna un
program amplu de informare, edu-
care şi prevenţie pentru hepatită în
România.Programul a fost anun-
ţat în c adrul unei conferinţe de
presă la care am participat împre-
ună cu prof. dr.  Adrian Streinu-
Cercel şi conf. dr. Liana Gheor-
ghe. Dr. Raed Arafat, secretar în
Ministerul de Interne a fost, de
asemenea,  prezent la evenimen-
t.Ulterior, Fundaţia „Renaşterea”a
organizat la Ambasada I taliei la
Bucureş ti o dezbatere cu tema
„Hepatita, o problemă a spaţiului
comunitar european”. La dezbate-
re au fost prezente aproape 50 de
persoane – factori de decizie din
domeniul sănătăţii, companii, re-
prezentaţi mass media.  Au luat
cuvântul Excelenţa Sa Diego Bra-
sioli, Ambasadorul Italiei în Româ-
nia, Nicolae Bănicioiu, Minis trul
Sănătăţii,  prof. dr. Adrian Strei-
nu-Cercel, conf. dr. Liana Gheor-
ghe, Marius  Savu, preşedintele
ANMDM, Andrew Stainthorpe,
expert NICE şi Cristian Buşoi, eu-
roparlamentar.

Acum suntem în plină campa-
nie cu Caravana „STOP HEPATI-
TA”, în marile centre univers ita-

re din ţară, pentru a trage un sem-
nal de alarmă asupra acestei afec-
ţiuni care afectează atât de mulţi
români.

- Caravana „STOP HEPATI-
TA” va trece prin m arile oraşe
ale României, a pornit de la Bu-
cureşti, acum este la Craiova. Aţi
stat de vorbă cu foarte mulţi oa-
meni, ce v-a impresionat cel mai
mult?

- Aşa este, am început Carava-
na „STOP HEPATITA” la Bucu-
reşti, am venit la Craiova, un oraş
foarte aproape de sufletul nostru,
şi urmează să mergem la Iaşi, Ti-
mişoara ş i Cluj. Aşadar, am ca
exemplu reacţia extraordinar de fa-
vorabilă a locuitorilor capitalei faţă
de informaţiile transmise în cadrul
proiectului, dar, mai mult decât
atât, numărul impresionant de per-
soane care au venit să îşi facă tes-
tul de depistare al hepatitei C.

- Rom ânia ocupă locul I în
Europa în ceea ce priveşte numă-
rul cazurilor de hepatită, numă-
rul cazurilor de TBC, nici în ceea
ce priveşte bolile cardiovasculare
nu stăm prea bine...Care credeţi
că este cheia pentru ca ţara noas-
tră să aibă o populaţie mai sănă-
toasă?

- Ar trebui să insistăm pe dez-
voltarea unei culturi a prevenţiei,
încă din şcoală sau chiar grădiniţă
(ţinând cont că hepatita A are inci-
denţa cea mai mare la copii cu vâr-
stele între 5-14 ani), începând cu
cele mai elementare norme de igie-
nă: spălatul pe mâini. Apoi, stilul
de viaţă este un alt factor care ne
poate ajuta în prevenţia afecţiuni-
lor. În plus, trebuie să conştienti-
zăm importanţa efectuării controa-
lelor medicale regulate, pentru că
orice afecţiune depistată în stadiu
incipient are şanse mult mai mari
de vindecare.

- Plănuiţi pe viitor şi alte cam-
panii de sănătate care să aibă cel
puţin impactul social al Carava-
nei „STOP  HEPATITA”?

- Noi am început gradual cu pro-
bleme ţintite asupra cancerului de
sân, apoi genital, Sănătatea Femeii
şi acum Hepatita. Obişnuim să ne
creăm un sistem credibil şi solid de
transmitere a mesajelor şi preferăm
să ne consolidăm poziţia în dome-
niile pe care le-am abordat deja.
Desigur că, dacă realitatea va do-
vedi şi alte arii de interes pentru
populaţia din România şi vom găsi
susţinere din partea sponsorilor,
vom extinde abordările către noi
campanii destinate sănătăţii.



6 / cuvântul libertãþii vineri, 21 noiembrie 2014
actualitate

Dezbaterea pe tema bugetului
începe de la ora 11.00 ºi este gãz-
duitã în Sala Mare a Primãriei Cra-
iova, unde sunt invitaþi sã partici-
pe, în limita locurilor disponibile,
cetãþenii ai municipiului. Autorita-
tea localã va prezenta, în prima
parte, modul cum se gândeºte sã-
i impoziteze pe locuitorii Craiovei,
dupã care fiecare participant va
putea adresa întrebãri din salã.
Reprezentanþii municipalitãþii vor
rãspunde la întrebãri, iar propune-
rile care vor veni din partea cetã-
þenilor vor fi colectate ºi analizate,
municipalitatea fiind obligatã, prin
lege, sã îi informeze pe cetãþeni cu
privire la proiectul de buget.

Taxele rãmân aceleaºi
pentru locuitorii Craiovei

Potrivit proiectului de buget,
Primãria Craiova va menþine ta-

Craiovenii sunt aºteptaþi, astãzi, la
Primãria Craiova, la o dezbatere pu-
blicã pe marginea proiectului de bu-
get pe 2015. Autoritãþile locale pro-
pun ca taxele pentru clãdiri, terenuri
ºi maºini sã rãmânã aceleaºi ca în
anul care se încheie. Excepþie fac per-

soanele juridice care urmeazã sã plã-
teascã un impozit majorat cu 15%
pentru clãdirile pe care le deþin în
proprietate. La pachet cu aceastã
mãrire, Primãria Craiova vine ºi cu
o serie de scutiri de la plata taxelor
ºi impozitelor pe 2015.

xele ºi impozitele pe care le-a plã-
tit populaþia în 2014. Impozitul
pe clãdiri se calculeazã, ca ºi pânã
acum, pe metru pãtrat de supra-
faþã construitã desfãºuratã, iar
impozitul pe maºini se stabileºte
în funcþie de capacitatea cilindri-
cã a motorului. La terenuri, im-
pozitul se stabileºte în funcþie de
amplasamentul acestuia, luându-
se în considerare zona în care se
gãseºte acesta. Autoritãþile au
menþinut ºi reducerea cu 10% a
acestor impozite dacã plãtitorul
le achitã integral, pe tot anul,
pânã la data de 31 martie a anu-
lui 2015.

Întreprinzãtori, taxaþi mai mult
Singura majorare de taxe pe

care o aplicã Primãria Craiova
este în cazul impozitului pe clã-
diri datorat de persoanele juridi-

ce. ªi aici existã douã cazuri.
Primul, dacã firmele deþin în pro-
prietate clãdirea, acestea vor plãti
un impozit aferent cu 15% mai
mare decât au plãtit în 2014. ªi
în cel de-al doilea caz, dacã fir-
mele îºi desfãºoarã activitatea
într-o clãdire care aparþine auto-
ritãþii locale sau altei instituþii
publice, pentru care ºi plãteºte
chirie, ºi aceste firme vor plãti
un impozit pe clãdire majorat tot
cu 15%. Pentru clãdirile cu des-
tinaþie turisticã, impozitul urmea-
zã sã se majoreze cu 20%.

Taxe zero pentru
protecþie socialã

Pe de altã parte, Primãria Cra-
iova propune ºi o serie de scutiri
de la plata impozitului pe clãdire.
Autoritãþile propun ca persoane-
le cu handicap grav sau accen-

tuat ºi persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate sã nu mai
plãteascã impozit pe clãdirea în
care locuiesc pentru anul 2015.

O altã categorie care este ex-
ceptatã de la plata acestui impo-
zit sunt asociaþiile, fundaþiile ºi
cultele, aflate în parteneriat cu au-
toritãþi sau instituþii publice. Con-
diþia este ca acestea sã desfãºoare
în clãdirile respective numai ac-
tivitãþi social-umanitare care con-
stau în „acordarea gratuitã de
servicii de gãzduire, îngrijire so-
cialã ºi medicalã, asistenþã, ocro-
tire, activitãþi de recuperare, rea-

bilitare ºi reinserþie socialã pen-
tru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice,
precum ºi pentru alte persoane
aflate în dificultate”, dupã cum
se precizeazã în proiect.

Cea de-a treia categorie, ºi ul-
tima, este cea a craiovenilor care
au efectuat pe cheltuialã proprie
lucrãri de reabilitare a blocului.
În cazul lor se aplicã o scutire,
care a fost valabilã ºi în acest an,
ºi anume o reducere cu 10%,
pentru o perioadã de 7 ani, a im-
pozitului pe clãdire.

LAURA MOÞÎRLICHE

Încã de dimineaþã, zeci de persoane au
venit în curtea Spitalului Judeþean de Urgenþã
din Craiova, acolo unde a fost amenajat un
cort, special pentru recoltarea de analize. În
doar câteva minute, cei care ºi-au fãcut tes-
tul au putut afla dacã suferã sau nu de hepa-
titã. Pe lângã testare, însã, programul naþio-
nal „STOP HEPATITA!” prevede acþiuni în
toate zonele importante. Sunt acþiuni de in-
formare ºi educare a copiilor, tinerilor ºi adul-
þilor. Aºadar, pentru hepatita A se vor desfã-
ºura acþiuni de educare privind importanþa
igienei, fiind organizate, de la caravane ºco-
lare, la programe de campanii complexe de
educare. Pentru hepatita B, vor exista cam-
panii de informare despre importanþa pre-
venþiei atât prin vaccinare, cât ºi protejare
sexualã. În ceea ce priveºte hepatita C, vor

Câteva sute de craioveni s-au testat, ieri, împotriva hepatitei în

cadrul unei campanii a Fundaþiei „Renaºterea”. Craiova este cel

de-al doilea oraº din þarã, dupã Bucureºti, în care caravana

„STOP HEPATITA!” ajunge.

fi demarate campanii de detectare a bolii, de
conºtientizare a implicaþiilor ei ºi a posibili-
tãþilor de vindecare.

«Testarea gratuitã împotriva hepatitei este
un demers foarte important al Fundaþiei „Re-
naºterea”. Scopul campaniei este, pe de altã
parte, de a susþine programe de prevenþie,
de a informa ºi educa segmente cât mai largi
de populaþie», a precizat jurnalistul Val Vâl-
cu, prezent la evenimentul ce a avut loc ieri.

România, pe primul loc
în Europa ca numãr
al cazurilor de hepatitã

În Europa majoritatea statelor înregistreazã
o prevalenþã a hepatitei virale de tip C de 1-
2,5%. România, Moldova ºi Italia sunt sin-
gurele state cu o prevalenþã încadratã în ca-

tegoria de peste 2,5%. În majoritatea cazu-
rilor descoperite, persoanele au suferit in-
fecþii în urmã cu 20- 40 ani, evoluþia înde-
lungatã a bolii expunându-le la riscul de a
evolua cãtre forme agravate de cirozã hepa-
ticã sau carcinom hepatocelular. „România,
din pãcate, se aflã pe locul unu în rândul
þãrilor europene la numãrul total de cazuri
de hepatitã, conform datelor Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii. Mai mult, potrivit re-
zultatelor publicate într-un studiu internaþi-
onal de prevalenþã ºi estimare a nivelului de
infecþie cu virusuri hepatitice B ºi C, situaþia
estimatã pentru România la nivelul anului
2013 un numãr de 1.016.800 locuitori ar fi
infectaþi cu virus hepatitic B ºi 635.500 lo-
cuitori ar putea fi infectaþi cu
virus hepatitic C”, a declarat
Mihaela Geoanã, preºedintele
Fundaþiei „Renaºterea”.

15% din cazurile
de hepatitã pot
duce la cirozã

La rândul sãu, conf. dr. Lia-
na Gheorghe, de la Societatea
Românã de Gastroenterologie ºi
Hepatologie, a vorbit printre al-
tele despre importanþa asigurã-
rii accesului la tratament ºi te-
rapiile moderne ºi despre impac-
tul pe care îl au în rândul popu-

laþiei. Aceasta a adãugat cã în România pre-
valenþa infecþiei cu virus hepatitic B (VHB)
este de 4,4% iar cu virus hepatitic C (VHC)
-3,23%. „Ultimele date indicã un procent de
3% din populaþia globului infectat cu virus
hepatitic C ºi 5% cu virus hepatitic B. Din
nefericire, aproximativ 15% dintre aceste
cazuri pot duce la cirozã, insuficienþã hepa-
ticã. Iar datele prezentate sunt în condiþiile
în care prevalenþa hepatitei este subestima-
tã, numeroºi pacienþi sunt nediagnosticaþi.
Magnitudinea epidemiologicã ºi consecinþe-
le pe termen lung ale infecþiilor virale hepati-
ce pentru România sunt de-a dreptul devas-
tatoare”, a mai spus dr. Liana Gheorghe.

RADU ILICEANU
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Un reprezentant
al Academiei din Lyon
în vizită la Universitate

Zilele acestea, la
Univers itatea din
Craiova se află în
vizită Christian Ca-
ron, reprezentant al
Academiei din Lyon
(Franţa) ,  delegat
pentru cooperare şi
relaţii europene ş i
internaţionale.  Cu
această ocazie, De-
partamentul de Re-
laţii Internaţionale şi

Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi
Cultural din cadrul Universităţii craiovene organizează –
astăzi, 14.00, în Sala 420 din clădirea centrală, strada
„A.I. Cuza” nr. 13 – o şedinţă de lucru, având ca tema-
tică identificarea unor axe de cooperare, în vederea ela-
borării şi semnării unui parteneriat strategic. La întâlnire
iau parte reprezentanţii Universităţii din Craiova şi Chris-
tian Caron, alături de reprezentanţi ai Consiliului Jude-
ţean Dolj, Consorţiului Regional S-V Oltenia, ISJ Dolj,
CNDIPT, Liceului CFR şi ai unor ONG-uri.

Duel epigramatic
cu publicul craiovean

Casa de Cultură
„Traian Demetres-
cu”, în parteneriat
cu Uniunea Epigra-
miştilor din Româ-
nia, Cenaclul Epigra-
miştilor Olteni, Uni-
versitatea din Craio-
va şi sub egida Aso-
ciaţiei „Craiova Ca-

pitală Culturală Europeană 2021”, organizează cea de-a
III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Epigramă
„Traian Demetrescu”. Evenimentul se deschide astăzi,
ora 17.00, în Sala Mare a Primăriei municipiului Craio-
va, unde epigramiştii invitaţi, din România şi Republica
Moldova, se vor întâlni cu publicul craiovean într-un
duel epigramatic de excepţie. Mâine, 22 noiembrie, în-
cepând cu ora 10.00, se vor decerna premiile actualei
ediţii a festivalului. Ca şi în ediţia de anul trecut, epigra-
mele câştigătoare vor fi traduse în engleză, germană,
franceză, italiană şi spaniolă de studenţii Facultăţii de
Litere din Craiova. Tineri actori craioveni vor lectura
epigrame ale înaintaşilor, iar Roberta Ionescu, artist plas-
tic, va face caricaturi în timpul festivalului. Cu ocazia
acestei manifestări, va avea loc şi vernisajul expoziţiei
personale a lui Radu Marini, intitulată „Fotopamfleţuri”.

 „Filosoful şi Cetatea” –
spectacol-lectură
pentru liceeni

Cu ocazia Zilei Fi-
losofiei, Centrul de
Cercetări Filosofice al
Universităţii din Cra-
iova, cu sprijinul Ca-
sei de Cultură „Traian
Demetrescu”, organi-
zează o serie de întâl-
niri cu elevii din lice-
ele c raiovene.  Cu
acest prilej va fi pre-

zentat spectacolul-lectură „Filosoful şi Cetatea”, după
un text de Dumitru Solomon, în regia actriţei Daniela
Ionescu, urmat de dezbateri pe tema rolului filosofiei în
societatea contemporană. Întâlnirile se desfăşoară în
cadrul parteneriatului educaţional încheiat între Univer-
sitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Socia-
le, Centrul de Cercetări Filosofice, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj şi mai multe licee craiovene. Acestea vor
avea loc astăzi (orele 10.30-12.30) – la Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi”; marţi, 25 noiembrie (orele 12.30-
14.30) – la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”; joi, 27
noiembrie (orele 11.30-13.30) – la Colegiul Naţional
„Elena Cuza”; vineri, 28 noiembrie (orele 11.30-13.30) –
 la Colegiul Naţional „Carol I”. Coordonator al proiectu-
lui este conf. univ. dr. Adriana Neacşu, director al Cen-
trului de Cercetări Filosofice.

Craiova muzicală! 41 de evenimente,
peste 700 de artişti, 10 ţări invitate

„Cel mai important festival muzical
pe care îl are România

în anul 2014”
Manifestare artistică de tradiţie, Fes-

tivalul Internaţional „Craiova Muzi-
cală” va cuprinde, pe parc ursul a
aproape o lună, evenimente de tipolo-
gii şi stiluri diferite. «Ne-am gândit să
acoperim nu numai segmentul de mu-
zică clasică, aşa că ne-am deschis porţi-
le către muzica de stradă – avem ar-
tişti care vor încânta spectatorii cu in-
strumentele lor neconvenţionale, către
muzica rock, folk,  populară, sac ră,
muzica de fanfară şi operă. Aşadar, o
paletă aproape completă de genuri
muzicale care se întâlnesc în progra-
mul festivalului. Ne-am gândit şi la cei
mici şi avem programele „Filarmoni-
ca Oltenia merge la şcoală”, „Să re-
descoperim Filarmonica în CHEIA
FAmilia”, ateliere de creaţie cu instru-
mente muzicale neconvenţionale, care
vor avea loc sâmbăta, ca şi un con-
cert dedicat copiilor. Ne-am gândit şi
la viaţa muzicală studenţească ş i am
invitat cele mai importante Conserva-
toare din România – de la Iaşi, Cluj,
Bucureşti şi, bineînţeles, Craiova. Pes-
te 700 de muzic ieni din 10 ţări vor

În foaierul Filarmonicii „Oltenia” are loc astăzi, ora
18.00, vernisajul expoziţiei „Casa regală în imagini”,
ce cuprinde imagini surprinse de Daniel Angelescu.
Fotograf profesionist, acesta este colaborator permanent
al Casei Regale a Românie din anul 2007, când s-a alătu-
rat prietenului său, reputatul fotograf  Marius Bărăgan,
pentru a imortaliza vizita în România a ASR Principelui
Moştenitor Alexandru al II-lea şi a Principesei Ecaterina
ai Serbiei. De atunci, a păstrat în fotografiile sale cele
mai importante evenimente ale Familiei Regale a Româ-
niei: Jubileul Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare
Margareta a României (2009), Jubileul ASR Principelui
Radu al României (2010), Jubileul Majestăţii Sale Rege-
lui Mihai al României (2011). Fotografiile realizate pen-
tru Familia Regală surprind spiritul unic al acestor eveni-
mente de mare anvergură şi impact, ce reunesc familii
regale din toată Europa şi personalităţi marcante ale vieţii
publice româneşti şi sunt caracterizate de rigorile şi dem-
nitatea unui protocol de cel mai înalt nivel.

La Craiova se deschide astă-seară cea de-a 41-a ediţie
a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”, eveniment
de amploare organizat de Filarmonica „Oltenia”, cu sus-
ţinerea municipalităţii. Până pe 17 decembrie vor avea
loc nu mai puţin de 41 de evenimente, susţinute de peste
700 de muzicieni din 10 ţări: Anglia, Olanda, Italia, Elve-
ţia, Germania, Ungaria, Se rbia, Bulgaria, Republica
Moldova şi România. „Putem afirma cu bucurie şi cu
mândrie că reuşim să aducem craiovenilor, şi nu numai,
cel mai complex şi interesant program al unui festival

de muzică clasică din România anului 2014!”, a declarat,
ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul Filar-
monicii „Oltenia”, Vlad Drăgulescu. Evenimentul bene-
ficiază de Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mi-
hai I, motiv pentru care în foaierul Filarmonicii are loc
astăzi, ora 18.00, vernisajul expoziţiei „Casa regală în
imagini”, iar săptămâna viitoare Craiova va primi, din
nou, vizita ASR Principele Radu al României. Alteţa Sa
Regală a deschis, de altfel, şi ediţia precedentă a festiva-
lului, din noiembrie 2013.

Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală” s-a bu-
curat, zilele acestea, de o promovare inedită! Pe Calea Uni-
rii, în faţa Filarmonicii „Oltenia”, Florinel Lăutaru a oferit
craiovenilor mini-recitaluri la… pahare! Sunetele „harpei
de sticlă” i-au uimit pe trecători, care au declarat că este
pentru prima dată când ascultă un asemenea instrument şi
cunosc un muzician atât de inventiv. Îl puteţi vedea pe Flo-
rinel Lăutaru, alături de Benedict Popescu (teramin), evo-
luând într-un concert neconvenţional duminică, 23 noiem-
brie, de la ora 17.00, în Cafe-Teatru „Play” (strada „C.D.
Fortunescu” nr. 18).

susţine cele 41 de evenimente. Astfel,
„Craiova Muzicală” este cel mai im-
portant festival muzical pe care îl are
România în anul 2014», a precizat
managerul Vlad Drăgulescu.

O ediţie a orchestrelor
Radu Jianu, c onsultant artistic în

cadrul Filarmonicii „Oltenia”, a eviden-
ţiat faptul că cea de-a 41-a ediţie a eve-
nimentului este una a orchestrelor.
«Sunt foarte multe invitate şi subliniez
faptul că sunt foarte valoroase. Sunt
orc hestre reprezentative din Serbia,
Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova,
ca şi din ţară, care sunt printre cele
mai bune: „Virtuozii” din Bucureşti, di-
rijată de Horia Andreescu, şi Orches-
tra Română de Tineret, dirijată de ma-
estrul Cristian Mandeal şi formată din
cei mai buni tineri muzicieni din Ro-
mânia. De asemenea, sunt şi alte an-
sambluri invitate», a spus acesta. La
rândul său, şi Radu Jianu a accentuat
faptul că «în România, manifestări de
asemenea factură nu prea au loc – în
afară de Festivalul „George Enescu”,
care este însă un eveniment naţional,
nu organizat de o filarmonică».

Tradiţia şi reputaţia Festivalului
Internaţional „Craiova Muzicală” au

atras şi un sponsor
pe măsură la
această ediţie: CEZ
Vânzare.  „Suntem
onoraţi să fim par-
teneri în organiza-

rea acestui eveniment de o amploare şi
o rezonanţă deosebite”, a declarat Mi-
rela Dima, director executiv.

Concert vocal-simfonic
extraordinar Haydn, în deschidere

Festivalul se deschide astă-seară, ora
19.00, cu un concert vocal-simfonic
extraordinar Joseph Haydn, cu parti-
ciparea corului şi orchestrei Filarmo-
nicii „Oltenia”, condusă de maestrul
Cristian Oroşanu, unul dintre dirijorii
tineri de top din România, şi cu pre-
zenţa la pupitrele solistice a sopranei
Diana Ţugui, mezzosopranei Carmen
Topciu, tenorului Cristian Mogoşan şi
basului Marius Manyov – un cvartet
vocal de înaltă ţinută artistică. În pri-
ma parte, melomanii au ocazia să as-
culte Simfonia nr. 92 în Sol major,
„Oxford”, iar în partea a doua, Missa
în Re minor, „Nelson” (pentru solişti,
cor şi orchestră).

«Am descoperit cu mare uimire
amploarea acestui festival. În opinia
mea, după Festivalul „Enescu” îşi re-
vendică un loc deosebit în cadrul eve-
nimentelor culturale din România.
Constat cu mare surprindere şi plăce-
re un număr impresionant de evenimen-
te, timp de aproape o lună. Este, deci,
un festival extraordinar, la care parti-
cipă multe orchestre de mare valoare,
atât din România, cât şi din străinătate.
Sunt foarte mândru că eu îl deschid şi
că fac parte din această conjunctură»,
a mărturisit dirijorul Cristian Oroşanu.
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Centrul Cultural Românesc din
Kladovo, deschis de Asociaþia
pentru Tradiþia ºi Cultura Româ-
nilor „Dunãrea” din Kladovo,
condusã de românul cu suflet
mare Tihan Matasarevici ºi în-
fiinþat cu sprijinul unei finanþãri
a Departamentului Politici pentru

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste este 1.700 de volume de carte,
nou-nouþe, au ajuns la Centrul Cultural Ro-
mânesc din Kladovo, cãrþi care vor fi rãs-
foite ºi citite de elevii români, care în sfâr-
ºit au început sã înveþe ºi ei limba românã
la ºcolile din Valea Timocului. Printr-un
parteneriat între Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova
ºi Centrul Cultural Kladovo s-a stabilit în-
fiinþarea unei filiale a bibliotecii din Cra-
iova la sud de Dunãre, la Kladovo. Un gest

de suflet, un ajutor nepreþuit, pentru un aºe-
zãmânt unde românii vin sã înveþe despre
limba, cultura ºi civilizaþia româneascã. Am
putea spune chiar un gest de curaj, un sem-
nal pe care noi, de aici, din Craiova, l-am
dat ºi am spus cã nu ne este teamã, iar dacã
Serbia vrea sã se integreze într-adevãr în
UE trebuie sã accepte cartea româneascã
pe rafturile bibliotecii de la Kladovo ºi în
mâinile tinerilor, care reprezintã viitorul de
mâine al Serbiei de Rãsãrit.

Directorul Centrului Cultural Romnesc din Kladovo,
Tihan Matasarevici:

„Aceastã bibliotecã reprezintã cea mai mare bucurie pentru românii de
aici, din Serbia. Aºa ceva nu s-a mai întâmplat în zona Kladovo ºi nici în
zona Negotin. Ne bucurãm sã putem avea la îndemânã volume de carte
româneascã ºi sã le punem la dispoziþie atât copiilor, cât ºi adulþilor.
Mulþumim din suflet Bibliotecii Judeþene din Craiova, de la care am pri-
mit aceste cãrþi. Este foarte important ca noi sã avem un fond de carte
româneascã bogat ºi util românilor noºtri, care doresc sã înveþe limba,
tradiþiile ºi cultura poporului þãrii mame România”.

Relaþia cu Românii de Pretutin-
deni, din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Externe, a primit 1.741 de
volume de carte din partea Biblio-
tecii Judeþene din Craiova, graþie
directorului acesteia, Lucian Din-
diricã, ºi grupului inimos de bi-
bliotecare care au predat o lecþie

de civism ºi voluntariat.
 „Avem manuale pentru ciclul

primar, pornind de la abecedare
ºi pânã la manualele de clasa a IV-
a, aritmeticã, educaþie muzicalã,
educaþie civicã, geografie, istorie.
Sunt manuale noi, achiziþionate cu
aceastã ocazie ºi pentru aceastã
bibliotecã. Am mai adus cãrþi de
beletristicã, colecþii cunoscute,
romane din literatura românã ºi li-
teratura universalã, iar din fondul
bibliotecii din Craiova am adus ro-
mane din literatura românã univer-
salã, autori cunoscuþi ºi consa-
craþi (Eminescu, Asachi, Coºbuc
etc.), volume cu tematicã ºcola-
rã, cãrþi de culturã generalã, en-
ciclopedii. În total sunt donate
1.741 de volume”, a precizat bi-
bliotecara Jenica Vâþã, de la Bi-
blioteca Judeþeanã din Craiova, un
exemplu pentru noi toþi. Colega
domniei sale, Aurica Grama, a

spus cã între biblioteca de la Cra-
iova ºi românii din Valea Timocu-
lui s-a consolidat o relaþie foarte
strânsã. „Biblioteca noastrã are
grijã de toþi românii de pretutin-
deni, pe care îi trateazã cu multã
dragoste. Am donat cãrþi în co-
munitãþile româneºti din Bulgaria,
Republica Moldova, S.U.A., Ita-
lia, urmeazã sã ducem un numãr

important de volume ºi la românii
din Spania ºi avem o legãturã foar-
te strânsã, o legãturã de suflet cu
românii de pe Valea Timocului. Ne
dorim din tot sufletul ca românii
de pretutindeni sã înveþe limba ro-
mânã ºi sã aibã acces la literaturã
în limba românã”, a completata
Aurica Grama, o bibliotecarã cu
mare experienþã.

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” are loc astãzi, ora 12.00, o nouã dezba-
tere din cadrul proiectului „Personalitãþi mar-
cante din Istoria Basarabiei ºi Timocului”.
Proiectul ºi-a propus sã prezinte publicului larg,
interesat de istoria românilor din comunitãþile
istorice, mai multe teme, pe marginea cãrora
vom încerca sã antrenãm oficialitãþi locale ºi
centrale, importanþi lideri din Basarabia ºi Ti-
moc, diplomaþi, europarlamentari, reprezentanþi
ai instituþiilor de culturã, profesori universitari,
istorici ºi, nu în ultimul rând, media localã ºi
centralã.

Organizatorii acestor întâlniri sunt Asociaþia
Studenþilor Timoceni ºi Asociaþia Studenþilor
Basarabeni din Craiova, în parteneriat cu Biblio-

„Personalitãþi marcante
din Istoria Basarabiei

ºi Timocului”
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii”. În cadrul dezbaterii vor fi
evocate trei personalitãþi marcante: Dorina ºi
Ion Aldea Teodorovici, douã inimi care au bã-
tut în acelaºi ritm, ºi Gheorghe Suveica, un
erou al Vãii Timocului.

30 noiembrie, Republica Moldova spre est
sau spre vest?!

Partea a II-a a dezbaterii va fi dedicatã unei
campanii iniþiate de Asociaþia de Basarabeni din
România ºi cotidianul regional „Cuvântul Liber-
tãþii”. Tema lansatã va fi “Pentru cine votãm?
Pentru noi, cetãþenii, sau pentru ei, politicie-
nii?”, dezbatere care va precede alegerile par-
lamentare din Republica Moldova, care se vor
desfãºura pe 30 noiembrie. Vor fi prezenþi stu-
denþi basarabeni din Craiova, Petroºani, Bucu-
reºti, studenþi din Serbia, reprezentanþi ai Am-
basadei Republicii Moldova în România, repre-
zentanþi ai autoritãþilor centrale din Republica
Moldova, parlamentari, europarlamentari, pre-
cum ºi ai autoritãþilor locale ºi judeþene din mu-
nicipiul Craiova.

Scopul principal al acestui proiect este de a
motiva tinerii basarabeni aflaþi la studii în Ro-
mânia sã se mobilizeze, sã conºtientizeze im-
portanþa ieºirii la vot, dar ºi sã susþinã vectorul
european al Republicii Moldova. Menþionãm cã
proiectul nu va manifesta vreo apartenenþã po-
liticã. Studenþii basarabeni vor consolida comu-
nitatea în aºa fel încât sã poatã modifica soarta
Republicii Moldova chiar dacã se aflã în alt stat.

Eurodeputatul Marian Jean Marinescu i-a
cerut premierului moldovean Iurie Leancã
sã înfiinþeze o secþie de vot ºi în Oltenia, în
contextul alegerilor parlamentare din Repu-
blica Moldova, care vor avea loc pe 30 no-
iembrie. „În spiritul democraþiei ºi pentru a
evita riscul de a se repeta recentul trist epi-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu cãtre premierul Iurie Leancã:

sod al votului din diaspora româneascã, vã
cer sã organizaþi o secþie de votare ºi în
municipiul Craiova. În aceastã regiune lo-
cuiesc peste 2.000 de cetãþeni moldoveni,
mulþi dintre ei studenþi, care doresc sã-ºi
exercite dreptul la vot”, a susþinut Marian
Jean  Marinescu.

Domnule prim-ministru Iurie Leancã,
 „Vã scriu în calitate de membru al

Parlamentului European ºi, cu permisiu-
nea dumneavoastrã, de prieten al
Republicii Moldova. Sunt convins cã
sunteþi la curent cu susþinerea pe care
am acordat-o de-a lungul anilor Repu-
blicii Moldova.

Pe 30 noiembrie guvernul condus de
dumneavoastrã va organiza alegeri parla-
mentare. Eu sunt din Craiova, capitala Ol-
teniei. În aceastã regiune locuiesc peste
2.000 de cetãþeni moldoveni, mulþi dintre
ei studenþi, care doresc sã-ºi exercite drep-
tul la vot. În spiritul democraþiei ºi pentru
a evita riscul de a se repeta recentul trist
episod al votului din diaspora româneas-
cã, vã cer sã organizaþi o secþie de votare
ºi în municipiul Craiova.

Universitatea din Craiova ar putea fi o
variantã foarte bunã, în contextul în care
aici sunt înscriºi mulþi studenþi moldoveni.
Pe de altã parte, Universitatea are deja ex-
perienþã în organizarea alegerilor. În spe-
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ranþa cã veþi da curs rugãminþii mele ºi în
felul acesta veþi proba respectul dumnea-
voastrã pentru valorile democratice ºi eu-
ropene, vã stau la dispoziþie în cazul în care
este necesar un sprijin pentru înfiinþarea
acestei secþii de vot extrem de necesare în
Craiova”.

Cu deosebitã consideraþie,
Marian Jean Marinescu – membru al

Parlamentului European
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Comisia Europeanã analizeazã un plan pe
termen lung ce vizeazã crearea unui sistem
complet nou de pazã a graniþelor Uniunii Eu-
ropene, care sã dispunã
de un centru de comandã
ºi control independent,
relateazã EUObserver. O
sursã comunitarã a decla-
rat cã înfiinþarea unei ast-
fel de agenþii supranaþio-
nale cu atribuþii sporite
faþã de cele ale actualei
Frontex (Agenþia euro-
peanã pentru manage-
mentul cooperãrii opera-
þionale la graniþele exter-
ne ale statelor membre
UE) ar dura circa 20 de
ani. „Vorbim despre anul
2030 sau 2035, astfel cã
este un proiect pe termen
lung’”, a menþionat sursa
citatã. Prima fazã a pro-

Rusia va anula embargoul
la produsele din Republica
Moldova numai
în anumite condiþii

Condiþia pentru revenirea
produselor moldoveneºti pe piaþa
din Federaþia Rusã este revoca-
rea Acordului de asociere ºi liber
schimb semnat de Republica
Moldova cu Uniunea Europea-
nã, a declarat, într-o conferinþã
de presã la Chiºinãu, Igor
Dodon, liderul socialiºtilor
moldoveni, la întoarcerea dintr-o
vizitã efectuatã la Moscova, în
plinã campanie electoralã pentru
alegerile parlamentare din 30
noiembrie, relateazã publicaþia
Unimedia.md. „Am fost averti-
zaþi de mai multe ori în aceastã
privinþã ºi autoritãþile moldove-
ne confrmã cã au ºtiut de doi
ani despre aceastã condiþie”, a
spus Dodon, adãugând cã
obiectivul partidului sãu este ca
dupã alegerile din 30 noiembrie
sã fie îndeplinitã aceastã
condiþie. „Partidul Socialist din
Republica Moldova va veni cu o
propunere în acest sens chiar la
prima ºedinþã a parlamentului”
de la Chiºinãu, a continuat
Dodon, în aceeaºi conferinþã de
presã. „Exporturile pot ºi vor fi
reluate în Federaþia Rusã dupã
alegerile parlamentare din 30
noiembrie. Acest lucru depinde
direct de decizia guvernãrii care
va fi aleasã. Trebuie sã înþele-
gem cã atât timp cât Acordurile
care au fost semnate cu UE nu
vor fi anulate, sunt mici ºansele
de a reveni pe piaþa rusã”, a
insistat el.

Coreea de Nord ameninþã
cu un nou test nuclear dupã
votul ONU privind sesizarea CPI

 Coreea de Nord a condamnat,
ieri, votul ONU privind o
rezoluþie ce reprezintã primul pas
cãtre o aducere a regimului nord-
coreean în faþa justiþiei interna-
þionale pentru crime împotriva
umanitãþii ºi a ameninþat cu un
nou test nuclear. Marþi, la New
York, comisia pentru drepturile
omului a Adunãrii Generale a
ONU a votat o rezoluþie cerând
Consiliului de Securitate sã
sesizeze Curtea Penalã Internaþi-
onalã în privinþa abuzurilor
reproºate regimului nord-
coreean. Aceastã rezoluþie este o
„escrocherie”, a reacþionat
Ministerul nord-coreean al
Afacerilor Externe, acuzând
Statele Unite cã sunt în fruntea
tentativelor de a umili Phenia-
nul în faþa comunitãþii internaþi-
onale. „Aceastã agresiune din
partea Statelor Unite nu ne
permite sã ne mai reþinem mult
de la a efectua un nou test
nuclear”, a adãugat el într-un
comunicat. Textul rezoluþiei, fãrã
caracter coercitiv, se bazeazã în
mare parte pe un raport al ONU
de 400 de pagini, publicat în
februarie, care conchidea, dupã
o lungã anchetã, cã Phenianul a
încãlcat drepturile omului într-
un mod „fãrã egal în lumea
contemporanã”.

Germania „conºtientizeazã”
cã „pe termen mediu ºi lung, se-
curitatea din Europa nu poate
fi asiguratã decât împreunã cu
Rusia”, a declarat ieri, în Polo-
nia, cancelarul german Angela
Merkel, informeazã AFP. „Iatã

Premierul Serbiei, Aleksandar
Vucic, a declarat din nou, ieri,
cã þara sa nu intenþioneazã sã
adopte sancþiuni împotriva Ru-
siei, informeazã agenþia de pre-
sã TASS. „Obiectivul nostru
strategic este drumul spre Uni-
unea Europeanã (UE), însã noi
nu vom adopta sancþiuni la adre-
sa Rusiei”, a spus premierul
sârb, dupã întrevederea avutã, la
Belgrad, cu Johannes Hahn, co-
misarul european pentru Politi-
cã de Vecinãtate ºi Probleme de
Extindere, pentru care vizita în
Serbia este prima în strãinãtate
în noua sa funcþie. „Voi spune
încã o datã, în faþa voastrã, ceea
ce repet în faþa tuturor ºi în ori-
ce loc, ceea ce spun la Mosco-

CE analizeazã posibilitatea creãrii unuiCE analizeazã posibilitatea creãrii unuiCE analizeazã posibilitatea creãrii unuiCE analizeazã posibilitatea creãrii unuiCE analizeazã posibilitatea creãrii unui
sistem european de pazã a frontierelorsistem european de pazã a frontierelorsistem european de pazã a frontierelorsistem european de pazã a frontierelorsistem european de pazã a frontierelor

iectului prevede o mai mare interacþiune în-
tre statele membre ºi UE în ceea ce priveºte
cooperarea ºi luarea deciziilor referitoare la

probleme de control al frontierelor. Urmã-
toarea etapã pune accentul pe mutarea luãrii
deciziilor la nivelul UE, fazã în care va fi

introdusã o structurã europea-
nã intermediarã de pazã a fron-
tierelor. Faza finalã a proiectu-
lui, cea mai ambiþioasã ºi care
presupune „integrarea deplinã la
nivelul UE’”, prevede crearea
unei agenþii complet noi — co-
mitetul pentru gestionarea fron-
tierelor Schengen (CSBM). Toa-
te gãrzile de frontierã care pânã
atunci au acþionat sub comanda
ºi controlul autoritãþilor naþiona-
le ar urma în final sã fie parte a
Corpului european al gãrzilor de
frontierã. Potrivit acestui model
final, Frontex va avea ca princi-
pale misiuni strângerea de infor-
maþii ºi gestionarea de resurse
precum personalul ºi echipa-
mentele.

Vucic: Obiectivul strategic al Serbiei este aderarea
la UE, însã nu vom adopta sancþiuni antiruseºti

va, Washington, Bruxelles, Bel-
grad ºi Kosovska Mitrovica. Tot
ce am declarat despre politica
Serbiei, despre calea noastrã
spre UE ºi relaþia noastrã cu Ru-
sia, i-am spus deja ºi lui Vladi-
mir Putin, ºi lui Johannes Hahn.
Noi nu avem douã sau trei poli-
tici diferite”, a declarat Vucic.
Premierul sârb a anunþat cã, în
timpul consultãrilor, Hahn a
„fost foarte binevoitor” ºi „nu a
insistat pe acest subiect”. Însã,
potrivit lui Vucic, el însuºi a do-
rit sã clarifice opiniile ºi poziþia
Serbiei. La rândul sãu, comisa-
rul european a confirmat cã nu
a insistat asupra acestui punct,
pentru cã a urmãrit declaraþiile
ºi afirmaþiile lui Vucic. „Astãzi

am auzit poziþia lui, extrem de
clarã, care este drumul Serbiei
spre UE. Desigur, mai sunt încã
necesare unele schimbãri în so-

cietate, însã tocmai din acest
motiv procesul de negocieri du-
reazã o anumitã perioadã”, a
subliniat Hahn.

Merkel: Nu poate exista securitate în Europa fãrã Rusia
de ce sancþiunile nu sunt un
scop în sine. Trebuie sã pur-
tãm un dialog cu Rusia”, a adã-
ugat Merkel, care participã, la
Krzyzowa, în sud-vestul Polo-
niei, la festivitãþi prilejuite de
împlinirea a 25 de ani de la re-

concilierea germano-polonezã,
într-un moment când relaþiile
dintre Occident ºi Moscova trec
prin cea mai gravã crizã de dupã
rãzboiul rece, din cauza rolului
pe care Rusia îl are în conflic-
tul armat din Ucraina. Amintind
în discursul sãu cã integritatea
teritorialã a Ucrainei a fost în-
cãlcatã, Merkel a explicat, de
asemenea, în special pentru po-
lonezi, preocupaþi de situaþia de
la estul frontierei lor, cã „soli-
daritatea NATO vizeazã toþi
membrii” Alianþei ºi cã Germa-
nia va aplica acest principiu în
caz de necesitate. ªi NATO este
interesatã în stabilirea unor re-
laþii constructive cu Rusia, a de-
clarat secretarul general Jens
Stoltenberg, într-un interviu
acordat mass-media estoniene,
în ajunul vizitei sale la Tallin,
care a început ieri, informeazã
agenþia de presã TASS. Dar
„acþiunile agresive ale Rusiei”

împiedicã stabilirea unor ase-
menea relaþii, a explicat el.
Drept exemplu, Stoltenberg a
menþionat cã avioanele forþelor
NATO au interceptat avioane
ruse de peste 400 de ori în
acest an în apropierea spaþiului
aerian al statelor aliate, în creº-
tere cu 50% faþã de anul 2013.
„În Marea Balticã, în Marea
Norvegiei, în Marea Neagrã, în
spaþiul aerian din jurul NATO,
am constatat o intensificare a
activitãþii aeriene militare ruse.
Este o trãsãturã care ne reamin-
teºte de modul în care ei (ruºii)
au desfãºurat acest tip de acti-
vitate aerianã militarã în timpul
rãzboiului rece”, a spus Stol-
tenberg, adãugând cã avioanele
ruseºti „nu elaboreazã planuri
de zbor ºi nu comunicã cu con-
trolul traficului aerian civil.
Zborurile sunt nejustificate ºi
ele reprezintã un risc pentru tra-
ficul aerian normal”.
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Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-

nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã  a
Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Judeþea-
nã a Finanþelor Publice Dolj/Serviciul Colectare, Exe-
cutare 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 ulterioare,
se face cunoscut cã în ziua de 03.12.2014, ora 10,00 ,
în localitatea Craiova , str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam.10 , se vor vinde prin licitaþie publicã urmãtoare-
le bunuei mobile , proprietate a debitorului ZAHARIA
IOAN ALEXANDRU cu  domiciliul in Localitatea CRA-
IOVA, Str PETRE ISPIRESCU, nr. 32, bl. 11, sc. 1, ap.
18, et. 4, judetul DOLJ cnp 1871218160012-Autotu-
rism marca Opel, tip Omega B Caravan, preþ pornire
licitaþia a III-a 1400 lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe
valoarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor mobile
este stabilitã în conformitate cu prevederile Titlului
VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiin-
þeze 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 vânzãrii prin licita-
þie, pânã în ziua precedentã termenului de vânzare
(camera 9): oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii la
licitaþie, dovada plãþii taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã. Taxa de participare reprezintã 10% din preþul
de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16TREZ2915067XXX005062,cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; împuternici-
rea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerþului; pentru persoane juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba românã;-
pentru persoanele fizice strãine,copie de pe paºa-
port (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, urmând sã se prezin-
te la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile 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.

Comuna Podari anunþã publicul interesat pri-
vind promovarea investiþiei – Sistem centralizat de
canalizare ºi epurare ape uzate menajere în Satul
Podari, Comuna Podari’’, în vederea solicitãrii avi-
zului de la Administraþia Bazinalã de Apa Jiu.

Primãria Comunei Rast scoate la concurs un
post de referent I în cadrul compartimentului Asis-
tenþã Socialã. Concursul se va organiza în data de
23.12.2014, ora 10,00. Dosarele de înscriere se de-
pun în 20 de zile de la data publicãrii anunþului în
ziar. Relaþii la telefonul instituþiei: 0251/324.001

Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Na-

þionalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regio-
nalã a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj/ Serviciul Co-
lectare, 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, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, se face cunoscut cã
în ziua de 03.12.2014, ora 12,00 , în localitatea Cra-
iova , str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se
vor vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului*3) ZANFIRESCU
DANIELA CNP2: 2680908163233 cu domiciliul fis-
cal/sediul în Localitatea CRAIOVA, Str G-RAL
GHEORGHE MAGHERU, nr. 58, judetul DOLJ - Au-
toturism marca Wolksvagen tip Polo preþ pornire
licitaþia a III-a 6500 lei, exclusiv TVA; Cota de taxã
pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor
mobile este stabilitã în conformitate cu prevede-
rile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Co-
dul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bu-
nurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã
în ziua precedentã termenului de vânzare (came-
ra 9): oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii la li-
citaþie, dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie 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;
împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;
pentru persoane juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba românã;pentru persoa-
nele fizice strãine,copie de pe paºaport (cu res-
pectarea 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 pre-
zinte 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
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dis-
poziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj,
str. Mitropolit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefo-
nul nr. 0251/402285.

Primãria Comunei Podari anunþã publicul
interesat privind promovarea investiþiei – ,,IN-
FIINÞARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTA-
RE CU APÃ POTABILÃ A SATELOR BRANIªTE  ªI
BALTA VERDE –PODARI, JUDEÞUL DOLJ’’ în
vederea solicitãrii avizului de la Administraþia
Bazinalã de Apa Jiu.

Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Na-

þionalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regio-
nalã  a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administra-
þia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj/Serviciul
Colectare, Executare Silita Persoane Fizice, Nu-
mãr de înregistrare ca operator de date cu ca-
racter personal 19282. În temeiul art. 162
alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedurã Fiscalã, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
face cunoscut cã în ziua de 03.12.2014, ora 14,00
, în localitatea Craiova , str. Mitropolit Firmilian,
nr.2, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie publicã
urmãtoarele bunuei mobile proprietate a debito-
rului SLOTEA NAZIANA CNP2: 2650312163236 cu
domiciliul fiscal/sediul în Localitatea CRAIOVA,
Bld NICOLAE ROMANESCU, nr. 203 B, judetul
DOLJ - Autoturism marca Daewoo tip TF 19V Cie-
lo  preþ pornire licitaþia a III-a 2755 lei, exclusiv
TVA; - Tractor UTB U683 DT prêt pornire licitatia
a III-a 14630 lei, exclusive TVA. Cota de taxã pe
valoarea 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 de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în
cumpãrarea 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 (camera 9): oferte de cum-
pãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plã-
þii taxei de participare sau a constituirii garan-
þiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa
de participare reprezintã 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ2915067XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria Craiova; împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de oficiul registrului comerþului; pentru
persoane juridice strãine, actul de înmatricula-
re tradus în limba românã;pentru persoanele fi-
zice strãine,copie de pe paºaport (cu respecta-
rea prevederilor Legii nr. 312/2005); pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; dovada emisã de organele fiscale cã nu
au obligaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competentã, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã,
în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Potri-
vit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, când ur-
meazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
formaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul
A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr. 2,cam.9,
sau la telefonul nr. 0251/402285. 2 se va menþio-
na: codul numeric personal, numãrul de identi-
ficare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau
codul unic de înregistrare, dupã caz;
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþi-

onalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã
a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Ju-
deþeanã 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 04.12.2014, ora 12,00 , în localitatea Craiova ,
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 CRAIOVA, Str MÃ-
RÃªEªTI, nr. 33, judetul DOLJ  : - apartament nr 3,
suprafata utila de 72,07 mp , situat in localitatea
Craiova str. Marasesti nr 31 ( fost 33), sc1, parter.
preþ pornire licitaþia a III-a 118750 lei, exclusiv TVA;
- apartament nr 10, suprafata utila de 79,49 mp ,
situat in localitatea Craiova str. Marasesti nr 31 (
fost 33), sc1, etaj 2. preþ pornire licitaþia a III-a
132350 lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea
adãugatã pentru vânzarea bunurilor imobile este
stabilitã în conformitate cu prevederile Titlului VI
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menþionate sunt grevate de urmã-
toarele: Creditori*6), Sarcini*7).AJFP DOLJ. 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 cazul
vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare (camera 9): oferte de cumpã-
rare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de parti-
cipare reprezintã 10% din preþul de pornire a lici-
taþiei 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 certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de oficiul registru-
lui comerþului; pentru persoane juridice strãine,
actul 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 instanþa
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.
2 se va menþiona: codul numeric personal, numãrul
de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã
sau codul unic de înregistrare, dupã caz;

Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþi-
onalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã
a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Ju-
deþeanã 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 05.12.2014, ora 10,00 , în localitatea Craiova ,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 , se vor vinde
prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuei imobile
proprietate a debitorilor GABROVEANU MARIN , cu
domiciliul/sediul în Localitatea CRAIOVA, Str PÃL-
TINIª, nr. 46, judetul DOLJ , CNP2: 1260910400668,
GABROVEANU MARIA cu domiciliul in Localitatea
CRAIOVA, Str PÃLTINIª, nr. 46, judetul DOLJ, CNP
2330618400621: - IMOBIL compus din casa, supra-
fata construita masurata 140 mp  si teren intravi-
lan  suprafata masurata 801,suprafata in acte 1200,
situat  in Localitatea Craiova, str. Paltinis nr 46  .
preþ pornire licitaþia a III-a 291725 lei, exclusiv TVA;
Cota de taxã pe valoarea adãugatã pentru vânza-
rea bunurilor imobile este stabilitã în conformitate
cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus menþiona-
te sunt grevate de urmãtoarele: Creditori*6)
Sarcini*7), AJFP DOLJ. 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 vânzãrii prin lici-
taþie, pânã în ziua precedentã termenului de vân-
zare (camera 9): oferte de cumpãrare; în cazul vân-
zãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei 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 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 certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de oficiul registru-
lui comerþului; pentru persoane juridice strãine,
actul 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 instanþa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în confor-
mitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare sili-
tã, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la se-
diul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 se va
menþiona: codul numeric personal, numãrul de iden-
tificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau co-
dul unic de înregistrare, dupã caz;

SC PROIND OLTENIA S.R.L., cu sediul in munici-
piul Craiova, str. Gârleºti, nr. 31 C, ap. 9, jud. Dolj, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “REALIZARE BALAS-
TIERÃ”, propus a fi amplasat in comuna Podari, sat Bra-
niste, jud Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului cu sediul in Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 si la
sediul Primariei comunei Podari, judetul Dolj, in zilele de
luni-vineri, intre orele 8,00-16,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru pro-
tectia mediului a judetului Dolj.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu( Titularul proiectului). S.C.
OVIAND SRL Giubega anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a acordului de mediu pen-
tru proiectul «  Construire SILOZ CEREALE  3 CELULE
DE CÂTE  500 To, HALÃ MAGAZIA  PARTER, CÂNTAR 60
To, ªI CABINÃ POARTÃ PARTER, propus a fi amplasat în
comuna Giubega, T 41, P 30- LOT 1, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul
comuna Giubega, T 41,P 30-LOT 1, judeþul Dolj, în zilele
de luni- joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri orele 8.00- 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr.1.

Cabinetul  Individual  de  Insolvenþã  Durlã  Sorin
Daniel  notificã  toþi  creditorii privind  deschiderea  pro-
cedurii simplificate de insolvenþã prevãzutã de legea 85/
2014 împotriva debitoarei  S.C. OGARET TOUR S.R.L.,
cu  sediul  în  Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.22, bl.F7,
sc.2, ap.6, judeþul Dolj, numãr de înregistrare în Registrul
Comerþului  J16/1093/1998, CUI 11172311. Dosarul  este
înregistrat  la Tribunalul  Dolj,  str. Brestei, nr.129, Craio-
va, secþia a II-a civilã, cu numãrul 13373/63/2014. Con-
form încheierii  din  04.11. 2014, termenul  limitã de depu-
nere a creanþelor este stabilit pentru 09.12.2014. Terme-
nul  limitã pentru verificarea  creanþelor,  întocmirea, afi-
ºarea ºi comunicarea tabelului preliminar al creanþelor
este 13.01.2015. Termenul  limitã  pentru depunerea,  so-
luþionarea  eventualelor  contestaþii  ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 27.01.2015.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã în zilele
de 28 ºi 29 noiembrie 2014 la nivel local campania de Co-
lectare a Deºeurilor de Echipamente Electrice ºi Electroni-
ce (DEEE), conform prevederilor HG 1037/2010. Primãria
Municipiului Craiova, prin S.C. Salubritate Craiova S.R.L,
organizeazã aceastã campanie dupã urmãtorul program: -
între orele 800-1000, deþinãtorii de DEEE-uri care locuiesc la
bloc le vor depozita lângã platformele gospodãreºti; iar cei
care locuiesc la casã le vor depozita în faþa porþii, anunþând
în prealabil dispeceratul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., la
numãrul de telefon 0251/422 733. Dispeceratul S.C. Salu-
britate Craiova S.R.L va prelua apelurile vârstnicilor, ale
persoanelor cu probleme de sãnãtate ºi ale celor care deþin
deºeuri voluminoase sau în cantitãþi mari în vederea colec-
tãrii acestora de la domiciliu; - colectarea DEEE de la agen-
þii economici se va realiza în baza unei solicitãri (cu speci-
ficarea tipului ºi cantitãþii deºeurilor deþinute precum ºi a
persoanei de contact), adresatã operatorului S.C. Salubri-
tate Craiova S.R.L.; -  Dupã ora 1000 va avea loc colectarea ºi
transportul deºeurilor cãtre centrele de colectare.

Compania de Apã Oltenia SA, anuntã  publicul inte-
resat asupra  deciziei de emitere a deciziei etapei de înca-
drare revizuite de catre APM Dolj –  pentru proiectul „Ex-
tindere sisteme de alimentare cu apã ºi canalizare, inclusiv
branºamente ºi racorduri în judeþul Dolj”, propus a fi am-
plasat în localitatea Calafat – Basarabi, Golenþi. Decizia au-
toritãþii de mediu precum ºi informaþiile relevante pentru
luarea deciziei  pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-j între orele 9 -12 precum ºi
la sediul Companiei de Apã Oltenia SA Craiova,str. Brestei
nr. 133,judeþul Dolj. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la sediul APM DOLJ , str. Petru Rareº nr.1
panã la data de 02.12.2014.
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‘’Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în
 G.A.L. COLINELE OLTENIEI’’

COMUNICAT DE PRESÃ
Craiova, 21 noiembrie 2014

SC NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS SRL, anunþã închiderea oficialã a proiectului „Creºterea competitivitãþii în
domeniul agricol în G.A.L. Colinele Olteniei”

Proiectul început în luna septembrie 2014 ºi-a atins indicatorii si obiectivul pentru care a fost realizat si anume acela de
a îmbunãtãþi si perfecþiona competentele antreprenoriale si manageriale a 33 de fermieri din teritoriul G.A.L. Colinele
Olteniei prin furnizarea unui program gratuit de formare profesionalã adaptat nevoilor actuale ale fermierilor din
zonã.

Ajunºi la finalul perioadei de implementare a proiectului, suntem mândri sa prezentãm o parte dintre cele mai semnifi-
cative rezultate ale acestuia, cum ar fi:

- organizarea conferinþei de lansare a proiectului în teritoriul G.A.L.-ului cu participarea reprezentanþilor comunitãþii
locale, ai G.A.L. Colinele Olteniei, instituþii publice ºi ai presei.

- pregãtirea materialelor informative ºi de promovare (bannere, afiºe, pliante)
- organizarea a 14 întâlniri  în comunele din teritoriul G.A.L. Colinele Olteniei în vederea informãrii ºi difuzãrii de

cunoºtinþe în rândul beneficiarilor privind cursurile de formare, respectiv a modului de înscriere.
- conºtientizarea a 280 persoane din grupul þintã cu privire la utilitatea informaþiilor obþinute în urma participãrii la cursuri.
- centralizarea nevoilor de formare identificate, selectarea cursanþilor din grupul tinta, proiectarea curriculum-ului ºi

realizarea materialelor (manual cursanþi, mape prezentare).
- furnizarea cursurilor de formare profesionalã pentru 33 de persoane (o grupã de 33 cursanþi). Cursul a fost împãrþit în

5 zile de teorie ºi 5 zile de practicã. La teorie au fost abordate urmãtoarele subiecte: Managementul Fermei, Standarde UE
în agriculturã, Agricultura ecologicã ºi protecþia mediului, Diversificarea activitãþilor în exploataþiile agricole, Contabi-
litatea fermei.

Pregãtirea teoreticã a avut ca scop îmbunãtãþirea ºi perfecþionarea cunoºtinþelor celor 33 de persoane cursate.
Pregãtirea practicã s-a desfãºurat în cadrul unei ferme agricole care îºi susþine activitatea pe baza metodelor prezentate

în partea teoreticã ºi în suportul de curs si a fost structuratã in 5 module.
La conferinþa de închidere a proiectului au fost invitaþi membri ai Grupului de Acþiune Localã Colinele Olteniei, reprezen-

tanþi ai Facultãþii de Agriculturã si Horticulturã din Craiova, ai O.J.F.I.R. Dolj, A.F.I.R. Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, ai
Consiliului Judeþean Dolj, A.P.I.A. Dolj, Camera Agricola Dolj, cursanþi, reprezentanþi ai comunitãþii locale precum si primari
ai localitãþilor membre G.A.L. Colinele Olteniei.

Proiectul, finanþat  prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.), implementat prin
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (P.N.D.R.), Axa prioritarã 4, Mãsura 111 „ Formare profesionalã
(training), informare ºi difuzare de cunoºtinþe”, are o valoare totalã de 15.030 euro, din care ajutorul public
(F.E.A.D.R. + contribuþie naþionalã): 100%.

   *
*     *

S.C. NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS S.R.L.  este o societate româneasca  cu rãspundere limitatã, infiinþatã in anul
2011, ce are ca principal domeniu de activitate Cod CAEN 8559 Alte forme de invaþãmânt n.c.a.

În prezent firma desfãºoarã o gamã de activitãþi ce au drept scop formarea profesionalã atât in domeniul public cât ºi
privat, oferind servicii de formare profesionalã pentru un numar de peste 1.000 persoane de la înfiinþare si pâna în prezent.

De asemenea, firma are deja experienþã in implementarea proiectelor finanþate din fonduri europene, Axa 4 LEADER.,
aflându-se in prezent la cel de al doilea proiect.

Primul proiect, ‘’Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în  G.A.L. Sudolt’’, finanþat  prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.), implementat prin Programul Naþional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.), Axa
prioritarã 4, Mãsura 111 „ Formare profesionalã (training), informare ºi difuzare de cunoºtinþe”, cu o valoare totalã de
19.470 euro a fost finalizat în luna iulie 2014 si a avut drept scop informarea si conºtientizarea a 100 de persoane din
teritoriul G.A.L. Sudolt cu privire la utilitatea cursurilor desfãºurate in cadrul proiectului, precum si instruirea a 24 de
fermieri din teritoriul G.A.L. Sudolt in domeniile: Management agricol si dezvoltare durabilã, Agriculturã egologicã si pro-
tecþia mediului, Amenajarea teritoriului agricol, Irigarea culturilor, Mãsuri de intreþinere a culturilor in condiþii de secetã,
Importanþa accesãrii fondurilor europene.

Teritoriul ASOCIAÞIEI GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ COLINELE OLTENIEI este unul omogen, situat în spaþiul
rural, în vecinãtatea oraºelor Filiaºi ºi Craiova, fiind format din teritoriul a 14 unitãþi administrative, dintre care 13 fac parte
din judeþul Dolj ( Almãj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Gogoºu, Greceºti, Iºalniþa, Predeºti,
Scaeºti, Seaca de Pãdure, Sopot) ºi una din judeþul Mehedinþi (Bîcleº).

Din Acordul de Parteneriat reiese faptul cã Asociaþia are în componenþã 64 de membrii: Consiliul Judeþean Dolj, 14
comune, 49 de membrii din domeniul privat ºi societatea civilã. În cadrul parteneriatului s-a urmãrit ca tinerii ºi femeile,
precum ºi reprezentanþii minoritãþilor sã aibã o reprezentare echilibratã în GAL. Astfel, au fost incluºi 2 reprezentanþi ai
minoritãþilor etnice, iar ponderea reprezentanþilor legali tineri în cadrul organizaþiilor ce formeazã parteneriatul este de
34,38% ºi cea a femeilor este de 28,13%.

Populaþia totalã a teritoriului este de 35.658 locuitori iar suprafaþa totalã a GAL –ului este de 792,3 km.
Asociatia a primit decizia de autorizare in data de 01.03.2014 Fondurile alocate, conform planului de finantare, sunt in

suma de 2.839.000 de euro.
Contractul de finanþare a fost încheiat cu A.P.D.R.P. în data de 19.03.2013.

Manager proiect,
Cristina NEICU
0740.835.205

Comuna Cârcea anunþã pu-
blicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu pen-
tru proiectul «SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÃ POTA-
BILÃ ªI SISTEM DE CANALI-
ZARE APE UZATE MENAJE-
RE - ZONA BANU MÃRÃCI-
NE, JUDEÞUL DOLJ», pro-
pus a fi amplasat în comuna
Cârcea – Zona Banu Mãrãci-
ne. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la
sediul  Primãriei Cârcea, în-
tre orele 9.00- 14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Craio-
va, str. Petru Rareº nr.1.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de 4
ore/zi. Telefon: 0764/
389.256.
Îngrijesc copil ºi doam-
nã în vârstã chiar ºi cu
ora. Rog seriozitate.
Telefon: 0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã cu
sau fãrã experienþã.
Telefon: 0766/617.521.
Angajez doamnã per-
manent pentru menaj
la þarã. Telefon: 0724/
947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Te-
lefon: 0749/043.111.
Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
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.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

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.
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STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.

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.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
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 la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton- fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/ 692.884.

Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/ 498.818.
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 locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
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 Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
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 în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
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 teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, cu-
rent, canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stra-
dal, 10000 mp, Ghin-
deni, utilitãþi, apã ºi cu-
rent, 8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã
moarã, stradal, având
posibilitate pentru utili-
tãþi, curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
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, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere 36
m, ideal pentru Show-
room, depozit, 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, curent ºi apã
pe teren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
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.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Filiaºi.
Telefon: 0766/577.828.
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1993, pentru
piese de schimb. Au-
toturismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

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 antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
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Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã lungi-
me 6 m, lãþime 1.5 m.
Telefon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie 6
persoane, butoi varzã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
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. Tele-
fon: 0731/877.880.
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.

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. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
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 maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãta-
se cu lânã noi.  Tele-
fon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 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
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
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.

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

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.

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 întreþine-
rii ºi chiriei în zona Ma-
terna Craioviþa. Tele-
fon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzãtor.
Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.
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
Craioviþa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.

Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru prie-
tenie. Telefon: 0785/
103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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.

PIERDERI
Pierdut Certificat de
Membru al Colegiului
Medicilor Dolj, Nr. DJ
08.450. Se declarã nul.
NEGREA TRANS
SRL declarã pierdut
Certificat Constatator
– Autorizaþii sediu. Se
declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Douã dintre grupãrile doljene angrenate
în Liga a III-a, ACSO Filiaºi ºi Viitorul Mu-
nicipal Craiova, colege în Seria 4, susþin
astãzi meciurile din ultima etapã a turului de
campionat. În aceeaºi ordine, gruparea pre-
gãtitã de Gheorghe Ciurea întâlneºte la Târ-
gu Jiu echipa secundã a Pandurilor, în timp
formaþia craioveanã primeºte vizita timiºe-
nilor de la Millenium Giarmata.

Privind disputa din capitala Gorjului,
aceasta se anunþã una extrem de echilibra-
tã, mãrturie în acest sens stând, în princi-
pal, clasamentul, unde cele douã comba-
tante se aflã la egalitate de puncte (16),
pe locurile 6-7, cu Filiaºul poziþionatã mai
bine graþie golaverajului. Un alt semn al
echilibrului este reprezentat ºi de faptul
cã doljenii au suferit doar un eºec înce-
pând cu etapa a III-a, în timp ce Pandurii
sunt invincibili pe teren propriu, unde au
irosit doar douã puncte dintr-un total de
15, la un 1-1 cu rivala judeþeanã Minerul
Motru. Una dintre cele patru victorii, cea
mai recent obþinutã, a venit în dauna celor
de la Municipal, care a irosit un avantaj de
douã goluri pentru a ceda finalmente cu 4-
3. Numele Municipalului se leagã ºi de ul-
timul succes al filieºenilor, 3-1 chiar runda
trecutã.

Învinsã de fiecare datã în ultimele etape,
fãrã mãcar sã înscrie, 0-1 la Lugoj ºi 0-2 la
Sebiº, Pandurii II a fost umilitã, marþi, într-
un amical, de CS Universitatea, 0-11 pe “Pe-
tre Deselnicu”. Locaþie unde nici Filiaºul nu

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 13-A

Seria 4
Astãzi, ora 14:00: Pandurii II Tg. Jiu –

ACSO FILIAªI, VIITORUL MUNICIPAL
CRAIOVA – Millenium Giarmata, Vultu-
rii Lugoj – Naþional Sebiº, Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic – Minerul Motru.

Mâine, ora 14:00: FC Hunedoara –
UTA Bãtrâna Doamnã, CS Ineu – ªtiinþa
Turceni. Minerul Mehedinþi stã.

1. Sebiº 27 8. Hunedoara 15
2. Mama M. 25 9. Ineu 9
3. UTA 24 10. Mehedinþi* 8
4. Giarmata 22 11. Motru 7
5. Lugoj 20 12. Turceni 7
6. FILIAªI 16 13.V. M. CRAIOVA 3
7. Pandurii II 16

* - singura echipã cu 12 jocuri – în rest,
toate celelalte au câte 11.

Seria 3
Astãzi, ora 14:00: Argeºul Piteºti – AFC
Astra II, Atletic Bradu – CS ªtefãneºti, CS
Afumaþi – Inter Clinceni, Urban Titu – Di-
nicu Golescu Câmpulung.
Mâine, ora 14:00: ACS PODARI – Chin-
dia Târgoviºte, FCM Târgoviºte – Con-
cordia Chiajna II, Viºina Nouã – Sporting
Roºiori.
1. Argeºul 24 8. Roºiori 15
2. Chindia 23 9. Clinceni 14
3. Afumaþi 22 10. Viºina N. 14
4. Titu 21 11. FCM Târg. 13
5. ªtefãneºti 19 12. Bradu 11
6. Chiajna II 18 13. PODARI 11
7. D. Golescu 17 14. Astra II 9

se simþise deloc binela începutul lunii oc-
tombrie, 0-8, de asemenea într-un joc test.

Prefaþând ºi încleºtarea de la Iºalniþa,
Municipal, lanterna roºie a ierarhiei, cautã
încã prima victorie stagionalã. Misune par-
cã mai grea ca niciodatã punând în balanþã
liniile de clasament: Municipal – bilanþ 0-2-
2 acasã, Giarmata – bilanþ 4-1-1 în deplasa-
re. Cum am notat deja, trupa lui Alin Gavri-

lã vine dupã un 1-3 cu Filiaºi, cea ce a în-
semnat a patra înfrângere consecutivã, iar
oponenta sa dupã un 2-0 la Hunedoara, a
ºasea victorie din ultimele ºapte meciuri.

ACS Podari, cealaltã reprezentantã a noas-
trã în acest eºalon, ocupanta penultimei po-
ziþii în Seria 3, joacã mâine, acasã, cu a doua
clasatã, Chindia Târgoviºte.

Liga a III-a va reveni în 6-7 martie 2015.

Corona Braºov a pus punct unei serii
fabuloase, de 11 victorii consecutive, a fetelor
de la SCM Craiova, impunând-se miercuri, pe
teren propriu, cu 24-17, într-o partidã restan-
þã din ultima rundã a turului. A fost doar al
doilea eºec din aceastã jumãtate de stagiune,
dupã cel suferit chiar la debut, 21-32, la
Plovalentã, cu actualul lider ºi campioana en-
titre, HCM Baia Mare.

Sigure cã vor ierna pe doi, dupã triumful de
sãptãmâna trecutã cu Neptun Constanþa,
jucãtoarele lui Aurelian Roºca au început mai
bine disputa de sub Tâmpa, conducând cu 2-1
ºi 4-2. Gazdele, pregãtite de fostul tehnician al
Craiovei, Bogdan Burcea, au reacþionat însã
rapid, înclinând balanþa ºi distanþându-se pe
tabelã la nu mai puþin de ºapte lungimi, 13-6.

DIGI SPORT 1
19:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: HCM Baia Mare –
Metz / 21:30 – FOTBAL – Franþa:
Metz – Paris SG.

DIGI SPORT 2
11:00 – JUDO (F, M) – Grand

Prix, la Quigdao, în China: ziua a
3-a / 18:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: BC Timiºoara – U-
BT Cluj / 19:45, 21:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Zalgiris Kau-
nas – Real Madrid, Unicaja Mala-
ga – Cedevita Zagreb.

DIGI SPORT 3
17:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Steaua – Dunãrea Cãlã-
raºi / 19:30 – VOLEI (F) – Divizia
A1: CSM Bucureºti – Dinamo.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL –

Liga I: Viitorul – Con-
cordia Chiajna / 3:00 –
BASCHET NBA: Wa-
shington – Cleveland.

DOLCE SPORT 2
15:00 – TENIS –

Cupa Davis: Franþa – El-
veþia / 19:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campio-
nilor: HCM Baia Mare –
Metz / 21:30 – FOT-
BAL – Franþa: Metz –
Paris SG.

EUROSPORT
10:30 – SNOOKER

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-A

Vicecampioana de toamnã, învinsã la Braºov

 Clasament

1. Baia Mare 36 8. Zalãu 16
2. CRAIOVA 33 9. Vâlcea 14
3. CSM Buc.* 32 10. Deva 13
4. Corona 32 11. Slobozia 12
5. Brãila 21 12. Constanþa 9
6. Roman 20 13. U Cluj 8
7. Ploieºti 18 14. Tg. Mureº 0
* - echipã penalizatã cu un punct.
Clasamentul este întocmit fãrã a include rezul-

tatul meciului HCM Roman – CSM Unirea Slobo-
zia, meci disputat asearã.

Alb-albastrele au recþionat la
rându-le, la pauzã intrând cu un
defict doar de trei goluri, 14-11.

În partea secundã, Craiova a mai
înscris doar de ºase ori, iar în
acest context vicecampioana în
exerciþiu n-a mai putut rata victo-
ria.

„Dacã nu introduci mingea în
poartã, nu ai cum sã câºtigi. Aºa
s-a întâmplat cu noi astãzi. Este
diferenþã mare între obiectivele
celor douã echipe, iar noi, s-a
vãzut, avem multe jucãtoare tinere.
Felicit echipa gazdã, pentru jocul
prestat ºi pentru victorie”, a spus
antrenorul Craiovei, Aurelian
Roºca.

Campionatul se va relua în weekend-ul 10-
11 ianuarie, Craiova urmând sã aibã o altã
deplasare de foc, la HCM Baia Mare.

– Circuitul European, în Germa-
nia: ziua I / 18:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã, la
Klinghenthal, în Germania.

EUROSPORT 2
16:30 – PATINAJ ARTISTIC

– Mare Premiu, la Bordeaux, în
Franþa / 18:45 – SNOOKER –
Circuitul European, în Germania:
ziua I.

TVR 2
14:00 – BOX – Centura de Aur,

la Chiajna.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan Mediaº – Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Vii-

torul – Concordia Chiajna.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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UEFA vizează
noi reguli la
meciurile de

fotbal

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 14 11 1 2 31-8 34
CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 29
Petrolul 14 8 4 1 25-9 28
ASA 14 7 5 2 19-9 26
Astra 14 7 4 3 23-11 25
Dinamo 14 6 4 4 24-19 22
Craiova 14 6 4 4 18-20 22
Botoşani 14 6 3 5 18-19 21
FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19
Viitorul 14 4 5 5 17-18 17
Pandurii 14 3 6 5 17-19 15
Gaz Metan 14 3 6 5 15-19 15
„U” Cluj 14 3 4 7 14-20 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Chiajna 14 2 6 6 11-21 12
CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 14 1 5 8 6-22 8

6

5

4

13

14

Echipa masculină de volei SCM
Universitatea Craiova a reuşit o per-
formanţă deosebită, învingând cu
3-0 pe Partizan Vizura Belgrad în
returul şaisprezecimilor Cupei CEV
şi s-a calificat în optimile compe-
tiţiei. În prima manşă, sârbii câşti-
gaseră cu 3-2 la Belgrad. Doar 500
de fani au fost alături de cea mai
performantă echipă a Craiovei la
meciul din Sala Polivalentă. Echi-
pa lui Dan Pascu a evoluat foarte
convingător, nelăsând vreo şansă
tinerilor adversari în niciunul din-
tre seturi. Primule două jocuri au
durat câte 27 de minute şi s-au în-
cheiat cu 25-22 şi 25-21, oaspeţii
păstrând echilibrul doar până în
preajma celui de-al doilea time-out
tehnic. În setul al treilea, Partizan,
cu un fals, Milija Mrdak, excelent,
dar în privinţa căruia Dan Pascu
şi-a luat măsuri suplimentare, a dat
senzaţia în start că ar putea reveni
în meci şi în ecuaţia calificării,
conducând cu 5-2. A fost doar un
foc de paie, pentru că alb-albaştrii
au făcut imediat 8-6 şi s-au dez-

Liga I – etapa a 15-a
Viitorul – Chiajna, astăzi ora 18
Gaz Metan – Dinamo, astăzi, ora 20.30
Astra – „U” Cluj, sâmbătă, ora 15.30
Ceahlăul – Oţelul, sâmbătă, ora 18
Steaua – FC Braşov, sâmbătă, ora 20.30
Pandurii – FC Botoşani, duminică, ora 15.30
CFR Cluj – CSMS Iaşi, duminică, ora 18
Petrolul – ASA, duminică, ora 20.30
„U” Craiova – Rapid, luni, ora 20.30

Cei doi atacanţi ai Universităţii
Craiova, Nuno Rocha şi Bawab, se
întorc astăzi de la echipele naţionale
ale Capului Verde, respectiv Iorda-
niei. Cei doi sunt însă destul de proas-
peţi, deoarece în meciurile de la ju-
mătatea săptămânii Nuno Rocha nu
a evoluat deloc, în timp ce Bawab a
jucat doar o repriză. Calificată la tur-
neul final al Cupei Africii, reprezen-
tativa Capului Verde a pierdut ulti-
mul meci din grupa preliminară, 0-
1 în Zambia, dar a terminat pe pri-
mul loc, cu 12 puncte, urmată chiar
de Zambia, cu 11 puncte. După ce
a fost folosit titular în victoria con-
tra Nigerului, Nuno Rocha a fost
doar rezervă în meciul pierdut de
„Rechinii albaştri” la Ndola în faţa
Zambiei. De asemenea, Thaer Ba-
wab a fost titular în amicalul pier-
dut cu 1-0 de naţionala Iordaniei la
Tallin, în faţa Estoniei. Vârful Uni-
versităţii a fost înlocuit la pauză de
selecţionerul englez Ray Wilkins.

Blue Friday pentru fanii Craiovei
Vinerea reducerilor în toată lu-

mea este şi la magazinul oficial al
Universităţii Craiova, care trasfor-
mă Black Friday în Blue Friday.
Astfel, astăzi, întrre orele 9 şi 19,
suporterii îşi pot achiziţiona pro-
duse c u însemnele clubului din

Bănie cu o reducere de 15%,  iar
la  gama Nike discountul este de
30%.  Promoţia este valabilă în li-
mita stocului disponibil. Magazi-
nul oficial al Universităţii se află
pe s trada Olteţului, bl IJK, parter,
lângă English Park.

La Târlungeni, judeţul Braşov,
în perioada 24-26 noiembrie, se
va desfăşura o acţiune de selec-
ţie pentru Naţionala U15 a Româ-
niei. În fapt, un mini-turneu la
care vor participa un lot naţional
şi selecţionatele Olteniei, Banatu-
lui şi Ardealului. Pe adresa clu-
bului Univers itatea Craiova a so-
sit o telegramă de convocare pen-
tru Vladimir Screciu şi totodată,
vor fi monitorizaţi şi alţi şapte
juniori alb-albaştr i, c are vor face
parte din selecţionata Olteniei.
Es te vorba de Andrei Bobonete,
Alexandru Olteanu, Hristos Vada-
sis, Alexandru Gârbiţă, Andrei Le-
pădat,  Andrei Dobre şi Marius
Albăstroiu.

Opt juniori craioveni la selecţia under 15

Internaţionalii Craiovei vin proaspeţi de la loturi

SCMU Craiova
a câştigat cu 3-0
(25-22, 25-21,
25-14) returul cu
Partizan Belgrad
şi va juca în faza
următoare
împotriva
ungurilor de la
Kecskemet

lănţuit, câştigând setul al treilea în
21 de minute cu un elocvent 25-
14. Au plutit la fileul din Polivalen-
tă următorii jucători: Laurenţiu
Lică, Florin Voinea, Nicuşor Ghio-
nea, Petar Turanjanin, Predrag Bi-
canin, Vlado Milev şi Mihai Mă-
rieş - libero, intrând pe parcurs şi
Bogdan Ene. Pentru formaţia din
capitala Serbiei au jucat: Duşan
Lopar,  Milija Mrdak, Aleksandar
Perisic, Petar Nikolic, Luka Veli-
ckovic, Neven Majstorovic şi li-
beroul Bojan Rajkovic, iar pe par-
curs au intrat şi: Boris Buşa, Ne-
manja Jokanovic şi Ivan Kostic.
Arbitraj fără probleme asigurat de
turcul Saadetin Deneri şi albanezul
Konalsi Gjoka. Astfel, după o oră
şi un sfert, Craiova a obţinut cali-
ficarea în optimile de finală, pro-
gramate luna viitoare.  Atunci,
SCMU Craiova va întâlni formaţia
maghiară RC Kecskemet, care a
eliminat-o pe Dinamo Bucureşti,
după ce a învins-o cu 3-1 în de-
plasare. În tur, „câinii roşii” se im-
puseseră cu 3-2. Dacă va elimina

formaţia maghiară, echipa lui Pas-
cu va întâlni în sferturile fazei prin-
cipale câştigătoarea dublei dintre
formaţia italiană Diatec Trentino şi
israelienii de la Maccabi Tel Aviv.

Dan Pascu,
surprins de calificarea facilă

Antrenorul Dan Pasc u a fost
mai liniştit ca de obicei pe margi-
ne, elevii săi neoferindu-i prea
multe ocazii de a se agita, doar
macedoneanul Milev având câteva
inexactităţi în setul secund, mo-
ment în care Bogdan Ene a fost
solicitat de pe margine. La final,
antrenorul craiovean s-a declarat

mirat de faptul că echipa lui s-a
impus atât de uşor, în doar o oră şi
15 minute. „Mă surprinde faptul că
am câştigat într-o manieră atât de
netă, dar asta pentru că noi am ju-
cat foarte bine, iar ei nu au prins o
seară reuşită. Am încercat să-l con-
tracarăm pe Mrdak, care este un
jucător de excepţie şi am realizat o
calificare meritată. Mi-ar fi plăcut
să întâlnim Dinamo, fiindcă s-ar fi
calificat cu siguranţă o echipă din
România în semifinale,  dar vom
încerca să eliminăm şi formaţia
maghiară, care trebuie să fie una

de calitate dacă a trecut de Dina-
mo cu o victorie clară în deplasa-
re” a declarat Dan Pascu, antre-
norul Craiovei şi selecţionerul Ro-
mâniei. Şi liderul echipei din Bă-
nie, Laurenţiu Lică, şi-a exprimat
dezamăgirea că în sferturi nu va
avea loc un derby românesc de tra-
diţie, motivarea fiind suplimentară
la meciurile cu Dinamo. În acest
week-end, în runda a şaptea a Di-
viziei A1, SCMU Craiova joacă în
deplasare cu CSM Bucureşti, du-
minică, de la ora 19.30, meci tele-
vizat de Digisport 3.
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